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NAGY DÁNIEL

2003. január óta folyamatosan hall-
hatjuk a jelentéseket a Föld külön-
bözõ részeirõl súlyosabbnál súlyo-
sabb erdõtûz-katasztrófákról –
Ausztrália, USA, Portugália. És való-
ban, 2003-ban a korábbiaknál is
több erdõ- és vegetációtûz volt szer-
te a világban. 

Ebben az évben Portugáliában kb.
417 ezer hektár égett le, ami a három-
szorosa az elõzõ évtizedek átlagának,
Spanyolországban 100 ezer hektár,
szemben az elõzõ idõszak átlag 20 ezer
hektárjával.1 (1. kép) Az USA 3,7 millió
hektárt vesztett el, 1,4 millió hektárral
többet, mint az elõzõ évben.2 Az Orosz
Föderációban augusztus végéig 23,7
millió hektár erdõ égett le, ami több
mint kétszeres növekedés az elõzõ évi
11,7 millió hektárhoz képest.1 (2. kép)
Ausztráliában 56 millió hektár erdõ és
bokros terület (bushland) vált a lángok
martalékává.1

A 2003-ban leégett területrõl jelenleg
még a fejlett országokból sincsenek min-
den esetben pontos információk, globá-
lis szinten pedig csak megközelítõ ada-
tokra számíthatunk a késõbbiekben is.
Az erdõtüzek növekvõ területe nem új
keletû probléma, 2000-ben a mûholdas
kiértékelések szerint körülbelül 430 mil-
lió hektár égett le, ami nagyjából India te-
rületének felel meg.3 A 2003. évi számok
ennél biztosan magasabbak lesznek.
Megjegyzendõ, hogy az adatok csak kö-
rülbelüli értéknek fogadhatók el, mert
egyrészt az erdõ és nem erdõ /forest, non
forest/ területek elkülönítése nem egysé-
ges a világ különbözõ részein, másrészt,
mert számos erdõtûz nem is kerül be a
nagy területtel rendelkezõ országok sta-
tisztikáiba. Ezek csak a mûholdas felvéte-
lek alapján térképezhetõek fel. Az ada-
tok korábbi adatokkal történõ összeha-
sonlítását, illetve a változási tendenciák
követését a monitorozó és adatgyûjtõ
rendszerek fejlõdése is „nehezíti”, hiszen
a napjainkban észlelt nagyobb terület le-
het, hogy részben a korábbi mérések és
adatok pontatlanságából fakad. 

A médiákban a mediterráneumban
és az észak-amerikai kontinensen pusz-
tító erdõtüzek sokkal nagyobb hang-

súlyt kapnak, mint a föld más területein
pusztító tüzek. Ennek az is oka, hogy
ezek a területek sûrûbben lakottak,
másrészt a nyári politikai hírhiányban
ezek az erdõtüzek nagyobb figyelmet
nyernek.  

A legnagyobb terület Afrikában ég le,
évente mintegy 170 millió hektár.4 En-
nek a területnek körülbelül csak 10 szá-
zaléka az, ami a vegetációhoz tartozó
természetes tûzfrekvencia mellett is le-
égne. (Goldammer, FAO) /A tûzfrekven-
cia (vagy tûzintervallum) a tûzökológiá-
ban a területet érintõ tüzek között eltelt
idõt jelenti./ Különösen nehezíti ezek-
nek a tüzeknek az eloltását, hogy szá-
mos afrikai ország egyáltalán nem, vagy
csak igen kezdetleges vegetáció tûzoltó
szervezettel rendelkezik. Mivel itt a tü-
zek legtöbbször a tradicionális legelõ-
gazdálkodás során keletkeznek, illetve
válnak kontrollálatlanná, az egyetlen
módszer ezekben az országokban az ún.
közösségi alapú /community based/
erdõtûz management rendszer kialakítá-
sa: a helyi lakosság bevonása elsõsorban
a prevencióba, illetve a biztonságos ége-
tési módszerek elterjesztése, megismer-
tetése. A korábban tradicionálisan hasz-
nált, és ma már a nagyobb népsûrûség
miatt nem alkalmazható gazdálkodási
rendszerek átalakítása, új alternatívák
keresése is kiemelt fontosságú.

