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1. Természetföldrajzi állapot

A Nyugat-Balkán természetföldrajzi szem-
pontból három nagy tájegységet foglal ma-
gában: az adriai szigetvilágot és tengerpartot, 
a geológiailag és domborzatilag változatos 
hegyvidéki tájat, valamint a Pannon-síkságot 
és a hegyvidékkel összekötő peremvidéket.    

A régió geológiai struktúrája változatos, a 
földtörténet valamennyi fázisa gya kor latilag 
végigkövethető. A legrégebbi – archaikum és 
paleozoikum kori – kris  tályos képződmények-
ből épül fel a Rodopei-masszívum, a Nyugat-
Balkán délkeleti része. Ezek a kőzetek adják 
gya  korlatilag az egész Balkán-félsziget alapját, 
s a felszínen is meg ta lál  hatók. Ezek képezik 
Macedónia területének középső és keleti ré-
szét, Dél-Szerbiában az Ibar-folyótól keletre 
húzódó területeket; Koszovó Poljét, Šu madija 
egy részét. A kor kris tályos kőzetei megtalál-
hatók Szlovénia területén a Júliai-Alpok és 
a Karavankák (Szlo vénia) masszívumában 
is, valamint a Prok le  tije-hegységben (Albánia, 
Montenegró), a Vrbas-, az Una- és a Kupa-
fo lyó völgyé  ben (Bosznia-Hercegovina), a 
Száva és Dráva közti szigethegyek masszívu-

zisainak üledékei (agyag és homok) 2000 m, 
más ta vak üledékei (Ohridi-tó, Preszpai-tó, 
Dojráni-tó) a több száz méter vas tag sá got is 
elérhetik. A vulkanikus kőzetek fajtaválaszté-
kának legjelentősebb masszívumai Kelet-Ma-
cedóniában, a szerbiai Vranje térségében, az 
Ibar-folyó völgyében, a Rudnik- és a Ko pao-
nik-hegység térségére jellemzőek. Az eolikus 
lerakódásokból keletkezett kőzetek (homok, 
lösz), amelyek a pleisztocénben szél által el-
hordott anyagok akkumulációjának követ-
keztében keletkeztek, a Vaj da ság (Szerbia) és 
Szlavónia (Horvátország) területén találhatók. 
A folyók völgyét a leülepedett alluviális üle-
dékek képezik. 

A régió domborzatában különböző mak-
rotektonikus egységek kü lö nít hetők el. A 
hegyvidéki domborzat egészen a Triglávtól 
(Szlovénia) a Male ševói-hegységig (Bulgária), 
valamint a Dinári-hegyektől (Horvátország) 
a Kuča jig (Szerbia) terjed, s magában foglal-
ja a Júliai-Alpokat, a Dinári-hegy rend szert, a 
Sár-hegységet (Macedónia, Albánia) a Pelagó-
niai-, a Rodopei- és a Kárpát–Balkán-hegy-
rendszert. A régió délnyugati részén húzódó 
Adriai partvidék az Adriai-tenger me den cé jét, 
a Horvátországhoz és Montenegróhoz tarto-
zó szigetvilágot és a keskeny ten ger partot 
foglalja magában. A Mon tenegró és Albánia 
határán elterülő Shkodrai-medence Albánia 
területén ki szé lesedik és Alacsony-Albánia a 
pliocén végén és a negyedidőszakban ki emel-
kedett, majd a folyók által feltöltött alluviális 
síkságában folytatódik. A Vlorai-öböltől dél-
re a sík partvidék elkeskenyedik, és a hegy vi-
dékbe megy át. A régió legnagyobb sík terü-
letét a Kárpát-medence déli része (Pannon-
medence), a Pannon peremvidék nyugati és 
déli része (Horvátország, Szerbia) alkotja. Sík 
vidék található még a Kelet-Szerbia terü letén 
fekvő vlah-pontuszi-síkság, valamint a vizs-

gált terület Macedóniá hoz tartozó égei-ten-
gerparti síkvidékén (Gyev gyelija-strumicai-
medence, Tikveš). 

Az éghajlat mérsékelt kontinentális jelle-
gét az Adriai- és Égei-tengerek maritim ha-
tása és a domborzat specifikussága módosít-
ja, ami a ré gió éghajlatában mediterrán, 
mér sékelt hegyvidéki és a Pannon-síkság 
mérsékelt kontinentális éghajlatváltozatait 
alakította ki. A mediterráni éghajlat Horvát-
ország, Montenegró és Albánia ten ger partján 
az Adriai-, Macedónia legdélebbi részén pe-
dig az Égei-tenger hatásaként érez hető, ami 
enyhe telekkel (5–10 °C januári középhőmér-
séklet) és korán kezdődő  ta vasszal jellemezhe-
tő. A nyár forró és száraz (a júliusi középhő-
mérséklet 25–26 °C), az ősz pedig hosszú és 
meleg, de csapadékos. A csapadékmennyiség 
a tengerparton és a szigeteken 1000 mm/év, 
a tengerpartot szegélyező hegyvidéken még 
több, az 5000 mm-t is eléri (Krivoši je/Mon-
tenegró – a legtöbb Európában). A Shkodrai-
medence (Albánia/Montenegró), a Bojana-, 
a Neretva- és a Zeta- (Montenegró) folyók 
torkolatánál átmeneti klíma alakul ki, s a szá-
raz, meleg nyár ellenére, a környező magas 
he gyek hatására a telek kontinentális jellegű 
lehű léssel jellemezhetők. A Vardar-folyó völ-
gyében (Macedónia) viszont a meg vál tozott 
mediterráni éghajlat körülményei között  az 
Égei-tenger hatására me le gebb és szárazabb 
a nyár, mint az Adrián, a telek viszont éleseb-
bek, hi de gebbek és kevés csapadék hull 
(400–500 mm/év). 

A magashegységi éghajlat a régió terüle-
tének közel há rom negyed részén érezhető a 
fentebb már jelzett tényezők miatt, jól diffe-
renciálhatók a hegyvidéki ég haj lat külön böző 
típusai. 

A 800–1400 méter tengerszint feletti ma-
gasságig, mérsékelten meleg a nyár, a telek 

má ban (Horvátország). A triász mészkőkép-
ződményeiből épülnek fel a régió lánc hegy-
ségei, egészen a Júliai- és Savinjai-Alpoktól 
(Szlovénia), a Gorski Kotá ron, Likán (Horvát-
ország), Bosznián és Montenegrón keresztül 
Al bá niáig és Délnyugat-Szerbiáig. A Sár-
hegység magasabb részei is triászkori kép ződ-
mé nyek. A mezozoikum középső és újabb 
kori – jura- és kréta kori – mészkőrétegei a 
triászkori képződmények területeitől délre 
találhatók. Ezek a kőzetek Hor vát ország 
hegyvidékén, a Kupa-folyótól délre, Nyugat-
Boszniában és Her ce go vi ná ban és Monte-
negró déli részén, valamint az adriai tenger-
part és szigetvilág fel épí tését képezik. Ezek a 
rétegek borítják a Kárpát-Balkán masszívum 
kristá lyos kő zeteit és permi homokkő rétege-
it is. Eocén kori flis az adriai tenger mel lék 
szinklinálisaiban és a szigeteken található. A 
harmadkori hegységképződéseket a Pannon-
szárazföld süllyedése és a Pannon-tenger 
keletkezése követte, amelynek eltűnése után 
a régió északi részén, a Pannon-peremvidéken, 
Vajdaságban és Szlavóniában neo gén  kori üle-
dékek: palák, agyagok és homokkő maradtak 
meg. A Pannon-medence tengeri és tavi fá-



443

Magyar Tudomány • 2012/4

442

Nagy Imre • A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai…

A NYUGAT-BALKÁN RÉGIÓ 
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI 
ÉS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI

Nagy Imre
a földrajztudomány kandidátusa, egyetemi tanár,

Újvidéki Egyetem Természettudományi–Matematikai Kar Földrajzi Intézet, 
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs

nagyi@rkk.hu

1. Természetföldrajzi állapot

A Nyugat-Balkán természetföldrajzi szem-
pontból három nagy tájegységet foglal ma-
gában: az adriai szigetvilágot és tengerpartot, 
a geológiailag és domborzatilag változatos 
hegyvidéki tájat, valamint a Pannon-síkságot 
és a hegyvidékkel összekötő peremvidéket.    

