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GERELY FERENC

Mint tanácsadó közel egy évet töltöttem
Bosznia és Hercegovinában. Feladatom
a Bosznia és Hercegovina erdôgazdasá-
gi projekt keretében a privatizációval és
szervezetépítéssel kapcsolatos tanács-
adás volt.  A projekt pénzügyi hátterét a
Világbank és az EU biztosítja. Amint én-
nekem egy évvel ezelôtt nem volt, úgy
gondolom most sok kollegámnak ma
sincs bôvebb ismerete errôl az ország-
ról és erdôgazdálkodásáról. Ezért talán
nem érdektelen tapasztalataimat közre-
adni az ország az erdôgazdálkodásáról,
hisz történelmünk és erdészeti szakmai
hagyományunk sok tekintetben közös
és valószínûleg az is marad a jövôben.

Valamennyi leírás, jelentés úgy kez-
dôdik, hogy „a háború következtében,
...” Igen, nagyon súlyos polgárháború
dúlta az országot majd három éven ke-
resztül, 200 ezer halottal, és több mint 1
millió elüldözöttel. A borzalmakra nem-
csak a lépten-nyomon szembetûnô ro-
mok emlékeztetnek, hanem szinte min-
den beszélgetés. Ebbôl mi nem sokat ér-
zékeltünk odahaza, pedig a pokol hatá-
rainktól nem messze lángolt.

Általános helyzetkép
Az itteni helyzet és a jelenlegi erdôgaz-
dálkodás megértéséhez néhány alapve-
tô tényt tudni kell. Bosznia és
Hercegovina a Daytoni békeszerzôdés
alapján ma nemzetközi felügyelet és
irányítás alatt áll. Jelentôs nemzetközi
haderô állomásozik az országban. Alap-
vetôen három nemzetiség él itt együtt, a
bosnyák, a horvát és a szerb. A háború
befejezése óta az ország két ún. entitás-
ból áll, a Szerb Köztársaságból (itt túl-
nyomóan szerb nemzetiség él) és a
Bosznia és Hercegovina Államszövet-
ségbôl (bosnyák és horvát nemzetiség
lakja). A jelenlegi belsô határok a hábo-
rú végére kialakult frontvonalakat kö-
vetik. A BH Államszövetség 10 kanton-
ra tagolódik, a Szerb Köztársaságban
nincsenek kantonok. A belsô határok
átjárhatók, általában csak a feliratok
alapján lehet megállapítani, hogy me-
lyik entitásban járunk (a Szerb Köztár-
saságban elsôsorban a cirill ábécét
használják). 

Az erdôgazdálkodás szervezete is
tükrözi a kialakult helyzetet. Mindkét
entitásnak külön erdôtörvénye, külön
mezôgazdasági, vízgazdálkodási és er-
dészeti minisztériuma van. A jelenleg
érvényben levô erdôtörvények a hábo-
rú alatt születtek.

A BH Államszövetség szövetségi
szintû törvényét nem minden kanton
fogadja el. E sajátos helyzet oka az Al-
kotmány eltérô értelmezése. A BH Ál-
lamszövetség Alkotmánya ugyanis úgy
rendelkezik, hogy „a természeti erôfor-
rásokkal való gazdálkodásért mind az
Államszövetség, mind pedig a kanto-
nok egyaránt felelôsek”. Ezt több kan-
ton úgy értelmezi, hogy kizárólagos fe-
lelôsséggel rendelkezik az erdôk felett.
Ezek a kantonok saját erdôtörvényt al-
kottak, és azt tartják érvényesnek. A je-
lenlegi helyzetet csak egy mindenki ál-
tal elfogadott államszövetségi erdôtör-
vény fogja feloldani. A Szerb Köztársa-
ságban az erdôtörvénnyel ilyen problé-
mák nincsenek.