Az erdõtüzek számbeli és területi nö-
vekedésének a közhiedelemmel szem-
ben nemcsak a változó klímára vissza-
vezethetõ okai vannak, bár kétségtelen,
hogy ez is egy fontos faktor. Rövid tá-
von elsõsorban a világ minden pontján
gyorsan változó szociológiai és gazda-
sági körülmények növelik a vegetáció-
tüzek kockázatát. Figyelemre méltó,
hogy a tüzek 80-90%-a világszerte em-
beri okból keletkezik.1

Indonéziában például a lakosság
kicserélõdése, illetve más szigetekrõl
történt áttelepülése azt jelentette, hogy
a tradicionális tûz-föld gazdálkodás
módszereit és szabályait az áttelepült
lakosság nagy része nem ismerte, és ez
egyrészt a szakszerûtlenül végzett ége-
tésekhez, másrészt a megváltozott föld-
használat miatt az éghetõ biomassza
felhalmozódásához vezetett.

Oroszországban részben az erdõk ál-
lami kontrolljának a csökkenése, a
megélhetési problémák, a rövid távú
gazdasági érdekek, valamint a
megelõzésre és tûzoltásra fordított tá-
mogatások lefaragása vezetett a leégett

területek drasztikus növekedéséhez.
Ezek a nagy területû vegetációtüzek
nem csak helyi problémát jelentenek, a
májusi Bajkál-tavi tûz füstfelhõi Mongó-
lián és Japánon át egészen Alaszkáig ju-
tottak a légkörben (lásd 3. kép).

A vegetációtüzek égése során kelet-
kezett szén-dioxid és szén-monoxid
szerepe a légköri felmelegedésben, és a
légköri felmelegedés hatása a vegetá-
ciótüzek területének növekedésére ré-
gen vitatott kérdés. Ennek vizsgálatára
számos modell született, de egzakt szá-
mítások végzése globálisan szinte lehe-
tetlen, mert sem a leégett terület, sem az
elégett biomassza mennyisége nem ha-
tározható meg kielégítõ pontossággal.
Emellett megnehezíti a számítást az is,
hogy a tûz során felszabadult szén-di-
oxid nagy része a leégett területeken
bekövetkezõ természetes szukcesszió
során ismét megkötõdik. Ezzel szem-
ben a trópusi régióban az agrárterület
bõvítésére használt kontrollált vagy né-
ha kontrollálatlanná váló erdõégetések
során felszabaduló szén-dioxidnak a te-
rületen létrehozott gyenge mezõgaz-
dasági ültetvények csak elenyészõ ré-
szét kötik meg. 

A körforgás sebességét a társulásra
jellemzõ természetes tûzfrekvencia ha-
tározza meg, ez az /terültet érintõ tüzek
között eltelt/ idõ a szavannánál 2-4 év,
az alaszkai feketeluc (Picea mariana)
állományokban akár 500 év is lehet
(Foster, Foote) Ha a tûzfrekvencia –
általában emberi behatás következté-
ben – magasabb lesz, mint a természe-
tes, nem alakul ki a „tûz klimax” társu-
lás, s ez jelentõs degradációhoz vezet. 

Az éghetõ biomassza felhalmozódá-
sa, s az ebbõl fakadó magas vegetáció-
tûz-kockázat nem csak más kontinen-
sek problémája. Az elmúlt idõszak ag-
rárpolitikája következtében az európai
országok mezõgazdasági termelésüket
egyre kisebb területre koncentrálják,
emiatt egyre több terület kerül ki a ter-
melésbõl. Egyes régi használati módo-
kat a fejlõdés tüntetett el, emiatt példá-
ul ma már a legeltetés vagy a tüzelõ-
gyûjtés nem csökkenti a mediterrán
macchia-területek biomassza-mennyi-
ségét. Ezért szélsõséges idõjárási körül-
mények között ezeken az általában me-
redek területeken keletkezõ tüzek oltá-
sa nagyon nehéz, sokszor szinte lehe-
tetlen. A legnagyobb károk természete-
sen az ember által létrehozott monokul-
túrákban keletkeznek, amelyek egyál-
talán nem képesek a tûz utáni regenerá-
cióra. A „természetes” társulások képe-
sek a tûz utáni megújulásra, hiszen ki-

