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Az Őrségi Nemzeti Park címere

A címeren található egy siketfajd aminek a lábánál 

ott egy szál henye boroszlán.

Siketfajd:

Testhossza 60–87 centiméter, szárnyfesztávolsága 90–125 

centiméter, súlya 2900–4000 gramm.

Henye boroszlán: 

A szálas-lándzsás vagy visszás tojásdad, bőrnemű levelek 

1–2 cm hosszúak, 2,5–3 mm szélesek, a szélük lapos. 

Válluk ék alakú, a csúcsukon apró szálka nő. Felül fényes 

sötétzöldek, a fonákuk fénytelenül világoszöld, kékes.Répás Máté



Őrségi Nemzeti Park története

A 2002-ben létrehozott Őrségi 

Nemzeti Parkot 2007. február 1-

jétől megszüntették, illetve 

összevonták a Fertő–Hanság 

Nemzeti Parkkal.

2008. április 1-je óta újra önálló az 

Őrségi Nemzeti Park.

Volford Tekla



Őrségi Nemzeti Park földrajzi elhelyezkedése

Vas megye délnyugati sarkában 

találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel 

szabdalt gyönyörű tájat, ahová a 

honfoglaló magyarok a nyugati 

kapu védelmére őrállókat 

telepítettek.

Innen a táj neve: Őrség.



Őrségi Nemzeti Park földrajzi elhelyezkedése

Az Őrségi Nemzeti Park 

magába foglalja az Őrséget, a 

Vendvidéket, a Rába folyó 

szabályozatlan völgyét, (a 

Belső-Őrséget,) 

Szentgyörgyvölgy környékét. 

Összesen 44 település határát 

öleli fel, közel 44000 ha-on.

Hermán Aisa



Természeti viszonyok: Időjárás

Az Őrség éghajlata átmenetet képez a Dunántúl és az Alpok között, de 

déli mediterrán elemek is éreztetik itt hatásukat. Így alakult ki a kedvező, 

ún. szubalpin klíma.

A terület legjellemzőbb sajátossága a sok csapadék, az éves 

csapadékmennyiség 700-950 mm között van, emiatt forrásokban, 

vízfolyásokban gazdag.



Természeti viszonyok: Domborzat

A jelenlegi dombságot egykor az ős-

Rába kavicstakaróval fedte le.

200 forrás található itt, melyek 15 

patakot táplálnak. A patakok 

visszaduzzasztásával több helyütt 

turisztikailag is jelentős mesterséges 

tavakat alakítottak ki.

Szilágyi Róbert



Természeti viszonyok: folyók, patakok

A Nemzeti Park felszínét 

3 folyónak, a Rábának, a 

Zalának és a Kerkának, 

valamint ezek mellékfolyóinak 

hordaléka építi fel. A nyugati 

részen főként erősen kötött 

agyagot találunk a felszínen, 

míg a keleti részeken a 

homokos-kavicsos rétegek 

jellemzőek.
Kovács Zsolt



Természeti viszonyok
Talaj és növénytakaró

Az Őrség talaját legnagyobb részben erősen kötött nehéz, 

hideg,mészszegény,több helyen kaviccsal kevert sárgás barna agyag alkotja.

Talajtípusok:

-pszeudoglejes(pangóvizes) barna erdőtalaj: ami lehet agyagbemosódásos 

és gyengén podzolos

-erősen savanyú erdőtalaj

-lejtőhordalék talaj, erdőtalaj

- csonka erdőtalaj és kavicsos váztalaj

Piffkó Viktor



Növénytakaró(avartakaró)
Talaj és növénytakaró

Az Őrség talaját legnagyobb részben erősen kötött nehéz, 

hideg,mészszegény,több helyen kaviccsal kevert sárgás barna agyag alkotja.

Talajtípusok:

-pszeudoglejes(pangóvizes) barna erdőtalaj: ami lehet agyagbemosódásos és 

gyengén podzolos

-erősen savanyú erdőtalaj

-lejtőhordalék talaj, erdőtalaj

- csonka erdőtalaj és kavicsos váztalaj

Piffkó Viktor



Őrség-növényi értékek: Erdők
Ma a legnagyobb területen a lombelegyes erdeifenyveseket (mész kerülő

erdeifenyveseket) találunk.

Összetételére,megjelenésére jellemző, hogy olykor elegytelenfenyvesként, máskor

rendkívül elegyes sok fafajú formájában láthatjuk. 

Növénytársulások:

- elegy fafajként jelen van: kocsányos és kocsánytalan tölgy, bükk, nyír.