A régió geológiai struktúrája változatos, a 
földtörténet valamennyi fázisa gya kor latilag 
végigkövethető. A legrégebbi – archaikum és 
paleozoikum kori – kris  tályos képződmények-
ből épül fel a Rodopei-masszívum, a Nyugat-
Balkán délkeleti része. Ezek a kőzetek adják 
gya  korlatilag az egész Balkán-félsziget alapját, 
s a felszínen is meg ta lál  hatók. Ezek képezik 
Macedónia területének középső és keleti ré-
szét, Dél-Szerbiában az Ibar-folyótól keletre 
húzódó területeket; Koszovó Poljét, Šu madija 
egy részét. A kor kris tályos kőzetei megtalál-
hatók Szlovénia területén a Júliai-Alpok és 
a Karavankák (Szlo vénia) masszívumában 
is, valamint a Prok le  tije-hegységben (Albánia, 
Montenegró), a Vrbas-, az Una- és a Kupa-
fo lyó völgyé  ben (Bosznia-Hercegovina), a 
Száva és Dráva közti szigethegyek masszívu-

zisainak üledékei (agyag és homok) 2000 m, 
más ta vak üledékei (Ohridi-tó, Preszpai-tó, 
Dojráni-tó) a több száz méter vas tag sá got is 
elérhetik. A vulkanikus kőzetek fajtaválaszté-
kának legjelentősebb masszívumai Kelet-Ma-
cedóniában, a szerbiai Vranje térségében, az 
Ibar-folyó völgyében, a Rudnik- és a Ko pao-
nik-hegység térségére jellemzőek. Az eolikus 
lerakódásokból keletkezett kőzetek (homok, 
lösz), amelyek a pleisztocénben szél által el-
hordott anyagok akkumulációjának követ-
keztében keletkeztek, a Vaj da ság (Szerbia) és 
Szlavónia (Horvátország) területén találhatók. 
A folyók völgyét a leülepedett alluviális üle-
dékek képezik. 

A régió domborzatában különböző mak-
rotektonikus egységek kü lö nít hetők el. A 
hegyvidéki domborzat egészen a Triglávtól 
(Szlovénia) a Male ševói-hegységig (Bulgária), 
valamint a Dinári-hegyektől (Horvátország) 
a Kuča jig (Szerbia) terjed, s magában foglal-
ja a Júliai-Alpokat, a Dinári-hegy rend szert, a 
Sár-hegységet (Macedónia, Albánia) a Pelagó-
niai-, a Rodopei- és a Kárpát–Balkán-hegy-
rendszert. A régió délnyugati részén húzódó 
Adriai partvidék az Adriai-tenger me den cé jét, 
a Horvátországhoz és Montenegróhoz tarto-
zó szigetvilágot és a keskeny ten ger partot 
foglalja magában. A Mon tenegró és Albánia 
határán elterülő Shkodrai-medence Albánia 
területén ki szé lesedik és Alacsony-Albánia a 
pliocén végén és a negyedidőszakban ki emel-
kedett, majd a folyók által feltöltött alluviális 
síkságában folytatódik. A Vlorai-öböltől dél-
re a sík partvidék elkeskenyedik, és a hegy vi-
dékbe megy át. A régió legnagyobb sík terü-
letét a Kárpát-medence déli része (Pannon-
medence), a Pannon peremvidék nyugati és 
déli része (Horvátország, Szerbia) alkotja. Sík 
vidék található még a Kelet-Szerbia terü letén 
fekvő vlah-pontuszi-síkság, valamint a vizs-

gált terület Macedóniá hoz tartozó égei-ten-
gerparti síkvidékén (Gyev gyelija-strumicai-
medence, Tikveš). 

Az éghajlat mérsékelt kontinentális jelle-
gét az Adriai- és Égei-tengerek maritim ha-
tása és a domborzat specifikussága módosít-
ja, ami a ré gió éghajlatában mediterrán, 
mér sékelt hegyvidéki és a Pannon-síkság 
mérsékelt kontinentális éghajlatváltozatait 
alakította ki. A mediterráni éghajlat Horvát-
ország, Montenegró és Albánia ten ger partján 
az Adriai-, Macedónia legdélebbi részén pe-
dig az Égei-tenger hatásaként érez hető, ami 
enyhe telekkel (5–10 °C januári középhőmér-
séklet) és korán kezdődő  ta vasszal jellemezhe-
tő. A nyár forró és száraz (a júliusi középhő-
mérséklet 25–26 °C), az ősz pedig hosszú és 
meleg, de csapadékos. A csapadékmennyiség 
a tengerparton és a szigeteken 1000 mm/év, 
a tengerpartot szegélyező hegyvidéken még 
több, az 5000 mm-t is eléri (Krivoši je/Mon-
tenegró – a legtöbb Európában). A Shkodrai-
medence (Albánia/Montenegró), a Bojana-, 
a Neretva- és a Zeta- (Montenegró) folyók 
torkolatánál átmeneti klíma alakul ki, s a szá-
raz, meleg nyár ellenére, a környező magas 
he gyek hatására a telek kontinentális jellegű 
lehű léssel jellemezhetők. A Vardar-folyó völ-
gyében (Macedónia) viszont a meg vál tozott 
mediterráni éghajlat körülményei között  az 
Égei-tenger hatására me le gebb és szárazabb 
a nyár, mint az Adrián, a telek viszont éleseb-
bek, hi de gebbek és kevés csapadék hull 
(400–500 mm/év). 

A magashegységi éghajlat a régió terüle-
tének közel há rom negyed részén érezhető a 
fentebb már jelzett tényezők miatt, jól diffe-
renciálhatók a hegyvidéki ég haj lat külön böző 
típusai. 

A 800–1400 méter tengerszint feletti ma-
gasságig, mérsékelten meleg a nyár, a telek 

má ban (Horvátország). A triász mészkőkép-
ződményeiből épülnek fel a régió lánc hegy-
ségei, egészen a Júliai- és Savinjai-Alpoktól 
(Szlovénia), a Gorski Kotá ron, Likán (Horvát-
ország), Bosznián és Montenegrón keresztül 
Al bá niáig és Délnyugat-Szerbiáig. A Sár-
hegység magasabb részei is triászkori kép ződ-
mé nyek. A mezozoikum középső és újabb 
kori – jura- és kréta kori – mészkőrétegei a 
triászkori képződmények területeitől délre 
találhatók. Ezek a kőzetek Hor vát ország 
hegyvidékén, a Kupa-folyótól délre, Nyugat-
Boszniában és Her ce go vi ná ban és Monte-
negró déli részén, valamint az adriai tenger-
part és szigetvilág fel épí tését képezik. Ezek a 
rétegek borítják a Kárpát-Balkán masszívum 
kristá lyos kő zeteit és permi homokkő rétege-
it is. Eocén kori flis az adriai tenger mel lék 
szinklinálisaiban és a szigeteken található. A 
harmadkori hegységképződéseket a Pannon-
szárazföld süllyedése és a Pannon-tenger 
keletkezése követte, amelynek eltűnése után 
a régió északi részén, a Pannon-peremvidéken, 
Vajdaságban és Szlavóniában neo gén  kori üle-
dékek: palák, agyagok és homokkő maradtak 
meg. A Pannon-medence tengeri és tavi fá-



445

Magyar Tudomány • 2012/4

444

Nagy Imre • A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai…

hidegek, enyhe őszi hónapok dominálnak. A 
tél hat hó na pig tart a Bjelašnicán (2067 m, 
Bosznia Hercegovina) és a Sár-hegységben 
(2500 m, Ma ce dónia/Albánia), a magasan 
fekvő karszt me ző kön és katlanokban a hő-
mérsékleti inverzió következtében a telek 
zordak, ám a nya rak kellemesek. Az éghajla-
ti adatok igen tág ha tá rok között alakulnak. 
A maximális és minimális hőmérséklet a 
Mosz tárban (Bosznia-Hercegovina) mért 
46,2 °C és a Bjelašnicán mért -41 °C között 
ala kult. Az átlagos csapadékmennyiség a 
szárazabb területeken alig éri el az 500 mm-t, 
az Alpokban 2000–3150 mm közötti, Mon-

tenegró magashegységeiben 2500–4900 mm. 
A Pannon-medence mérsékelt kontinentális 
éghajlatát száraz, me leg nyarak és hideg telek 
jellemzik. Az évi középhőmérséklet nyugatról 
keleti irányban növekszik.

