Az Őrségi Nemzeti Parkőúű
Az Őrségi Nemzeti Park

Kedves Olvasónk!
Hazánkban tíz nemzeti park található, közülük
a legfiatalabb az őrségi. Az európai nemzeti
parkok jelentősen különböznek a más világtájakon találhatóaktól. Az ember itt évezredek óta alakítja a környezetét, mely legtöbbször a természetes táj megszűnéséhez
vezetett, kedvező esetekben azonban
- ahol a lakosság harmóniában tudott élni
a környezetével - változatos kultúrtájak
alakultak ki. Ilyen nemzeti park az őrségi is.
A táj arculatának, természeti és kulturális
kincseinek megőrzése elképzelhetetlen a vidék lakossága nélkül, ezért minden területen
keressük az együttműködés lehetőségeit.
Az Őrségi Nemzeti Park területének kétharmadán erdő található, jellemzőek a lombelegyes fenyvesek. A saját kezelésünkben álló
erdőkben célkitűzésünk olyan folyamatos
erdőborítást biztosító gazdálkodás meghonosítása, amely maradéktalanul kielégíti a természetvédelmi igényeket is. Ezen
túl szándékunkban áll olyan, mára már
megszűnt, vagy eltűnőben lévő gazdálkodási
módok bemutatóhelyeinek kialakítása, mint
a kisparaszti szálalóerdőké, vagy az erdei
legeltetésé.

A nemzeti park magántulajdonú erdeiben nagyon eltérő minőségű gazdálkodás folyik. Jelentős részükön nincs megfelelő
szakmai irányítás, gyakori a mértéktelen fakitermelés és a sikertelen erdőfelújítás. Ezek megszűntetése érdekében útmutató füzetet adtunk ki a magángazdálkodók számára, illetve több tanfolyamot is szerveztünk, hogy az erdők kezelésének
színvonala javuljon. Hosszabb távon igazgatóságunk szakirányítóként kíván együttműködni a magánerdő tulajdonosokkal,
így biztosítva a nemzeti park területén a természet közeli gazdálkodást.
A gyepterületek meghatározó elemei a mozaikos tájnak, ugyanakkor gondozás híján a legelők, kaszálók kiterjedése
jelentősen csökkent. Magyar tarka marháinkkal, muraközi ménesünkkel biztosítjuk a nemzeti parki gyepek megőrzését.
A legeltetéses gazdálkodás ismételt beindítása céljából tanfolyamokat szervezünk a környék gazdáinak, mintagazdaságunkkal példát mutatunk a környezetkímélő és nyereséges gazdálkodásra, rétjeink egy részét bérbe adjuk a kisgazdálkodók számára, s tenyészállat kihelyezési programot is indítottunk.
A nemzeti park növény- és állatvilágának alapállapot felmérését követően az ismételten visszatérő vizsgálatok, a monitorozás révén tudjuk követni állományváltozásukat. Rendkívül fontos a természetvédelmi gyep- és erdőkezelés folyamatos ellenőrzése, hogy kedvezőtlen tapasztalatok esetén időben módosítani tudjuk azokat. Legjelentősebb kutatásaink
az erdőrezervátum kutatások, a folyamatos erdőborításra átalakítandó erdőtömbök változásainak a nyomon követése,
a gyepkezelés monitorozása, illetve fontos élőlénycsoportok felmérése.
A térség turizmusának fejlesztése céljából tourinform irodát, természetvédelmi látogatóközpontokat működtetünk,
korszerű honlapot fejlesztettünk. A környék legjelentősebb turisztikai látványosságát, a “Pityerszer”-ként közismert
Őrségi Népi Műemlékegyüttest majd 10 éve igazgatóságunk működteti Szalafőn.
Kedves Olvasónk!
Füzetünkkel igyekeztünk rövid bepillantást nyújtani a nemzeti parkunkban őrzött kincsekbe, de elsősorban is az általunk végzett szerteágazó munkába. Ha kiadványunk elolvasását követően megválaszolatlan kérdései maradtak, forduljon
hozzánk bizalommal.
Tisztelettel:
							
/Dr. Markovics Tibor/
igazgató

Értékeinkről
Az igazgatóság működési területe természeti képét tekintve az ország egyik legváltozatosabb térsége. Itt találjuk a
magyar Alpokalja részét képező Kőszegi-hegységet. Déli területeit folyók és patakok formálta dombsági táj alkotja,
míg közel felén a Kisalföld rónasága húzódik, melyből számos kisebb bazaltkúp, mint a Ság-hegy és a Kissomlyó ég
felé törő halmai emelkednek ki. Az Alpok közelségéből eredő, hűvös, csapadékos éghajlat számos, az ország más tájain ritka, vagy elő sem forduló faj megjelenését, olykor tömeges elterjedését teszi lehetővé.

