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A rendkívül magas nyári hõmérsékletek,
és a száraz, forró szelek lobbanékony ka-
nóccá változatták a Földközi-tenger térsé-
gének egyes tájait. A tûzoltók Dél-Olaszor-
szág, Görögország és a Földközi-tenger
más vidékein több ezer hektáron 24 órán
át dolgoznak szakadatlanul, hogy megfé-
kezzék az embert és növényzetet fenyege-
tõ lángokat – olvasható a FAO Rómában,
július 30-án kiadott közleményében.  

A FAO adatok szerint, évente körülbe-
lül 50 ezer tûz söpör végig a mediterrán
erdõkön és más erdõs, fás területeken. A
Földközi-tenger térségében a tüzek 95
százalékát az ember okozza. Gyújtoga-
tás, hanyagság, különösen az eldobott
égõ cigaretta, a grillezés és a tábortüzek
gondatlan kezelése sok tûz kiváltója.

A FAO megjegyzi, hogy miközben a
tûz fontos és széles körben elterjedt esz-
köze az agrárgazdálkodásnak, az ökoló-
giai folyamatok fenntartásának, a termé-
szetben keletkezõ tüzek hatalmas gazda-
sági és környezeti károkat okozva, em-
berek és állatok életét követelve, több
millió hektár erdõt és más növényzetet
pusztítanak el.  

Tûzoltásra minden nyáron közel 30
ezer embert mozgósítanak a Földközi-ten-
ger térségében. Ez a létszám a rendkívül
kockázatos években, a fegyveres erõk be-
vonásával, akár 50 ezerre duzzadhat.

A megemelkedett hõmérsékleti érté-
keken túl a mediterrán vidékeken ta-
pasztalható társadalmi és gazdasági fej-
lõdés – így a vidék elhagyása a lakosság
városokba költözésével –, a legeltetés,
a tûzifa- és takarmánygyûjtés általános
visszaeséséhez vezetett, aminek követ-
keztében felhalmozódott a rendkívül
gyúlékony erdei avar és cserje. Ez pedig
a nehezen eloltható hevesebb, és súlyo-
sabb tüzek kialakulásához vezet.  

A legtöbb ország rendelkezik olyan
törvényekkel, melyek betartásával a tü-
zek elharapódzása megelõzhetõ vagy
megfékezhetõ. Sok ország dolgozott ki
tûzmegelõzési programokat vagy terve-
ket, de kevés olyan ország van, amely
rendelkezik a jogszabályok érvényesí-
tésének képességével, vagy a progra-
mok irányításnak lehetõségével – kö-
zölte Jose-Antonio Prado, a FAO Erdõ-
vagyon Osztálynak igazgatója.

Sokba kerül a tûzoltás 
A tüzeket általában kézi mûködtetésû
eszközök vagy gépi berendezések se-
gítségével, szárazföldi tûzoltó alakula-
tok végzik. A Földközi-tenger térségé-
ben a földi tûzoltóerõket gyakran me-
revszárnyú repülõgépek, köztük kétél-
tû repülõgépek és helikopterek egé-
szítik ki. Becslések alapján, öt mediter-
rán ország (Portugália, Spanyolország,
Franciaország, Olaszország és Görögor-
szág) évente több mint 2,5 milliárd eu-
rót fektet a tûzmegelõzésbe és oltásba.
Az összeg 60 százaléka a berendezések,
a személyzet és az üzemeltetés költsé-
geire megy el, a fennmaradó részt meg-
elõzési munkálatokra fordítják.

A nevelés, mint megelõzés 
A sikeres megelõzés kulcsa – a közszol-
gálati kampányokat, iskolákat és közös-
ségi csoportokat is bevonó – a tüzekkel
foglakozó, oktató-nevelõ programok-
ban rejlik.

Indiában például a közösségekben ter-
jesztett, tudatos odafigyelésre építõ pro-
jektekkel – több embert vonva be a meg-
elõzési és az oltási munkákba –, egyes ré-
giókban sikerült a tüzek keletkezésének
arányát 90 százalékkal csökkenteni. 

