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valósul, a vadeltartó képesség fogalmá-
nak mégiscsak az élõhelyre, a környe-
zetre kellene vonatkoznia. 

7. Nem állítottam, hogy az
erdõfelújítás nehézségei legfeljebb So-
mogy megye egyes részein indokolha-
tók egyedül a nagyvadlétszámmal. Az
állítás úgy hangzott, hogy Somogy me-
gye egyes részein a nagyvad sûrûsége
egyedül is meghatározója lehet a rágás-
kár bekövetkeztének. Ami ugye nagy
különbség. Tény, hogy vizsgálataink
szerint a rágáskárt befolyásoló
tényezõk közül csak egy a nagyvadállo-
mány sûrûsége. Ezzel talán gyakorló
szakembereknek újat még nem mond-
tam. Mint ahogy talán azzal sem, hogy
ha egy bizonyos küszöbszintet elér a
nagyvad sûrûsége az élõhely fokozott
kihasználásának szükségszerûsége mi-
att, a vadkár kizárólagos meghatározó-
jává is válhat. A jelenség egyébként is-
mert a nemzetközi szakirodalomból is.

Ennyi. Méltatlannak tartom ugyanis
az anyagi érdekeltségemre, az „ellenség
kezére”, az épülõ kapitalizmus tönkreté-
telére vonatkozó további megjegyzések-
re reagálni. Mint ahogy nem tisztem az
FVM fõosztályvezetõjét sem megvédeni
amiatt, hogy – helyesen – öt év alatt ter-
vezi a helyenként túlszaporodott nagy-

vadállományt „normális szintre” visszaál-
lítani. Nem állhatom meg mégsem, hogy
leírjam, gondoljunk csak bele, micsoda
kárt okoztunk a nagyvadállománynak a
80-as évek közepének és 90-es évek ele-
jének két átgondolatlan, fûnyírószerû,
vagy még inkább – egy képzavarral élve
– lefejezés jellegû nagyvadcsökkentési
kampányával. Többek között az ezek
következményeképpen elfiatalodott
nagyvadállományokból származó lénye-
gesen lecsökkent bevételek vezettek az
újbóli kímélethez, és a jelenlegi helyzet
kialakulásához. A csökkentés során az
állományszerkezetre fokozott figyelem-
mel kell lenni, az pedig nem kampány-
szerû munkát feltételez.

Végül, mivel az utolsó bekezdésben
gunyorosan megfogalmazottak szerint
javaslatokat vár a szerzõ „egy >hiteles<
figyelõ, mérõ rendszer kialakítására” és
„eddigi fogyatékosságaink” (kinek a fo-
gyatékosságai?) kiküszöbölésére, mivel
nem szeretném ugyancsak gunyorosan
azzal elütni a dolgot, hogy az értelmes
párbeszéd hiányát látom a legfõbb fo-
gyatékosságnak, egy gondolatot vetnék
még papírra a VÉV-rõl. Mindaddig,
amíg az eredeti szándék szerint moni-
toring célra alkalmazzuk (ha fogalmaz-
hatok én is többes szám elsõ személy-

ben), megfelelõen értékelve az eredmé-
nyeket értékes információkhoz jutha-
tunk az erdõ – nagyvad kapcsolatrend-
szerérõl. Csak remélni tudom azonban,
hogy nem fogjuk azt a nagyvadállomá-
nyok szabályozásának kizárólagos in-
formációjaként használni. Saját két ki-
sebb kiterjedésû területen létrehozott,
besûrített mintaterületekkel rendelkezõ
monitoringunk adatai felettébb indo-
kolt óvatosságra intenek. Egy erdõrész-
leten belül is hatalmas különbségek
vannak a különbözõ pontok eredmé-
nyei között, nem beszélve egy erdészet-
nyi területrõl. Ami végsõ soron érthetõ,
hiszen a vad nem egyenletesen hasz-
nálja a rendelkezésére álló élõhelyet.
Ha tehát olyan országos monitoringot
szeretnénk létrehozni, amelynek adata-
iból a gazdálkodásra vonatkozó opera-
tív intézkedések megtételére vonatkozó
következtetéseket szeretnénk levonni,
olyan nagy számban kellene mintaterü-
leteket építenünk, hogy, most már ezért
kellene „otromba erdei kerítéseket szer-
te az országban az állami területeken,
óriási költséggel” létrehoznunk. Ami
ugyanúgy rossz lenne, mint az
erdõsítésvédõ kerítések mértéktelen el-
szaporodása.