Lápok

Kiemelkedő a lápi élőhelyek száma és értékes
fajainak sokasága. A Fekete-tó tőzegmohalápján hat olyan gombafaj él, melyek sehol máshol az országban nem kerültek elő. Az őrségi
lápokon a rovaremésztő kereklevelű harmatfű
és a ritka tőzegeper is megtalálja életfeltételeit. Több mohafaj Magyarországon csak az Őrségi Nemzeti Park lápjairól ismert, mint például a
szőcei lápréteken élő sziklai karcsútokúmoha.
A védett és országosan ritka tőzegmohák
20 fajjal képviseltetik magukat.

Üde lomberdők

Hazánkban kizárólag a Kőszegi-hegység bükköseiben fordul elő a széleslevelű harangvirág.
Szintén csak e vidék ritka faja a hegyi lednek
és a sziklás talajú bükkösben élő osztrák tarsóka. Üde bükkös és tölgyerdőkben, égeresek
alján nem ritkán százával díszlik a hivalkodó
megjelenésű kakasmandikó.
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Lombelegyes erdeifenyvesek

Az Őrség mészben és tápanyagokban szegény talajai, sajátos éghajlati adottságai és az egykori jellegzetes erdőkiélési
módok együttesen tették lehetővé a mészkerülő lombelegyes
erdeifenyvesek kialakulását, és több, a hegyvidéki régiókra jellemző körtike és korpafű faj, valamint a vörös áfonya, a bordapáfrány és a fenyérgamandor megjelenését. A nemzeti park
címernövénye, a henye boroszlán elfekvő szárú alfaja csak az
itt fellelhető sovány talajú erdők szegélyében bontja rózsaszínű
szirmait.

Láp- és mocsárrétek

A láp- és mocsárréteket tavasszal sokhelyütt a kígyógyökerű
keserűfű és a sárga sásliliom virágpompája díszíti, majd a nyár végétől a kenyérbél cickafark fátyla borul az aranyló kékperjésekre.
A sásfajok gazdagságát példázzák az északi sás és a csőrös sás
szőcei állományai. Csupán a térség egy-egy üde rétjén látható természetes környezetben a réti palástfű és a fehér sáfrány. Európai
szinten jelentősek a nappali lepkék és köztük is elsősorban a hangyaboglárka fajok állományai. Az őrségi és a Rába-menti réteken,
nyári éjszakákon hallatja hangját ritka fészkelő madarunk a haris.
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Hegyi rétek

A hegyi rétek kiemelkedő fajgazdagságukkal
érdemelnek figyelmet: az egy négyzetméteren belül megfigyelhető edényes növényfajok száma gyakorta meghaladja a 40-et! E
virágokban gazdag kaszálókon jelentős állományai élnek a ragadozó életmódot folytató,
fokozottan védett keleti rablópillének. A színpompás nedűgombák mintegy 40 faja kizárólag a Vendvidék sovány rétjeiről ismert. Több
Európában is ritkának számító faj itt nagy
számban jelenik meg. Az országban kizárólag
a Kőszegi-hegység rétjein, kaszálógyümölcsöseiben látható a havasalji tarsóka.

Rába

Az Alószölnöktől Sárvárig szabályozatlan mederben kanyargó Rába hazánk egyik legtermészetesebb állapotú folyója. Az állandóan
változó meder szegélyén itt-ott felbukkan a
hamvas zöld levelű parti fűz néhány egyede.
Tekintélyes kanyarulatait ártéri ligeterdők kísérik, melyek megannyi tavaszi növény pompájával évről évre elkápráztatják a természetjárókat. Zátonyain fészkel ritka partimadarunk,
a billegető cankó országos állományának harmada. Halfajai közül a dunai ingola, a magyar
bucó és a német bucó állományai emelhetők
ki.
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Források, patakok,
vízállások

