NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK
OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR
KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,
terjedésére, lehetséges okaira, a tőzoltás módszereire, a környezeti hatásokra és azok
lehetséges következményeire. Jegyzetként alkalmazva a jelenlegi oktatás hasznos segítıje lehet a tanulmány, amelyhez gazdagon illusztrált mellékletek tartoznak.
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1. Bevezetés
Erdıterületnek kell tekinteni az erdı által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb
kiterjedéső földterületet – ideértve a beerdısült, valamint az idılegesen igénybe vett
földterületet is – a benne található 6 méternél keskenyebb nyiladékokkal és tőzpásztákkal együtt.
Minden nap újabb erdı lobban lángra valahol a Földön. Évente körülbelül 50-70
ezer tőz tör ki az Európai Unió erdeiben, amelyek 3-500 ezer hektár területet érintenek.
Az északi féltekén a tüzek leginkább Kanada és Oroszország erdeit pusztítják több millió hektáron, de igen jelentısek a tőzkárok az Egyesült Államok erdeiben is. A déli féltekén Ausztrália nagy városait érintı tüzek a jellemzıek, ahol emberek tömegét veszélyezteti. (13)
A tüzek Európában több milliárd euró kárt okoznak. Németországban, Brandenburgban
több mint 1000 erdıtüzet regisztrálnak évente, és ezek átlagban 70.000 DM/ha kárt
okoztak 2000-ben. (26)
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A tőzveszélyesnek minısített erdık 60 millió hektárt tesznek ki Európában, amelyeknek 60%-a magántulajdonban van. A tüzek túlnyomó része 91%, a Mediterrán térségben pusztít, de nagy számban fordulnak elı a téli idıszakban a hegyvidéki területeken is. Jellemzı, hogy a Mediterrán térségben nyáron fıleg hétvégéhez illetve hét közepéhez kapcsolódó gyakorisággal, míg a hegyvidékeken a téli sportokhoz köthetıen fordulnak elı az erdıtüzek. Az utóbbi években a tüzek száma emelkedı tendenciát mutat,
és amelyek a hosszú forró aszályos nyaraknak köszönhetıen emelik az egyszerre leégett
erdıterületek nagyságát.
Az erdıtüzek végigkísérik az emberiség fejlıdését akár természetes, akár ember
által okozott tüzekrıl is legyen szó. Az erdıtüzek, illetve az ellenük való védekezés
(tőzmegelızés, tőzoltás, erdımővelı tevékenység) alapvetı érdek. A tüzek egyre nagyobb anyagi károkat és ennek következtében szociális, társadalmi problémákat okoznak. Nemzetközi kezdeményezés indult az erık, a tapasztalatok jobb kihasználása érdekében és egy széleskörő együttmőködés kezdıdött el e téren. A fejlett európai államok
már korábban felismerték az erdıtüzek társadalmi, gazdasági és ökológiai jelentıségét,
ezért már a nyolcvanas években megkezdték a közös felkészülést az erdıtüzek ellen.
Ennek a munkának az Európai Unió bıvülése is jelentıs lökést adott, mivel a mediterrán országok csatlakozása (Görögország, Portugália, Spanyolország) jelentısen emelte a
probléma súlyát. Az erdıtüzek elleni védekezés egyre nagyobb jelentıséget kapott, s ez
nem csak a rendeletek megalkotásában jelentkezett (3529/86/EGK), hanem különbözı
tudományos kutatások, programok mőködtetésében is. (13)
Az erdıtőz egyike azoknak a természeti katasztrófáknak, amelyekre ma Magyarországon nincsenek megfelelıen kiképzett szakemberek. Pedig Magyarország teljes területének 18,9 %-át erdı borítja. A legnagyobb erdıterületek Bács-Kiskun, Borsod-AbaújZemplén, Pest és Nógrád megyében vannak. (17) A korábban a hazánkban történt viszonylag nagykiterjedéső erdıtüzek (Kiskunság, Hortobágy, Pilisi Parkerdı, Borsod-és
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Veszprém megye erdıtüzei), mind arra kell, hogy ösztönözzenek valamennyi tőzoltásban közremőködı szervezetet, hogy javítson hatékonyságán, együttmőködési képességén, mobilitásán és fejlessze információs ellátottságát.
Magyarországon a Tőzoltóság, és a Katasztrófavédelem feladata az erdıtüzek oltása,
vagy bármely más természeti katasztrófa elhárítása, és ebben szorosan együtt kell, hogy
mőködjön az erdıt jobban ismerı, az erdıt kezelı erdészekkel. Jelenleg egyik szervezet
sem rendelkezik megfelelı eszközökkel, sem a képzettség, sem a felszereltség terén. A
szakemberek képzése csak részben megoldott. A Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karán nem, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai
Kar Tőzvédelmi-és Biztonságtechnikai Intézetben a tőzvédelmi mérnökök képzésén is
csak minimális óraszámban oktatják az erdıtőzoltáshoz szükséges ismereteket.