Náhlik András

A nemzetközi területadatokat szemlél-
ve úgy tûnhet, hogy a hazai erdõ- és ve-
getációtüzek jelentõsége csekély, és
szinte felesleges vele foglalkozni. Két
dolgot azonban nem szabad elfelejteni:
egyrészt a hazai erdõtüzek „intenzív”
erdõgazdálkodással érintett területen
következnek be, ahol a felújítási
kötelezettségbõl fakadó költségek jóval
magasabbak, mint például Szibériában,
másrészt a nemzetközi jelentésekben
szereplõ erdõtüzeknél az erdõ fogalma
eltérõ a hazai megfogalmazástól, azaz a
10 %-os záródást, és az 5 méter magas-
ságot elérõ fás területek is erdõnek
minõsülnek. 

Egy nagyobb méretû erdõtûz még
egy nagyobb erdõgazdálkodó éves
eredményét is érzékenyen érintheti. Az
erdõtüzek elleni védekezés több szak-
terület, gazdálkodó szervezet és ható-
ság folyamatos, átgondolt együttmûkö-
dését igényli. A tûz nem ismer sem bir-
tokhatárokat, sem hatásköri és illeté-

kességi korlátokat. A tûz esetében is ha-
sonlóan más erdõvédelmi problémák-
hoz a megelõzés a legolcsóbb és legha-
tékonyabb módszer. 

Jelenleg hazánkban az erdõtûz elleni
védekezésnek számos feltétele hiány-
zik, illetve hiányos 

– a jogi szabályozás,
– a megelõzéshez kapcsolódó PR

koncepció,
– az elõrejelzõ rendszer, ún. tûzve-

szélyességi index,
– speciális vegetációtûz-oltó eszköz-

park,
– a vegetációs tüzek oltásához szük-

séges speciális ismeretanyag, és képzé-
si rendszer,

– az elhúzódó tüzek oltásának irá-
nyításához szükséges vezetési / szerve-
zési struktúra (logisztikai problémák).

1. Az erdõtörvény és a 1997/12 BM
rendelet a tûzmegelõzési tevékenységet
az erdõgazdálkodó feladatává teszi. A
rendelet „tûzesetek megelõzése” címû

fejezetében felsorol néhány kötelezõen
végrehajtandó megelõzési intézkedést
és mûveletet, ezek azonban sem a mo-
dern erdõ- és vegetációtûz megelõzési
elveknek, sem a privatizáció után kiala-
kult tulajdonszerkezeti viszonyoknak
nem felelnek meg. 

Azok az erdõgazdálkodók sem kap-
nak pontos útmutatást a megelõzési te-
vékenységre vonatkozóan, akik hajlan-
dóak lennének rá pénzt fordítani. Nem
kétséges, hogy e tevékenység kereteit,
kommunikációs koncepciót, a propa-
gandaanyagokat országos szinten kell
megvalósítani. Az erdõgazdálkodónak
sem az idõjárási elõrejelzõ rendszer ada-
tainak tûzveszélyességi szempontok sze-
rinti értékelése, sem a megelõzési mód-
szerek kidolgozása nem feladata, és nem
is lehet az. Hasonlóan problematikus a
megelõzési és védekezési tevékenység
összehangolását szolgálni hivatott
erdõtûzvédelmi tervek helyzete, ame-
lyek készítését ugyan a 97/12 BM rende-