A térség tisztavizű patakjainak, forrásainak és kisebb állóvizeinek gerinctelen állatvilága mind európai, mind
hazai tekintetben egyedülállóan
értékes. Három kérészfaj a Kárpátmedencén belül csak innen ismert,
ezek közül is kiemelendő az Európa-szerte veszélyeztetett karéliaikérész. A tegzesek itt jellemző, ritka
fajai a lomha lápipozdorján, az elegáns mocsáritegzes, a fokozottan
védett nyugati őszitegzes és a drávai
tegzes. A szitakötők helyi állományai
szintén európai jelentőséggel bírnak,
egyik legértékesebb fajuk a kétcsíkos hegyi szitakötő. A gerinces állatvilág jeles őrségi képviselője az alpesi tarajosgőte, melynek itt találhatók
legnagyobb hazai állományai. Patak
menti ligeterdőkben, üde erdők vágásain még több helyen tömeges az
osztrák zergevirág és a fecsketárnics. A hármaslevelű kakukktorma az
országban egyedül a Kőszegi-hegység egyik patak menti ligeterdejében
tenyészik.
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Élővilágunk védelmében
A hatékony és megalapozott természetmegőrzési tevékenység elengedhetetlen feltétele a védendő értékek feltárása és
állapotuk folyamatos nyomon követése, valamint az érdekükben végzett beavatkozások eredményességének vizsgálata.

