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Az Erdészeti Lapok 2002. 6., valamint
a 2003. 1. számában Bányai Péter, az
ÉSZAKERDÔ Keletbükki Erdôgazdasá-
gánál a 2002. év tavaszán keletkezett
tüzekrôl írt cikket az erdôtüzek elleni
védekezésrôl. Dr. Horváth Béla és négy
társa pedig az Erdészeti Lapok 2003. 1-
es számában közölt tanulmányt Az er-
dei tûzkárok elleni védekezés fejlesztése
címmel. A jelen cikkemmel ezekhez kí-
vánok hozzászólni.

Bevezetôként.
Aktív korom utolsó 22 évében az Állami
Biztosító Mezôgazdasági Fôosztályán
az erdôkkel kapcsolatos biztosítási
ügyekkel foglalkoztam az erdôbiztosí-
tások konstrukcióinak megszerkeszté-
sétôl azok kárrendezési utasításainak
kidolgozásáig, s természetesen a kár-
rendezéseket is felügyelnem kellett. Te-
hát ennek keretében mûködésem kiter-
jedt a mezôgazdasági nagyüzemek (tsz-
ek és állami gazdaságok) vagyonbizto-
sításainak keretében kötelezôen bizto-
sított erdôterületeik tûz- és árvízkárai-
nak biztosítására, azaz gyakorlatilag
mintegy 600 000 ha erdôre.

A másik nagy témakört jelentette az
erdôgazdaságok befejezetlen erdôsíté-
seinek aszály, tûz és árvíz elleni biztosí-
tása, melyet azonban csak kevesen vet-
tek igénybe.

A mezôgazdaságok erdeit hektáron-
ként kezdetben 20, késôbb 40 Ft-tal biz-
tosították. Ehhez hozzá kell tennem,
hogy az ÁB rajtam kívül nem foglalkoz-
tatott erdômérnököt, s a megyei igazga-
tóságoknál az erdôügyekkel egy-egy
felsôfokú végzettségû agrárszakembert

bíztak meg az erdészeti ügyek intézésé-
vel. Mivel ôk az erdôgazdálkodásról
csak annyit tudtak, amit oktatási idejük
alatt egy két féléves tantárgyban tanul-
tak. Így feladatommá vált az erdészeti
ismereteik bôvítése.

Itt ki kell térnem néhány biztosítási
alapelvre.

– A biztosítások alapja tér- és idôbe-
ni veszélyközösség.

– A teret a minél nagyobb számú és
minél nagyobb területek jelentik.

– Az idôbeli veszélyközösséget, kü-
lönösen a mezô- és erdôgazdaságoknál
a minél hosszabb ideig azonos feltéte-
lek melletti biztosítások jelentik, hiszen
itt az idôjárásnak az éven belüli és a
hosszú éveken át tartó változatossága
hatalmas eltéréseket jelent a károk ala-
kulásában. Ez ellentétben áll a többi
biztosítással, melyek kizárólag a statisz-
tikai valószínûségen alapulnak, s ezt
csak kismértékben
zavarják egyéb té-
nyezôk.

– Mind a biztosí-
tási díjat, mind a
kárértéket minden
évben a könyvelési
nyilvántartásokban
szereplô vagyonér-
ték határozza meg.
Az erdôk esetén
ezt a biztosított er-
dôterület hektá-
ronkénti egységár-
ral történô szorzata
képezte.

– Ugyanakkor a
kárértéket a befeje-

zetlen erdôsítéseknél az azokra érvényes
mindenkori egységárak alapján határoz-
ták meg. A faanyagban keletkezett károk
értékét az akkoriban országosan egységes
„Országos Erdei Érték és Árszabályzat”
alapján kellett meghatározni. Itt a kambi-
umsérülés magassági fokozatának arányá-
ban értékcsökkenési %-ot térítettünk.

