
Előzzük meg az erdő- és mezőgazdasági 
tüzek kialakulását

2012. évben a szabad területeken keletkezett tüzek száma meghaladta a 8600-at, ezek közül 2200 erdőt is érintett. Tavaly az első 
félévben nem egészen öt és félezer szabadtéri tűz keletkezett, ehhez képest 2012 első hat hónapjában majdnem két és félszer 
ennyi. Az év azonos időszakában közel 16 ezer hektárnyi terület égett le, míg ez a szám az idén eléri az 54 ezret, ami három és 
félszeres növekedést jelent. 2012. első félévében tehát összesen 12450 erdő- és vegetációtűz keletkezett, ezek 69 százaléka már-
ciusban (8588). Egy-egy tűz átlagosan 4,3 hektárnyi területet érintett, az említett időszakban összesen 54342 hektár égett le. 
Vas megyében a 2012. évben 178 esetben alakult ki erdő- és vegetáció tűz, ami közel 165 hektáron pusztított.

Fontos tudni, hogy az erdőterületek égése során nem csak a természetben, de az élővilágban is kár keletkezik. Mag-
yarország híres a védett állatairól, természet védelmi területeiről. Azért, hogy ezeket az örökölt szépségeket még un-
okáink is élvezhessék, fontos megállni egy pillanatra és átgondolni azt, hogy ha nem tartjuk be a szabályokat mekkora 

kárt okozhatunk.
Az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldobása kevesebb, mint egy má-
sodpercet, a keletkező tűz eloltása akár több napig is eltarthat, az oltás költségei pedig több millió forintra rúghatnak. Ha tüzet 

látunk, haladéktalanul értesítsük a tűzoltókat és a helyi erdőgazdálkodót.

Egy hektár erdőterület pusztulásával összességében akár tízmillió forintos kár is keletkezhet. Az idős fák sem csak a 
koronatűzben pusztulnak el, a vékonyabb kérgű fajok töve olyan mértékben sérülhet kisebb avartűzben is, ami néhány hónapon 
belül a fa halálához vezet. Jelentős az erdészetek tűzoltási költsége is, hiszen a közvetlen tűzoltói munka után az erdőgazdálkodó 
adja a területen akár egy hétig is működő tűzőrséget. Az új erdő létesítése, erdőterület műszaki helyreállítása 6-12 évet is igénybe 
vehet, és hektáronként több millió forintos költséget jelent. Egy idős erdő ökológiai szempontból történő regenerálódása akár 

50-100 évig is eltart.

Amennyiben tüzet észlelt 
hívja a 105-öt!