Elkészítettük a nemzeti park teljes területének
élőhelytérképét, felmértük a nappali lepkék
elterjedését. Elvégeztük az őrségi kaszálógyümölcsösök állapotának felmérését, amelyben
nevesítettük a leginkább veszélyeztetett fajtákat és előfordulásuk helyét, kijelölve ezzel a
helyi szintű génmegőrzés legfontosabb irányait.
Monitorozó tevékenységünk során folyamatosan végezzük különböző élőhelytípusok,
növénytársulások és jelzőértékük vagy ritkaságuk miatt kiemelt figyelemre érdemes fajok
rendszeres megfigyelését. A saját vagyonkezelésünkben álló gyepterületek állapotának
nyomon követése a tervszerű kezelés megalapozását szolgálja.
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A természetvédelmi célú kezelés és a természetkímélő gazdálkodás elméleti megalapozása céljából különböző kezelési kísérleteket
folytatunk. Erdeink vonatkozásában a Pro
Silva elvek szerinti kezelés erdődinamikára
gyakorolt hatásait és gazdaságossági jellemzőit vizsgáljuk. Az erdődinamikai folyamatok
szabad érvényesülésének megfigyelésére az
erdőrezervátumok magterületén erdőállomány szerkezeti vizsgálatokat és különböző
célzott felméréseket végzünk. A gyepterületek kapcsán a kaszálás gyakoriságának és
időzítésének hatását értékeljük a növényzet
változatossága, a hangyaboglárkák életmenete és a magas aranyvessző inváziója tekintetében.
A veszélyeztetett fajok életmenetének megfigyelése során egyebek mellett fény derült
arra, hogy a lápi tarkalepke állománya növelhető a kaszálás megfelelő időzítésével.
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Az élővilág sokféleségének megőrzése mindannyiunk közös
érdeke. Ez számos esetben csak tevékeny beavatkozások útján
lehetséges. A veszélyeztetett fajok, eltűnőben levő ősi fajták,
visszaszoruló élőhelyek megmentése és fenntartása céljából az
igazgatóság szerteágazó tevékenységet végez.
A hajdan nagy összefüggő területeteket borító és megannyi
élőlénynek otthont adó kaszálók és legelők mára igen nagymértékben megfogyatkoztak, egymástól elszigetelődtek. Igazgatóságunk ezért közel félezer hektáron végzett cserjeirtást,
hogy a gyepművelés helyreállításával mérsékelje a gyepterületeket érő kedvezőtlen folyamatokat. Emellett sokszáz hektár
kiterjedésű gyepterület fenntartó kezelésével biztosítjuk az
azokhoz kötődő élővilág megőrzését. A gyepek fenntartásában
szerepet szánunk az egykor itt élő legelő állatok, mint az eurázsiai vadló és európai bölény visszatelepítésének is.
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Az Őrségre jellemző erdei élőhelyek visszaállítása érdekében időszakosan vízzel borított, valamint humuszmentes felszínek, fenyérek kialakítása valósult meg,
míg a vízelvezető árkok elzárásával több terület természetes vízviszonyait sikerült helyreállítani.
Erdei vízállások kialakításával új szaporodó helyek
létesültek a kétéltűek számára, míg terelőfal és átjárók
építésével biztonságosabbá vált számukra a műutakat
keresztező vonulás.
A meglévő lápok megmaradása, valamint új lápterületek kialakulásához szükséges feltételek biztosítása
érdekében vízvisszatartó töltések épültek. Több helyszínen odúk kihelyezésével, a holtfa arányának növelésével és a természetes élővilágot veszélyeztető fehér
akác visszaszorításával javítottuk erdeink állapotát.
Fajvédelmi tevékenységünk részeként a sérült vagy
fészekből kiesett madarak szakszerű gondozását a kőszegi madárvédelmi mintatelepünkön látjuk el. A túlzottan nehéz vagy veszélyes fészkek rendszeres megújításával a fehér gólya térségi megmaradását segítik
munkatársaink. Ritka lápi növényfajaink, a kereklevelű
harmatfű és a tőzegeper megőrzése érdekében egyes
élőhelyeiket helyreállítottuk, korábbi állományaikat
megerősítettük vagy újakat létesítettünk. A tájra jellemző gyümölcsfajták fenntartása céljából létrehoztuk
a Csörgőalma Gyümölcsöskertet, mely oltóvesszők biztosításával segíti azok újbóli elterjedését.
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Hagyományaink és a helyi kultúra ápolása
Az Őrség és a Vendvidék településszerkezete, élővilága, kultúrája táj és ember évszázados egymásra hatását tükrözi.
Az értékek megóvása, gyarapítása odaadó szakértelmet, ös�szefogást kíván. Igazgatóságunk a tájban élő ember megbecsülésén keresztül törekszik a történelmi tradíciókból fakadó
hagyományok életben tartására, az épített és a tárgyi kultúra
színvonalas bemutatására. Mi üzemeltetjük 2006-tól a SzalafőPityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttest, folyamatosan korszerűsítjük bemutatási feltételeit.
A megőrzött népi építményeink gyöngyszeme az országban
már csak Pityerszeren található emeletes kástu és a híres, egykoron meghatározó háztípus a kerített ház. Az Őrség sajátos
ballada és dallamkincsét a szintén Pityerszeren megismerhető
Vörös Netti-féle zenei hagyaték őrzi. Nagy hangsúlyt helyezünk
a régi őrségi ízek és mesterségek kipróbálhatóságára is.
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A nemzeti park vendégszeretetét élvező látogatók így
válnak részeseivé annak a kalandnak, melyen keresztül
megismerhetik a hamisítatlan őrségi dödölle, a tökösmákos rétes ízét, vagy átélhetik a hagyományos őrségi
tökmagolaj sajtolás élményét, megtanulhatják az ősi fazekasmesterség alapfogásait.
Igazgatóságunk közös projektek kimunkálásával működik közre a nemzeti park területén lévő települések értékmentő munkájában és segíti a hagyományőrző civil
szervezetek munkáját.
Hagyományőrző rendezvényeink sorából kiemelkedik az egyre több látogatót vonzó Őrségi Tökfesztivál.
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Felelős gazdálkodás
Az Őrség természeti értékeinek kialakulásában a hagyományos kisparaszti
gazdálkodásnak meghatározó szerepe
volt. Nemzeti parki területünkön ezért
a természeti értékek fenntartása felelősségteljes gyepgazdálkodást és szántóföldi művelést kíván. Igazgatóságunk
a természetvédelmi értékek védelmét
a saját területein végzett mintaszerű
gazdálkodással, a magánterületeken a
gazdálkodókkal együttműködve igyekszik elősegíteni.
A mintaszerű természetkímélő gazdálkodási
gyakorlat
bevezetéséhez saját majorságot hoztunk létre
Őriszentpéteren, a templomszeri dombon. 2002-ben karámrendszert, istállóépület építettünk, majd 2003-ban szarvasmarhákat és lovakat vásároltunk.
Az azóta eltelt évtizedben növeltük állatállományunkat, számos parlagon álló
szántó és gyep területet vásároltunk
meg és vontunk művelésbe. Napjainkra
majorságunkat korszerű állattartó teleppé fejlesztettük és a környék neves
állattenyésztő birtokosának tiszteletére
Széll Kálmán majornak neveztük el.
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Állataink külterjes módon, tavasztól őszig, éjjel-nappal a
legelőkön vannak. Rágásukkal
fenntartják a gyepek jellegzetes
élővilágát, megvédik a területeket
a beerdősüléstől. Mi legeltetjük
illetve kaszáljuk az Őrség gyepterületeinek egyötödét, takarmány
termesztése céljából művelünk
százhatvan hektár szántóföldet.
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Hazánk kiemelkedő értékei a tájegységenként változó gyümölcsfajták is. A nemzeti park területe különösen sokféle alma,
körte, szilva tájfajtának adott otthont. Igazgatóságunk felmérte
a még fellelhető fajták fáit és létrehozta a Csörgőalma Gyümölcsöskertet, melybe az Őrség és a Vendvidék területéről gyűjtött
ősi fajták oltványait telepítette. A kert létrehozásának célja a genetikai állománymegőrzés, valamint az, hogy oltóvesszőket adhassunk a helyi embereknek, akik ellenálló fajtákkal szeretnék
betelepíteni gyümölcsösüket. Emellett kiadványaink segítségével hívjuk fel a figyelmet az egyre fogyatkozó hagyományos
kaszálógyümölcsösök értékére, és ennek érdekében létrehoztuk a nemzeti park területén a nagyközönség által látogatható
„Nyitott kaszálógyümölcsösök” hálózatát is.

