Tisztelt

Erdőgazdálkodók,
Földművesek!

Talán nem is gondolnátok, de Magyarországon
évente több mint 20.000 erdő- és vegetációtűz keletkezik. Ezek a tüzek a szárazabb években mintegy
500 millió négyzetméter területet érintenek! Szemben más kontinensekkel, Magyarországon a tüzek
99 százaléka emberi mulasztás, főleg gondatlanság miatt keletkezik.

Óvd a szomszéd terményét,

kontrolláld a tüzet!

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.
www.erdotuz.hu
www.facebook.com/Erdőtűzmegelőzés

Az év folyamán két kiemelten tűzveszélyes
időszakot különíthetünk el.
• A TAVASZI TÜZEK jellemzően a hóolvadás utáni, február-áprilisi csapadékmentes
időszakra esnek. A tűz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült
ki, és az előző évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb
található a területen, amely száraz időben könnyen lángra lobban. A tavaszi vegetációtüzek főként lombos erdősítésekben, fiatalosokban, cserjésekben és gyepterületeken keletkeznek. A tűz nemcsak sok hektár fiatal erdő pusztulását okozza,
hanem súlyos károkat okoz a tavasszal éledő természetnek, elpusztítva sok állatfaj
kicsinyeit is.
• A NYÁRI IDŐSZAKBAN a hosszabb csapadékmentes, száraz-meleg időjárási
viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg, illetve az itt felhalmozódott
elhalt gallyak, ágak teljesen kiszáradnak és könnyen lángra kapnak. A nyári erdő
tüzek intenzitása a szélsőségesebb időjárással nő, egyre gyakrabban kell korona
tüzek ellen védekezni.
Sajnos az erdei tűzhasználat, a vágástéri hulladék égetés során is sokszor terjed át
a tűz olyan területekre, erdőfelújításokba, fenyvesekbe, ahol nem szívesen látott
vendég. A vágástéri égetést és az ellenőrzött égetést fokozott körültekintéssel kell
végrehajtani! A rossz előkészítés és végrehajtás milliós károkat okozhat. Ha teheted,
inkább olyan felújítási módot válassz, ahol elkerülhető a vágástéri égetés. Ezzel
csökken a kockázat és pénzt takaríthatsz meg.
Mezőgazdasági területeken a jogszabály korábban tiltotta a tűz alkalmazását,
ami a területek meggyújtását majd a tűz magára hagyását eredményezte. Jelenleg
szigorú feltételek mellett, de lehetséges a tűz alkalmazása.
Ha többet akarsz megtudni a biztonságos tűzrakásról és tűzhasználatról, az irányított
égetés és a tűzgyújtási tilalom szabályairól, valamint a hazai és külföldi vegetáció
tüzekről, erdőtüzekről:

www.erdotuz.hu