2. A szakdolgozat célja
Az erdıtüzek jobb kezelhetısége érdekében, a meglévı rendszeren, a résztvevık
felkészültségén változtatni szükséges. Ehhez, a jövıben elvárható tudás megszerzéséhez
kívánok ezzel a szakdolgozattal hozzá járulni. A szakdolgozattal megkísérelem a témakör teljes áttekintését, leírom a felmerülı problémákat, helyzeteket erdıtőz esetén.
Iránymutatási javaslatot teszek a technikai fejlesztés lehetıségeire. (3. sz. melléklet) A
szakdolgozatom elkészítésének elsıdleges célja az, hogy a benne leírtakkal segítséget
nyújtsak az érdekelt erdıtüzet oltó szakembereknek, konkrét példákat, eseteket elemezve oltási tapasztalatokat írok le annak érdekében, hogy hatékonyabban léphessenek fel a
jövıben az erdıtüzek oltásánál, legyen benne elırelátás, hogy ne következhessen be
tragédia, baleset. Elsısorban tőzoltók, katasztrófavédelmi szervezetek tagjai, erdészek,
számára kívánok segítséget nyújtani azért, hogy a kiképzésükben jelenleg még meglévı
hiányt pótolják. A témaválasztást azért tartom aktuálisnak, mert hazai összefoglaló irodalom nincs, és tudomásom szerint külföldi összefoglaló irodalom sem létezik. Azt a
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célt tőztem ki, hogy áttekintsem az elkészült irodalmakat, szakfolyóiratok témában
megjelent cikkeit, tanulságos fényképekkel mutassam be az erdıtüzet-és annak az építményekre, jármővekre, gyakorolt hatását, megvédésének lehetıségeit. Megtörtént erdıtüzeket elemezzek és az eseteket vizsgálva, általános következtetéseket vonjak le, melylyel javaslatokat teszek a tőzvédelmi szakma és az erdészek képviselıinek szakmai
hasznosításra.
A másik célja a szakdolgozatomnak, hogy rávilágítsak az erdıtőznek s az oltás káros környezeti hatásainak, növényekre gyakorolt hatásainak megismerésére, a növények
tőz utáni regenerálódási folyamataira. (4. sz. melléklet) Feltárjam a tőznek az erdıkben,
az erdei ökoszisztémákban, a környezeti elemekben okozott kárait, késıbbi hatásait.

3. Az erdıtőz keletkezésének lehetséges okai
3.1. Az erdıtőz keletkezésének természetes okai
Erdıtüzek nagyobb számban keletkeznek természetes módon, míg az ember okozta erdıtüzek száma csak másodrendő. Ennek az a magyarázata, hogy az úgynevezett
„természetes okok” jóval gyakrabban fordulnak elı és az elıfordulási helyszínük területi kiterjedése is jóval nagyobb.
A villámcsapás szerepel a természetes okok között az elsı helyen. Körülbelül 100 villámlás keletkezik minden másodpercben a földgolyó egészét tekintve. Egyedül az Egyesült Államokban mintegy 10 000 erdıtőz keletkezik évente villámcsapástól. A villámok
a helyi viharok velejárói. Naponta kb. 45 000 vihar tombol a Földön.
A vulkánkitörések helyszínén, a felszínen természeti erdıtőz okozó lehet a folyó, forró
lávafolyam. Hawai-n, Japánban, Borneón, Jáván elsısorban ilyen eredető erdıtüzek,
természeti tüzek keletkeznek. Az ilyen erdıtüzek egyetlen talán elınyösnek mondható
velejárója, hogy az ilyen okból felégett terület viszonylag gyorsan tud regenerálódni,
mivel a frissen keletkezett vulkáni talaj igen termékeny. (19)
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3.2. Mesterségesen, ember által okozott erdıtüzek
A természeti tüzeket okozó események sorában a villámcsapás után közvetlenül a
második helyen van a környezetbe történı emberi beavatkozások következményei.
Meg lehet azonban különböztetni a szándékos, az akaratlan, az emberi hanyagságból
eredı tüzeket. Szándékosan okozott természeti tüzek esetén a szándékosságot kiváltó
okok némelyikét meg lehet szüntetni. Ide tartoznak például a hazánkban, a közelmúltban privatizált erdıterületeken biztosítási csalás miatt szándékosan gyújtott erdıtüzek
is. Nem ritka a telekspekulációhoz, illetve munkahelyteremtéshez is köthetı szándékos
gyújtogatások. Néhány országban a tüzeket, mint az ökoszisztéma folyamat részének
tekintik és felügyelet mellett még a gazdálkodás/kezelés eszközeként is alkalmazhatják.
A szándékosan okozott erdıtüzek oka, több mint 50 %-ban az, hogy a legeltetési gyakorlatban rendszeresen felgyújtják a legelıket, vagy a mezıgazdasági hulladékot, maradékot, mint például a tarlót és ezek a tüzek terjednek át az erdıkre. Más gyakori okok
közé tartoznak az illegális hulladéklerakással, az erdészeti munkákkal, elektromos vezetékekkel és vasútvonalakkal, vadászattal és más gondatlansággal jellemezhetı tevékenységek.
A nem szándékosan gyújtott erdıtüzeket okozó emberi cselekedetek a lehetı legkülönfélébbek lehetnek. A kirándulók által hátrahagyott még parázsló zsarátnok feléledése és
elszabadulása, ipari létesítmények kazánjának kéményébıl kicsapó szikrák a szél szárnyán repülve felgyújthatják az erdıt, katonai hadgyakorlat alatt a fel-felrobbanó töltetek
is erdıt gyújthatnak. Korábban a gızmozdonyos vontatásnál az egyik fı okozó a vasút
volt.
Ezen okok csak részben kerülhetıek el figyelmeztetı táblákkal, figyelmesebb turisták
segítségével, szakszerőbb mérnöki munkával, hadgyakorlat alatt folyamatos ırzéssel,
oltással, a teljes terület szigorú tőzoltó felügyeletével.
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Az ember által okozott természeti tüzek okai olyan sokrétőek és változatosak, hogy általános megelızési teendıkrıl velük kapcsolatban nem lehet ujjat mondani, hacsak nem
azokról a figyelmeztetı jelzések, táblák, szabályok betartásáról, amelyek folyamatosan
óvatosságra és figyelmességre intenek tetteinkkel kapcsolatban. (13, 19)
4.

Az erdıtőz viselkedését befolyásoló környezeti tényezık
A tőz keletkezésének különbözı módjai után a tőz környezetét kell figyelembe

vennem, mert a tőz további alakulását, fejlıdését már elsısorban ez befolyásolja, és ami
meghatározza az erdıtőz oltásának, beavatkozásának módszerét, technológiáját, helyét
és idejét is.
A tőz környezetén a tüzet körülvevı befolyásoló tényezıket, feltételeket, és azokat a
természeti erıket értjük, amelyek mind együttesen alakítják ki a tőz viselkedését.