Géntartalékaink megőrzése
A vadon élő növényeken és állatokon túl a termesztett növényfajták és tenyésztett
állatfajták megőrzése is fontos feladatunk. Utóbbiakat őseink hozták létre, így egyszerre jelentenek kultúrtörténeti és gazdasági értéket. Olyan tulajdonságok hordozói
ők, amelyekkel mindenkor az emberiség hasznára tudnak lenni.
Az Őrségben alakult ki és a XIX. század óta honos a magyartarka marha. Hús és tejtermelő képessége egyaránt kiváló. Könnyen tartható külterjes módon. Jól hasznosítja a
legelők, kaszálók füvét, semmilyen más kiegészítő takarmányozást nem igényel. Húsa
magas minőségű, keresett, kifejezetten piacképes. A kezdetben hatvanöt példányos
állományunkat napjainkra négyszázötvenre növeltük, gulyáink a nemzeti park látványosságai is.
A muraközi ló kialakulása szintén
a Nyugat-Dunántúlhoz kötődik.
Erejét hidegvérű őseinek köszönheti, tetszetős küllemének kialakulásában a vasi gazdák arab jellegű kancáinak hatása érezhető.
Rendkívül nyugodt, megbízható
lófajta. Abrakolás nélkül, éven át
szénán tartható. Könnyen tanul,
engedelmes: kocsikázásra, vendégek szállítására kiválóan alkalmas, de háznál hobbilóként való
tartásra is ideális.
Muraközi ménesünk közel 60
egyedet számlál, gondozásával
hazánkban egyedüliként járulunk
hozzá az eltűnés közelébe került
fajta fennmaradásához.
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Természetvédelem a kisgazdaságok újjáélesztésével
Az Őrségi Nemzeti Park területének jelentős része magántulajdonban van. A magánterületeken a természeti értékeket a kisgazdaságok működése tudja fenntartani. Igazgatóságunk ezért minden lehetséges eszközzel igyekszik
támogatni a kisgazdaságok működését.
A gyepek értékeinek megőrzése érdekében kidolgoztunk
és bevezettünk egy szarvasmarhatartást élénkítő programot. Hazánkban példa nélkül, saját állatállományunkból
kezdtük meg növendék és hízó szarvasmarhák kihelyezé-

sét a nemzeti park területén működő magángazdálkodókhoz. Az első borjú megszületése utáni, késleltetett fizetés
és vételi lehetőség nagy segítség a gazdálkodást elkezdőknek. Eredményeként már hatvan állattal több legeli a
nemzeti park gyepterületeit, mint korábban. A program
hozzájárul a táj eltartóképességének javításához, a magánkézben lévő gyepterületek megőrzéséhez, a genetikai
erőforrások megőrzése mellett egészséges, jó minőségű,
piacképes helyi termék előállításához.