– A biztosítási konstrukció akkor volt
jó, ha a befizetett biztosítási összeg és a
kifizetett kár (kárhányad) nem haladta
meg a biztosítási díjat. Itt tekintetbe kel-
lett venni a károk elôfordulásának való-
színûségi kockázatát, a biztosító önkölt-
ségét és a díjba beépített haszonkul-
csot. Akkoriban a vagyonbiztosítások-
nál ez 60% körül mozgott, a növény- és
állatbiztosításoknál burkolt támogatás-
ként 90% körül volt.

Röviden ennyit bevezetôül.
Mindkét cikk valamennyi megállapí-

tásával egyetértek, de azokhoz néhány
kiegészítést kívánok hozzáfûzni.

– A tûzgyújtási tilalom országos el-
rendelését. Szerintem a tûzveszély min-
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denkor és mindenütt akkor áll fenn, ha
a talajokon oly mennyiségû száraz ég-
hetô anyag van, melynek égésekor a
felszabaduló hômennyiség képes el-
pusztítani, illetve károsítani az ott lévô
élô anyagot. A kár akkor következik be,
ha annak hômérséklete meghaladja az
élô anyagot veszélyeztetô 55–60 °C hô-
mérsékletet. Ez minden helyszínen, tér-
ben és idôben változó!

– A cikkek nem tesznek említést az
élô fás növények kambiumsérülésérôl,
ami pedig döntôen meghatározza a sé-
rült egyed föld feletti részének sorsát.

Ismeretes tény, hogy a kambium
olyan kettôs sejtréteg, mely kifelé képe-
zi a háncsrészt, melyben a lombkoroná-
ban keletkezett tápanyagok áramlanak
lefelé, táplálva a gyökérzetet és védve a
fát a külsô behatások ellen, befelé pe-
dig képezik magát a fatestet, melynek
szijácsrétegében az edénynyalábok vi-
szik fel a lombozatba a talajból felvett
vízben oldott tápanyagokat.

A kambium elpusztulásakor azonnal
elsötétedik és nyálkás állományúvá vá-
lik, elsôrendû táptalajt biztosítva a legkü-
lönbözôbb gombabetegségeknek és
másodlagos egyéb károsítóknak. Olyan
sebek keletkeznek, melyeket a fák csak
oldalról képesek befedni, a törzsek de-
formálódnak, elzáródnak a gyökereket
tápláló sejtnyalábok. Különösen a tartó-
sító anyagokat nem tartalmazó szijácsré-
tegekkel rendelkezô fák esetén (nyárak,
füzek stb.) elkezdôdik a fatest befülledé-
se, melynek következménye a fa szilárd-
ságának megszûnése, felhasználhatósá-
gának csökkenése. Ez a sérülés minden
esetben, a kerületi sérülés mértékétôl
függôen, növedékveszteséget is jelent,
és fokozatosan érzékennyé teszi az állo-
mányt a másodlagos károsítók tömeges
elszaporodására.

Hiába éli túl a fa az alomtüzet, sok-
szor a kambiumsérülése oly mértékû,
ami néhány év után az egész állomány
összeomlását okozza.

A kárrendezéseim idején mindig kü-
lönös figyelemmel kísértem azokat az ál-
lományokat, ahol korábban már rendez-
tem tüzeket, de azokat a károk kifizetése
során történt letermelési javaslatom elle-
nére nem termelték le. Ezeken a helye-
ken minden esetben azok jelentôs le-
romlását, pusztulását tapasztaltam.

A továbbiakban az erdôkezelés szem-
pontjából taglalom tapasztalataimat.

– Erdôsítések tisztítási korig
– A fenyôállományok minden eset-

ben elpusztulnak.
– Lombos állományokat, a nyárak ki-

vételével, a tüzet követôen, lehetôleg
minél hamarabban vissza kell vágni, a
megjelenô sarjhatásokat, esetleg több-
ször visszatérve, egyszálra kell metsze-
ni. A nemes nyárasoknál az erdôsítést
meg kell ismételni.