4.1. Abiotikus tényezık
• az idıjárás elemei,
•

a domborzati elemek és azok viszonyai.

4.1.1. Az idıjárás hatásai az erdıtőz viselkedésére
Az idıjárás összetevıi közül ötnek van különösen nagy, tüzet befolyásoló ereje.
a.)

a szélsebesség és szélirány

b.)

a relatív páratartalom

c.)

a harmatpont, csapadék

d.)

a hımérséklet

e.)

a légköri stabilitás

Az erdıtüzet befolyásoló tényezık közül a legnehezebb az idıjárás meghatározás, elırejelzése, mivel ez a leggyorsabban és legváltozatosabban változó környezeti tényezı.
a.) A szél irányának és sebességének ismerete a legfontosabb az idıjárás elemei közül.
Általánosan kijelenthetem, hogy minden szél valamilyen kialakult hımérsékletkülönb-
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ségbıl fakadó nyomáskülönbség kiegyenlítıdésének az eredménye. (6. sz. melléklet 89. sz. ábra) Szélnek nevezzünk minden horizontális légmozgást a föld felszínéhez viszonyítva. Nagyságrendileg két féle szél van, az úgynevezett általános szél és a helyi
vagy lokális szél. Továbbá az erdıtőz szempontjából, van az úgynevezett lángközépi
szél, a földfelszín feletti felszíni szél, és a magasabban fújó szél. A Föld felszínéhez közel, alacsony magasságban fújó szeleket már befolyásolja a domborzat, az esetleges
helyi felmelegedés vagy lehőlés nagyobb területek felett. A súrlódásból származó ellenállás lelassítja a szeleket, megváltoztatja eredeti irányát. Lokálisan is alakul ki szél erdıtőz alkalmával. Ezek a kisebb mérető szelek a lokális felmelegedés és lehőlésbıl fakadó
hımérséklet különbségek eredményeként keletkeznek. (6. sz. melléklet 1. sz. ábra.) A
fent említett két szél kombinációjaként létrejövı légmozgást érezzük mi a felszíni szélnek. Az összes eddig említett szél közvetve vagy közvetlenül befolyásolja az erdıtőz
terjedését.
A felszíni szél az a szél, amely befolyásolja a tőz intenzitását, terjedésének irányát, terjedésének sebességét azáltal, hogy a lángot jobban vagy kevésbé megdönti, és így a láng
már az elıtte álló „tüzelıanyagot” már elıre fel tudja melegíteni, ki tudja szárítani, aminek az eredménye, hogy könnyebben, gyorsabban tud meggyulladni. Szintén ez az a
szél, mely folyamatosan friss oxigénnel látja el a tüzet, felgyorsítja a növényzet és a
levegı közötti páraáramlás sebességét (gyorsítja a kiszáradást), és elhordja az izzó parazsakat, fadarabokat, okozván így rövid távú tőzgóc ugrásokat. Ennek a szélnek a hatása
az is, hogy a tőz terjedése nem egyirányú, hanem mindenfelé terjedı. Az ilyen szélnek
az iránya mindig az óramutatóval megegyezı irányban fog változni az idıjárási front
mentén, sebessége viszont folyamatosan fog növekedni, ahogy a front áthalad a terület
felett.
Az általános szélnek a különbözı magasságokban többféle hatása van a tőz terjedésére.
Elısegítheti, vagy magakadályozhatja a felemelkedı légoszlop kialakulását, és megha-
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tározza a tőz általános terjedésének irányát. Minél nagyobb a szélsebesség, annál nyúltabb a tőz kontúrja a szél irányában. Általánosságban kimondhatom, hogy a szél a legváltozékonyabb idıjárási összetevı, de egyben a legfontosabb összetevı is a tőz viselkedését illetıen.
b.) A relatív páratartalom, azaz arány, amely az adott hımérsékleten nedvességgel telített levegı nedvességtartalmához viszonyítja az adott aktuális nedvességtartalmat. A
relatív páratartalom csökken a hımérséklet emelkedésével. A páratartalom változás körülbelül megduplázódik 10 Co csökkenéssel, vagy felezıdik minden 10 Co növekedéssel.
c.) A harmatpont az a hımérséklet, amelyre a levegı lehőlve telítetté válik. Azaz ez
alatt a hımérséklet alatt a nedvesség tartalom csapadékként kiválik. A levegı nedvességtartalom kapacitása nı a hımérséklet növekedésével.
d.) A hımérséklet és a nedvességtartalom egymással is összefüggı idıjárási összetevı.
A levegı hımérséklete a magasság növekedésével egyetemben csökken. Száraz a levegı, ha a hımérséklet 1 000 méterenként 3,4 Co-al változik, ilyen esetben a hımérséklet
a légnyomás, a levegı sőrőség és a molekuláris aktivitás függvénye. Nedves a levegı,
ha a hımérsékletváltozás 1,8 Co-al változik a magasság függvényében, ami ráadásul
felfelé emelkedik. Normális a levegı nedvességtartalma, ha a hımérséklet a két érték
között van.
A hımérséklet a hideg vagy a meleg mérésére szolgál, jellemzıje az átlagos molekuláris
aktivitásnak. A meleg forrása a földön a Nap sugárzása. A felszín hımérséklete (és ezen
keresztül a felette levı levegırétegé is) sokban függ továbbá a sugárzás beesési szögétıl
és a sugárzás idıtartamától. A felszín hımérséklete függ még továbbá az azt fedı réteg
(növényzet) színétıl, átlátszóságától, vezetıképességétıl, és hıkapacitásától.
A levegıréteg felmelegedése vagy lehőlése a Föld felszínének közelében hıvezetéssel,
hısugárzással, vagy hıáramlással történik.
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e.) Az atmoszférikus stabilitás, azaz ellenállás, amellyel a légkör ellenáll a vertikális
