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A 2002. évi egyesületi és 2006. évi
EGERERDÕ Zrt.-s út után az
Erdõmûvelési és Természetvédelmi
Szakosztály tagjai is Bosznia-Hercego-
vinába látogattak.

Az országról, az erdõgazdálkodás
szervezetérõl, az erdészeti egyesületek-
rõl röviden: 

Az ország gyakorlatilag két államala-
kulatból áll. – A Szerb Köztársaságból
és a tíz, fõként nemzetiségi alapon ki-
alakított kantonokra osztott, Bosnyák-
Horvát Föderációból. 

Mintegy kétmillió hektár erdõvel
rendelkeznek, mely nagyjából fele-fele
arányban oszlik meg a két államalaku-
lat között.

Az erdõk állami tulajdonúak, csak
néhány százalékuk – többnyire kisebb
erdõfoltok – van magánkézben. A ma-
gánerdõket kötelezõen az államerdé-
szetek kezelik.

A szerb entitásban – politikai okok-
ból – felvetõdött a koncesszióba adás
lehetõsége, amit az erdészek aggoda-
lommal várnak.

A Szerb Köztársaságban – a szlovák
és horvát rendszerhez hasonlóan - egy
egységes államerdészeti szervezet mû-
ködik. A Bosnyák-Horvát Föderációban
sokkal bonyolultabb az erdõkezelés
rendszere. Amellett, hogy az országnak
van közös parlamentje, külön-külön
parlament is van a két államalakulatban.
–Sõt a Bosnyák-Horvát Föderáció kan-
tonjainak külön minisztériumaik van-
nak. A nagyobb erdõterülettel rendelke-
zõknél az erdõgazdálkodás a mezõgaz-
dasági, erdészeti és vízügyi minisztériu-
mokhoz, kisebb gazdasági jelentõségû
erdõterülettel rendelkezõknél a környe-

zetvédelemhez, vagy pénzügyhöz tarto-
zik. Itt mûködik a horvátországihoz ha-
sonló erdõkezelés-támogatási rendszer,
amit elsõsorban a vállalkozások árbevé-
telének 0,1 %-ából fedeznek.

Jelenleg mindhárom nemzetiségnek
külön erdészeti egyesülete van. A há-
rom egyesület elnöke – együttmûködé-
si megállapodás alapján – évente váltja
egymást az országos képviselet élén. 

Erdõkezelés. üzemterv
Jugoszláviában és utódállamaiban
1948 óta kötelezõ a természetes felújí-
tás. Tarvágást csak szerkezetátalakí-
tásnál alkalmazhatnak. Hegyvidéken,
a talaj védelme miatt, elõnyben része-
sítik a szálalást. A hatvan éves múltra
visszatekintõ folyamatos erdõborítás
melletti erdõkezelés ellenére termé-
szetesen az erdõk zömében még nincs
meg a klasszikus szálaló erdõre jel-
lemzõ koreloszlás. Az egykorú vágás-
érett állományok egyenlõtlen bontásra
hasonlító átalakítását válogató gyérí-
tésnek nevezik.

Érdekesség, hogy utunk során mind-
össze két vágásterületet láttunk.

Már az 1878-ig tartó török uralom
alatt is hoztak rendelkezéseket a tûzi-
fa hasznosítására, de tervszerû gazdál-
kodás a monarchia idejétõl van. Tíz-
éves üzemterveket készítenek, a szála-
láshoz megfelelõ beltartalommal. Je-
lenleg nincs pontos erdõleltáruk.
Üzemtervezéskor gyakran csak növe-
dékesítenek. Az üzemterveket a mi-
nisztériummal és erdõgazdálkodókkal
szerzõdéses viszonyban álló vállalko-
zások készítik.

Erdészek Bosznia-Hercegovinában

Narancssárga a Szerb Köztársaság, rózsaszín a Bosnyák-Horvát Föderáció területe
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A tanulmányút állomásai
Nova Gradiska (Horvátország) Szlavón
tölgy erdõrezervátum:

Háromszáz éves szlavón kocsányos
tölgy állomány. 1929 óta semmiféle em-
beri beavatkozás nem volt, még a szá-
raz fa összeszedése sem. A kocsányos
tölgyes önmûködését, megújulását vizs-
gálják. A természetes folyamatokat je-
lentõsen gátolja a túlszaporodott vad-
disznóállomány, amely kiválóan felis-
meri az aknákat, s ezért eddig zavartala-
nul szaporodhatott.