- lápi erdeifenyves: elegyfa faja a molyhos nyír (Szalafő, Farkasfa, Orfalu)

- lucfenyvesek, jegenyefenyves (Grajka-patak, hármashatár)

- hegyi égerliget (Grajka-völgy, Hársas patak-völgye

- gyertyános égerliget (Rábavölgye)

- ciklámenes bükkös (Velemér, Magyarszombatfa)

- füzesek: csigolya füzes,mandulalevelű bokorfüzes, puhafa liget erdő

Kultúrerdők: lucos, erdeifenyves, vöröstölgyes, akácos, nemesnyáras
Piffkó Amelie



Az Őrséget tehát az erős emberi hatás miatt nem a hatalmas összefüggő erdőségek 

jellemzik, mint pl. a hegyvidékeinkben lévő nemzeti parkjainkat, hanem rétek, lápok, 

erdők, szántók finom mozaikja.

Piffkó Amelie



Növénytani értékek: Láprétek

A láp olyan, állandó víz hatásnak kitett terület, amelynek élő rendszerei 

tőzeget halmoznak fel úgy, hogy a folyamatosan vastagodó tőzegrétegek 

növekedése és (bomlás vagy erózió okozta) fogyása hosszú távon 

egyensúlyba kerül. Belovai Péter



30–60 cm magasra nő meg, 

szára hengeres, 3–6 mm széles 

szállevelei szálasak, szinte 

egész Európában elterjedt, 

nálunk a középhegységi, 

dunántúli és a Duna-Tisza közi 

területeken és az Őrségi 

Nemzeti Parkban található, 

védett növény.

Keskenylevelű gyapjúsás

Csiszér Nándor



Szibériai nőszirom

● 50–80 cm magas, 

nyúlánk termetű, üreges 

szárú.

● Szára rendszerint 

egyvirágú.

● Ibolyáskék színű, 

virágai május-június 

hónapokban nyílnak.

Bogdán Orsolya



Erdei ciklámen

Az erdei ciklámen a 

hangavirágúak rendjébe, ezen 

belül a kankalinfélék családjába

tartozó ciklámen nemzetség 

egyetlen, Magyarországon (főleg 

az Alpokalján) őshonos faja.

Főleg hegyvidékeken, üde 

lomberdőkben (Magyarországon a 

zalai bükkösökben, soproni

fenyvesekben) nő. Mészkerülő. 

Júliustól szeptemberig virágzik.

Fajtái közül van ami szobanövény.

Belovai Adél



Európai zergeboglár

● Európa szerte előfordul.
● A lápos, nedves területeket 

kedveli. 
● Akár 180 cm magasságot is eléri.
● Virága enyhén illatos, citromsárga 

színű, gömbölyű formájú.
● Magyarországon védett. Eszmei 

értéke 50.000 Ft.

Forgó Noémi



Chernel-kert
Kőszeg város helyi jelentőségű védett természeti arborétuma. 
Névadója Chernel István Európa-hírű természettudós. Ültetéseiből 
napjainkra is fennmaradt néhány, ezek közül a két legjelentősebb 
érték egy kínai vörösfenyő és egy kaukázusi jegenyefenyő. A 
kertben jelenleg több mint háromszáz növényfaj tekinthető meg.

A hangulatos ösvények mentén számos botanikai 
különlegességgel találkozhat a látogató. A 2,5 hektáros park ad 
otthont Magyarország egyetlen olyan tanösvényének, ahol a 
Kárpát-medence legveszélyeztetettebb növényfajainak példányai 
között sétálhatunk.

A kertben madárvédelmi mentőközpont üzemel. Az itt élő madarak 
nyugalma érdekében és főként a visszatelepítésre váró állatoknak 
az ember közelségéhez való hozzászokását megakadályozandó, a 
röpdékbe csak munkatársaink léphetnek be.

A kert felső részében madárvédelmi tanösvény fut, ahol 
tájékoztató táblák segítségével ismerkedhetünk a telepen élő 
további madárfajokkal, a madártelepítés eszközeivel és 
elsajátíthatjuk a szakszerű téli madáretetéshez szükséges 
legfontosabb tudnivalókat is.

Forgó Noémi



Állattani értékek általánosságban
Az Örségi Nemzeti Park kiterjedt fenyvesek és fenyőelegyes lomberdők, nedves kaszálók, láprétek, hűvös patakvölgyek és az 

egymáshoz láncszerűen kapcsolódó nedves élőhelyek sokszínű állatvilágnak adnak otthont.

Az Őrség és a kapcsolódó területek élővizei különösen jelentősek a szitakötő fauna szempontjából is.A területen körülbelül ezerötszáz 

lepkefaj, a Kerka völgyében sok szitakötő és kérész él.