mozgásnak. Az instabil légrétegben kialakul a vertikális légmozgás, ennek eredményeként megnövekszik a tőz aktivitása. A stabil légréteg ezzel szemben ellenáll a vertikális
légmozgásnak, amiért is csökken a tőz aktivitása. A lehetséges vertikális légmozgás
megindulásának oka a Föld felszínének napi felmelegedési és lehőlési periodikus váltakozása. Az éjszakai lehőlés a stabilizálódást segíti elı, míg a nappali felmelegedés az
instabilitást.
Inverzió az a jelenség, amikor a hımérséklet egy légrétegen belül a magasság növekedésével együtt növekszik. A késıbbiekben bemutatandó, úgynevezett termikus öv is egy
ilyen inverzió. Az ilyen inverziós rétegekben a levegı stabil állapotban van, de a tőzveszély épp az ilyen rétegekben a legnagyobb, mivel a magasabb hımérséklethez alacsonyabb páratartalom társul. (6. sz. melléklet 10. sz. ábra.)(10)
A lecsapódás jelenség, akkor történik meg, ha a lassan lefelé süllyedı magaslati levegı
egy nagyobb kiterjedéső terület felett szétterül. A lesüllyedt levegıréteg magas légnyomású, és a süllyedés közben felmelegszik a megnövekedı légnyomás miatt. A lesüllyedés után stabillá válik az állapota. A Fın szél ilyen lecsapódás eredménye. (6. sz. melléklet 7. sz. ábra.) (10) A Fın szél különösen ott lehet jelentıs, ahol csatornákon keresztül az áramlási keresztmetszet lecsökken, és emiatt a szél sebessége megnı.
A légrétegek négy féle módon emelkednek fel, melynek viharfelhı kialakulás lehet az
eredménye: hıáramlásos vagy termikus, orografikus, front rendszerrel összefüggı, és
összetartó légrétegek esetében.
A hıáramlásos vagy termikus az, amikor a felszínt a napsugárzás felmelegíti, és a felszín felmelegíti a felette lévı légréteget, amely emiatt könnyebbé válik és felemelkedik.
Az orografikus légfelemelkedés az, amikor a mozgó légréteget az útjában álló domborzati kiemelkedés kényszeríti felemelkedésre. A front rendszerrel összefüggı felemelkedés pedig, a hidegebb és a melegebb levegı összekeveredésének és helycseréjének
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eredményeként létrejövı ciklon és anticiklon rendszerben a felemelkedı és lesüllyedı
folyamatok eredménye. (6. sz. melléklet 6. sz. ábra.)(10)
Az összetartó légrétegek esetében történı felemelkedés összefüggésben van a már leírt
„lecsapódó” légrétegek mozgásával. Ahol „lecsapódás” történik ott magas a légnyomás,
és a levegı lefelé áramlik. Ez a rendszer összefüggésben van egy alacsony légnyomású
rendszerrel, ahol a levegı felfelé áramlik és az áramlás közben és után le is hől. A lehőlésnek az eredménye a páratartalom kicsapódása, a viharfelhı képzıdés. (6. sz. melléklet 6. sz. ábra.)(10)
A stabil légrétegek kialakulásának jellemzıi: a felhık rétegekben egymás felett helyezkednek el, nincs vertikális légmozgás, stratus típusúak a jellemzı felhık, a felemelkedı
füst egy bizonyos magasságban szétterül, és nem emelkedik tovább, kicsi a látótávolság
az egy rétegben felgyülemlett füst, köd miatt, ködrétegek alakulnak ki, állandó sebességő és irányú szél. A magasabban lévı légrétegek relatívan melegebbek, az alacsonyabban lévık hidegebbek.
Az instabil légrétegek kialakulásának jellemzıi: a felhık felfelé fejlıdnek fel, a füst
magasan felszáll, cumullus típusúak a jellemzı felhık, felfelé és lefelé irányuló légáramlatok a jellemzıek, összevissza fújó szelek fújnak, jó a láthatóság, nagy a látótávolság, kialakuló porörvényeket látni, a magasabban lévı légrétegek a hidegebbek, és az
alacsonyabban lévı légrétegek, pedig a melegebbek. (6. sz. melléklet 5. sz. ábra.) (10)
4.1.2. A domborzat erdıtüzet befolyásoló tényezıi
A domborzat közvetve és közvetlenül befolyásolja a tőz intenzitását, terjedésének
irányát és sebességét. Bár elmondhatom, hogy a domborzat nem változik idıben, legalábbis nem ilyen rövid idıtartam alatt, viszont igencsak változó térben. Ennek következtében igen nagy fontossága van a domborzati térképek ismeretének az erdıtőzoltást
végzı szakemberek munkájában. Egy rövidebb idıszakot tekintve a domborzat befolyásolja a legkevésbé az erdıtüzet az összes környezeti tényezı közül.
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A domborzat négy különféle módon tudja befolyásolni az erdıtüzet: megváltoznak a
normálisan kialakulható hıközlési formák, módosulnak az általános idıjárási viszonyok, kialakulnak a lokális idıjárás feltételei, lokálisan elkülönülı mikroklíma alakul ki
különbözı nedvességtartalommal, különbözı növényzettel.
Megváltoznak a normálisan kialakuló hıközlési formák. A hegyoldalban égı tőz terjedésének sebességét és módját nagyban befolyásolja, hogy a lejtın lejjebb égı tőz a nappal felfelé áramló felmelegedett levegı segítségével elımelegíti a növényzetet, és így
azt ki is szárítja. Emiatt a növényzet gyulladáspontja lecsökken és a tőz, gyorsabban
tudja meggyújtani az elıtte lévı növényzetet, és így gyorsabban terjed. A lejtın feljebb
lévı fák már félig elégtek, de még égı fadarabjai a lejtın lefelé hengeredve jóval lejjebb
