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DR. HORVÁTH BÉLA–DR. KOCSÓ MIHÁLY–DR. MÉSZÁROS KÁROLY–DR. TRASER GYÖRGY

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dômérnöki Karán most indul a „NEM-
ZETI ERDÔVAGYON VÉDELME,
HASZNOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE” cí-
mû kutatás (programvezetô: dr. Mészá-
ros Károly), melyet a Széchenyi Terv
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Prog-
ramja támogat. A kutatás egyik alpro-
jektje „AZ ERDEI TÛZKÁROK ELLENI
VÉDEKEZÉS FEJLESZTÉSE” címû (té-
mavezetô: dr. Horváth Béla), melynek
célja az erdôtûzkárok megelôzésével,
az erdôtüzek elleni védekezés techno-
lógiai és technikai hátterének fejleszté-
sével, továbbá az erdôtûzkárok értéke-
lésével foglalkozó módszerek és eljárá-
sok kidolgozása, továbbá olyan techni-
kai berendezések tervezése, melyek
eredményesek lehetnek az erdôtüzek
oltásában.

Fogalom-meghatározások
A tûz által érintett terület szempontjá-
ból:

Teljes területet érintô tûz (nem ma-
rad érintetlen „sziget”).

Részlegesen égett terület (vannak
érintetlen „szigetek”).

Növényzet szempontjából:
Teljesen megégett növény.
Részlegesen megégett növény (fa): a

korona, a törzs egyes részei nem égtek
meg.

Átfutó tûz:
Erdôn átfutó, a gyep-, a cserjeszintet

érintô tûz, mely a koronát nem érinti.
Fátlan területeken, a gyepszintben

átfutó tûz (ott ahol kevés a szerves
anyag).

Tartós tûz: Ott keletkezik, ahol sok
az éghetô anyag. Itt a fával borított he-
lyeken a fák koronája, törzse is megég.
Pl. fenyôk alatt, fenyvesekben, boró-
kásban.

Koronatûz: A fák koronája is ég.

Erdôtûzkárok megelôzése
Az erdôtûzkárok megelôzése a tüzeket
okozó abiotikus környezeti tényezôk
feltárását, lehetséges mértékû befolyá-
solását, továbbá a biotikus tényezôk
meghatározását és lehetséges mértékû
alkalmazását jelenti. Az erdei tûzkárok
megelôzését biztosító erdôrendezési
kutatások az eddigi tûzesetek nyilván-
tartását, elemzését, a tûzkár által foko-
zottan veszélyeztetett faállományok

meghatározását, az erdôtervezési elô-
írások (elegyítés, tûzvédelmi pászta-
rendszer stb.) tûzvédelmi vonatkozása-
inak meghatározását jelentik.

Erdôtüzek elleni
védekezés technológiai és

technikai hátterének
fejlesztése

Az erdôtüzek elleni védekezés techno-
lógiai és technikai hátterének fejleszté-
se a tüzek elleni védekezés módszerei-
nek feltárását és lehetséges mértékû al-
kalmazását jelenti. A védekezési mód-
szerek közül azok a legeredményeseb-
bek, amelyek a különbözô technikai
megoldások alkalmazására épülnek. Er-
dôtüzek ellen csak olyan technika lehet
eredményes, amely természetes anya-
gokkal, vízzel vagy/és földdel (homok-
kal) olt, olyan anyagokkal, amelyek a
helyszínen megtalálhatók, vagy köny-
nyen odaszállíthatók. Alföldi viszonyok
között a homok a legtöbb helyszínen
viszonylag könnyen elérhetô oltóanyag
lehet. A nemes oltóanyagok (mestersé-
ges porok, habanyagok) már csak költ-
séges voltuk miatt sem jöhetnek érdem-
ben számításba a nagy kiterjedésû er-
dôtüzek oltásánál. Esetleg szóba jöhet
még olyan technika, amely mesterséges
ellentüzek keltésére alkalmas.

A fejlesztés célja olyan hatékony esz-
közrendszer létrehozása, amely alkalmas
az erdôtüzek lokalizálására és oltására.

Ezen eszközrendszer a víz és/vagy a föld
(homok) hatékony felhasználásával mû-
ködik. A vízzel- és a földdel oltó vonal
egymástól függetlenül is, de egymással
párhuzamosan is mûködtethetô.