Erdôtüzek megelôzési és oltási gyakor-
lata és problémái Magyarországon 
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let elõírja, de ezek pontos tartalmi köve-
telményeit, elkészítésük módját, a készí-
tésükre jogosult szakemberi kört nem
határozza meg. A felsorolt tartalom-
igénypontokból a jogalkotónak arra a
szándékára lehet következtetni, hogy a
magyar erdõtûzvédelmi tervet az EU el-
várásoknak megfelelõen, a bevált nem-
zetközi standardhoz igazodva kellene el-
készíteni. Ezeknek a terveknek a nagy
elõnye lenne, hogy az oltás és megelõzés
operatív tevékenységéhez is igen jól
használhatóak, és nemcsak az íróasztalfi-
óknak készülnek. Az említett BM rende-
let ugyan meghatározza, hogy a terveket
a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
gokhoz kell benyújtani, de az eljárás for-
májára nem tér ki. Nem határozza meg,
hogy ez egy deklaratív hatósági jóváha-
gyás, amiben a hatóság csak a terv meg-
létét vizsgálja, avagy bizonyos esetekben
a Katasztrófavédelemi Igazgatóság a jó-
váhagyást megtagadhatja? /Ebben az
esetben az államigazgatási eljárás általá-
nos szabályai vonatkoznak a jóvá-
hagyására?/ A rendelet sem a jóváhagyás
feltételeit, sem a benyújtás elmulasztása
esetén alkalmazandó szankciókat nem
tartalmazza. Szintén szûkszavú a rendelet
3/B.§ /5/ bekezdése, ami az illetékességi
szabályokra vonatkozik. /Az elkészített,
illetve a módosított védelmi tervek a (2)
bekezdés b), d) és e) pontjában meghatá-
rozott részeit az illetékes Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság – a fõvárosban a
Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság – hagy-
ja jóvá./ Hiszen számos olyan erdõgaz-
dálkodó van, aki több megye területén
gazdálkodik, s ebben az esetben felesle-
ges lenne két külön erdõtûzvédelmi ter-
vet készíteni a valóságban és tûzvédelmi
szempontból egyaránt összefüggõ
területekrõl.

Az európai országok erdõtûz statisz-

tikáinak keletkezési ok adatait elemez-
ve arra az eredményre jutunk, hogy
igen magas arányban: mintegy 80-90%-
ban a tûz nem természetes, hanem „em-
beri okból” keletkezik /human causes/.
Ezen belül elsõ helyen szerepel a gon-
datlanság, ezután következik a szándé-
kos gyújtogatás, de számos tûz keletke-
zik a nem megfelelõen elvégzett utó-
munkálatok miatti visszagyulladás kö-
vetkeztében is. 

A magyarországi helyzet az okok terén
hasonló az európai adatokhoz, jelentõs kü-
lönbségek mutatkoznak azonban az egyes
kategóriákon belül. A gondatlanság miatt
keletkezett tüzeknél hazánkban igen magas
a mezõgazdasági területekrõl (nem
megfelelõ módon, ill. kedvezõtlen idõjárási
körülmények mellett végzett tarlóégetések),
az erdõterületre átterjedõ tüzek aránya. Ez
elsõsorban az alföldi régióban jellemzõ,
ahol a mozaikos földhasznosítási szerkezet-
be ágyazott erdõk különösen ki vannak té-
ve ennek a tûzveszélynek. A Zempléni-
hegység területén, és az Aggteleki Karszt te-
rületén is az erdõ- és vegetációtüzek jelentõs
része a környezõ mezõgazdasági
területekrõl terjedt át az elmúlt években. 

Mivel a tüzek keletkezésénél az em-
beri tényezõ játssza az elsõdleges szere-
pet, a megelõzésnek is ez az egyik leg-
fontosabb területe. Meg kell vizsgálni
az erdõtüzekkel, illetve a mezõgazdasá-
gi tûzhasználattal kapcsolatos szocioló-
giai faktorokat, valamint a területre vo-
natkozó jogi szabályozást. Az
erdõtüzek oka legtöbbször a gondat-
lanság, de még a szándékos gyújtogatás
is az esetek nagy többségében, csak ún.
eshetõleges szándékkal valósul meg.
Tehát az emberek tudatának formálásá-
val, tervezett kommunikációs tevé-
kenységgel az erdõtüzek legfõbb oksá-
gi tényezõje eredményesen befolyásol-
ható. A kommunikációs program hatása
azonban még optimális végrehajtás ese-
tén is hosszabb folyamat. Ennek ellené-
re a leghatékonyabb és a legolcsóbb
módszer a tüzek megelõzésében. (Az
Amerikai Egyesült Államokban, a 30-as
években kitalált Smokey, a medve pél-
dául jelképpé vált, és a rá épülõ kom-
munikációs programmal a gondatlan
tûzesetek számát a töredékére sikerült
visszaszorítani. Ezenkívül a lakossági
együttmûködés az erdõtüzek jelzése te-
rén is mind mennyiségileg, mind
minõségileg nagyságrenddel javult. A
program annyira jól sikerült, hogy ami-
kor a hetvenes években az ellenõrzött
tüzeket elkezdték mûvelni, a legna-
gyobb feladat a társadalmi elfogadtatás
volt. ) 