új tüzeket tudnak okozni, így a tőz terjedésének irányát megkétszerezhetik (felfelé és
egyben lefelé is). Az erdıtüzeknek hegynek felfelé ék alakjuk van, hasonlatosan ahhoz a
tőzhöz, ami síkságon terjed, de erıs szél hajtja. A tőz égette pászta oldalain a lángok,
szintén vissza-visszakapnak a fı tőzterület felé, mivel a lokálisan kialakított szél ilyenirányba tereli ıket. A hegytetın a füst és a lángok visszakapnak a hegyoldalban felfelé
közeledı tőz felé. Az ellenkezı oldalról fújó szél lelassíthatja, vagy meg állíthatja a tőz
további terjedését. Viszont ha kiszámíthatatlanul össze-visszafújó szelek találkoznak a
hegytetın, akkor várható, hogy valamilyen irányban úgynevezett ugráló tőz formájában
a parázs, égı fa és lombdarabok a tüzet messzebbre is elhordják.
Módosulnak az általános idıjárási viszonyok: A domborzat, mint a felszíni súrlódó réteg módosítja az általános szelet, befolyásolja a lejtıkön kialakuló szeleket, a völgyben
fújó szeleket, kialakítja a termikus öv kialakulásának feltételeit, orografikus viharokat
gerjeszt, és hozzájárul a Fın és Chinnok szél kialakulásához. (6. sz. melléklet 7. sz. ábra.) (10)
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A szabálytalan felszín az általános szél irányát megváltoztatja, megnöveli sebességét
szőkebb csatornákba szorítva, örvényeket alakít ki a hegy lejtıs oldalán.
A termikus öv általában éjszaka alakul ki hegyvidéki környezetben. Éjszaka a hideg,
nehéz levegı a magasabb szintekrıl lefelé mozdul a völgy felé. A meleg levegı a
völgyben kicserélıdik a lecsúszott hideg levegıvel, és emiatt felfelé tolódik. A lejtı
felénél lévı zóna lassabban hől le, mint a lejtı többi része, ezt a zónát nevezik termikus
övnek. A termikus öv effektus leggyakrabban tiszta nappalok után alakul ki tiszta, felhıtlen éjszaka. A kialakult termikus övnek van a legmagasabb átlaghımérséklete, a legalacsonyabb átlagos relatív páratartalma és ezek miatt itt a legnagyobb a tőzgyulladás
veszély.
Az orografikus viharok a hegyvidéki környezetben alakulnak ki. A nedves instabil légréteg felfelé áramlik valamilyen nagyobb hegy mentén. Eközben lehől és a benne lévı
nedvesség tartalom, kikondenzál a felhıkbe. A cumullus felhık gyors felfejlıdésének
eredményeként kialakult felhı hamar eléri a viharfelhı állapotot. (6. sz. melléklet 5. sz.
ábra.) Az így kialakult viharfelhık általában stacionerek, de el is mozdulhatnak kialakulásuk után. A viharfelhı elıtt keletkezı lefelé fújó szél gyorsan elérheti a tüzet, és tovább gerjesztheti.
Kialakulnak a lokális idıjárás feltételei: A földfelszín a Nap sugárzási energiája miatt
felmelegszik és felmelegíti a felette lévı légréteget. A légréteg emiatt elkezd felfelé
áramlani, kialakul az emelkedın felfelé fújó szél. Az emelkedı szél a nap folyamán kialakítja a völgyi felszelet. Éjszaka a föld a levegıvel érintkezve azt lehőti minden magasságban egyszerre. A hideg, nehezebb éjszakai levegı a magasabbról egyre lejjebb
csúszik, kialakítja a lejtı szelet. A lejtı szél fokozatosan völgyi lejtszéllé alakul. Ez a két
folyamat általában felhıtlen nappal és éjszaka játszódik le. (6. sz. melléklet 8-9 ábra.)(10)
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Lokálisan elkülönülı mikroklíma alakul ki különbözı nedvességtartalommal, különbözı
növényzettel: Az égtájak, és a tengerszint feletti magasság átalakítja a terület általános
klímáját, és megváltoztatja az évi lehullandó csapadék mennyiségét, a hóolvadás idıpontját, a növényzet fajtáját és mennyiségét, a növényzet zöldellı idıszakát, a tőzveszélyes évszak hosszát, és az általános tőzveszélyt.
Észak: Legnehezebb a tüzelıanyag, legmagasabb növény víztartalom, legalacsonyabb
az átlaghımérséklet, legkisebb tőz terjedési sebesség, késıbbi zöldellı idıszak, késıbbi
hóolvadás.
Kelet: Átmeneti a növényzet, korábbi melegedés, korábbi lehőlés, általában a hegy
szélmentes oldala.
Dél: Legkönnyebb a tüzelıanyag, legalacsonyabb növény víztartalom, legmagasabb
átlaghımérséklet, legnagyobb tőz terjedési sebesség, legkorábbi zöldellı idıszak, legkorábbi hóolvadás.
Nyugat: Átmeneti a növényzet, késıi felmelegedés, késıbbi lehőlés, általában a hegy
szeles oldala.
A keskeny völgyek aljában égı tüzek nagyon veszélyesek lehetnek, amikor leszálló légáramlatok alatt, stabil légköri körülmények között, a tőz lassan ég és kiszárítja a környezı növények lombozatát. Majd amikor megfordul a légáramlás iránya, és a szél sebessége ugrásszerően megnı, a tőz villámgyorsan ugrálva terjedve, és koronatüzeket
okozva átugrik a völgy másik oldalára is, hısugárzás és hıvezetés útján.
Szurdokok találkozásakor a tőz terjedhet mind a két vagy több ágban is tovább attól
függıen, hogy milyen napszakban ég a tőz, mi az uralkodó széljárás iránya, milyen
szélörvények alakultak ki a találkozónál.
Léteznek olyan természetes akadályok, amelyek lelassíthatják, vagy meg akadályozhatják a tőz továbbterjedését. Ilyen akadály lehet a köves vagy csupasz talaj, tavak, mocsarak, gázlók, patakok, utak, pászták, vagy akár a hírtelen növényzet típusváltozás.