A vízzel oltó rendszer vízszállító jármû-
vekbôl, gyors telepítésû vízszállító beren-
dezésbôl és gyors telepítésû víztárolóból
áll. A rendszer mûködése közben a víz-
szállító jármûvek a vizet vételezhetik köz-
vetlenül a víznyerô helyrôl, a gyors telepí-
tésû vízszállító berendezésbôl (ezzel a jár-
mûvek vízutánpótlási úthossza lerövi-
dül), vagy a gyors telepítésû víztárolóból
(amelyet a gyors telepítésû vízszállító be-
rendezés tölt), illetve a gyors telepítésû
vízszállító berendezés vizét közvetlenül
használhatjuk az oltáshoz.

A földdel oltó rendszer: az alapgép-
bôl és a földszóró berendezésbôl áll. A
földdel oltó rendszer üzemmódjai: sáv-
marás, védôsáv-leszórás, célzott szórás
a tûzfészekre.

A mesterséges ellentüzek keltését le-
vegôt fúvó rendszerekkel (megfelelô
méretû ventillátorokkal) tervezzük.

A kutatási és fejlesztési eredmények
alapján megvalósítható technikai háttér
hozzájárulhat az erdôtüzek lokalizálásá-
hoz, megteremtve az alapját egy országos
erdôtûz-elhárító rendszer kiépítésének.

Erdôtûzkárok értékelése
Az erdôtûzkárok értékelése során:

– áttekintjük a hazai és nemzetközi
tapasztalatokat, javaslatot teszünk az át-

Az erdei tûzkárok elleni védekezés
fejlesztése

1. kép: Ahol a tûz elérte a borókacsoportokat, a föld feletti részek teljesen elégtek (Bócsa, 1993)
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vehetô elemek adaptációjára, gyors és
gyakorlatias módszert dolgozunk ki,
amely a kár nagyságát, a károsult fafaj,
a faállomány kora, a tûz jellege és kiter-
jedése alapján adja meg;

– javaslatot teszünk a védekezési
költségek és kárelhárítási költségek
tényleges értékének meghatározására;

– kidolgozzuk az erdôgazdasági va-
gyonban bekövetkezett károk terhének
megosztására szolgáló rendszert a tér-
ben és idôben kialakított veszélyközös-
ség tekintetében;

– felvetjük a tûzkárokat is magába
foglaló természeti katasztrófa-alap
megvalósításának szükségességét.

Az erdei tüzek a talajfaunára is hat-
nak. Az erdô élôvilágának döntô há-
nyada a talajban él. A mérsékelt égövi
erdôkben sehol nincs olyan magas bio-
diverzitási érték, mint a talaj felsô, né-
hány centiméteres szintjében. Mivel a
talajfauna biológiai tevékenysége köz-
vetve összefügg a talaj termôképessé-
gével, nagyon fontos nyomon követni
az erdei tüzek megsemmisítô hatását a
humuszszintben élô állatokra, illetve ta-
nulmányozni a tüzeket követô regene-
rálódást, a talajfauna szukcesszióját.

A növények tûz utáni 
regenerálódása

(Az Erdômérnöki Kar Növénytani Tan-
széke és Botanikus kertje által, a leégett
bócsai ôsborókásban végzet vizsgála-
tok alapján.)

A tûz végtelenül sokféleképpen
érintheti, égetheti meg a területet, és an-
nak növényzetét. Megfigyelhetjük, hogy
egyes területeket elkerül vagy kevésbé
érint a tûz, más területek viszont teljesen
leégnek. Mindez függ a domborzati vi-
szonyoktól, a növényzettôl, a mikrokli-
matikus viszonyoktól (a helyi széljárás-
tól), a terület vízviszonyaitól stb. Az
égés mértékét, intenzitását, a károsodás

mértékét az adott
területen felhal-
mozott szerves
anyag mennyisége
is meghatározza.
Minél több a fel-
halmozódott szer-
ves anyag, az ég-
hetô anyag, annál
erôsebb tûzzel
számolhatunk. Ha
a területen fenyôk
is elôfordulnak,
akkor a fenyôk
alatt, illetve azok
közelében teljes
égésre, égéskárok-

ra számíthatunk. A fenyôk tehát gerjesz-
tik a tüzet. Nemcsak az adott területeket
érinti különbözôképpen a tûz, hanem a
rajta lévô növényzetet is: fákat, cserjé-
ket, évelô lágyszárúakat és az egy- és
kétéves növényeket.