A közelmúltig aknásított terület miatt
az erdõben csak saját felelõsségre lehe-
tett bemenni.

Az állomány az uralkodó szintben
100% szlavón tölgy. Sok egyed már el-
pusztult, sok a csúcsszáradt. Mély, he-
lyenként vizes talajon álló erdõ. A töl-
gyek kipusztulásával elegendõ fény
esetén különbözõ korú újulatcsoportok
találhatók. Egyes elpusztult egyedek
körül más fafajok, gyertyán, juhar verõ-
dött fel. Az üde foltokban gyertyán alsó
szint jelent meg sûrû állománnyal. Az
állomány középmagas és a vastag tör-
zsein sok a benõtt ággöcs, általában
mutatják a fiatal kori szabad állást és az
egykorúságot. Érdekes volt, hogy több
helyen középkorú újulat egyedei, az
idõs törzshöz legközelebb állók elpusz-
tultak (fényhiány, gyökérkonkurencia).

Az utóbbi idõben elpusztult egye-
deknél jól látható, hogy egyetlen fa el-
pusztulása esetén (rendszertelen szála-
láshoz hasonlóan) a tölgy nem újul
meg, más fafajok veszik át a helyét. 

Srbaèi Erdõgazdaság, Srbaèi Erdészet
(Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaság):

A faállományokat 60%-ban tölgye-
sek (KST, KTT), 30%-ban bükkösök és
10%-ban elegy fafajok alkotják. Az ál-
lami erdõn kívül 3000 ha magánerdõt
is kezelnek. 

A mag eredetû õshonos állományok-
ban szálalást (válogató gyérítést) alkal-
maznak.

Az esõ miatt csak egy erdõrészletet
tudtunk részletesen megnézni a Matejiè
hegyen, ami nekünk kombinált felújító
vágás képét mutatta. – Sajnálatos, hogy a
számunkra oly érdekes kocsánytalan
tölgy folyamatos erdõborítás melletti ke-
zelésével nem tudtunk behatóbban meg-
ismerkedni a kedvezõtlen idõjárás miatt.

Az általunk meglátogatott állomány
pszeudoglejes mély erdõtalajon álló,
üde, erdei szálkaperjés kocsánytalan
tölgyes 10%-os lejtésû, keleti kitettségû.
Az anyaállomány véghasználati egyko-
rú. A lékes és csoportos felújító vágás
szálaló vágássá elnyújtott kombináció-
ját alkalmazzák. Újulatcsoportok fölött
apró lékekkel, vagy a nagyobb lékek-
ben lábon hagyott árnyaló fákkal meg-
bontják az állományt. Még újulattal nem
borított helyeken is vágnak lékeket. A
túl nagy lékekben sok helyütt erõs kõris
újulat jelent meg, ennek visszaszorításá-
ra a lékeket, csoportokat szükség szerint
ápolják. Az újulat egyöntetûen sûrû, jó
fejlõdésû, egészséges. Vad jelenlétére
utaló nyomot nem láttunk. A belenyúlás
mértéke az üzemtervi idõszakban maxi-
mum a fatérfogat 18 % lehet.

Annak ellenére, hogy az üzemterv hek-
táros végvágásokat is megengedne, ra-
gaszkodnak a fentiek szerinti szálaláshoz.

Sarajevo Kanton Erdõgazdasága
(Bosznia-Hercegovina Bosnyák-Horvát
Föderáció):

Az erdõgazdaság Igmán-hegyi Okta-
tási Központjában egy átfogó tájékozta-
tást kaptunk.