A nemzeti parki erdők természeti értékeinek
fenntartása az erdőgazdálkodókon múlik. A
gyepekhez hasonlóan itt is jellemző volt a hagyományos kisparaszti gazdálkodás. A speciális
kisparaszti erdőgazdálkodás támogatása mellett feladatunk, hogy példát mutassunk más, a
gazdaságos és a természeti értékek fenntartását biztosító erdőkezelésre is. Napjainkban üzemi méretben vezetjük be az erdők természetes
megújulási folyamataira alapozott, az erdők természetvédelmi értékét megtartó és megőrző,
gazdaságos erdőkezelést. Ennek érdekében a
folyamatos erdőborítást biztosító, az erdőtulajdonosoknak is példát mutató un. Pro Silva elvek
szerinti módszereket alkalmazzuk.
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Nemzeti Parki védjegyes termékek
Az Őrségi Nemzeti Park területe természet-közeli, minőségi élelmiszerek előállításához biztosít ideális helyszínt. Itt a
gyógy- és fűszernövények, az erdő gyűjthető kincsei, az olajtök, az őshonos gyümölcsfák terményei, a hagyományos állattartás a természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban a mindennapos megélhetés és élelmiszerellátás természetes
részévé válnak. A védett környezetben a biológiai sokféleség megőrzése szervesen járul hozzá a hagyományos őrségi
termékek piacra jutási esélyeinek javításához.
Ezt a célt hivatott szolgálni a Nemzeti Parki Termék Védjegy működtetése is. Igazgatóságunk a 2012 óta bevezetett védjegyrendszerével jelentős segítséget nyújt a természetvédelmi elképzelésekkel összhangban gondolkodó helyi termelőknek, vállalkozásoknak. Nagyban hozzájárulunk ezzel a helyben termelt, feldolgozott termékek népszerűsítéséhez.
A védjegyes termékek minőségükkel, eredetükkel, megjelenésükkel jól reprezentálják a nemzeti parki térség táji és kulturális
sajátosságait, hagyományait. Palettájuk az
őrségi fazekas termékektől a hagyományos
eljárással készült őrségi tökmagolajon át
a lekvárokig, szörpökig, sajtokig terjed. A
védjegyes szolgáltatások, mint a minőségi szállások vagy az őrségi dödölle, mint a
helyi gasztronómia egyik meghatározó eleme az ökoturizmus minőségi fejlődéséhez
járulnak hozzá.
A nemzeti parki területen, környezetkímélő
módon előállított, védjegyjogosultsággal
rendelkező termékek és szolgáltatások a
vásárlók felé is minőségi garanciát jelentenek. Minden nemzeti parki terméket vásárló turista azzal a jó érzéssel vásárol, hogy
választásával közvetetten hozzájárul a természeti értékek fenntartásához.
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A táj építészeti értékeiért
A természetben élő, gazdálkodó őrségi ember építményeit is a tájba illesztette, nem hivalkodva, kiemelve, hanem
belesimulva, szőlőlugasokkal, kaszálógyümölcsösökkel rejtve, megőrizve a tájkép harmóniáját. Épületei arányosak és
hagyományos helyi anyaghasználatuk okán kívülről jellegzetes arculatúak voltak. Az épített és a természeti környezet
összhangja adta mindig is ennek a vidéknek a vonzerejét. Ezt felismerve került védelem alá a nemzeti park területén
Apátistvánfalva, Őriszentpéter és Szalafő teljes belterülete.
Annak érdekében, hogy napjaink építészetében is megőrizzük az őrségi hagyományokat, szakemberek bevonásával
készítettünk és kiadtunk egy építészeti útmutatót, mely szöveges ajánlások mellett ábrákkal, rajzokkal igyekszik segíteni a helyben építkezőket. Az útmutató honlapunkon mindenki számára elérhető.
Személyes tanácsadással is szívesen segítünk a hozzánk forduló építtetőknek és tervezőknek, emellett együttműködünk a települési önkormányzatokkal az aktuális településrendezési terveik kialakításában, helyi építési szabályzataik
megalkotásában.