A változatos domborzat és geológiai össze-
tétel, valamint növénytakaró és nem utolsó-
sorban a csapadékeloszlás miatt a Nyugat-
Balkán régió felszín alatti és fel színi vízkészletei 
különböznek. Az adriai szigetvilág és néhány 
magashegységi területet kivéve jelentős víz-
készlet áll rendel ke zésre. A felszín alatti víz-
készlet az ivóvízellátás szempontjából jelentős, 
a rendelkezésre álló ásvány- és termálvízfor-

1. táblázat (itt és a szemközti oldalon) • A régió fontosabb ásványvízforrásainak áttekintése
(Forrás: Vidanović-Sazda, 1975. alapján a szerző által módosítva)

Ásványvíz/hévíz Előfordulási hely Ország Sajátosságok

Savanyú 
ásványvizek

Aranđelovac Szerbia magas H2CO3-tartalom
Vrnjačka Banja Szerbia

Sijerinska Banja Szerbia

Radenska Slatina Szlovénia magasabb NaCl-tartalom, 
12,4–13,8 °C

Rogaška Slatina Szlovénia NaSO4

Sarajevski Kiseljak Bosznia-
Hercegovina

Lipičke Toplice Horvátország

Sótartalmú 
ásványvizek

Stari Slankamen Szerbia 10–20 g ásványianyag-tartalom, 
amelynek nagy része NaCl

Újvidéki  
jódfürdő Szerbia a sótartalom mellett jód- 

és brómtartalom jellemző
Sziszeki jódtartal-
mú gyógyvíz Horvátország

Tuzlanska Banja Bosznia-
Hercegovina magas sótartalmú ásványvíz

Keserű 
ásványvizek Banja Luka Bosznia-

Hercegovina

magas oldottkeserűsó-tartalom 
(MgSO4 – magnéziumszulfát 
és NaSO4 – nátriumszulfát)

Ásványvíz/hévíz Előfordulási hely Ország Sajátosságok

Kénes 
ásványvizek

Mataruška Banja Szerbia 1–93 mg/l kénhidrogéngáz 
tartalom

Varaždinska 
Toplice Horvátország

Ilidzsa Bosznia-
Hercegovina

Vranjska Banja Szerbia

Brestovačka Banja Szerbia

Jošanička Banja Szerbia

Kočanska Banja Macedónia

Splitske Toplice Horvátország magas konyhasótartalom
Becsei jódfürdő Szerbia kénes-jódos gyógyvíz

Föld-alkálifém 
tartalmú 
ásványvizek

Kiseljak Bosznia-
Hercegovina

Vastartalmú 
ásványvizek Banja Koviljača Szerbia vas és karbonátos tartalom

Indifferens 
ásványvizek

Niška Banja Szerbia
Čateške Toplice Horvátország

Krapinske Toplice Horvátország

Dolenjske Toplice Szlovénia

rások a vízellátás és gyógy tu riz mus, a felszíni 
vízfolyások és tavak pedig rekreációs és ener-
giahasznosítási célokat szolgálnak.

Anélkül, hogy az ásványvíz-előfordulások 
részletes vegyi elemzését adnánk, csupán né-
hány híres és jellegzetes gyógy- és ásványvíz-
forrást említünk meg, helyenként kiemelve 
azok sajátosságait (1. táblázat).

A térség gazdag folyóhálózatának legna-
gyobb hányada a Fekete-tenger (69,3%) víz-
gyűjtő területéhez tartozik (az Adriai-tenger 
víz  gyűjtő területéhez a régió területének 
21%-a, az Égei-tengeréhez 9,3%-a tartozik). 

A térség potenciális bruttó vízenergia-kész-
letét 108 milliárd kWh-ra be csü lik, amelyből 

a nettó energiakészlet évi 90 milliárd kWh-t 
tesz ki, míg a hasz no sít ható készlet, amelynek 
kereteit a tározók kiépítésének körülményei 
ked ve zőt le nül befolyásolják, évi 66,5 milliárd 
kWh. Ezen érték 65%-a a Fekete-tenger, 29%-
a az Adriai-, illetve 6%-a az Égei-tenger víz-
gyűjtő te rü letén lenne hasz nosítható. Ilyen 
gazdag vízenergia-készlettel a régió Euró pá-
ban Norvégia és Franciaország mögött a 
harmadik helyen áll. A térség országai közül 
Albánia és Bosznia energiaellátása kötődik 
legjobban a víz ener giá ból nyerhető villamos 
energiához. A régió vízrajzi szerkezetét egye-
dülálló, tektonikus és glaciális ere detű tavak 
teszik változatossá (Ohridi- és Preszpai-tó 
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hidegek, enyhe őszi hónapok dominálnak. A 
tél hat hó na pig tart a Bjelašnicán (2067 m, 
Bosznia Hercegovina) és a Sár-hegységben 
(2500 m, Ma ce dónia/Albánia), a magasan 
fekvő karszt me ző kön és katlanokban a hő-
mérsékleti inverzió következtében a telek 
zordak, ám a nya rak kellemesek. Az éghajla-
ti adatok igen tág ha tá rok között alakulnak. 
A maximális és minimális hőmérséklet a 
Mosz tárban (Bosznia-Hercegovina) mért 
46,2 °C és a Bjelašnicán mért -41 °C között 
ala kult. Az átlagos csapadékmennyiség a 
szárazabb területeken alig éri el az 500 mm-t, 
az Alpokban 2000–3150 mm közötti, Mon-

tenegró magashegységeiben 2500–4900 mm. 
A Pannon-medence mérsékelt kontinentális 
éghajlatát száraz, me leg nyarak és hideg telek 
jellemzik. Az évi középhőmérséklet nyugatról 
keleti irányban növekszik.

A változatos domborzat és geológiai össze-
tétel, valamint növénytakaró és nem utolsó-
sorban a csapadékeloszlás miatt a Nyugat-
Balkán régió felszín alatti és fel színi vízkészletei 
különböznek. Az adriai szigetvilág és néhány 
magashegységi területet kivéve jelentős víz-
készlet áll rendel ke zésre. A felszín alatti víz-
készlet az ivóvízellátás szempontjából jelentős, 
a rendelkezésre álló ásvány- és termálvízfor-

1. táblázat (itt és a szemközti oldalon) • A régió fontosabb ásványvízforrásainak áttekintése
(Forrás: Vidanović-Sazda, 1975. alapján a szerző által módosítva)
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ásványvizek

Kiseljak Bosznia-
Hercegovina

Vastartalmú 
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giahasznosítási célokat szolgálnak.

Anélkül, hogy az ásványvíz-előfordulások 
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gyűjtő te rü letén lenne hasz nosítható. Ilyen 
gazdag vízenergia-készlettel a régió Euró pá-
ban Norvégia és Franciaország mögött a 
harmadik helyen áll. A térség országai közül 
Albánia és Bosznia energiaellátása kötődik 
legjobban a víz ener giá ból nyerhető villamos 
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[Macedónia–Albánia határán], Dojráni-tó 
[Ma cedónia–Görögország határán], Shko-
drai-tó [Montenegró–Albánia határán]). 