A Szerb Köztársaságban egy állami
tulajdonú erdôgazdaság mûködik, a
„SrpskeŠume” Állami Vállalat (a „Šume”
szó erdôt jelent). Centralizált és integrált
szervezet, még ha-
tósági jellegû fela-
datokat is ellát.
Korszerûsítése, a
piacgazdaság kö-
vetelményeinek
megfelelô átalakí-
tása jelenleg folyik.
A BH Államszövet-
ségben bonyolul-
tabb a helyzet, itt
alapvetôen három
állami erdôgazda-
ság (csak a rövidí-
tést írom le az egy-
szerûség kedvé-

ért), a BH Šume, Šume HB és a HB
Šume uralja a terepet. 

A BH Šume Sarajevo székhellyel, az
államszövetségi törvény által vala-
mennyi állami tulajdonú erdôk használa-
tára jogosult állami vállalat. Az erdôk
használati jogát a kanton és helyhatósági
szinten mûködô erdôgazdaságoknak
szerzôdéssel adja át.  A cég és a vele
szerzôdéses viszonyban álló gazdaságok
elsôsorban bosnyák érdekeltségûek. Az
–ume HB székhelye Mostarban van, és a
horvát érdekeltségû területek egy részét
fedi le. A HB Šume szintén horvát érde-
keltségû, székhelye Kupres, tevékenysé-
ge egy kantonra terjed ki. Tervezik a két
utóbbi vállalat összevonását (korábban
is egy céget alkottak). Tehát, a helyzet
nem egyszerû, és ezt tovább bonyolítja a
nemzetiségek közötti állandó feszültség.

Egy erdész beszámolót azonban leg-
inkább azzal kell kezdeni, hogy

Bosznia és Hercegovina erdôgazdálkodása
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Bosznia és Hercegovina Európa egyik
legjobban erdôsült országa, területének
53 %-át borítja erdô. Talán csak a Száva
menti sík vidéken és a kopár karszton
nincs nagy területen összefüggô fás ve-
getáció. Az erdôgazdálkodás komoly
hagyományokkal rendelkezik, gyökerei
az Osztrák-Magyar Monarchia idejére
nyúlnak vissza. Az ország erdôgazdasá-
ga és faipara a korábbi Jugoszlávián be-
lül is fejlett volt. A nagy értékû faállo-
mányok jó alapot biztosítottak a fûrész-
ipar, a lap- lemezipar és a cellulóz- pa-
píripar számára. A bútorgyártás is fejlett
volt abban az idôben. 

Az ország gazdaságában az erdôgaz-
dálkodás és a fûrészipar jelenleg megha-
tározó, mivel más iparágak alig-alig mû-
ködnek. Megszûnt a cellulóz- és papír-
gyártás, a bútoripar és a lap- lemezipar
csak jelentéktelen mértékben termel. A
fûrészipari kapacitás megoszlik a nagy-
méretû állami vállalatok és a kisléptékû
magánvállalkozások között. Az erdôgaz-
daság és fûrészipar ugyanakkor szociális
szerepet is betölt, a munkaerô létszáma
helyenként többszöröse a szükségesnek.
A rendezetlen állapotok miatt a faiparban
a fekete és szürke gazdaság egyes becs-
lések szerint jelentôs mértékû.

Néhány adat
Az utolsó megbízható statisztikai adatok
1991-bôl származnak, azóta erdôleltár
nem készült és összefogott erdôtervezés
sem volt. Emiatt adatokat mélységében
és teljességében nem is ismertetek.

Az erdôterület (erdô és erdôföld)
nagysága 2710 ezer ha. Az erdôk 95 %-a
természetszerû erdô, amibôl 37 % a tûle-
velû, 63 % a lomblevelû állomány. A
gazdaságilag hasznosítható erdô 1 292
hektárt borít, amibôl 390 ezer ha bükk,
586 ezer ha jegenyefenyô-luc-bükk ve-
gyes állomány, 94 ezer ha fekete- és er-
deifenyves, 106 ezer ha kocsánytalan
tölgy. A gazdaságosan nem hasznosítha-
tó erdôk 915 ezer hektárt tesznek ki, eb-
bôl 236 ezer ha a bükk és 163 ezer ha a
kocsánytalantölgy-állomány. Jelentôs a
kopár terület, 500 ezer ha, amibôl 392
ezer ha alkalmas erdôsítésre.

