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A vagyonkezelésünkben lévő területek 
változása: 2002.           2016.
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Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
vagyonkezelésében lévő területek

gyarapodása



Mintegy 1000 hektár saját kezelésű erdőnk

osztatlan közös tulajdonú.



De hogyan is kezeljük ezeket az erdőket?

Őserdőkben a természetvédelmi kezelés a terület 
őrzésére, kutatására és bemutatására 

korlátozódik – hazánkban azonban nincsen 
őserdő, csak másodlagos erdeink vannak.



Ettől még mondhatnánk, hogy a 
természetvédelmi oltalom alatt álló 
erdőket magukra kell hagyni, melyek 

állapota idővel az őserdőkéhez hasonlóvá 
válik, de hazánkban közmegegyezés van 
arról, hogy a védett erdők zömében is 

folytatunk erdőgazdálkodást.





Hozzá kellett tehát fogni egy 
szinte minden előzmény nélküli 

terv kidolgozásához. 



IGAZGATÓSÁGUNK ÉS A SOPRONI EGYETEM
NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI

INTÉZETÉNEK MUNKATÁRSAI ELKÉSZÍTETTÉK
AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
ERDŐSTRATÉGIÁJÁT ÉS A SAJÁT KEZELÉSŰ

ERDŐK KEZELÉSI TERVÉT.



A nemzeti park 
igazgatóságoknak sajátos 

módon, példamutatóan és 
tervszerűen kell kezelniük a 

vagyonkezelésükben lévő 
erdőket.



A nemzeti parki erdőkezelésnek a 
természetes folyamatokra 

alapozott, folyamatos erdőborítást 
biztosító erdőgazdálkodásnak kell 

lennie. A kezelés célja a lehető 
legtermészetesebb állapotú erdők 

kialakítása. 



Az erdő fejlődési ciklusai
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A folyamatos erdőborítást 

- szálalással, vagy

- kis lékes erdőmegújítással érhetjük el.

Ez utóbbi

1, jellemzőbb a természetes erdőkre,

2, könnyebb a kivitelezése,

3, egyszerűbb a fenntartása.





Elsősorban bemutató céllal régi gazdálkodási 

módokat is fenn kívánunk tartani, mint a

- kisparaszti szálalóerdőgazdálkodás,

- legelőerdő gazdálkodás,

- ligetes gesztenyés,

- sarjerdő gazdálkodás,

- gyantászás,

- alomszedés.



Néhány speciális erdőtípus különleges kezelést 

igényel, mint a fenyérek, az acidofil

erdeifenyvesek.

Különleges kezeléssel biztosítható számos ritka 

faj megőrzése, mint a korpafüvek, körtikék, 

bordaharaszt, vörösáfonya, fecsketárnics, 

számos fában élő rovar, fekete gólya, rétisas stb.



FELMÉRTÜK VALAMENNYI
VAGYONKEZELÉSÜNKBEN ÁLLÓ

ERDŐRÉSZLETET.



ADATLAP AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SAJÁT

VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ ERDŐK FELMÉRÉSÉHEZ





A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VAGYONKEZELT ERDŐK BESOROLÁSÁNAK A FOLYAMATÁBRÁJA



Az elkészült anyag megfogalmazza az általános kezelési elveket és 
célokat, az alkalmazandó üzemmódokat, a fafaj politikát.

Foglalkozik továbbá
- az erdőnevelés és egyéb erdőhasználatok kérdéseivel
- az erdőfelújítások kérdéseivel
- a cserjefajok, ritka fafajok védelmével
- az idegenhonos fajok kérdéskörével
- az elegyesség kérdésével
- az árnyaló koronaszinttel
- a hagyásfákkal
- a holtfával
- az erdőszegélyekkel
- a mikroélőhelyekkel és
- a monokultúrákkal
- a folyamatban lévő kísérleti erdőkkel.





Köszönöm a megtisztelő 
figyelmeteket!