A nyugat-balkáni régió természetes nö-
vénytakarójának fajösszetételét és erdőborí-
tottságát a változatos éghajlat, a talajtakaró 
változatossága és területi eloszlása, valamint 
a domborzat sajátosságai határozzák meg. Az 
adriai szigetvilág, a tengerparti sík területek 
és a folyók tor   ko latvidékét mediterrán nö-
vényzet borítja, amelyben megtalálhatók a 
ritka borókás erdők, a ciprus- és olaj fa erdők, 
a babér, a csertölgyesek, a paratölgy, a ko pár 
karsztos területeken pedig a mediterráni bo-
zót, a macchia. A mészköves területeken ki-
alakult vörösföld a gyümölcsnek, a szőlészet-
nek és konyhakerti kultúrák termesztésének 
ked vez. Pannon-síksághoz tartozó területen 
a sztyeppenövényzet a nedvesség tar talomtól 
függően különbözik a magasabb löszfennsí-
kon, a ma már megkötött homokvidékeken 
és a nedves alluviális lapályokon. A hegyvidék 
erdős területei kö zül a lombhullató erdők 
80%-ot borítanak, és aránylag szegényes a 
faj össze tételük. Vertikális eloszlásuk a mikro-
klímától, a földrajzi szélességtől és a hegy ség 
tájoltságától függ. A Sár-hegységben (Mace-
dónia, Albánia) és a Kopaoni kon (Szerbia) a 
töl gye sek 100 méteren, Hor vátországban 600 
méteren találhatók, a bükkösök pedig 400 
méteres magasságban a fenyvesek határán. 
Így a lombhullató erdők határa a Dur mi to ron 
(Montenegró) 1300, a Sár-hegységben pedig 
1600 méteren húzódik. A legelterjedteb bek 
a tölgyesek, amelyek Szerbiában, Észak-Bosz-
niában és Horvátországban jelentős területe-
ket borítanak, de általában más fajokkal 
(bük kösök, juhar, fehér kőris, nemesgesztenye, 
nyír) képeznek vegyes erdőket. A feny  vesek 
a hegyvidéki erdőfelületek 20%-át alkotják 
1800–2700 m közötti magasságban. 

2. Természeti erőforrások és azok 
kiaknázásának környezeti vonatkozásai

A természeti erőforrások tekintetében a talaj-
nak, az erdőgazdaságnak, a vízenergiának és 
az ércbányászatnak van kiemelt gazdasági 
jelentősége. A mező- és erdőgazdaság nagy 
területeken teszi lehetővé a helyi gaz da ságok 
tevékeny ségét, kivált Albániában, Koszovó-
ban és Boszniában. A ré gióra jellemző a 
mezőgazdasági területek csökkenése a váro-
sok szű kebb von zás kör ze té ben történő beépí-
tések, a közlekedési infrastruktúra ki épí tése 
miatt, de számos esetben fennáll a talajerózió 
általi degradáció is. Nincs tö kéletes öntöző-
rendszer azokon a helyeken, ahol erre szükség 
lenne, ren de zet le nek a tulaj donviszonyok és 
a tulajdonjogi kataszterek is. A nö vény védő 
szerek ta laj kímélő, szabályos használatára 
vonatkozó EU-s jog szabályokat még nem 
al kal maz zák kellő ko molysággal, kivéve Hor-
vát or szágot, Szlovéniát és Szerbiát. Az erdő ket 
a hely telen erdő gaz dál kodás és az illegális 
erdőirtás fenyegeti külö nö sen Bosznia-Her-
cegovinában és Koszo vó ban, ami elősegíti a 
talajeróziót, az ár víz   kont roll nem valósítható 
meg, és veszélyezteti az öko szisztémát. 

A fennálló ve szélyek elle nére a ré gió ban 
jelentős területek ke rül tek védelem alá kü-
lönleges ter  mé szeti értékeik miatt és a bio di-
verzitás fenn tar tása érdekében (1., 2. ábra). A 
térség endemikus fajokban is gazdag, s ezek  
száma négyszerese az Európa más régióiban 
található endemikus fajoknak (ENVWESTB, 
2010). Horvátország  ban és Macedóniában a 
legfejlettebb a természetvédelmi területek 
szervezeti rend  szere, de a régió valamennyi 
állama alkalmazza az IUCN védett területei-
nek kategorizációját, a Natura 2000 hálózat-
hoz történő csatlakozás készültségi szintje az 
egyes államokban eltérő. 2. ábra • A régió természetvédelmi területei (a szerző szerkesztése)

1. ábra • Védelem alatt álló területek, %-ban kifejezve (Forrás: Little Green Data Book, 2006)
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A védett terü letek száma növekedést 
mutat, ám ezek esetenként csupán tervezett 
for má ban létez nek, irányításuk és szervezeti 
működésük hiányá ban a biodiverzitás meg-
őrzése, az infrastruktúra megfelelő kiépített-
sége s fenn tart ható hasznosításuk még várat 
ma gára. A természetvédelem nem élvez még 
kellő prioritást Bosznia-Herce go vinában, 
Ko  szo vó ban és Albániában. A térségben 
nagy számú vizes-mo csaras élőhely, folyó-
menti morotva vagy holtág található: Horvát-
országnak 4, Szer biá nak 9, Albániának 3, 
Boszniának 2, Monte neg ró nak és Macedó-
niának 1–1 ramsari területe van.

A régió ásványkincsgazdagsága a térség – 
fentebb már vázolt – geológiai szerkezetének 
megfelelően néhány övezetre differenciálha-
tó (Vidanović-Sazda, 1975). A Dráva menti 
öve zet (Horvátország, Bosznia és Hercegovi-
na) az Alpok és Dina ridák kontakttérségét 
foglalja magában, kőolaj, földgáz, lignit, kő- 
és barna szén, réz-, ólom-cinkérc, valamint 
higanytartalékokkal jelle mez hető. A Dinári-
sárhegységi övezet (Szlovénia, Horvátország, 
Macedónia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, 
Albánia) a Ljubljanai-medencétől egészen a 
Nyugat-Ma ce dóniáig terjedő masszívumot 
foglalja magában, amely jelentős vas-, réz- és 
man  gán érc, valamint bauxittartalékairól, só- 
és szénféleségeiről ismert. A Rodopei-övezet 
(Szerbia, Koszovó, Macedónia) kiemelkedő-
en fontos ólom- és cinkérclelőhelyeiről híres, 
de jelentősek a kőszén-, lignit-, valamint a 
mangánlelőhe lyei is. A Vardar-övezet vulká-
nikus eredetű rétegei (andezit, dacit, riolit és 
ba zalt kőzetek) mellett ólom- és cinkérc-, 
valamint fehércsillám-lelőhelyeiről is mert, 
míg a Kárpát-balkáni övezet jelentős rézérc, 
pirit, magnezit, wolfram, arany és vasérctar-
talékokat tartalmaz, amelyek főleg a hegy-
rendszer geológiai tö  résvonalai mentén talál-

hatók. A Pannon-peremvidék (a síkvidék és 
körülötte húzódó hegyvidék átmeneti öveze-
te antimónércben, lignitben és kőszénben, 
valamint kőolajtartalékokban bővelke dik.