A ma ismert adatok bizonytalanok.
Ennek oka, hogy az erdôk adattárát az
utóbbi évtizedben nem korszerûsítet-

ték, és nem ismert teljes mértékben a
háború okozta kár sem (illegális kiter-
melés, tûz, szúkárosítás stb.). Az erdôk
felmérését és mûvelését ugyanakkor
nehezíti a nagy kiterjedésû aláaknázott
terület, ez egyes becslések szerint a tel-
jes erdôterület mintegy 20-25 %-át érin-
ti. Ezek a területek ma megközelíthetet-
lenek és nincs sok remény arra, hogy a
közeljövôben a teljes aknamentesítés
megtörténjen. (A taposóaknákat ugyan-
is mûanyagból gyártják, fémdetektorral
nem lehet megtalálni).

Európa fakitermelésébôl az ország
1,6 %-kal részesedik, a lombos fajok
esetében ez az arány 5 %. A fakészlet és
a fakitermelés lehetôsége az alábbiak
szerint alakult 1991-ben (ezer m3):

Fafaj A szálerdôk Becsült éves Éves fakitermelési 
fakészlete növedék lehetôség

Fenyôfélék 129 465 3 997 2 520

Lombos fafajok 177 900 4 387 3 542

Összesen 307 365 8 384 6 062

A jelenlegi fakitermelés fafaj-csoportonként az alábbi (ezer m3):

Fafaj 1996 1997 1998 1999

Fenyôfélék 906 1 270 1 437 1 776

Lombos fafajok 1 221 1 533 1 539 1 669

Összesen 2 127 2 803 2 976 3 445

Az adatok részben tényeken, részben
becslésen alapulnak, és az illegális faki-
termelés mennyiségi számai sincsenek
feltüntetve. Mindenesetre látható, hogy
az 1995-ben befejezôdött háború óta a
fakitermelés volumene nô, de a hivata-
los adatok szerint még nem éri el az
1991-ben megállapított lehetôséget.

Az elmúlt századok során rengeteg
erdô degradálódott. Érdekes és figye-

lemreméltó, hogy a Monarchia idején
(1878-1914) az egy hektárra esô fakész-
letet 400 m3 felettire becsülték. Ma ez az
érték 250 m3 körül mozog. Pontosabb
adatot a most induló erdôleltározás fog
majd adni.

A faárakat központilag határozzák
meg, esetenként több éves árakkal dol-
goznak. A fakereskedelem csak kis
mértékben követi a piaci folyamatokat.
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Jellemzô a fûrészüzemek hatalmas mér-
tékû tartozása az erdôgazdálkodók felé.
Az adósságkezelés korábban ismeret-
len fogalom volt, de most, hogy a tarto-
zások megrendítettek egy-két céget, az
erdôgazdaságok nagyobb gondot fordí-
tanak kintlevôségeikre. 

A rönkfa-export a korlátozások miatt
gyakorlatilag tilos a hazai fûrészüzemek
alapanyag-ellátása érdekében. A fûrész-
áru-export azonban jelentôs hányadot
képvisel a külkereskedelmi mérlegben. 

Az erdôgazdálkodásról
Az erdôterületekre a változatosság a jel-
lemzô. A földrajzi, geológiai és klimati-
kus adottságok miatt az erdôtípusok
szinte teljes tárházát megtalálhatjuk. A
legértékesebb erdôállományok elsôsor-
ban a Dinári-Alpok vonulatain és a szla-
vóniai területeken találhatók. 