Az erdõgazdaság 73 000 hektáron, a
sarajevoi kantonban kezeli az erdõket,
amelyek fele fenyõ, fele lombos erdõ.
Az erdõgazdaság FSC és ISO 9001-
2000 tanúsítvánnyal rendelkezik, most

vezetik be az ISO 14001 tanúsítványt.
Az erdõgazdaság bevételének 53 %-a a
fa eladásából van, 47% elsõsorban
címzett állami támogatás. Céljuk az 50-
50 % elérése. Kisebb bevételük van a
közjóléti, turisztikai, egyéb. (Pl. fazsin-
dely-készítõ üzemük van) tevékeny-
ségbõl.

Igmán-hegyi erdõrezervátum:
Az alapkõzet mészkõ és dolomit. Az

átlag csapadék 1200 mm. 
1959-ben 200 000 m3-es széltörés

volt az Igmanon, nyomai még láthatók
az állományban. A széltörés feldolgozá-
sa óta nem termelnek. Az erdõrezervá-
tum magterületén a sarajevói egyetem
erdõmérnöki kara végez méréseket.

1500 hektáron nem folyik semmiféle
beavatkozás. Az Igmanon sétálva jege-
nyefenyves – lucfenyves – bükkös ele-
gyes állományokat láttunk. Ami feltûnõ
volt, hogy vadnak a teljes Igmanon még
csak nyomát sem találtuk, így az újulat
is megjelenik, amint a talajt fény éri.
Terveikben szerepel a terület lezárása a
kirándulók elõl.

Bijambare Nemzeti Park:
A nemzeti park a kanton természet-

védelmi minisztériumához tartozik, de
az államerdészet végzi a természetvé-
delmi kezelést is. A mûködtetést a kan-
ton és az államerdészet közösen finan-
szírozza.

A Nemzeti Park fõ nevezetességei
közé tartozik a cseppkõbarlang, ame-
lyet a tájékoztató után megtekinthet-
tünk. Kiépítése, berendezése, még fo-
lyik, mert a háború alatt katonai objek-
tum volt. 

Hutovo Blato Nemzeti Park:
Mostari városnézés után horvát ven-

déglátóink bemutatták a nemzeti par-
kot.

Szlavón tölgy méretei Kocsánytalan tölgyes erdôkép
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A park a hegyek között, 432 méter
magasan, az Adriai tengertõl harminc
kilométerre található. 7441 hektáros, sík
terület, a tavak körüli végtelen náda-
sokkal. Hat különbözõ nagyságú tó van
összekötve csatornákkal. A legnagyobb
1163 hektáros. A mediterrán klíma a
Neretva völgyén húzódik fel, aminek
köszönhetõen narancstermesztés is fo-
lyik.

164 madárfaj, 400 növényfaj és 22
halfaj él itt. Most fedeztek fel egy új hal-
fajt. Kísérleteznek a szirti sas visszatele-
pítésével is.. A nádrengetegben farkas
is él, ami problémát okoz a környékbe-
li birkát tenyésztõ gazdáknak. 

SUTJESKA Nemzeti Park (Bosznia-Her-
cegovina Szerb Köztársaság):

A Sujetska 1962-ben védetté nyilvá-
nított 17 250 hektár védett terület. E-
mellett 53 400 hektár vadászterületet is
kezel a nemzeti park. Az erdõterületbõl
1140 hektár erdõrezervátum, amit a raj-
ta átfolyó patakról  Perucicai „Õserdõ”-
nek hívnak.

A park 100%-ban állami terület és
négy minisztériumhoz tartozik. Ön-
fenntartó!

A Szerb Köztársaság szûkös támoga-
tása miatt elsõsorban fakitermelésbõl,
vadásztatásból fedezik költségeiket. A
Bosznia-Hercegovinában általunk látott
két vágásterületbõl a nagyobbik éppen
ebben a nemzeti parkban volt.

Évente 12-13 000 m3 nettó fakiter-
melést végeznek, amibõl 4000m3-nyi
az iparifa. A fakitermelést a turizmus
növekedésével folyamatosan csökken-
teni szeretnék. A parknak 167 férõhe-
lyes szállodája, 1600 m2-es strandja
van. Több történelmi emlékhely is ta-
lálható a környéken. A természeti érté-
kek megismerésén kívül sport, vadá-
szati, konferencia turizmus lehetõségei
is adottak.