13

A domborzati formák hatással vannak a növényzet elhelyezkedésére és folytonosságára,
ezáltal befolyásolják a tőz terjedésének irányát és sebességét, módosíthatják az idıjárást, és meghatározzák a növényzet esetleges meggyulladásának esélyét.(19)
4.2.

Biotikus tényezık

4.2.1. A növényzet (biomassza) sajátosságainak erdıtüzet befolyásoló tényezıi
A növényzetnek, mely a tüzelıanyag szerepét tölti be egy esetleges erdıtőz vagy
bármely más természeti tőz alkalmával, három különbözı elıfordulási szintjét választjuk el: A légi növényzetet, a felszíni és a talajban lévı tüzelıanyagot.
Légi tüzelıanyagnak számít minden zöld és már nem élı anyag, amely a lombozatnak
része.
Felszíni tüzelıanyagnak számít minden olyan szerves anyag, amely közvetlenül a felszín felett van, ágak, bokrok, fő, avar, kidılt fák, lehullott gallyak.
A talajban lévı tüzelıanyag az összes gyökeret, félig lebomlott avart, eltemetett ágakat
vagy kidılt fákat foglalja magában, minden szerves anyagot, amely a felszín alatt található.
A növényzetnek az alábbi jellemzıi vannak hatással a tőzre:
•

a nedvesség tartalom,

•

a vertikális elrendezıdés,

•

a mennyiség,

•

az összetettség, sőrőség,

•

nagyság és alak,

•

folytonosság,

•

és a kémiai összetétel.

A nedvességtartalom befolyásolja a gyulladási hımérsékletet, a tőz terjedésének sebességét és irányát, a tőz intenzitását, és terjedésének módját (fáklya, koronatőz, ugráló
tőz). A nedvességtartalom befolyásolja mind függıleges, mind vízszintes irányban a tőz
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terjedésének sebességét, befolyásolja a gyulladáshoz és az égéshez szükséges hı menynyiségét.
A biomassza nedvességtartalmának hatására, a tőz égése során végbemenı legfontosabb
folyamat, hogy a tőz által elpárologtatott nedvességtartalom a tőz intenzitását csökkenti.
A vízgız által az éghetı anyag körül a relatív páratartalom, megnı s ez által a lánghımérséklet és a levegı oxigén tartalma, csökken.
A növényzet (biomassza) vertikális elrendezıdése: Ilyenek a talajszint alatti (ground
fuels), a talaj felszínén található (surface fuels), a koronaszintben található (aerial fuels)
növények. A vertikális elrendezıdés a növényzet relatív magassága és folytonossága a
felszín felett és alatt, ami nagy hatással van a tőz függıleges terjedésére és annak módjára.
A mennyiség befolyásolja a gyulladást, a tőz terjedésének sebességét és irányát, a tőz
intenzitását, és esetlegesen fáklya tüzet okozhat. Az összetettség és sőrőség a gyulladást,
a tőz terjedését, és a tőz intenzitását változtatja meg. Az összetettség és sőrőség a tüzelıanyag darabok közti átlagos helyet, távolságot jellemzi. A gyulladás gyorsaságát befolyásolja.
Az átlagos nagyság és alak a gyulladásra, a tőz terjedésére, a tőz intenzitására és az ugráló tőz kialakulására van hatással. A növényzet átlagnagysága és alakja befolyásolja az
éghetı anyag egységnyi térfogatra jutó felületét, ami nagy hatással van a gyulladó készségre, nedvesség leadásra, felvételre, a kiszáradás gyorsaságára.
A horizontális folytonosság befolyásolja a tőz terjedésének sebességét és irányát, az
ugráló tőz és a koronatőz kialakulását. A horizontális folytonosság a horizontális eloszlást jellemzi. Folytonos tüzelıanyag esetén a tőz is folytonosan tud, gyorsan terjedni,
amely a tőz terjedési irányát is befolyásolja.
A kémiai összetétel a gyulladást, a tőz terjedését, a tőzterhelést, és a tőz intenzitását változtatja meg. A kémia összetétel esetében nagyon fontos a növény gyanta, viasz, olaj
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tartalma, mert mindezek nagyban megváltoztatják az égés sebességét. Jelenlétük növeli
az égés gyorsaságát, növeli az ellenállást az oltással szemben a tőzterhelés és a tőz intenzitás miatt.
5. Az erdıtőz formái, és terjedése
Az erdıtőz hatékony oltásánál nélkülözhetetlen az erdıtőz formáinak és terjedésének ismerete. Az erdıtőz lángfrontja legtöbbször felülrıl nézve hosszúkás ék alakú.
Sosem beszélünk felülettőzrıl.
A különbözı sajátságokkal rendelkezı növényzet a következıképpen befolyásolhatja az
erdıtőz terjedésének módját. Pld: A zárt lombozat koronatüzet, vagy ugráló tüzet, a nyitott lombozat fáklyatüzet, vagy esetleg ugráló tüzet, a légi növényzet hiánya futótüzet, a
sok légi növényzet, mászó tüzet vagy futótüzet, az összetett, sőrő szerves anyag, parázslást, vagy mászó tüzet okoz. (19)
5.1. Az erdei tüzek formái
Az avartőz, aljnövényzet tőz során, a talaj felszínén lévı száraz növényi maradványok égnek. Szabálytalan irányban terjed, általában sugárirányban haladva nı az égett
terület, miközben leperzseli a fák törzseinek alsó részét, valamint a talajszint feletti
gyökereket. Az aljnövényzet tüzeket két részre lehet sorolni:
Futótőz: A talaj legfelsı rétegén lévı növényeket érinti. A magas víztartalmú növényekre valamint a felszín alatti nedvesebb rétegekre nem terjed át. Gyorsan mozog, 500 m/h
sebességet is elérhet, különösen a tavaszi idıszakban, amikor csak a felszínen lévı száraz anyag ég el, és a terjedését már a gyenge légáramlat is befolyásolja.
Tartós aljnövényzet tőz: Nem csak felületi égés jön létre, hanem az égés során a talaj
felsı rétegében felhalmozódott szerves anyag a humusz ég, többnyire láng nélkül,
amely izzással és erıs füstképzıdéssel jár. A tızegtőz: Terjedési sebessége lassú, napi
néhány cm-tıl néhány méterig tehetı. A talaj felszínén besüppedések jelzik a kiégett
területek helyét.
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Az égés terjedési sebessége és a lángmagasság alapján az aljnövényzet terjedési sebessége: (vt: terjedési sebesség, hláng: lángmagasság) (9)
•