Az építészeti értékek számba vétele érdekében 2003ban a nemzeti park összes településén elvégeztük az
épített értékek tételes felvételezését, a lakó-, mellék
és szakrális építmények minősítését. Ez az adatbázis
igazgatóságunkon elérhető. A felmérés hozadékaként kiadtunk egy képeskönyvet „Az Őrségi Nemzeti
Park építészeti emlékei” címmel, mely a legjellegzetesebb, legkiemelkedőbb épített értékeket mutatja be.
A könyvben, a 2003-ban készített fotókon kívül archív
felvételeket is bemutatunk.
Az Őrvidékre jellemző archaikus középkori szeres településszerkezet hazánkban egyedülálló módon máig
megőrződött térségünkben. Ennek jelentőségét felismerve a Hungarikum Bizottság ezt „Kiemelt Nemzeti Értékké” nyilvánította. Legszebb példája Szalafő
település, mely műemléki védelem alatt is áll. Ennek
okán itt alakítottunk ki egy építészeti tanösvényt, ami
egyfajta időutazásként végigvezet bennünket az őrségi építészet fejlődésén, úgy a lakóépületek, mint a
gazdasági épületek terén.
A tanösvény érinti a szintén „Kiemelt Nemzeti Értékké” nyilvánított Őrségi Népi Műemlékegyüttest, mely
nemzeti parkunk vagyonkezelésében és működtetésében áll. Teljes felújítása 2008-ban történt meg,
ami nem csupán az épületek állagának megújítására
szorítkozott, hanem bővítettük a berendezési és használati tárgyak gyűjteményét, kialakítottunk interaktív
kiállítási részeket, a gyengénlátók számára Brei írással
elérhetővé tettük a kiállítások élvezhetőségét.
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A tudás átadása
A természeti és kulturális értékek megőrzésének alapfeltétele a róluk való tudás megszerzése és annak hiteles átadása.
A ma nemzedékének szemléletformálásán
múlik a jövőbeli cselekvéseink iránya. Igazgatóságunk e felelősségteljes számadással
végzi mindennapi munkáját a tudásátadás
területén is.
A természeti és lakókörnyezetéért felelősséget vállaló emberfők kiművelése közösségi
összefogást és majd minden generáció felé
történő nyitást kíván. Ennek megfelelően az
Őrségi Nemzeti Park alapításától megkezdtük
a környezeti nevelési programok kidolgozását és fokozatos bevezetését. Napjainkra ez
az óvodákkal, általános- és középiskolákkal,
felsőoktatási intézményekkel való folyamatos és aktív együttműködésben teljesedett ki.
Vetélkedők, terepi és tantermi foglalkozások,
pályázatok, természetvédelmi jeles napok,
kiállítások, szakmai gyakorlatok, tanulmányi
kirándulások formájában az elmúlt évtizedben több tízezer tanuló került kapcsolatba
programjainkkal.
A nemzeti parki értékeket bemutató szabadon
látogatható tanösvény hálózatunk bemutatóhelyeinkkel karöltve évente huszonöt-harminc- ezer ember aktív, kulturált szabadidő
eltöltését segíti.
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Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpontunkban erdei iskolai és oktatótermi foglalkozások zajlanak.
A lápok titokzatos világát bemutató Lápok
Háza, a néprajzi értékeket eredeti helyükön
bemutató Őrségi Népi Műemlékegyüttes az
egyes erdei iskolai modulok, terepi foglalkozások ideális helyszíneit jelentik.
A madarak életét interaktív módon bemutató Bechtold István Látogatóközpont és a
Sághegyi Múzeum a tájvédelmi körzetekbe
kiránduló tanulóknak nyújtanak élményteli
kikapcsolódást.
A felnőtt társadalom tudásgyarapításához,
ökotúra vezetői, gombász és aranykalászos
gazda tanfolyamok, képzések indításával
igyekeztünk hozzájárulni.
Az igazgatóság szervezésében megvalósuló
egyes szakmai konferenciák - így a magyar
tarka szarvasmarhát, az olajtök termesztést,
az ökoturizmust, a lepkék vagy a lápok világát megvitatók - hozzájárultak az információk
cseréjéhez, közvetetten a helyi munkavállalás
és gazdaság segítéséhez.
A nemzeti parki értékek, kutatási eredmények
szélesebb közönség elé tárását szolgálta az a
2015-ben megvalósult előadássorozat is, mely
a „Őrségi Nemzeti Park a kutatások tükrében”
címet viselte.
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A turizmus élénkítése
Igazgatóságunk együttműködésre
alapozott, környezetéért felelősséget vállaló turizmus mellett kötelezte el magát.
A helyi vonzerők számbavételére,
megőrzésére és a helyi turizmusszektor szereplőivel való közös bemutatására alapozott turizmusstratégia már az elmúlt egy évtizedben
is több sikert tudhatott magáénak.
Az Őrség 2007-ben az Európa Bizottság döntése alapján bekerült
Európa 10 legvonzóbb turisztikai
célpontjai közé. 2008-ban pedig
az Őrséget egyedüli tájegységként
a magyar közönség Magyarország
7 természeti csodája közé választotta.
A térségbe érkező látogatókat az
igazgatóság beruházásai és üzemeltetése révén kulturált bemutatóhelyek, látogatóközpontok várják: Szalafő-Pityerszeren az Őrségi
Népi Műemlékegyüttes, Szőcén a
Lápok Háza, Apátistvánfalván az
Ökoturisztikai Centrum, Kőszegen
a Bechtold István Látogatóközpont,
Sághegyen a Sághegy Múzeum.
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Az éves ökoturisztikai programszolgáltatás gerincét a természet
egy-egy érdekes szeletét bemutató speciális terepi programok,
valamint a védett tájegységek
legizgalmasabb részeit bemutató, szakvezetett túrák jelentik. A
nemzeti parki túrák a közönség
által is kedvelt természetbarát
mozgásformákat helyezik előtérbe: gyalog, kerékpáron, szekéren.
Az önálló felfedezés híveit
huszonkét tanösvény várja.
A látogatók informálásában a
2005 óta igazgatóságunk által létrehozott Tourinform Őrség működik közre. A látogatóirányítást az
igazgatóság által kihelyezett irányító és térképes táblák segítik.
A térségi turizmus fejlesztése érdekében igazgatóságunk térségi
turisztikai portál üzemeltetését,
turisztikai programajánló kiadását vállalta magára. A térségi
turisztikai kínálat piacra vitelét
szakkiállításokon, vásárokon való
megjelenéseivel segíti elő.
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A vidéki lakosság megtartásáért
Az, hogy az Őrségben egy nemzeti park működik, önmagában egy magasabb szintű életminőséget biztosít az itt
élőknek. A park léte ugyanis törvényes természetvédelmi oltalommal jár együtt. Ez azt jelenti, hogy az erdők, a
vizek, a talaj, de a szennyező ipari létesítmények kizárásával közvetve még a levegő is tisztább, mint máshol.
A nemzeti park egy egészséges vidék, ahol jó élni.
Az itt élő emberek számára az a legkedvezőbb, ha helyben
találják meg boldogulásukat, helyben tudnak dolgozni.
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Csak így van lehetőségük portáik rendben tartására,
annak az életmódnak a folytatására, amely modern körülmények között is fenntartja a hagyományos őrségi
tájképet. A nemzeti park igazgatóság igyekszik szerepet
vállalni a kistelepüléseken élő emberek helyben történő foglalkoztatásában. Munkatársai lehetőség szerint a
helyben élő emberek közül kerülnek ki, a távolról érkezők pedig az Őrség falvaiban telepednek le.

