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Tisztelt Vadásztársak,
Horgászok, Természetjárók!
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!
Az év folyamán két kiemelten tűzveszélyes
időszakot különíthetünk el.
• 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 vege
tációtüzek főként lombos erdősítésekben és fiatalosokban, cserjésekben és gyep
területeken keletkeznek. A „gazosok”, árokpartok meggyújtása, meggyulladása,
a tűz őrizetlenül hagyása nemcsak sok hektár fiatal erdő pusztulását okozza, hanem súlyos károkat is okoz az apróvadállomány szaporulatának és búvóhelyének
megsemmisülésével.
• 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, elsősorban
a felelőtlenül gyújtott tüzek, eldobott csikkek hatására. A nyári erdőtüzek intenzitása a szélsőségesebb időjárással nő, egyre gyakrabban kell koronatüzek ellen védekezni. Ezek a tüzek számos kisebb-nagyobb sérülést okoznak a vadállománynak.

Kérjük segítsetek! Ha erdő- vagy vegetációtüzet észleltek,
értesítsétek az erdészt, hivatásos vadászt és a katasztrófa
védelmet!
További információ a szabadtéri égetés és a tűzgyújtási tilalom szabályairól,
a hazai és külföldi vegetációtüzekről, erdőtüzekről:

www.erdotuz.hu
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