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A tavaszi és nyári idõszakban a na-
pi híradások rendszeresen adnak
hírt kisebb-nagyobb erdõ- és vege-
tációtüzekrõl. Az erdõtûz által nem-
csak a faállomány, hanem a teljes
erdei életközösség veszélyeztetett.
A tûz pusztítását követõen – annak
típusától és mértékétõl függõen – az
erdei ökoszisztéma csak hosszú idõ
alatt képes regenerálódni.

Magyarországon évente több ezer
erdõtûz és vegetációtûz keletkezik.
2011-ben számuk meghaladta a 8400-
at. A tüzek 99%-a túlnyomórészt embe-
ri gondatlanságból ered.

Az Észak-Magyarország régióban
(Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves,

Nógrád megyék) keletkezik a tavaszi
tüzek 40-45%-a, ami ezen országrész
kiemelt veszélyeztetettségét jelzi.

A hazai erdõkben az ún. felszíni tü-
zek a jellemzõek, mikor is az erdõ tala-
ján levõ avar, egyéb elhalt növényi ré-
szek, illetve kisebb méretû cserjék kap-
nak lángra. Ezek nagy intenzitású égés
esetén koronatûzzé fejlõdhetnek. A ko-
ronatüzek többnyire fenyõerdõben ke-
letkeznek, jellemzõen az alföldi fenyve-
sekben.

Hazánkban a klimatikus viszonyok és
a vegetáció összetétele miatt az erdõtü-
zek természetes úton való keletkezé-
se nem jellemzõ – arányuk 1% alatti –. A
tüzek többsége emberi gondatlanság
vagy szándékosság következménye. 

Új hivatal
Nevet váltott március 15-én a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal.
Az MgSzH-ba beleolvad a korábban kü-
lön szervezetként mûködõ Magyar Élel-
miszer-biztonsági Hivatal, és az új intéz-
mény neve Nemzeti Élelmiszer-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) lesz.

Az új hivatal gyakorlatilag az eddigiek-
nek megfelelõen mûködik majd: orszá-
gos hatáskörû, önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként, amely a megyei
és fõvárosi kormányhivatalok mezõgaz-
dasági szakigazgatási szervei által végzett
feladatok szakmai irányításáért is felel.  

Az egyes feladatok ellátása során
szükséges egyéb hatóságokat is bevon-
nia a NÉBIH-nek az eljárásokba.

Napi Gazdaság 

Néhány szó az erdõtüzekrõl

Jövõre csak eredményes képzés után
és írásbeli engedély megszerzését kö-
vetõen gyûjthetõk a föld alatti gom-
bák (összefoglaló néven triflák). A vi-
dékfejlesztési miniszter rendelete a
gyûjtéssel kapcsolatos egyéb feltéte-
leket – például a védett föld alatti
gombafajok ismeretét, a kutyával tör-
ténõ gyûjtés, valamint a forgalmazás
és ellenõrzés szabályait – is rögzíti.

2013. január 1-jétõl föld alatti gombát
csak az a személy gyûjthet, aki a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉ-
BIH) szervezésében tartott, a trifla gyûjté-
sére vonatkozó hatósági jellegû képzést
eredményesen elvégezte. Mivel a föld
alatt található gombák nagy értéket kép-
viselnek és szabálytalan, ásóval, gereb-
lyével történõ gyûjtésük során károsodott
az erdõtalaj, a fák gyökerei, valamint a
gombák is, szükségessé vált a triflák gyûj-
tésének szabályozása. Ezért – a nagyobb
európai triflagyûjtõ országokhoz hason-
lóan – a gyûjtés feltételeit a vidékfejleszté-
si miniszter jogszabályban részletezi.

A gyûjtés során tilos az erdõben ásni,
kapálni, a talált gomba legfeljebb egy 5
centiméter széles eszközzel szedhetõ
fel. A trifla gyûjtéséhez a jövõben – a
gomba föld alatti, rejtett életmódja miatt
– a lelõhelyeken található erdei életkö-
zösségek védelme érdekében egyidejû-
leg legfeljebb két, a trifla keresésére ki-
képzett, egyedi azonosítóval ellátott ku-
tyát dolgoztathat a gyûjtõ. A triflakeresõ
kutyát elektronikus azonosítóval kell

ellátni. A gyûjtõnek naplót is kell vezet-
nie, melyet elsõ alkalommal a trifla
gyûjtésére vonatkozó hatósági jellegû
képzés elvégzésekor kap meg. 

A magántulajdonban lévõ erdõ tulaj-
donosának, ha a saját erdejében szeret-
ne föld alatti gombát szedni, nem szük-
séges tanfolyamot végezni és gyûjtési
naplót vezetni, amennyiben a gyûjtõ

naponta legfeljebb 20 dekagramm,
vagy pedig 3 darab földalatti gombát
gyûjt, és azzal nem kereskedik.

A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet ha-
tálybalépéséig, 2013. január 1-jéig meg-
születnek a gyûjtõk képzéséhez szüksé-
ges oktatási anyagok és a vizsgáztatási
feltételek is. 

(VM)

Engedéllyel szedhetõk a föld alatti gombák

Persze nem holnap vagy jövõre, ha-
nem az évszázad végére. A mérsékel-
tebb sarkköri éghajlathoz szokott fák
akár félezer kilométerrel északabbra
is kinõhetnek mintegy 80 év múlva,
állítják a tudósok. E lehetõség hátteré-
ben természetesen a globális felmele-
gedés áll. Már korábban is napvilágot
láttak becslések az éghajlati övek el-
mozdulásáról és a növényzet átala-
kulására gyakorolt hatásáról, de a tu-
dósok ma sokkal gyorsabbnak jósol-
ják ezeket a változásokat, mint ahogy
10 éve becsülték. Egyre inkább kizöl-
dül majd a tundra, s ahogy olvad a
sarkövi jégtakaró, tápanyaggal telí-
tõdhet az eddig fagyott talaj, kedve-
zõbb környezetet biztosítva olyan nö-
vényeknek, mint a lucfenyõ, és álla-
toknak, mint például a róka. Elképzel-
hetõ, hogy a jeges, kietlen oroszorszá-
gi és kanadai tundra mintegy fele át-
adja helyét egy növényekben dúsabb

vegetációnak, vélik a szakemberek.
Ez annyiban örvendetes hír lehet,
hogy több fa fog nõni bolygónkon, de
az erdõtüzek és a kártevõk pusztításá-
nak esélye is fokozódik majd. Az
Északi-sarkon kétszer olyan gyors a
felmelegedés, mint a világ többi táján,
mivel a napfényt visszaverõ jégtaka-
rók eltûnése miatt növekszik a vízfe-
lület, ami – a jéggel ellentétben – ma-
gába szívja a napsugarakat, tovább-
gerjesztve a felmelegedést. A fagyott
talaj (permafroszt) felolvadása is erõ-
síti a föld melegedését. Oceanológu-
sok és tengerkutatók szerint a Jeges-
tenger 30-40 éven belül telesen jég-
mentessé válhat szezonálisan, a nyári
hónapokban. Már most vannak olyan
hetei az évnek, amikor zavartalanul
üzemel a tengeri teherszállítmányozás
az északi sarkkörön.

(Piac és Profit)

Elvándorolnak az erdõk