A kétéltűek közül legjellemzőbb az alpesi gőte. (1. kép)

A terület lepkefaunája igen gazdag, az eddigi vizsgálatok közel 1500 lepkefaj jelenlétét mutatták ki. Egyik legjellemzőbb lepke ezen a 

területen a narancslepke (2. kép)

Az Őrség és a kapcsolódó területek madárvilága tekinthető az állatcsoportok közül a legismertebbnek. A területen ezidáig 211 

madárfajt észleltek, ebből 124 a fészkelők száma. A sárgafejű és a tüzes királyka (3. kép) kimondottan a lucosokat kedveli. Költésüket 

hazánkban eddig csak az Őrségben figyelték meg, a hazai állomány közel fele költ e területen. De megtalálható még többek között a haris

és a fekete gólya is.

Az emlősök közül a Rábában és a nagyobb vízfolyások mentén fel-fel bukkanó vidra a legjelentősebb (4.kép). Az erdő nagytestű 

emlősei között a terület gímszarvas állománya képvisel jelentős vadászati értéket.

Bencsik 

Barnabás



Süvöltő

Előfordulása: Európa-Ázsia

Tápláléka: magok, bogyókat

Testhossza: 15 cm

Szárnyfesztávolsága:  25 cm

testtömege: 25 g

Zajzon Ákos



Keresztcsőrű

● Hossza: 16-17cm

● Testsúlya: 35-50g

● Nevét keresztbe álló 

csőréről kapta.

● Magokkal és rügyekkel 

táplálkozik.

● A hím téglavörös, a tojó 

olajzöld, farkcsíkja sárga.

Molnár Méda



Európai bölény
A szarvasmarhafélék családjába tartozik.

Közvetlen rokona az amerikai bölény, ami -

bár hasonló hozzá- egy másik faj. Kérődző

állat, növényevő, a legnagyobb testű, európai

szárazföldi emlős. Két alfaja a síkvidéki

(Bialowiezai) és a hegyvidéki (Kaukázusi)

bölény. Valamikor kisebb csordákban élt,

amik télre összeálltak táplálkozni.

A bikák esetenként az 1 tonnás súlyt is elérhetik, de általában 6-800 kilogramm körüliek. A tehenek

300-400 kilogramm közöttiek. Mind a két nemnek van szarva, a bikáké erőteljesebb, vastagabb. A

bölények 4 éves korban válnak ivaréretté. A bikák körülbelül 8-10 éves korukig aktívak. A tehenek

akár 20 éves korukig minden évben vetnek egy borjat. Nagy területeket bejárnak, a fűfélék mellett

szükségük van a fák hajtásának, lombjának és kérgének fogyasztására is. Az Őrségi Nemzeti parkban

2017-óta tartanak hegyvidéki bölényeket vad körülmények között, így lehetőség nyílt a

megfigyelésükre a szabadban.
Berényi Zselyke



Rezgőnyár tanösvény

Kiinduló- és végpont: Harmatfű Erdei Iskola

A tanösvény hossza: 400 m.

A tanösvény állomásai:

1. Nyitótábla

2. Az erdőszegély

3. Az erdő kialakulása

4. Erdőgazdálkodási módok az őrségi erdőkben

5. A fasorok élővilága

6. 4 fafaj bemutatása

7. Interaktív játék

8. Odúbemutató

9. Tókák élővilága

A Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpont épülete mellett

húzódó tanösvény az erdők fásszárúi mellett az erdők kialakulását, a

fasorok élővilágát, valamint az odúlakó madarakat mutatja be.

Boros Rihárd



Közeli települések
Pankasz: Itt található az Őrség legrégebbi szoknyás haranglábja 1755-ből, mely nagyon szép 
állapotban van. Az Őrség jelképévé vált.

Őriszentpéter: Az Őrség központja, mely 2005-ben városi rangra emelkedett. itt rendezik minden 
év júliusában a híres Őrségi Vásárt.

Szalafő: Az Őrség legtöbb népi értéket őrző települése.

Velemér: Árpád-kori templomáról ismert, mely a Belső Őrségben található.

Szőce: A falu határában, a Szőce-patak völgyében található a Tőzegmohás láprét. A 127 ha területű 
láprét az Őrségi Nemzeti Park egyik leghíresebb és legjelentősebb, fokozottan védett része. Szőce 
címerében is a tőzegmoha látható.

Magyarszombatfa: A Velemér-völgyben helyezkedik el, ahol Fazekasház és Vadászati kiállítás is 
látható.

Szentgyörgyvölgy: Meseszép református templomáról ismert, melyben a koronás szószék, a 
berendezések és a kazettás famennyezete 1805 és 1828 között készült el.

Magyarföld: A híres színészt, Rátóti Zoltánt 2006-ban és 2010-ben is a falu polgármesterévé 
választották. Az ő nevéhez is fűződik a 2009-ben átadott Fatemplom felépítése. Júliusban 
Fatemplom Fesztivált szoktak itt tartani.

Piri

Boglárka



Köszönjük a figyelmeteket!

Információforrások:

https://www.orseginemzetipark.hu/

https://www.orseginemzetipark.hu/