Távlati elképzelésük a szomszédos
crna gorai „Durmitor” Nemzeti Parkkal
történõ összekapcsolódás.

Itt található a 98 méter magas (Euró-
pában második) Skakavaè vízesés.

A legnagyobb csúcs a Magliè 2386
méter.

A park területe az erdõ kivételével a
monumentális mészkõ- és dolomithe-
gyek sokasága. Nagyszerû idõben, fan-
tasztikus látványban volt részünk, fel-
vittek bennünket a havasi legelõkig. Ez-
után sétát tehettünk az õserdõ magterü-
letében is.

Jegenyefenyves – lucfenyves – bük-
kös állomány üde talajon. Látható, hogy
a legidõsebb fák (kb. 250-300 éves) ko-
rától már nem volt emberi beavatkozás.
Az állományba csak a baráti vendéglá-
tásnak köszönhetõen mehettünk be,
mert az a látogatók számára egyébként
tilos. A hosszú ideje tartó érintetlensé-
get a holtfa mennyisége is jól mutatja.
Itt már igazán személyes kontaktusba
kerül az erdész az erdõ önmûködésé-
vel. Kísérõink megmutatták a három
legnagyobb fát is. A másfél méter átmé-
rõjû fenyõtörzseknél még sokáig el-
idõztünk volna és megértettük, hogy
okkal óvják ezt az erdõt a turistáktól.

A nemzeti parkban tömege van a vé-
dett állatoknak, növényeknek. Az itt élõ
2600 növényfajtából sok az endemikus.

Visocniki Erdészet (Bosznia-Hercegovi-
na Szerb Köztársaság):

Az erdészet 20 700 hektáron foglal-
kozik erdõgazdálkodással, vadászattal
és fûrészüzeme is van. 100 %-ban állami
erdõket kezel. FSC és ISO minõségirá-
nyítási rendszerekkel rendelkeznek, el-
sõsorban a faipari vásárlók igénye miatt.

Fõ fafaj a jegenye- és a lucfenyõ, 20%
körüli a lomb. 3800 hektár aknásított te-
rületük van, ahol nem tudnak gazdál-
kodni.

A fakitermelés tízévenként visszatérõ
szálalással folyik. Lóval, ökörrel elõkö-
zelítik, traktorral kiközelítik, majd darus
szállítógépekkel elszállítják a faanya-
got. Az újulat jegenye- és lucfenyõbõl
bõséges, bükk kevés. A vadkár ismeret-
len fogalom. Feltártságuk 12 fm/ha,
amit jónak tartanak. Itt is, mint a koráb-
biaknál az élõfakészlet 18%-a termelhe-
tõ ki a tízéves üzemtervi ciklusban.
Nem célátmérõt vágnak ki, hanem a 8-
10 cm feletti tõátmérõtõl negatív szelek-
tálást folytatnak. 

Az erdészet gazdálkodása a kedvezõ
állományviszonyok következtében ki-
egyensúlyozottan, hosszú távon nyere-
séges.

Utunk minden állomásán baráti ven-
déglátásban volt részünk, amit remél-
hetõleg a közeljövõben viszonozha-
tunk is.

A szakmai tapasztalatok beszerzése
mellett sikerült felvenni a kapcsolatot a
boszniai erdészeti egyesületek képvise-
lõivel: Stojanoviè Spomenko szerb,
Omer Pašaliæ bosnyák, Ljubo Rezo hor-
vát egyesületi elnök urakkal, akikkel
megbeszéltük egy együttmûködési
megállapodás aláírását is.

A kedves és hasznos fogadtatásért
köszönet minden programunkat segítõ
boszniai kollégának.

Köszönjük Mirzeta Memiseviæek és
Azer Jamakoviænak a szervezést és kí-
sérést.

Külön köszönet illeti az út megszerve-
zéséért Gerely Ferencet, a profi tolmácso-
lásért Blazsev Zsivko kollégáinkat.

Kép és szöveg:
Bodor László, Urbán Pál

Az ôserdôre jellemzô lábasfa Erdészek az ôserdôben

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!