gyenge, ha vt= 1m/min-nél kisebb; hláng=0, 5 m

•

közepes, ha vt=1-3 m/min; hláng=0, 5-1, 5 m

•

erıs, ha vt=3m/min-nél nagyobb; hláng=1, 5 m-nél nagyobb

A koronatőz és törzstőz általában az avartőzbıl keletkezik nagy szárazság idején, és a
lombsátorra is kiterjed. Az alsó, mélyre lelógó ágak, a cserjék, az elszáradt gyomvegetáció vezeti fel a koronába a tüzet. Terjedését nagymértékben befolyásolja a szél, a meredek hegyoldal, a fenyıfák sebein keletkezı gyantafolyás. Általában nyári idıszakban
keletkezik, nagy hıfejlıdéssel jár, hatására a fák elszenesednek, elpusztulnak. A törzstőzbıl szétrobbanó égı gyanta hatására újabb avartüzek keletkezhetnek, így ugrásszerően terjed.
A koronatüzeket is két részre osztjuk:
Futó lombtőz: Erıs, viharos szél esetén jellemzı. A lombkorona alsó részét az aljnövényzet tőz melegíti fel, amitıl lángra lobban. A tőz a lombkoronán ugrásokkal terjed
tovább megelızve az aljnövényzet frontját. A tőz által termelt szikrákat és parazsat a
szél messzire hordja, majd a távol lehulló parázs új tüzeket gyújt a fı tőztıl függetlenül.
A teljesen kifejlıdött lángégés szélelszívó hatása kellemetlen üvöltı és morajló, zúgó
zajt idéz elı, szakemberekben és nem szakemberekben félelmet ébreszt.
Tartós lombtőz: Az égés a fák koronáján terjed, de elég a talajt fedı réteg is. Gyenge
szélnél jellemzı.
Törzstőz: Ritkán villámcsapástól keletkezik. A fa elıször a gyökér körzetében kezd égni
és terjed fel felé a törzsön. (22)
A vízszintes terjedési sebesség függvényében koronaégés esetén azok minısítése: (9)
•

gyenge, ha a vt=3 m/min-nél kisebb

•

közepes, ha a vt=3-10m/min
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•

erıs, ha vt=10m/min-nél nagyobb

Kiterjedésük alapján:
•

kis,

ha A=10 ha-ál kisebb,

•

közepes, ha A= 10-100 ha,

•

nagy,

ha A=100ha–ál nagyobb.