Erdôtüzek a világban

1 Global Fire Monitoring Center adatbázis
2 USA National Interagency Coordination

Center adatbázis
3 GBA 2000 statisztika, spot vegetáció adatok
4 GFMC adatbázis, Global Burn Area 2000 
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sebb tüzek mindig is elõfordultak a
mediterráneumban, ezzel is akadályoz-
va a biomassza túlzott felhalmozódását.
A nagy területû (több száz, több ezer
hektáros) tüzek elsõsorban az utánuk
másodlagosan fellépõ eróziós károk
miatt jelentõs degradációt okozhatnak.
A korábban keletkezett természetes,
maximum pár hektáros, tüzek esetén a
mozaikos területszerkezet miatt ez is
sokkal kisebb volt. 

Mivel a forró nyáron nem rendelke-
zünk elegendõ eszközzel és emberi ka-
pacitással a tüzek megfékezésére,
egyetlen módszer a természetet utánoz-
va, az éghetõ biomassza mennyiségé-
nek ellenõrzött tüzek segítségével
történõ csökkentése. Az ellenõrzött tûz
(prescriped burning) használata ma
még Európában kísérleti stádiumban
van. Amerikában már évtizedek óta
használják eredményesen a területek
biomassza-mennyiségének tervszerû
csökkentésére, mintegy a természetet
utánozva. Bár azt is meg kell jegyezni,
hogy elsõsorban a nagyvárosok körül a
tervezett ellenõrzött tüzek nem mindig
kerülnek (kerültek) végrehajtásra, hi-
szen a természeti környezetbe szívesen
építkezõ amerikaiak nem szeretnének
házukból egy átégetett területre kite-
kinteni. Ez viszont az októberi kaliforni-
aihoz hasonló katasztrófákhoz vezet-
het. Ilyen helyeken a védekezést nem-
csak a magas biomassza-mennyiség,
hanem az épített környezet /házak,
gáztartályok, veszélyes anyagok az
erdõben/ is nehezíti, és ez kizárja szá-
mos, a hagyományos vegetációtüzek-
nél eredményesen alkalmazható taktika
használatát. Az ez évi kaliforniaihoz ha-
sonló tüzek kialakulásához szélsõséges
meteorológiai viszonyok is szüksége-
sek: az említett esetben az egymást vál-
togató, eltérõ irányú száraz Santa Anna
fõnszél, és az un. sea breaze. A Santa
Anna sebességére jellemzõ, hogy képes
volt a tûzfrontot a lejtõn lefelé nyomni. 

A 2003. januári tüzek után Ausztráli-
ában több millió hektárt érintõ
ellenõrzött tûzprogram indult Sydney
körül, a kockázat csökkentésére. Ma
már Európában is egyre több helyen is-
merik fel a tûznek, mint területkezelési
eszköznek a lehetõségeit, és elõnyeit,
és Európa számos természetvédelmi te-
rületén próbálják használni ismét az
ellenõrzött tüzeket, mint olcsó és „ter-
mészetközeli” területkezelési módszert.
Az idõpont, és az égetési módszer
megfelelõ kiválasztásával a talajstruktú-
ra zavarása nélkül lehet az adott társu-
lás megújulását elõsegíteni, ill. a társu-

1. kép. A Modis Aqua mûhold felvételén, az Ibériai-félszigeten augusztus végén pusztító
nagy területû vegetációtüzek láthatók

2. kép. A több mint 100 ezer hektárt megsemmisítô májusi Bajkál-tavi tûz számos tûzfront-
ja látható a NASA MODIS Terra mûholdjának felvételén.
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lást a kívánt szukcessziós stádiumban
tartani. Korábban a magyarországi lege-
lõgazdálkodásnak is szerves része volt
a tûz használata!