A tervszerû erdôgazdálkodásnak ko-
moly hagyományai vannak. Erdôleltá-
rozás, 10 éves üzemterv, éves tervek és
a szakemberekkel szemben támasztott
követelmények hagyományosan alap-
vetô szempontok. Az erdônevelésre és
az erdôhasználatra a természetközeli el-
járások a jellemzôek. Mind a tûlevelû,
mind a keménylombos és vegyes állo-
mányokban általános a szálalás és a ter-
mészetes felújítás. Általában 10 éven-
ként térnek vissza egy adott állomány-
ba. Végvágás és tarvágás csak kivételes
esetben fordul elô. Személyes tapaszta-
latom, hogy a lombos állományokban,
és ezen belül is elsôsorban a bükkösök-
ben, a szálalás következtében szinte
minden fa sérült (ágtörés, törzs- és tôsé-
rülések). A jelölést csak megfelelô ké-
pesítéssel rendelkezô erdômérnökök
végezhetik. 

Különleges feladatot jelent a kopár
területek beerdôsítése. A karsztvidék
pionírfája természetesen a feketefenyô.
Igen komoly károkat okoz a tûz, ami
hatalmas területeken megsemmisítheti
az évtizedes munkát.

A vadgazdálkodás és a vadászat je-
lentôsége csekély. Ennek fôleg az lehet
az oka, hogy a vadlétszám alacsony.
Nem ritka a medve, a farkas, a hiúz, a
süketfajd, és zerge is elôfordul a maga-
sabb hegyekben.

A természetvédelemrôl
A természetvédelem intézményi rendsze-
re nem olyan fejlett, mint Magyarorszá-
gon. Az erdôterületnek csak elhanyagol-
ható része védett annak ellenére, hogy
természeti értékek szinte mindenhol talál-
hatók. Jelenleg két nemzeti park mûkö-
dik, és a Világbank támogatásával újab-
bak kialakítását tervezik. Külön említést
érdemel a Sutjeska Nemzeti Park a Szerb
Köztársaság területén. A 17 ezer hektáros
parkon belül található Európa talán leg-
nagyobb (1400 ha) és valódi ôserdeje, a
Perusica. Ebben az érintetlen erdôben a
lucfenyô és a jegenyefenyô dominál, nem
ritkák a 45-50 m-es magasságot meghala-
dó példányok. A sziklaszirteken és szikla-
falakon csodálatos, sokszor több száz
éves feketefenyô egyedek és állományok
díszlenek. Megkapó és lenyûgözô vidék.

Érdemes odalátogatni
A cikk lehetséges terjedelme miatt min-
denrôl beszámolni nem lehet. Ezzel a
néhány mondattal igyekeztem tömör
képet adni az ország erdôgazdálkodá-
sáról. Aki vadregényes tájakat, szép er-
dôket, természetféltô erdôgazdálkodást
akar tanulmányozni, annak érdemes el-
látogatni Bosznia és Hercegovinába. Az
ott élô, igen felkészült és szakmaszere-
tô erdészkollégáink biztosan örömmel
fogadják az odalátogatókat.

A Mezôgazdasági Könyvhónap kereté-
ben egyetemünk könyvtára és a soproni
„Cédrus” Könyvesbolt szervezte meg a
kiadók,  szerkesztôk, olvasók találko-
zóját. A majd száz hallgató elôtt Lelkes
Lajos, a Mezôgazda Kiadó igazgatója
tartott rövid tájékoztatást a szakkönyvki-
adás eredményeirôl, gondjairól, felada-

tairól. A hallgatók fôképpen a kiadvá-
nyok árával kapcsolatos véleményük-
nek adtak hangot. A könyv- és lapkia-
dás soha nem tartozott a nagy haszon-
nal kecsegtetô vállalkozások közé, így
csak abban reménykedhetünk, hogy az
egyes szaktárcák fokozott támogatással
csökkentik a diákság ezirányú  gondjait.

Szakkönyvkiadás