Az erdõ- és vegetációtüzek
megelõzésének egyik fontos eszköze
az ún. tûz idõjárás index (fire weather
index), amelyet országonként és régi-
ónként eltérõ meteorológiai adatok
alapján képeznek, de a cél: a tûzve-
szélyes idõszakok meghatározása azo-
nos. Általában az indexek a relatív pá-
ratartalom, a hõmérséklet, a szélsebes-
ség, a csapadék alapján számított érté-
ket 5 csoportba sorolják. Ennek alap-
ján az adott napon lehet egy bizonyos
terület nagyon alacsony, alacsony, kö-
zepes, magas és nagyon magas veszé-
lyességi kategóriában idõjárási szem-
pontból. 

Egyes országok a különbözõ éghetõ
biomassza kategóriákra (1, 10, 100 órán
belõl kiszáradni képes biomasszaré-
szek) külön indexet képeznek. Az in-
dexnek az a nagy elõnye, hogy egyrészt
segíti a különösen veszélyes idõszakok
behatárolását a területen dolgozó szak-
emberek számára, másrészt jól kommu-
nikálható a lakosság felé. A jelenlegi
gyakorlat szerint, a tavaszi felújítások-
ban keletkezõ erdõtüzek után menet-
rendszerûen elrendelt tûzgyújtási tilal-
mat az idõjárási változásokra tekintet
nélkül sokszor egészen õszig fenntart-
ják. Ez – hasonlóan más teljes tiltások-
hoz – ahhoz vezet, hogy egyrészt a ki-
rándulók a teljes tilalom miatt gyakran
nem a kijelölt /ennek megfelelõen köny-
nyen kontrollálható/ tûzrakó helyeken
raknak tüzet, hanem attól távolabb, va-
lamilyen eldugottabb helyen. Másrészt
a tarlót leégetõ gazdálkodó is általában
a legkedvezõtlenebb és veszélyesebb
idõszakban gyújtja meg a tüzet, és mi-
vel a felelõsségre vonást el akarja kerül-
ni, sokszor azt õrizetlenül otthagyja.
Ezek a tüzek azután röptüzek formájá-
ban /spot fires/ nagyon gyakran átter-
jednek a szomszédos, a mezõgazdasági
területekhez képest jóval nagyobb
mennyiségû éghetõ biomasszával ren-
delkezõ erdõterületekre. 

A magyarországi tüzeket két kategó-
riába lehet sorolni: az elsõbe tartoznak
a kis területû, 5 ha-ig terjedõ felületi tü-
zek /avartüzek, felújításokban keletke-
zett tüzek/, a másodikba tartozik min-
den koronatûz és a nagyobb területû
felszíni tüzek. 

A kisebb tüzeknél sokszor az
erdõgazdálkodó hamarabb a helyszínre
érkezik, mint a tûzoltóság melynek vo-
nulási idejét az erdõterületek távoli fek-
vése, és a „városi” használatra kialakított
tûzoltó gépjármûvek terepjáró képessé-
gének hiánya is jelentõsen megnyújthat-
ja. Sokszor a tûzoltóság kiérkezéséig a

1. kép. Vegetációtûz-oltásnál alkalmazható
kézi eszközök
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tûz már részben eloltásra kerül, de a gaz-
dálkodó vállalkozói, illetve munkaválla-
lói legtöbbször egyébként is részt vesz-
nek az oltásban. A kisebb erdõtüzekre
számítva azért is érdemes a saját dolgo-
zókat megfelelõ felszereléssel ellátni,
mert egyrészt sokszor hamarabb érkez-
hetnek a helyszínre, másrészt, ha több
kisebb vegetációtûz vagy esemény for-
dul elõ az illetékes tûzoltóság területén,
a vonulási idõ megtöbbszörözõdhet. 