Nemzetközi együttmûködés
A nagyméretû tûzkatasztrófák megféke-
zése sokszor meghaladja egy-egy nem-
zet erejét, a nemzetközi együttmûködés
operatív szinten mégis nehéz ezen a te-
rületen. Elsõsorban olyan országok kö-
zött lehetséges, amelyeknél a tûz sze-
zonja idõben elkülönül, így rendelkezés-
re áll szabad kapacitás, másrészt az irá-
nyítási rendszer hasonló. A nyelvi prob-
lémák még áthidalhatók, de ha az irányí-

tási rendszer, és szervezeti felépítés nem
átlátható a tûzoltásban résztvevõk szá-
mára, az nagyon veszélyes helyzetekhez
vezethet, és akadályozza a hatékony
együttmûködést. Ezért ajánlja többek
között a 2003 októberében Sydneyben
megtartott III. International Wildland
Fire Conference az ún. ICS /incident
command saystem/ nemzetközi szab-
ványként történõ bevezetését a nagyobb
katasztrófákkal érintett országokban. Ezt
az eredetileg erdõtüzek oltására kialakí-
tott rendszert a világ számos országában
használják különbözõ katasztrófahely-
zetek kezelésére. A módszer biztosítja a
humán és technikai erõforrások gyors

átcsoportosítását idõt és energiát jelentõ
gyors szervezeti átképzések nélkül. 

A fejlõdõ országokban már évtize-
dek óta számos program próbálja az in-
tegrált erdõ- és vegetációtûz-védelmi
rendszereket különbözõ közigazgatási
szinteken kialakítani, illetve a helyi sa-
játosságok figyelembe vételével adap-
tálni. Emellett számos mûhold segíti a
tüzek korai stádiumban történõ felisme-
rését. Mindez azonban csak akkor lehet
hatékony, ha a tüzek keletkezési okait,
az azt okozó gazdasági-szociális kérdé-
seket is sikerül megoldani. 

Összefoglalva: a világon a tüzek
jelentõs része emberi okokra vezethetõ
vissza, és csak bizonyos régiókban ját-
szanak nagyobb szerepet a természetes
kiváltó tényezõk. Ez azt valószínûsíti,
hogy a klímaváltozás, illetve a felmele-
gedés hatása elsõsorban közvetetten je-
lentkezik: tehát elsõsorban a tüzek terü-
lete, és nem a számuk fog jelentõsen
emelkedni, mivel a szárazabb idõjárás
hatására keletkezett tüzek terjedési tu-
lajdonságai sokkal kedvezõtlenebbek
lesznek. 

Azt sem felejthetjük el, hogy a világ
azon területein, ahol ma a tûz jelentõs
problémákat okoz, a tûz mindig is jelen
volt („A tûz már az ember elõtt ott lakott
ezekben az erdõkben.” mondják a tûz-
ökológusok), és az itt található növény-
társulások jól alkalmazkodtak hozzá. A
bajok általában akkor kezdõdnek, ami-
kor a természetes szukcesszió valami-
lyen okból megbomlik, vagy az ember
úgy hasznosítja ezeket a területeket,
hogy a tûzrõl, mint szintén ott lakó
szomszédról, megfeledkezik.

3. kép. A NASA TOMS mûholdképén a Bajkál-tavi tûz által okozott légköri aeroszolkoncen-
trációváltozás látható, jól kivehetô, ahogy a füstfelhô eléri Japán északi partjait

A Szakújságírók Egyesülete – melynek
lapunk is tagja – március 10-én tartotta
sajtónapi rendezvényét. Ünnepi beszé-
dében Gaál Gyula, a GKM politikai ál-
lamtitkára kiemelte, „a napi politikától
mentes sajtó legalább olyan fontos,
mint a napi politikumot hordozó sajtó.
A szakmai újságírók a valóság talaján
állnak, munkájuk kevésbé látványos, a
sztár újságírástól távol esõ ágát képvise-
lik a sajtónak.”

Az egyesületi kitüntetéseket, a Vá-
mos György Szerkesztõi Nívódíjat, vala-
mint a Bronz Toll Díjat Komornik Fe-
renc (képünkön jobbról), ügyvezetõ el-
nök adta át három-három lapszer-
kesztõnek.
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