Albánia ásványkincsgazdaságát a króm-, 
nikkel és rézérc, valamint a kőolaj- és föld-
gáztartalékok jelentik. Az 1960–1980-as idő-
szakban Albánia a világ első három krómérc-
exportőre közé tartozott. Bár a kitermelés 
intenzitása csök kent a 1990-es évekhez viszo-
nyítva, 2003-ban a kitermelés 7%-al nőtt. Az 
ezredforduló első éveiben egyes nyersanyagok 
(dolomit, gipsz, márvány) kitermelése csak 
időszakosan üzemelt, s a kőolaj- és földgáz-, 
valamint a szén kitermelés is csökkenő tenden-
ciát mutatott. Bosznia-Hercegovina ásvány-
kincs-gazdaságában a bauxit, a barna szén és 
a vasérc, kisebb mértékben pedig az ólom- és 
cinkérc játszik fontos sze repet, Mace dónia 
ércgazdaságában pedig az ólom, a cink és a 
rézérc gazdasági sze repe fe lül múl hatatlan. Az 
érctartalékokat itt 44,4 millió tonnára becsü-
lik, amely átlagosan 5,8% ólom, 4,3% cink, 
valamint 37 g/t ezüstöt tartalmaz (Steblez, 
2003). A zletovói olvasz tó ban az ólom- és 
cinkolvasztás mellett kad miumot, ezüstöt és 
aranyat is nyernek, de jelentős az antimón, 
az arzén, a man gán és a nik kel kitermelése is 
(Efremov, 2004). A kelet-macedóniai (Kame-
nica, Probistip, Kriva Palanka) bányák becsült 
kapacitása 450–750 ezer t/év, a Bućimi réz-
ércbánya tar ta lékai pedig 85 millió tonnára 
becsülhetők. 

Szerbia jelentős érctartalékai az antimon, 
a réz-, a vasérc és az acélnemesítő-fémérc-
tartalékok.  A rézérc kitermelése a 2001–2005.
as időszakban évi 6–7 millió tonna között 
alakult, melynek kitermelt réztartalma 33 000 
tonnáról 27 000 tonnára csökkent 2005-ben 
(USGS, 2007). A Montenegróban bányászott 
bauxitból nyert alumínium kitermelése 

200–260 ezer t között alakult. A nemfémes 
ásványtartalékok (cement, magnezit, mész, 
kvarchomok és murva) kitermelése és az 
energiahordozók kinyerése a 2001–2005 kö-
zötti időszakban növekedést mutat. A szénki-
ter me lés 6 százalékos növekedéssel zárt (az 
évi kitermelés Szerbia-Montenegróra számít-
va 35 000 ezer mt körüli), a földgáz- és kő-
olajkitermelés viszont csök kent: az időszak 
végén 320 millió m³ földgázt és 650 ezer 
tonna kőolajat nyertek (USGS, 2007). 

Koszovóban a trepčai ólom- és cinkbányá-
ban 300 ezer tonnát meghaladó mennyiségű 
ércet bányásztak, amiből 2003-ban 192 t 
tiszta ólmot és 62 t cinket nyertek (Statistical 
Office of Serbia and Montenegro, 2003). 

A régió összes energiafelhasználása 1995 
óta növekvő tendenciát mutat, s a fogyasztás 
szerkezetében a közlekedés (az elmúlt húsz 
évben a közlekedés fogyasz tása megkétszere-
ződött), valamint a háztartások dominálnak. 
Ez utóbbi volt 2005-ben a legszéleskörűbb 
fogyasztási ágazat. Az 1995–2005-ös időszak-
ban az elsődleges energiaellátás és a GDP 35, 
illet ve 54 százalékos növe ke  dést mutatott. A 
teljes energiaellátás csökkenése inkább a GDP 
gyorsabb növekedésének, mintsem az ener-
giahatékonyságnak a következménye. 

A térség jelentős hányada olyan éghajlati, 
hidrológiai és geológiai adott sá gok kal rendel-
kezik, amelyek lehetővé teszik az alternatív 
energia források hasz no sí tá sát (a napsütéses 
órák kedvező hosszúsága, szélenergia, geo ter-
mikus energia), hozzájárulva így az energia-
hatékonyság növeléséhez. Az Európai Kör-
nyezeti Ügynökség (EEA) értékelése alapján 
elmondható, hogy a megújuló energiaforrá-
sok közül főleg a vízenergia és a bioenergia 
hasz no sítása jellemző, amelyek felhasználása 
1995–2005 között lassan csökkent. Más meg-
újuló források (nap-, szél-, geotermikus 

energia) kevesebb mint egy szá    za lék kal sze-
repelnek az összes energiatermelésben. Ez az 
1995-től történő ha  nyat lás az összes energiafo-
gyasztás emelkedésével magyarázható (35%). 
Az EU által előírt 12%-os alternatív energia-
részesedés a régióban azon  ban ez idáig még 
nem látszik követhetőnek.

Horvátországban a napenergiából hasz-
nosítható energia 100 PJ. Ma ce dó niá ban a 
napenergia-potenciál 10 GWh-t tesz ki. 
Szerbiában 2005-ben 28 ezer szo lá riselem-egy-
séget installáltak, amely 0,14 TWh fosszilis 
tüzelőanyagból szár mazó energiát helyettesít. 
A napkollektorok által hasznosítható összes 
energia a fű tési igények 50–60%-át tudná 
teljesíteni Szerbia központi területein, s 
Bosznia-Hercegovinában is kedvezőek az 
adottságok (évi besugárzás 1240–1600 kWh/
m2). Montenegróban a tengerparti területe-
ken és a nap sütötte katlanokban kínálkozik 
ideális lehetőség a szoláris energia hasz no-
sítására az év nagyobb hányadában.

A geotermális készletek Horvátországban 
magas geotermi kus grádienssel rendelkeznek, 
2000-ben a hasznosítható (installált) kapaci-
tás 36,7 MWh-t, a potenciális felbecsült 
készlet pedig 839 MWh-t tett ki. Mace dó nia 
kapacitásai 210 MWh-ra, Szerbia tartalékai 
pedig 800 MWh-ra be csül he tők. A becsült 
potenciális szélenergia-kapacitás Horvátország 
szigetein és a ten ger parton (Horvátország, 
Mon tenegró és Albánia) a legkedvezőbb a 
régió területén. Az ENDWIND-program 
szerint a szi getek potenciális energiája 209 
MWh, a tengerparté pedig 163MWh. Szer-
biában az átlagos szélsebesség kapacitása 
(szá razföldi és tengeri) évi 26,3 TWh. 

A kisvízi erőművek kiépítésének nagy je-
lentőséget tulajdonítanak a régióban. Ezek 
energiahatékonyságuk mellett nem okoz  ná-
nak komolyabb ökológia tájváltozást. Hor-



449

Magyar Tudomány • 2012/4

448

Nagy Imre • A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai…

A védett terü letek száma növekedést 
mutat, ám ezek esetenként csupán tervezett 
for má ban létez nek, irányításuk és szervezeti 
működésük hiányá ban a biodiverzitás meg-
őrzése, az infrastruktúra megfelelő kiépített-
sége s fenn tart ható hasznosításuk még várat 
ma gára. A természetvédelem nem élvez még 
kellő prioritást Bosznia-Herce go vinában, 
Ko  szo vó ban és Albániában. A térségben 
nagy számú vizes-mo csaras élőhely, folyó-
menti morotva vagy holtág található: Horvát-
országnak 4, Szer biá nak 9, Albániának 3, 
Boszniának 2, Monte neg ró nak és Macedó-
niának 1–1 ramsari területe van.