A késés mindenesetre jelentõs káro-
kat okozhat: például egy tölgyfiatalos-
ban a 10 km/h sebességû szél, és ala-
csony páratartalom esetén a tûzfront
akár 150 m sebességgel is haladhat
óránként, és ekkor még az esetleges
lejtõhatással nem számoltunk. 

A már korábban hivatkozott BM ren-
delet 10.§ /4/. bekezdésében elõírja,
hogy az erdõgazdálkodó a tûzgyújtási
tilalom ideje alatt a tûzvédelmi szem-
pontból nagymértékben veszélyeztetett
területek esetében köteles az esetleges
erdõtûz eloltására központi helyen
megfelelõ munkacsoport, felszerelés és
jármû készenlétben tartásáról gondos-
kodni. A kérdés az, mi a megfelelõ fel-
szerelés és jármû? 

Ezzel kapcsolatban érdemes egy ki-
csit szétnézni a világban, olyan orszá-
gokban, ahol részben a szükség miatt a
speciális vegetációtûz-oltási módszerek
már régen kialakultak.

A nálunk használt egyszerû lapát, il-
letve tûzcsapó effektív tûzoltási tevé-

kenységre nem megfelelõ. Ezt azt hi-
szem mindenki tapasztalta, aki ezekkel
az eszközökkel már próbált eloltani egy
erdõtüzet. A tûzcsapót még jól lehet
használni egy kisebb intenzitású avar-
vagy gyeptûznél a tûzfronton végighúz-
va, de a médiában oly gyakran mutatott
tûzcsapóval végzett legyezõ mozdulat
csak a tûz oxigénellátását javítja. 

Nincsenek univerzális eszközök, de
érdemes a különbözõ kézi szerszámo-
kat a célnak megfelelõen kombinálni. A
tûzoltásnál egyaránt szükséges az
éghetõ biomassza eltávolítása, és bizo-
nyos növényi részek elvágása. Egy sima
lapáttal például a földet is nehéz ki-
szedni gyep alól. Ezért például érdemes
a lapát két szélét megélezni, hogy vág-
ni lehessen vele. A vegetációtûz oltásá-
hoz használatos eszközökbõl néhány
példát a 1. képen mutatok be. 

A világ számos részén az un. wildfire
oltás részben erdészeti hatáskörbe tarto-
zik. Ennek számos történeti és egyéb oka
van, melyek közül az egyik, hogy az er-
dészet rendelkezett megfelelõ terepjáró
képességû jármûvekkel. Ezek mérete
nem teszi lehetõvé nagy mennyiségû víz-
nek a helyszínre szállítását, kisebb tüzek
eloltásához azonban 1-2 köbméter is
bõven elegendõ. Hiszen adott esetben
többet ér 1 köbméter víz azonnal, mint
félórával késõbb 20. 

A 2. képen látható eszköz az ún. slip
on unit (Afrikában ún. bakkie-szakkie,
ejtsd baki szaki), amelyet egyszerûsége

és kedvezõ ára miatt eltérõ formában
ugyan, de Amerikától Afrikáig minden-
hol használnak. Ez tulajdonképpen egy
terepjáró platóra felszerelhetõ, illetve ar-
ról fél óra alatt leszerelhetõ mobil egy-
ség, ami egy szivattyúból, egy 300-1500
literes tartályból, és a hozzá tartozó töm-
lõbõl áll. Általában kiegészítik egy
habkeverõ berendezéssel vagy egy háti-
zsák nagyságú mobil habosító készülék-
kel. Az oltáshoz használt tömlõk átmérõ-
je 1,5, illetve 1 coll, néha 3/4 coll, mert
nagyobb tömlõkkel a mozgás a terepen
nehézkes, sokszor lehetetlen. Egy slip
on unit, és a megfelelõ kézi szerszámok
segítségével 3-4 ember is eredményesen
veheti fel a harcot egy kisebb tûzzel, a
megfelelõ taktikát alkalmazva. 