Különböző támogatott foglalkoztatási programokban (közmunka) évente átlagosan ötven fő dolgozik nálunk. Ők az érzékeny területek kaszálásában,
az állattartásban, a vendégfogadásban szereznek
munkatapasztalatot. Fejlesztéseinkkel további munkahelyeket hozunk létre, a nemzeti parkba látogatók számának növekedésével pedig a vendéglátással foglalkozó vállalkozásokban dolgozók száma is
emelkedik.
Az igazgatóság a mindennapi működés és a fejlesztések megvalósítása során egyaránt segíti a települési önkormányzatok és a civil szervezetek munkáját, részt vállalva hagyományőrző rendezvények,
nyári táborok, konferenciák szervezésében is.
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Számok, tények, eredmények

sikereink:

44 000
hektár

30

látogató

1257
borjú
született

95

csikó
született

46 300 kg

Éves átlagban:

település

688 726

500 millió
gabonaszemet
vetünk

100

egyetemi hallgatót
oktatunk

300

sérült vagy elárvult
madárnak segítünk

értékesítettünk

72 000
hektár

védett ill. közösségi jelentőségű
terület élőhelytérképezése

1000
egyedi tájérték felmérése

2007.
EDEN díj
2010.
Az Év Ökoturisztikai Látogatóközpontja
a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont

Csak nálunk fordul elő
• a fenyérgamandor
• a sziklai karcsútokú moha

A hazai mohafajok 35%-a
itt megtalálható, mintegy 233 faj.

2014.
Az év tanösvénye
az „Élet a kaszálógyümölcsösben”
tanösvény
2014.
A Tourinform Őrség
kiváló iroda címet kapott

hízóbikát

Chernel-kerti
madármentő
telepen:
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Őrségi Nemzeti Park

2002 és 2015 között

1994 és 2015 között

3094

példány
fordult meg

2015.
Magyartarka szarvasmarháink
OMÉK nagydíjat kaptak
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INFORMÁCIÓS PONTOK

A tájékozódás
új élménye:

Tourinform Őrség
9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A
Tel.: 06-94/548-034
Fax: 06-94/428-791
E-mail: orseg@tourinform.hu
Honlap: www.orseg.info
www.facebook.com/orseg.info
Lápok Háza
Szőce, Ady Endre u. 2.
Egyedülálló, interaktív
élményt kínáló bemutatóhely
a lápok titokzatos világáról.
Látogatási rendről információ:
Tourinform Őrség
Tel: 06-94/548-034, 06-30/206-5932
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
Honlap: www.orseg.info
www.facebook.com/LapokHaza
Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont
Kőszeg, Aradi vértanúk parkja
Tel.: 06-94/563 - 174
E-mail: koszegitk@gmail.com
Honlap: www.buboscinege.hu
www.facebook.com/BITL2011
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