A régió ásványkincsgazdagsága a térség – 
fentebb már vázolt – geológiai szerkezetének 
megfelelően néhány övezetre differenciálha-
tó (Vidanović-Sazda, 1975). A Dráva menti 
öve zet (Horvátország, Bosznia és Hercegovi-
na) az Alpok és Dina ridák kontakttérségét 
foglalja magában, kőolaj, földgáz, lignit, kő- 
és barna szén, réz-, ólom-cinkérc, valamint 
higanytartalékokkal jelle mez hető. A Dinári-
sárhegységi övezet (Szlovénia, Horvátország, 
Macedónia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, 
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foglalja magában, amely jelentős vas-, réz- és 
man  gán érc, valamint bauxittartalékairól, só- 
és szénféleségeiről ismert. A Rodopei-övezet 
(Szerbia, Koszovó, Macedónia) kiemelkedő-
en fontos ólom- és cinkérclelőhelyeiről híres, 
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ba zalt kőzetek) mellett ólom- és cinkérc-, 
valamint fehércsillám-lelőhelyeiről is mert, 
míg a Kárpát-balkáni övezet jelentős rézérc, 
pirit, magnezit, wolfram, arany és vasérctar-
talékokat tartalmaz, amelyek főleg a hegy-
rendszer geológiai tö  résvonalai mentén talál-

hatók. A Pannon-peremvidék (a síkvidék és 
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vátországban ez a ka  pa citás 177 MWh, Szer-
biában a technikailag hasznosítható kapacitás 
49 MWh, Bosznia területén 2500 GWh. 
Macedóniában jelenleg több mint 400 le het-
sé ges hely színt tartanak nyilván a kisvízerő-
művek létesítésére 5 ezer kWh ka pa ci tá sig, így 
a teljes potenciált 225 MWh becsülik, ami 
évi 1100 GWh po ten ciális energiatermelést 
jelenthet a jövőben. Montenegró kisvízi erő-
mű kapacitása évi 400 GWh-ra becsülhető. 
A régió valamennyi állama jelentős biomasz-
sza és hasznosítható hulladék anyag  gal ren-
delkezik (2. táblázat). 

Albánia 10,1
Bosznia-Hercegovina 3,4
Horvátország 4,8
Koszovó n. a.
Macedónia 6,0
Montenegró …
Szerbia 4,7
Szlovénia 6,5

2. táblázat • A biomasszából és hulladékból 
nyert potenciális energia aránya százalékban 

kifejezve (Forrás: ENVWESTB, 2010)

4. A régió környezetállapotának 
regionális sajátosságai

A Nyugat-Balkán környezetállapotát és -mi-
nőségét országainak gazdasági fej lettsége és 
gaz daságszerkezete, a háborús pusztításokból 
eredő károk súlya, a tranzíciós folyamatok 
térhódításának nehézségei, az EU-hoz tör-
ténő közeledés mértéke és a támogatások 
keretei határozzák meg. 

A régió környezetkárosodásának kulcs-
problémái a háború után kialakult új államok 
regionális átrendeződéséből, a településhálózat 
változásából, a gyors és szabályozatlan urba-

nizálódással járó tervszerűtlen területhaszno-
sításból és a piacgazdaság térhódításával járó 
hiányosságokból erednek. Az üzleti és keres-
kedelmi szolgáltatások letelepedésével járó új 
és attraktív központok kialakulása régión és 
országon belül is új közlekedési irányokat 
szabott, s bár a klasszikus nehézipar bástyái 
tönkrementek, a bányaipar, a könnyűipar és 
vegyipar általi környezetterhelés, a kommu-
nális infrastruktúra ki épí tett sé  gének alacsony 
színvonala komoly környezeti konfliktusokat 
eredményez. 

A levegőszennyezés a nagy vá ro sok, régió-
központok közúti közlekedésében részt vevő 
egyre nagyobb számú köz  lekedési eszköztől 
ered. Így a nitrogén-dioxid-kibocsátás 1993 
és 2003 kö zött je lentősen nőtt Albániában 
(21%), Macedóniában (17%) és Hor   vát  ország-
ban (47%), de az elavult technológia foly tán 
a nehézipar általi légszennyezés a fém-, az 
energia-, valamint a vegy ipar ban még jellem-
ző, különösen Montenegróban, Koszovóban 
és Mace dó niá ban. Az iparra jellemző kén-di-
oxid-kibocsátásokat az ezredfordulón Hor-
vát or szág ban és Macedóniában is sikerült 
csökkenteni. A savas esők az ipari terheléssel 
együtt késleltetik a vegetáció fejlődését, és 
gyor sítják az épített környezet leromlását. Az 
egy főre eső szén-dioxid-kibo csá tás Macedó-
niában, Albániában és Koszovóban, míg a 
kommunális eredetű szálló porterhelés Albá-
niában a legmagasabb (3. táblázat). A légző-
szervi megbetegedések növekedését okozó 
szálló- és ülepedőpor-immissziók főleg a 
nagyvárosok és iparvárosok hagyományos 
tüzelésének kö vet keztében jelentkező szeny-
nyezőanyagoktól erednek. A légszennyezés 
még az ezred forduló után is a környezet ter-
helőforrásaként marad meg főleg Mace dó-
niában, Koszovóban és Montenegróban. Az 
előrejelzések szerint a szennyezőanyag-kibo-

csá tás legalább 10 százalékkal fog csökkeni a 
2000–2020-as időszakban a régió álla mainak 
többségében, Horvátországban viszont a 
szállópor (PM2,5 PM10) növekedésének há-
romszorosát prog nosz tizálják. Korábban e 
két szennyező mutató (PM2,5 PM10)  értékei 
Szerbiában és Boszniában voltak a legmaga-
sabbak (EEA, 2010). A régió minden állama 
aláírta a kiotói szerződést, ám cse kély előre-
haladás történt a megvalósításban. 

A felszíni és felszín alatti vízminőség rom-
lása a részlegesen vagy nem ele gendő mérték-
ben kiépített közcsatorna-hálózat, az alacsony 
szintű szennyvíz tisz títás, valamint a kezeletlen 
ipari szennyvízkibocsátás következtében je-
lent potenciális veszélyt.

Szerbia területén a városok intenzív köz-
lekedéséből származó levegőszennyezettség 
és a megoldatlan hulladékkezelés problémái 
mellett a felszíni és felszín alatti vízbázisok 
szennyezése jelenti a kulcsproblémát. A fel-
színi vizeket terhelő tisztítatlan ipari és bá-
nyászati szennyvizek 2000-ben elérték az évi 
730×106 m3-t. Az ipari és bányászati szenny-
vizek legnagyobb része a Szávát és mellék fo-
lyóit terheli. Jelentős terhelés éri a Timok-

folyót is, amit a kelet-szer biai rézbá nyák (Bor, 
Krivelj, Majdanpek) szennyvizei szennyeznek 
(Jović et al. 2002). A szerb környezetvédelmi 
minisztérium adatai szerint 120 ipari vállalat 
rendelkezik szenny víz tisz tí tóval, amelyek 
befogadó kapacitásai aránylag ala cso nyak. 
Csupán húsz-harminc olyan folyóparti ipari 
vállalat van, amely teljes egé szé  ben képes 
előtisztítani a szennyvizeket. E vállalatok 
tisztítóinak egy része azon ban csak rész legesen 
üzemel. Montenegró környezeti prob lémáit a 
kommunális eredetű felszíni víz szennyezés, a 
közhigiénia hiánya, a hulladéklerakók és a 
bányászatból eredő szennyezések jelentik. A 
háztartásokból származó, detergensekkel és 
szerves szennyezéssel terhelt (klorid- és szul-
fátszennyezés) hulladékvizek mennyisége 
növekvő tendenciájú (640 000 LEÉ). A 
Shkodrai-tó és a tengervíz integrált öko  ló giai 
védelme, közegészségügyi szempontból tö-
kéletes vízközművek ki épí tése valamennyi 
nagyvárosban és a tengerparti idegenforgalmi 
köz pon tok ban – ezek a legfontosabb megol-
dásra váró környezeti problémák. Horvátor-
szágban, ahol jelentős fejlesztések történtek a 
part menti vizek és a felszíni vizek szennye-

Ország
Egy főre jutó 

széndioxid-kibo-
csátás, ezer kg

Szállóporterhelés, 
a városi népességgel 

súlyozott átlag, μg/m3

Albánia 1,1 44,0
Bosznia-Hercegovina 6,9 19,0
Koszovó 5,5 n. a.
Macedónia 5,1 21,0
Montenegró 3,7 17,0
Horvátország 5,2 30,0
Szlovénia 7,4 30,0

 
3. táblázat • Légszennyezési adatok, 2009 

(Forrás: 2009, Little Green Data Book; Kosovo Poverty Assessment, 2005)
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vátországban ez a ka  pa citás 177 MWh, Szer-
biában a technikailag hasznosítható kapacitás 
49 MWh, Bosznia területén 2500 GWh. 
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Bosznia-Hercegovina 3,4
Horvátország 4,8
Koszovó n. a.
Macedónia 6,0
Montenegró …
Szerbia 4,7
Szlovénia 6,5

2. táblázat • A biomasszából és hulladékból 
nyert potenciális energia aránya százalékban 

kifejezve (Forrás: ENVWESTB, 2010)
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ződésének elkerülése érdekében, a ten ger part 
851 mérő pont ján a vízminőség megfelelt a 
nemzeti szab vá nyok nak. 