– Tisztítási korú állományokban
– Fenyôállományokban azokat azon-

nal le kell termelni, s az anyagot meg
kell semmisíteni. Ezt akkor is végre kell
hajtani, ha nem volt koronatûz, mivel
az alom égésekor feláramló hô a lom-
bozatot olyan párolgásra kényszeríti,
melynek következtében a sejteken be-
lüli áramlás megszûnik, igen erôs tûhul-
lást okozva, ami elôsegíti másodlagos
károsítóknak olyan tömeges elszaporo-
dását, melynek még az egészséges fák
sem tudnak ellenállni.

– Lombos állományokban
–  Tölgyeseknél, csereseknél, nyíre-

seknél, akácosoknál. Célszerû az állo-
mányt azonnal visszavágni, és többszörös
hajtásválogatással egyszálra metszeni,
még akkor is, ha a tôátmérô már 8–10 cm
vastag. A gyökérzet ilyenkorra már oly
erôs, hogy az egy tôre egyesülô ereje né-
hány év múlva regenerálja az állományt.

Ezt a módszert lehet alkalmazni az
égereseknél és füzeseknél is, bár meg-
van a veszélye a tôkorhadásnak.

– Gyérítési és véghasználati korú ál-
lományokban

– A fenyôállományokban, ha nem
volt koronatûz és fokozott tûhullás sem
tapasztalható, az állományok még né-
hány évig fenntarthatók. Itt figyelni kell
arra, hogy a hô hatására a gyanta a ké-
regben felhígul, s a gyökerekbe vivô
szállítóedényeket eltömi, s csökken
azok tápanyagfelvétele. Másodlagos ká-
rosítók elszaporodása. Természetesen
azonnal letermelendôk!!

– Tölgyeseknél, csereseknél, akáco-
soknál, nyíreseknél.

Az erôs, durva, vastag kéreg általá-
ban igen jó hôszigetelô, s így a kambi-
umsérülés is ritka, s csak ritkán hatol
0,5 m-nél magasabbra. A sérüléseket is
hamar befedik a fák. Az elsô
gyérítéskorú állományoknál, ha a sérü-
lések erôsek, azokat célszerû szintén
visszavágni és az állományt úgy kezel-
ni, mint a tisztítási korú állományokat.

– A nemes nyárasokat, füzeseket,
égereseket azonnal le kell termelni. Eb-
ben a korban már, különösen tavasszal
és ôsszel, a kiritkult állományok alatt
igen magas az elszáradt aljnövényzet,
melynek hatására a kambiumsérülés
sokszor eléri a 2 m magasságot.

Itt a fô cél a meglévô faanyag értéké-
nek megmentése.

Fel kell hívnom az üzemtervezôk fi-
gyelmét arra, hogy a tüzek miatt bekö-
vetkezett sérülések hosszú ideig látha-
tók a törzseken, sokszor 5–10 évig. Eze-
ket a sérült állományokat, ha még nem
is érik el a vágásérettségi korukat, leter-
melésre feltétlenül elô kell írni!

Sajnos sokszor találkoztam olyan
többszörösen sérült állományokkal,
ahol az üzemtervi elôírás csak az állo-
mány pusztulása esetére írja elô a vég-
használatot.

A tûzfigyelô rendszert a veszélyes
idôszakokban, a helyi viszonyoktól füg-
gôen fokozni kell, ellátva ôket mobil te-
lefonokkal, a kisebb tûzgócok azonnali
eloltására alkalmas eszközökkel. A foko-
zott járôrözés elengedhetetlenül szüksé-
ges!

Huszonkét év tûzkárrendezési ta-
pasztalataimból röviden ennyivel tud-
tam kiegészíteni a két igen értékes cik-
ket. Örülök annak, hogy ez a kérdés az
Erdészeti Lapok hasábjain ismét napi-
rendre került.

dr. techn. Ghimessy László