A területen átfutó tûz a növényegye-
deket részlegesen égeti meg. Itt talá-
lunk olyan fákat, amelyeknek csak a tö-
ve károsodott, vagy csak a törzs egy ré-
sze, az ágak nem, vagy az ágak egy ré-
sze, vagy minden ág stb. Elôfordul,
hogy a törzsön csak 1–2 cm élô rész fut
a koronába, s a fa ebbôl sarjad. A terü-
leten átfutó tûz esetén a fa föld feletti, s
föld alatti nem károsodott részeibôl
igyekszik mindig megújulni.

Az adott területet teljesen elégetô,
tartós tûzben az ott lévô növényállo-
mány föld feletti részei elégnek. Még ha
a fatörzs, a tuskó nem is ég el teljesen,
a kéreg, háncs stb. elégése miatt a fa
megújulása – a talaj feletti részekbôl –
nem lehetséges. Ebben az esetben a
fák, cserjék, évelôk a föld alatti, égéssel
nem károsított részeikbôl újulnak fel.
Ezek: a talajban szerteágazó gyökerek,
a tuskó alsó, oldalsó 50–100 cm mélyen
lévô részei. Általánosságban megálla-
píthatjuk, hogy olyan tûzzel ritkán talál-
kozhatunk, amely-
ben minden nö-
vény minden ré-
sze, a talajban lévô
rész is elpusztul.
Ez csak a földfel-
szín alatt lévô tô-
zeg és szénelôfor-
dulások meggyul-
ladása esetén kö-
vetkezhet be. A
Magyarországon
elôforduló tüzek
után tehát a nö-
vényzet mindig
meg tud újulni.

Milyen módon újulnak meg a növé-
nyek? Lombos fák, cserjék – tehát attól
függôen, hogy milyen mértékben érin-
tette ôket a tûz – különbözô hajtásokat
(sarjakat) képeznek. Ezek a sarjak – at-
tól függôen, hogy hol keletkeznek – le-
hetnek: ágsarjak, törzssarjak, tôsarjak
vagy gyökérsarjak.

A részlegesen, kevésbé égett fák sok
ág-, törzs-, tôsarjat és kevesebb gyökér-
sarjat képeznek. A teljes égéssel, a „tel-
jesen” elégett méretes fák sok gyökér-
sarjat, és tôsarjat képeznek, de egyéb
sarjakat nem (természetesen a fiatal, a
még kis méretû tuskóval rendelkezô
fák tôbôl nem tudnak kihajtani.). A fel-
újulás, a regenerálódás szempontjából
a gyökérsarjak a legkedvezôbbek. A
gyökérsarjak sarjcsomókat alkotnak,
melyekben 2–, 6, 10 stb. sarj is lehet. A
sarjak közül az életképesek természetes
úton kiszelektálódnak. A szelekcióban
a rendelkezésre álló tápanyag, víz
mennyisége, a sarj elhelyezkedése lefû-
zôdô képessége a meghatározó. A sze-
lekciót az ember is tudja segíteni kivá-
lasztással, a sarjak ritkításával (a kiemel-
kedô sarjak meghagyása, az elmaradók
irtása stb.). Az ág-, törzs- és tôsarjak –
nagyméretû holt, égett farészek mellett
kihajtva – általában hosszú távon nem
tudják biztosítani az egyed, a fa meg-
újulását. Rövid életûek, sérülékenyek, a
holt részek felôl bekorhadnak. Mind-
ezek általában lassítják a fa pusztulási
folyamatát, de meg nem akadályozzák.
Ezek a fák sokáig halódnak. Tehát lát-
ható, hogyha a tûz a tûz által érintett te-
rületen el is pusztítja, el is égeti az egye-
deket, azok sarjaikkal fel, ill. meg tud-
nak újulni. A lombos fák, cserjék gyö-
kérsarjai a teljes égést követô tavasszal
„robbanásszerûen”, nagy tömegben je-
lennek meg azokon a területeken is,
ahol a fák, cserjék az égés elôtt látható-
an, a földfelszín felett láthatóan, nem
voltak jelen. Elmondható, hogy a teljes,

2. kép: A közbensô tisztásokon kevés éghetô anyagot talált a tûz, ezért
ezeken a helyeken csak átfutott(futótûz) (Bócsa, 1993.)

3. kép: A fehérnyárak s egyéb lombfák, cserjék talaj feletti részei teljesen
elégtek. A fehérnyár tömeges gyökérsarjképzéssel reagált a tûzre (Bócsa,
1994.)
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tartós tûz a lombos fák, cserjék tömeges
elszaporodását segíti elô. Egyes fáknál,
cserjéknél a gyökérsarjak 2-5-szörös fa-
magasságnál távolabb is megjelentek
(pl. fehér nyár, fekete nyár stb.).