Egy egyszerûen kiépített slip on unit
költsége nem több mint 1-1,5 millió Ft.
Számos országban az így kialakított slip
on unit-okat növényvédelmi munkák-
hoz is használják kis kiegészítéssel. 

Az alkalmazandó taktikákat nem kí-
vánom részletezni, mert ezt a rendelke-
zésre álló terjedelem nem engedi meg.
Röviden annyit, hogy a szél által hajtott
tûzfront oltását nem szabad azonnal
megkísérelni, mert az egyrészt nehéz,
másrészt rendkívül veszélyes. A tûz oltá-
sát egy lehetõleg természetes tûzpásztá-
ra /szikla, út/ támaszkodó ún. horgony-
ponttól érdemes megkezdeni, elõször a
lassabban, és kisebb intenzitással terjedõ
hátsó frontot és a szárnyakat eloltva. Ez-
után lehet két oldalról fokozatosan a tûz-
frontot is megfékezni. A munkában
részvevõkkel mindig elõre tisztázni kell
a biztos menekülési utat ill. zónát, arra
az esetre, ha a tûz terjedési iránya, illetve
paraméterei megváltoznak. 

A slip on unit megfelelõen használ-
ható a tûz utáni utómunkálatokhoz is
/ún. mop up/. A tüzek harmada világ-
szerte a nem megfelelõen elvégzett utó-
munkálatok miatt keletkezik. A passzív
õrzés nem elégséges: az esetleges tûz-
fészkeket ki kell forgatni, vagy földdel
le kell fedni. A leghatékonyabb mód-
szer a kézi eszközök és a víz együttes
használata. A slip on unit terepjáró ké-
pessége miatt jól alkalmazható ebben a
munkában is. 

Az utómunkálatok hatékony eszkö-
ze lehet még az ún. puttonyfecskendõ /
back pack pump/ /3. kép/, ami legin-
kább a háti permetezõhöz hasonlítható.
Ez a kisméretû eszköz kb. 20 liter vízzel
nagyon hatékonyan használható nem-
csak a gépjármûvel nehezen elérhetõ
tûzfészkek eloltására az utómunkák so-
rán, hanem az aktív tûzoltás alatt az ún
ugró tüzek megfékezésére is. 

2. kép. Különbözô teljesítményû és áru slip on unitok
2/a az olcsóbb de kitûnôen használható afrikai kivitel
2/b a profi változat 800 literes tartállyal nagy teljesítményû szivattyúval
2/c a 300 literes tartállyal szerelt elektromotoros változat
2/d egy könnyen szerelhetô zambiai változat 1000 literes tartállyal, Mitsubishi L200-on
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A nagyobb területû erdõ- és vegetáció-
tüzeknél Magyarországon is szükséges len-
ne az erdõtûzoltási tevékenységet, ún.
„szervezetek közötti” (interagency) alapok-
ra helyezni. A nagy területû tüzek – mint
már említettem – nem ismerik sem a tulaj-
doni és területkezelõi határokat, sem a ha-
tásköri és illetékességi területeket. Az ilyen
tüzek eloltásához az összes érdekelt elõre
átgondolt jól szervezett együttmûködése
szükséges. Ezek a tüzek általában megha-
ladják az egyes szervezetek /erdészet, tûz-
oltóság, erdõbirtokosság, nemzeti park/
egyedüli teljesítõképességét, kapacitását és
forrásait. Számos olyan nagy tüzeknél al-
kalmazható eszköz van, amivel a tûzoltó-
ság nem rendelkezik, de egy erdészet,
vagy nemzeti park (illetve ezek vállalko-
zói) igen. 

Sok olyan logisztikai feladat van egy
nagyobb erdõtûznél, melynek együttes
megoldása sokkal célravezetõbb. A ma-
gyarországi nagyobb erdõtüzeknél véle-
ményem szerint a legnagyobb problé-
mát sokszor az oltásban résztvevõ szer-
vezetek közötti nehézkes kommuniká-
ció jelenti. 