A levegőszennyezés csak a zsú folt közleke-
dési csomópontokon jellemző, de az autópá-
lya-hálózat ki épí té sé nek eredményeként 
Hor vátország jelentős mérték ben csökkentet-
te a ten ger par ton az idegenforgalomból szár-
mazó potenciális szennyeződést, de hasonló 
tendenciák várhatók e tekintetben a XB-kor-
ridor mentén Szerbiában is az ország legjob-
ban urbanizált területén (Szabadka–Újvidék–
Belgrád–Niš tengely), s részben Macedóniá-
ban (Szkopje–Tetovo, Szkopje–Velesz). 

A bányászat általi terheléseket a legaktuá-
lisabb környezeti problémaként tartják nyil-
ván a régióban. Országonként három-négy 
olyan „forró pont” van, amelyek terhelése 
évtizedek óta komoly környezeti károkat idéz 
elő, s amelyek technológiai fejlesztésében 
gyökeres változásokra kell, hogy sor kerüljön. 
Albániában ez az elbasani krómérc-acél fel-
dolgozó komplexumra és a kurbesh-i rézbá-
nyákra, a Gjegjan-, Kukes- és Kalimash-
bányaterületre, a rubiki és rheseni rézbányák-
ra, a pogradeci króm-nikkel meddő lerakó-
jára mondható el, valamint délen a ballish-i 
olajkitermelés területeire. Bosznia-Hercegovi-
nában a vares–olovói és a srebernicai ólom- és 
cinkércbányák, valamint Macedónia nagy-
számú ércbányái közül az északkeleten kon-
centrálódó ólom-, cink- (Sasa, Probištip és 
Lojane), króm- és rézércbányászatból (Bu cim) 
származó környezetterhelő forrópontok vá-
laszthatók ki.  

Szerbiában a Bor–Majdanpek–Cerovo–
Krivelj-rézbányák összefüggő térsége, a 
krupanji antimón- és a Veliki Majdan-i ólom- 
és cinkércbányák, valamint a kolubarai fel-
színi szénfejtés területei jelentenek regionális 
szintű problémát. Koszovóban a trepčai 

ólom- és cinkbányászat teljes területe, Mon-
tenegróban a supljai és mojkovaci ólom- és 
cinkfeldolgozás körzete jelölhető környezeti 

„forró pontként”. Ezek a környezetterhelő 
folyamatok, melyek nagy része épp az újon-
nan kialakult országhatárok mentén találha-
tó, határon átterjedő közvetlen vagy közvetett 
környezeti károkat idézhetnek elő, amelyek 
potenciális konfliktus forrásai lehetnek.

A Nyugat-Balkán környezeti problémái-
nak regionális elemzése kapcsán a következő 
szintézis körvonalazható: 
• A környezetterhelés kulcsproblémáit a 

régióban jelenlévő, nemzetközi szempont-
ból is jelentős ércbányászat (ólom, cink, 
nikkel, króm, bauxit) meddőhányói, 
szennye zőanyagai és technológiái, a ke-
letkező veszélyes hulladék általi terhelések 
határozzák meg. E tevékenységek „forró 
pontjai” nemzetközileg is nyilvántartott 
pontok. A bányászat térbeli szerkezetének 
helyi és közvetlen környezetén kívül ta-
pasztalt terhelő hatása határon túl is érez-
teti hatását, ami nemzetközi vagy bilate-
rális konfliktus veszélyét rejti magában. 

• A vázolt terhelések mellett az urbanizációs 
ártalmakkal járó kommunális, és a közle-
kedés által generált terhelések kiterjesztik 
a bányászattal járó ártalmak térbeli hatá-
rát, megváltozik a probléma regionális 
szerkezete. 

• A növekvő idegenforgalom főleg az Adri-
ai régióban jelent kiemelt problémát, a 
közlekedés zsúfoltsága elsősorban Monte-
negróban, és néhány horvátországi nagy-
városban okoz megoldatlan gondokat.

• A természetvédelmi területek országos 
szinten követik az EU-s szabályozást (Na-
tura 2000), azok fenntartható kezelése és 
infrastrukturális ellátottsága az esetek 
többségében még várat magára.

A vázolt környezetterhelő források alapján 
a Nyugat-Balkán régióban az alábbi környe-
zetspecifikus területi típusok differenciálha-
tók: ipari komplexumok általi környezetter-
helés területei (pl. Kula–Verbász/Szerbia), 
bányászati „forró pontok” (pl. Vareš–Olovo/
Bosznia, Zletovo–Probistip–Lojane-Sasa/
Macedónia), idegenforgalmi-urbánus (példá-
ul Fiume, Split/Horvátország, Budva/Mon-
tenegró, Durresh/Albánia), urbánus (például 

Újvidék–Belgrád-tengely), valamint ezen 
típusok kombinációi (3. ábra).    

5. Környezetvédelmi intézményrendszer

A Nyugat-Balkán általánosságban véve homo-
gén természetföldrajzi sajátos sá gait, a külön-
böző intenzitású, politikai és gazdaságpoliti-
kai folyamatok, heterogén – környezet védel-
mi szempontból a terheltség egész skálájával 
jellemezhető – mozaikká törték szét. Lénye-

3. ábra • A régió környezetterhelésének térszerkezete (Forrás: South Eastern European Mining-
related Risks: Identification and Verification of “Environmental Hot Spots” és az Atlas of Eastern 

and Southeastern Europe 1985–1989 alapján a szerző által módosítva és aktualizálva.)
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3. ábra • A régió környezetterhelésének térszerkezete (Forrás: South Eastern European Mining-
related Risks: Identification and Verification of “Environmental Hot Spots” és az Atlas of Eastern 

and Southeastern Europe 1985–1989 alapján a szerző által módosítva és aktualizálva.)
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ges különbségek mutatkoznak a környezetvé-
delmi intézmény rend szer szervezettségében, 
s különösen annak regionális sajátosságaiban, 
bár azok ma már magukon viselik az EU-s 
környezetvédelmi szabályozás je gyeit.

A környezetvédelem gazdasági folyama-
tokba történő integrálódásának csí rái már 
megtalálhatóak a második (harmadik) körös 
államok kör nye zet po li ti ká já ban is, így a 
Nyugat-Balkán különböző környezetpoliti-
kái össze ha son lít ha tóvá és értékelhetővé vál-
nak. A régió államai környezeti problémákat 
koordináló minisztériumainak dokumentu-
mai (területfejlesztési, környezetvédelmi ak-
cióprogramok stb.) és az OECD által végzett 
felmérések ezt jól alátámasztják. 

A régió környezetvédelmi intézményrend-
szere a környezetvédelemmel fog lal kozó 
szak tárcák, azok felépítése, az aktuális környe-

zetvédelmi do ku men tu mok készültségi álla-
pota, illetve a közigazgatási szintek környe-
zetvédelmi hi va ta lai nak rendszere alapján 
értékelhető. 