Magyarországon általában a nyáron
elôforduló tüzek a gyakoriak. Ebben az
esetben az erôs, tartós égéssel károsított
területen a regenerálódás láthatóan
csak a következô év tavaszán indul be.
A részlegesen károsított területeken,
kellôen csapadékos nyár, ôsz esetén a
sarjak egy kis része (évelôk, fák, cserjék
esetén) már az égés évében is jelent-
kezhet. Ezek azonban a télre nem tud-
nak felkészülni; elfagynak, a tápanyag,
vízkészletek használatával a felújulást
veszélyeztetik, gyengítik. Az élôhely
szempontjából az ôszi, téli, kora tavaszi
tüzek a kedvezôbbek. A nyári tüzek a
legkedvezôtlenebbek, s a felújulást te-
kintve 1 év veszteséget jelentenek.

A fenyôk a tûzben elpusztulnak. Ha
a tûz a fenyôket eléri, a tûz kiteljesed-
het és tartós tûzzé fejlôdhet. Különö-
sen veszélyesek az elegyetlen fenyve-
sek. Ezek csak akkor élik túl a tüzet, ha
a körülmények szerencsés alakulása
miatt a tûz a talaj-, ill. a cserjeszintben
marad. Ha a tûz átcsap koronatûzzé, a
fenyôerdô elpusztul. A fenyôerdôk tûz
elleni védelme érdekében érdemes azt
lombos fákkal elegyíteni. A fenyôk sar-
jakat nem képeznek, azokkal megújul-
ni nem képesek. (Kivéve a tiszafát és a
csikófarkot. A tiszafa mindenféle sarj
képzésére képes, a csikófark pedig a
talajból kihajt.). Az erdei-, fekete-, luc-,
vörös-, duglaszfenyô, boróka stb. vi-
szont sarjról nem tud felújulni. Ezek
természetes úton (pl. szél, madarak)
bekerülô magokkal, vagy mestersége-
sen tudnak az égett területen újra meg-
telepedni. A tiszafa és a boróka magja-
it elsôsorban a madarak hozzák vissza
az égett területre, s az elfogyasztott
magokat mintegy elô is készítik a ke-

lésre.
A megégett te-

rületeken az évelô
lágyszárúak általá-
ban a talajban lévô
gyökereikbôl, gu-
móikból, telepeik-
bôl, hagymáikból
stb. sarjakat ké-
pezve elôhajtanak.
Ritkán a fenyves-
ben, a fenyôk alatt
azonban, a seké-
lyebben a talajban
lévôk, közvetlenül
a talaj felszíne alatt
gyökerezôk ki is
pusztulhatnak. Az egy- és kétéves nö-
vények általában elpusztulnak, de az
égett területet körülvevô környezetbôl
vissza tudnak telepedni.

Egyes fás és évelô lágy szárú növé-
nyek égés utáni felújulása:

Nyír: sok ág-, törzs-, tôsarjat és kevés
gyökérsarjat képez.

Fehér nyár: könnyen képez minden-
féle sarjat.

Fekete nyár: könnyen képez min-
denféle sarjat.

Nemes nyár: sok sarjat képez, de
ezek mennyisége nem közelíti meg a
fehér és fekete nyárét.

Galagonya: mindenféle sarjat képez,
de nem tömegesen.

Varjútövis benge: mindenféle sarjat
képez, de nem tömegesen.

Vadkörte: mindenféle sarjat képez,
de nem tömegesen.

Kökény: kevés ágsarj, sok tô- és gyö-
kérsarj.

Sóskaborbolya: kevés ágsarj, sok tô-
és gyökérsarj.

Akác: tömegesen képez mindenféle
sarjat.

Bálványfa: tömegesen képez min-
denféle sarjat.

Ebszôlô csucsor: gyökérsarjról, tô-
sarjról.

Méreggyilok: tô-
sarjról.

Nôszirom: tô-
gumók hajtásai-
ból.

Selyemkóró: ta-
lajból, sarjról töme-
gesen.