(ForestPress)

a helyi klímajavító hatásait sem kell kü-
lönösképp hangsúlyoznunk.

Sajnos a jelenlegi események azt
mutatják, hogy a tûz nem tesz különb-
séget õshonos és nem õshonos faállo-
mány között. Az elsõsorban emberi
gondatlanság miatt keletkezõ tûzfész-
kek válogatás nélkül pusztítják az idõs
fehér nyáras–borókás védett természeti
területeken álló erdõket és az idõs aká-
cosokat, fenyveseket. 

A szélsõséges idõjárási viszonyok és a
teljesen kiszáradt erdei növényzet miatt
a nagy kiterjedésû, katasztrofális hatású
erdõtüzek megelõzésének egyetlen
módja az odafigyelés és a tûzvédelmi
szabályok betartása!

Erdõtüzek Magyarországon
Magyarországon két fokozottan erdõtûz-
veszélyes idõszakot különíthetünk el. Az
egyik kora tavasszal, hóolvadás után
közvetlenül, amikor a kizöldülés elõtt el-
sõsorban rét- és tarlóégetések következ-
tében gyullad meg az erdõ, elsõsorban
lombos erdõtelepítésekben és felújítá-
sokban okozva igen jelentõs károkat. 

A második veszélyeztetett idõszak a
nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb
csapadékmentes, forró idõjárási viszo-

nyok következtében az erdei avar és tûle-
vélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdõtü-
zek elsõsorban eldobott cigarettacsikkek
és a tûzgyújtási tilalom ellenére meggyúj-
tott tábortüzek, nyári gazégetés következ-
tében keletkeznek, elsõsorban erdei és
fekete fenyves állományokban, valamint
idõsebb lombos állományokban. 

A magyarországi erdõtüzek 99 száza-
léka emberi tevékenység miatt keletke-
zik, túlnyomó részben gondatlanság
miatt. A klímaváltozás következtében, a
korábbinál forróbb nyarakon nem a tü-
zek száma nõ meg jelentõsen, hanem a
terjedési sebessége és intenzitása. Így jó-
val nehezebb eloltani, és jóval nagyobb
területet érintenek, mint korábban.

A tüzek megelõzése
A tüzek elleni védekezés leghatéko-
nyabb módja a megelõzés, ezért az Er-
dészeti Igazgatóságnál jelenleg is több
erdõtûz-megelõzéssel kapcsolatos pro-
jekt van folyamatban. 

Még a PHARE program keretében
kezdõdött meg az erdõtûz információs
rendszer kiépítése, mely az Erdészeti Ha-
tóság és a Katasztrófavédelem által gyûj-
tött erdészeti-, tûzoltási- és tûzmegelõzé-
si adatokat egyaránt tartalmazza. Egy

projekt keretében a magyar szakembe-
rekkel együtt dolgozó uniós szaktanácsa-
dók segítségével az uniós elvárásoknak
megfelelõen átdolgoztuk az erdõtüzek
megelõzésére vonatkozó jogszabályokat,
új erdõtûz-kockázati besorolás készült,
valamint elkészült az országos erdõtûz-
védelmi terv, amely az egyes szervek fel-
adatait pontosítja, és 2007. végéig elké-
szülnek a veszélyeztetett megyékre vo-
natkozó erdõtûzvédelmi tervek is.

A PHARE projekt javaslatait figye-
lembe véve 2006-ban kezdõdött a For-
est Focus Erdõtûz-megelõzési program.
A projekt célja:

– a magyarországi erdõtûzokok és
kockázatok értékelése, 

– speciális erdõtûz-kommunikációs
stratégia és kommunikációs terv kidol-
gozása, erdõtûzvédelmi szimbólum ke-
resése, 

– célcsoport-specifikus oktatási anya-
gok és képzési tematikák kidolgozása er-
dészeti és tûzoltó szakemberek részére. 

Közösen, emberi odafigyeléssel a
hazai erdõtüzek 99 százalékát tudnánk
megelõzni, kérjük segítsék az erdészeti
és tûzoltó szakemberek munkáját.
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