A nagyobb erdõtüzek magyarországi
oltási gyakorlatában talán a legnagyobb
eltérést a nemzetközileg használt oltási
gyakorlattól az ellentüzek /backfires/,
illetve a kiégetések /burnout/ használa-
tának hiánya jelenti. Sokszor elhangzik,
hogy Magyarország nem rendelkezik
tûzoltó repülõgéppel, és megfelelõ légi
oltókapacitással. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy a légi oltás csak a földi
erõkkel összehangolva, azt kiegészítve
lehet eredményes. Önmagában a légi
tûzoltó-kapacitás – igen költséges – nö-
velése nem oldja meg a problémákat. A
légi egységek feladata legtöbbször az
ugró tüzek /spot fires/ észlelése és oltá-
sa, illetve a közvetett indirekt és párhu-
zamos taktikához szükséges kontroll-

vonalak gyors létrehozása, amire az el-
lentûz és kiégetési taktika támaszkod-
hat, és csak ritkább esetben /általában
objektumvédelmi céloknál/ és kisebb
intenzitású tüzeknél használják õket
közvetlen támadásra. A légi taktika al-
kalmazásának elengedhetetlen feltétele
az elsõrendû kommunikáció, és nem-
csak az oltásvezetõ és a pilóta, hanem a
területen dolgozó egységek és a pilóta
között is. 

A hazai nagyobb tüzek elsõsorban
nagy intenzitású tüzek, ami azt jelenti,
hogy nagy mennyiségû biomassza nagy
terjedési sebességgel ég. Az erdõtüzek
karakterizálására használt ún. tûzvonal
/vagy Byrom/ intenzitás szerint egy ko-
ronatûz esetén ez az érték akár 3000-
8000 KW/m is lehet. Direkt taktika ne-
héz eszközökkel /dózer, tárcsa,
tûzoltógépjármû/ általában 1700-2000
KW/m; kézi eszközökkel 500 KW/m
határig alkalmazható eredményesen és
biztonságosan. Egy
koronatûznél a fõ
tûzfront vízzel
történõ oltása még
jó vízellátási körül-
mények és optimá-
lis útviszonyok
esetén is fizikailag
lehetetlen, hiszen
az éghetõ bio-
massza mennyisé-
ge hektáronként a
több száz tonnát is
elérheti. 

Ilyen esetekben
a hatékony megol-
dást a tûz kisebb in-
tenzitással égõ szár-
nyainak kontrollálá-
sa, és a fõ tûzfront
elleni közvetett vé-
dekezés jelentheti.

Mivel az égõ biomassza lehûtése nem le-
hetséges, a másik módszer az éghetõ
biomassza elvonása a tûztõl. Ez történhet
mechanikai úton, de az így kialakítható
vonal szélessége idõhiány miatt általában
nem elegendõ (fõleg koronatûz esetén).
Az ellentûz taktika alkalmazásához azon-
ban már egy keskenyebb – ezért gyor-
sabban kialakítható – vonal is megfelelõ,
hiszen a biomasszát tûzzel távolítjuk el, s
az általunk gyújtott ellentûz lassabban,
kisebb intenzitással szél ellenében ég.

A nagy területû erdõtüzek oltásának
azonban elengedhetetlen feltétele a tûz
terjedési és meteorológiai viszonyok fo-
lyamatos figyelemmel kísérése. Részletes
meteorológiai elõrejelzés /idõjárási fron-
tok, inverziós rétegek, szélirány és sebes-
ségváltozások, RH változás/ nélkül nem
csak a védekezést nem lehet hatékonyan
tervezni, hanem a tûznél dolgozó egysé-
gek biztonságát sem lehet garantálni. 

Az erdõtüzek elleni védekezést az
EU is kiemelt célként kezeli, és ilyen tá-
mogatást – a kiemelten veszélyeztetett
és veszélyeztetett területeken – az Uni-
óban az állami erdõgazdálkodók is
kaphatnak. A támogatás mértéke a 30-
50 százalékot is elérheti. 

S ha a napjainkban elvárt közgaz-
dász szemüvegen keresztül szemlélem
a tûz elleni védekezésre fordított össze-
gek megterülését – hasonlóan a többi
erdõvédelmi prevenciós költséghez –
megállapítható, hogy igen hamar kama-
tostul megtérül. 

Nagy Dániel
erdõmérnök

Global Fire Monitoring Center &
Erdõvédelmi Intézet

(daniel.nagy@gfmc.org)

3. kép. A háti pumpák két változata