A növényzetre
vonatkozóan össze-
gezve elmondható,
hogy:

– a tûz még ha
a növényegyedek
pusztulásához is

vezet, a növényegyedek sarjaikkal fel-
újulnak;

– minden fenyôerdô, minden fenyô
a tûzvédelem idôzített bombája, a fe-
nyôk (egy–két kivétellel) nem tudnak
felújulni;

– a tûz végtelenül sokféleképpen ká-
rosítja a területet, a növényzetet, s a nö-
vényzet ettôl függôen végtelenül sokfé-
leképpen válaszol az égésre, a tûzre;

– erôs, tartós tûzzel érintett területe-
ken az égésre a fák és cserjék tömeges
gyökérsarj-képzéssel reagálnak;

– az évelô, lágy szárú növények
vagy elpusztulnak, vagy kevés gyökér-
sarjról újra hajtanak (a tûz erôsségétôl,
tartósságától függôen.);

– átfutó tûzzel érintett területen, a
részleges égéskárt szenvedett fák, cser-
jék sok ág-, törzs-, tô- és gyökérsarjat
képeznek, de a gyökérsarjak száma
nem tömeges.

A tûz által okozott károk:
– egyes veszélyeztetett növények ki-

halása a területrôl;
– a szerves anyag szervetlen sókká

alakulása, elfolyása;
– a kialakult élôhely lepusztulásából

adódó idôveszteség, az elégett termô-
hely alkotóelemeinek mûködésbôl való
kiesése: pl. elvesztette a terület (a talaj-
felszín-, az avar, a növényzet elégésé-
vel) a víz tápanyag-visszatartó, gazdál-
kodó, éltetô, szerves anyagot termelô,
hasznosító stb. szerepét;

– a csapadékvíz elfolyása, elpárolgása
– humusz, avar, növényzet hiányában;

– faanyagveszteség;
– gyomnövények megtelepedése stb.

Az erdôtüzek hatása az 
állatvilágra

A Magyarországon élô állatfajok száma
mintegy 42 000-re becsülhetô. Ezekbôl
a gerincesek közé kb. 540 faj tartozik,
míg a fennmaradó állatfajok túlnyomó

5. kép: Részlegesen és teljesen elégett fák ás sarjak (Bócsa, 1994.)

4. kép: Teljesen elégett fenyves (Bócsa, 1994.)
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többségét az ízeltlábúak, különösen a
rovarok alkotják. Az óriási egyedszámot
érzékelteti, hogy egy üde erdô avar-
szintjének egy „talpalatnyi területén”
mintegy 80 légylárvával, 20 bogárral, il-
letve lárváikkal, 5 pókkal, 2 százlábú-
val, ikerszelvényessel, kb. 2500 ugróvil-
lással és 5000 atkával találkozhatnánk.
Utóbbiak mérete nem, vagy alig halad-
ja meg az egy millimétert, ezért kevésbé
feltûnôek, de biológiai tevékenységük
az avar lebontásában, a humusz képzé-
sében meghatározó az erdô anyagfor-
galmában. Ennek okát az erdôk jellegé-
ben és az ízeltlábúak életmódjában ke-
reshetjük.

A mérsékelt övi – így a hazai – lomb-
hullató erdôkben évente mintegy 1000
tonna szerves anyag képzôdik minden
négyzetkilométeren. Ez a primer pro-
dukciónak nevezett szervesanyag-
mennyiség – amit a növények állítanak
elô – az alapja a továbbiakban annak a
tápanyagforrásnak, aminek révén az ál-
lati szervezetek létezhetnek. Az erdô
életközösségének gazdagsága éppen
azon alapszik, hogy a fajok sokfélesége
egymástól eltérô módon tudja hasznosí-
tani a primer produkció révén rendel-
kezésre álló szerves anyagot, illetve az
ezzel összefüggésben álló változatos
környezetet, ami ugyanakkor folyama-
tosan és lényegében kiszámíthatatlanul
változik.

A tûzesetek az életközösség „normá-
lis” életében idônként megjelenô „zava-
rok”, ökológiai „katasztrófák”. Ezek a
ritka események az érintett populációk
jelentôs részét elpusztítják, de ugyanak-
kor más populációk vagy fajok számára
lehetôséget nyújtanak a gyors megtele-

pedésre, elterjedésre. Ez a folyamat a
nagy kiterjedésû ôserdôkben inkább te-
kinthetô egyfajta „szerencsétlenség-
nek”, mint „katasztrófának”. Ott az élet-
közösség természetes szukcesszióját
térben és idôben korlátozottan érinti a
pusztítás, mert a tûzesetek a változatos,
természetes ökoszisztémákban általá-
ban foltszerûen terjednek, így mindig
megkímélnek kisebb, szigetszerû élô-
helyeket. Ennek nyomán az élôvilág
diverzitása – a tûzzel érintett, úgyneve-
zett rövid életû élôhelyek benépesítésé-
vel – még csak nôhet. Más megítélés alá
tartozik természetesen a tûz az elegyet-
len, egykorú gazdasági erdôkben, vagy
a már egyébként is izolált, kisebb erdô-
foltokban, természetvédelmi területe-
ken. Itt a populációk számára gyakorla-
tilag semmi esély nincs arra, hogy tole-
rálják a kedvezôtlen hatásokat. Ezért a
tûz ilyen esetekben, legyen az termé-
szetes vagy humán eredetû, egyaránt
katasztrófának minôsül az erdô élôvilá-
gában.