A minisztériumok komplex, osztott vagy 
minisztériumcsoport-típusokba so rolhatók 
(4. táblázat). A régió országainak nagyobb 
hányadában a kör nye zet védelem a terület-
rendezéssel került egy minisztériumba. Te-
kintettel arra, hogy ezek az országok is az EU 
elvei alapján építik ki intéz mény rend sze rü ket, 
az alap vető fejlesztéseket szabályozó törvé-
nyek és egyéb dokumentumok vala mennyi 
országban 2009-ben már elérhetők voltak, 
ám alkalmazásuk a gya kor lat ban számos 
nehézségbe ütközik.

Az önkormányzatok szintjén történő 
környezetvédelem jól működő formája ala-
kult ki Horvátországban, ahol például a 

környezetvédelmi hatósági és igaz ga tó sági 
tevékenységek a megyébe (zsupánság) telepí-
tett felügyelőségeken keresztül valósul nak 
meg, amelyek egyrészt a Környezetvédelmi, 
Területfejlesztési és Építésügyi Minisztérium 
területi szerveként működő megyei felügyele-
tek, illetve a megyei önkormányzat környe-
zetvédelmi hivatala – mint igaz ga tási felada-
tokat ellátó szerv – által végzik.

Szerbiában is az alap vető környezetvédel-
mi feladatok az önkormányzatok hatásköré-
be tartoznak, a környezet- és természetvédel-
mi felügyeletek közvetlen a Köztársasági 
(Szerbia) Környezetvédelmi, Bányászati és 
Területrendezési Minisztérium, illetve a 
Vajdaságban a Tartományi Településrendezé-
si, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság 
hatáskörébe tartoznak. 

Bosznia-Hercegovinában az ország össze-
tett közigazgatási szerkezete miatt (Bosznia 
és Hercegovinai Föderáció, Boszniai Szerb 
Köztársaság, Brčko Körzet/District) a terüle-
ti környezetvédelmi hatóságok rendszere 
bonyolult. Állami szinten a környezetvéde-
lem kérdései a Külkereskedelmi és Gazdasá-
gi Kapcsolatok Minisztériuma Természeti 
Erőforrások, Környezet és Energetikai Szek-
tora hatáskörébe tartoznak, melynek azonban 
nincs törvényhozó  felhatalmazása. A Bos-
nyák–Horvát Föderáció területén a környezet 
védelme a Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Minisztérium, valamint a kantonok 
minisztériumai hatáskörébe tartozik, ezek 
kantononként nem egyformán szerveződnek 
(például: Területfejlesztési és Környezetvédel-
mi Minisztérium, Kereskedelmi, Idegenfor-
galmi és Környezetvédelmi Minisztérium 
stb.), de kör nyezetvédelmi feladatokat láthat-
nak el az Egészségügyi-, Gazdasági-, Iparügyi-
Energetikai-Bányászati Minisztériumok is a 
kantonok speciális feladatainak megfelelően. 

A Boszniai Szerb Köztársaságban a Terület-
rendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi 
Minisztérium, míg a Brcskói Körzetben 
(Brčko District) ezeket a funkciókat a District 
Kormányának Területrendezési és Tulajdon-
jogi Tagozata (odeljenje) látja el (PSOBIH, 
2011). A környezet-, víz- és természtvédelmi 
hatósági feladatok entitástól és közigazgatási 
szinttől függően megoszlanak. Az entitások 
közötti koordináció, ami államilag szabályo-
zott, eseti és nem hatékony.

Albániában is, Macedóniában is a helyi 
önkormányzatok környezettel kapcsolatos 
alapfunkciói keretébe tartozik a vízellátás és 
szennyvízelvezetés, a hulladékkezelés és zöld-
terület-gazdálkodás. Albániában a központi 
irányítással közösen az „osztott funkciók 
keretébe” tartozik a környezetvédelem, Ma-
cedóniában a városi önkormányzatok kere-
tében a képviselő-testületnek környezetvédel-
mi bizottsága van, és külön osz tály fog lal kozik 
a várostervezési, helyi infrastruktúra-fejlesz-
tési feladatokkal és a környezetvédelemmel. 
Ez utóbbi a központi állami irányítás szintjén 
is ter mé szetesen jelen van.

Az adminisztrációs kapacitás a régió álla-
maiban még nem elég hatékony. A környeze-
ti szabályok érvényesítése hosszan tartó, ese-
tenként politikai konfliktusokkal és korrup-
cióval átszőtt folyamat nemzeti és helyi szin ten 
is. A környezetvédelemnek más ágazatokkal 
összehangolt érdekérvényesítése nehézkes, s 
még minisztériumközi szinten sem történt 
meg. A környezetvédelmi adók és bírságok 
az állami költségvetésbe jutnak, nem mindig 
célirányos a felhasználásuk. A környezetvé-
delmi dokumentáció és adatbázisok nagyon 
különbözőek, nem minden esetben harmo-
nizálnak az EU-s adatbázisokkal sem terüle-
ti, sem pedig ágazati értelemben, valamint az 
adatok, amelyet közhigiéniai, hidrometeoro-
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4. táblázat • A környezetvédelmi minisztériumok tevékenységi területei (m – megosztott;  
× – Az adott tevékenység a környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozik; • – az adott 
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lógiai intézetek mérnek, még nem hozzáférhe-
tőek a nyilvánosság számára. Míg a civil 
szervezetek, melyek száma régiószinten jelen-
tős növekedést mutat, erőteljes harcot vívnak 
a környezet védelme érdekében, a lakosság 
részvétele a környezetvédelmi döntéshozatal-

ban szimbolikus, s csak a NIMBY-effektusnál1 
érezhető.

Kulcsszavak: környezetvédelem, környezeti 
elemek, természeti erőforrások, környezetpoliti-
ka, intézményrendszer

1 NIMBY (Not in my back yard) – ne az én kertemben; 
lehet, csak ne nálunk értelmű angol betűszó
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Bevezetés

A XIX. században Edward Drinker Cope, a 
híres természetbúvár és őséletkutató elemez-
te az észak-amerikai paleocén kori fosszilis 
emlősfaunákat, és megfigyelte, hogy az em-
lősök törzsfejlődése során az egymás után 
következő nemzetségek és fajok fokozatos 
méretnövekedést mutatnak (Cope, 1887). 
Úgy vélte, hogy ez általános szabály, és a föld-
történeti újkorra az emlősök általános testtö-
meg és a testméret növekedése jellemző. A 
hatás jelentékenyebb a nagytestű, és elhanya-
golható a kistestű emlősök körében. A sza-
bályt el is nevezték Cope törvényének. Cope 
törvénye azonban nem törvény, hanem egy 
többé-kevésbé érvényesülő szabályszerűség, 
mely szerint bizonyos organizmusok törzs-
fejlődése a méretnövekedés irányába mutat. 
Joel Kingsolver és David Pfennig (2004) 
kortárs természetes populációkat vizsgálva 
próbálta megmagyarázni a jelenséget. Azt 

találták, hogy a populációkon belül valóban 
megvan a méretnövekedés pozitív irányú 
szelekciós túlsúlya, ami értelmezhető mak-
roevolúciós trendként, és ekként magyaráza-
tot ad Cope törvényére. Ugyanakkor sokan 
hevesen kritizálják az ilyen „szabályok” léte-
zését. A nagyszerű Stephen Jay Gould pedig 
egyszerűen kijelentette, hogy Cope törvénye 
nem más, mint pszichológiai műtermék, ami 
az ember azon hajlamát fejezi ki, mely szerint 
pszichénk sokkal inkább összpontosít a szél-
sőségekre, semmint aprólékosan feldolgozza 
a variációk teljes skáláját. A vita máig nem 
jutott nyugvópontra, ugyanis meglehetősen 
kevés a bizonyíték arra nézve, hogy a testmé-
ret határozná meg az evolúciós sikert, habár 
arra is akad bizonyíték, hogy Cope törvénye 
valóban érvényes néhány, igen távoli ősma-
radványcsoportnál. A természetbúvárok az 
emlősök körében Cope törvénye mellett 
egyéb, a testtömeggel vagy testmérettel össze-
függő szabályt is „felfedeztek” az egyes csopor-