A tûz az erdô állatvilágára két formá-
ban hat:

A direkt hatásnak, a szervezetek el-
pusztításának a valószínûsége lényegé-
ben a faj rendszertani helyzetétôl függ.
A gyors mozgású, nagy termetû gerin-
cesek általában sikerrel elmenekülnek
– esetenként a tûz terjedési irányával
szemben is, a biztonságosabb területek-
re. A pusztulás ezért a nagyvad és a ma-
darak körében viszonylag alacsony és
csak a fiókákat, fiatalabb, gyengébb
egyedeket érinti. Annál nagyobb azon-
ban a mortalitás a lassú vagy kisebb
mozgáskörzetû állatok esetében, így a
békák, gyíkok, csigák és bogarak köré-

ben. Érdekes, hogy a talaj meglepôen jó
szigetelô hatást fejt ki, ezért a talajba
mélyebben beásó, a gyökérszférában
élô állatok többsége, pl. a talajban kifej-
lôdô rovarlárvák, átvészelik a tûz elmú-
lását.

A tûz indirekt hatása, az állatok élô-
helyeinek eltûnése, sérülése, sokkal fel-
tûnôbb és tartósabb változásokat okoz
az erdô állatvilágában. Az állatfajok
többsége élôhelyével szemben sajátos,
a fajra jellemzô igényeket támaszt, ami
általában szoros kapcsolatban áll a nö-
vényzet összetételével. A vegetáció, az
erdô szintjeinek megváltozása ezért
mindaddig hatással van az állatközös-
ség jellegzetességeinek kialakulására,
míg a növényzet struktúrája és produk-
ciója nem éri el a tûz elôtti állapotot.

Vizsgálataink során, amit az 1993-as
bócsai ôsborókásban kezdtünk el, azt
állapíthatjuk meg, hogy a regeneráció a
tûz jellegétôl és a vizsgált állatcsoport
ökológiai igényeitôl függôen 1–2 évtôl
akár 10–20 évig is elhúzódhat.

Összegzés
Az erdôk abiotikus károkozói közé tar-
tozó erdôtüzek megelôzésének, kelet-
kezésének, az ellenük való védekezés-
nek és a bekövetkezett kárértékelésnek
kérdései – hazai és nemzetközi szinten
egyaránt – régóta foglalkoztatja a kuta-
tókat és az erdészeti szakközönséget.
Az erdôtüzek az életközösség olyan ká-
rosodását okozzák, ami után az erdô
nem vagy csak igen hosszú idô eltelté-
vel képes regenerálódni, ezért az erdô-
tüzek megelôzése és az ellenük való
védekezés kiemelten fontos. Az utóbbi
évtizedben Magyarországon számos er-
dôtûz pusztított, számában több, volu-
menében és kárértékében nagyobb,
mint az azt megelôzô évek átlagai. Az
erdôtüzek jelentôs hányada az alföldi
térségeket érintette. A szakemberek
szerint az erdôtüzek keletkezésében, és
még inkább tovaterjedésében, megha-
tározó szerepe van az utóbbi évek csa-
padékszegényebb idôjárásnak. Mivel a
hosszabb távú elôrejelzések szerint a
csapadékszegénység a következô évek-
ben is megmarad, az erdôtüzek kelet-
kezésének valószínûsége nem lesz ki-
sebb az eddigieknél. A közelmúlt erdô-
tüzei kapcsán bebizonyosodott, hogy a
jelenlegi technikai háttér – beleértve a
tûzoltóság erdôtüzekhez mozgósítható
eszközeit is – nem igazán hatékony az
erdôtüzekkel szemben. Szükséges tehát
az erdei tûzkárok elleni védekezés fej-
lesztésével foglalkozó kutatások fel-
gyorsítása.

6. kép: A fátlan területeken a tûz átfutott, de a lágy szárú növényzet többé-kevésbé elégett
(Bócsa, 1994. nyár)