5.2. Az erdıtőz terjedése az erdész szemével
Talaj tőz: Olyan tőz, mely a felgyülemlett szerves anyag, pld: avar alatt ég és terjed.
Korona tőz: A tőz a fák, bokrok tetejérıl-tetejére ugrálva terjed, többé-kevésbé függetlenül a felszínen terjedı tőztıl.
Parázslás: Lassabb égés lángok nélkül, a terjedés igen lassú.
Tőzörvény: Forgó, haladó oszlop, melyben a légáramlás lentrıl felfelé, az oszlop haladási irányába hordja a füstöt, hulladékot, parazsat, és a lángot.
Lángoló front: A haladó tőznek az a zónája, ahol az égés elsıdlegesen lángolva történik.
Felszíni tőz: Az a tőz, mely közvetlenül a felszínen terjedve a felszíni szerves hulladékot, avart, kisebb növényzetet pusztítja.
Fáklya: A tőz a felszíni tüzelıanyagról a korona felé terjed a különálló fákon, de nem
feltétlenül koronáról koronára.
Mászó tőz: A tőz kis lánggal és viszonylag lassan terjed.
Futótőz: A tőz gyorsan terjed, a tőzfront jól meghatározható.
Robbanásszerő tőz: Hírtelen nagy arányú növekedés áll be a tőz intenzitásában vagy a
terjedés sebességében, ami magával vonja a teljes tőzoltási taktika megváltoztatását.
Fellángolás: A tőz terjedésének sebessége hírtelen nagyon felgyorsul, de a felgyorsulás
csak rövidebb ideig tart.
Ugráló tőz: A tőz által termelt szikrákat és parazsat a szél messzire hordja, majd a távol
lehulló parázs új tüzeket gyújt a fı tőztıl függetlenül. (19)
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Érdekes, hogy az erdész nézıpontja tágabb tőzterjedési formákat fogalmaz meg. Véleményem szerint szemléletesebbé, érzékelhetıbbé teszi a tőzoltó számára is az erdıtőz
viselkedését.
5.3. A tőz terjedését leíró dinamikus paraméterek
Tőz intenzitása: A tőz intenzitás az egységnyi területen egységnyi idı alatt felszabaduló
hı. Mértékegysége W/m2. Meghatározására többféle képlet ismert a nemzetközi szakirodalomban. Ezek az algoritmusok a biomassza mennyiségével, a terjedési sebességgel
és a lángmagassággal számolnak. A tőz intenzitásának ismerete segíthet az alkalmazandó tőzoltó eszközök kiválasztásában. A tőz intenzitása meghatározza a tőzfront feletti
konvekciós viszonyokat a füstgázok és a szilárd égéstermékek mozgását.
Láng magasság: Láng magasság a láng talajszinttıl mért függıleges magassága.
Terjedési sebesség: A tőz idıegység alatti térnyerése, a tőzfront sebessége (m/s).
Ugrótőz potenciál: A légörvények és légáramlások által továbbrepített zsarátnokok
mennyisége. Az ugró tőz a terjedési sebesség drasztikus megváltozását eredményezheti.
Kiégési idı: Azaz idı, amíg a tőz az adott területen áthalad, tovább ég. (13)
6. Az erdıtőz oltása, módszerei, az oltás taktikáját befolyásoló tényezık
Az erdıtőzoltás elsıdleges feladatai magukban foglalják a következıket:
• Az erdı és az egyéb veszélyeztetett értékek védelme, szem elıtt tartva, hogy ezek az
értékek általában csak némely áldozat árán menthetıek meg.
• A költséghatékonyság elve.
• A veszélyek és a kockázatok pontos felmérése és a velük való megfelelı teendık
meghatározása.
• A tőz, biztonságos ellenırzés alatt tartása eloltása, és az utómunkálatok.
6.1. Felderítés
A hatékony erdıtőzoltás egyik alapvetı követelménye a pontos felderítés, ami számos nehézségbe ütközik. Az egyik a tőz kiterjedése, tagoltsága s ez szükségessé teheti a
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terület teljes körbejárását. Gépjármővel ez nem lehetséges gyalog, pedig sok idıt vesz
igénybe. Egy másik probléma az égı területnek a környezetével együtt történı kezelése.
A tőzoltásvezetı a helyszínen túl közel van a tőzhöz, hogy azt a környezetével együtt
tudja kezelni. Szó szerint nem látja a fától az erdıt! Teljes értékő adatokat erdıtüzek
esetén csak a részletes és alapos felderítés során nyerhetünk. Mivel az erdıtüzek oltása
olyan idıben elhúzódó folyamat, amely közben a tőz tovább terjed, ezért a tőz hatékony
oltásának elengedhetetlen feltétele, hogy a tüzet a környezetével együtt tudjuk kezelni.
Célszerő a terület teljes bejárása a megfelelı helyismerettel, rendelkezı erdésszel. Csak
a helyszín teljes ismeretében lehet olyan információkhoz jutni, amely alapján érdemi
döntés hozható. (6) A felderítésnek ki kell kiterjednie a tőzoltásban részt vevı személyi
állomány és technika biztonságos, balesetveszély mentes munkavégzésére, és figyelemmel kell lenni a következıkre: (23)
•

A tőz kiterjedésének nagyságára, formájára, terjedésére, sebességére és irányára, a
domborzati viszonyokra, az oltás alkalmával bekövetkezhetı változásra.

•

A lakott településekre, fafeldolgozó telepekre, tızegmezıkre történı átterjedés lehetıségére, az emberek kimenekítési lehetıségére.

•

Az uralkodó szélirányra.

•

A veszélyeztetett erdırészek legtőzveszélyesebb helyeire.

•

A tőzterjedést gátló tényezık létére, amelyek felhasználhatók a tőz lassítására.

•

A természetes vízforrások meglétére, azok megközelítési útvonalaira és felhasználási lehetıségeire.

•

A támaszpontok helyeire, ahonnan az ellentüzet el lehet indítani.

•

A villamos vezeték hálózatra, veszélyeztetettségére.

•

Az esetleges terjedési irányváltozásnál a visszavonulási utak megválasztására. (23)

6.1.1. A felderítés lehetıségei
Gyalog, ami hosszadalmas, rendkívül megterhelı és ezért kevésbé hatékony.
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Gépjármővel, ami csak meglévı járható utak esetén alkalmazható. Alkalmas könnyő
terepjáró jármővel, célszerő megfelelı helyismerettel, rendelkezı személlyel közösen
végezni. Sík területen igénybe vehetı magasból mentı gépjármő.
Légi jármővel, amennyiben a terepviszonyok, vagy a tőz kiterjedése miatt a felderítés
nem végezhetı el célszerő alkalmazni. Repülıgép, helikopter, sárkányrepülı, vitorlázó
repülıgép. A légi felderítés a leghatékonyabb eszköz, azonban a legnehezebben megvalósítható, annak elérhetısége, a közeli felszállási helyek hiánya vagy a felszállásra nem
elegendı terület miatt. Szükség esetén ideiglenes leszállópálya is kialakítható.
Robotrepülıgép a légi felderítés elıbb említett eszközein segíthet a közeli jövıben,
mely kamerával és megfelelı jeladóval ellátva egyenesben közvetítheti az erdıtőz
nagyságát, irányát, frontjait, a terjedést befolyásoló domborzati és növényzeti tényezıket a tőzoltás vezetıjének hordozható számítógépére. Nagy területő kiterjedt erdıtőznél
ez a módszer lehet a legalkalmasabb megoldás. (2. sz. melléklet 21, 22 képek.)(6)
Mőholdas felderítés: Nagy kiterjedéső erdıtüzeknél. (2. sz. melléklet 23, 24 képek.)(25)
6.2. A tőz oltás taktikája
Az erdıtüzek mind terjedésük típusában, intenzitásukban és sebességükben, mind
a mindezt befolyásoló tényezık (növényzet, domborzat, idıjárás) körében oly mértékben különbözhetnek, és különböznek is egymástól, hogy általánosan alkalmazható oltási
taktikát nehéz kialakítani. A tőz oltása során az elsıdleges beavatkozást úgy kell megtervezni, hogy az alkalmassá váljon, válhasson a kétoldali támadásra, és amely intézkedéssel a tőz körülhatárolásának módját már a kezdeti stádiumban meg tudjuk határozni.
6.2.1. Az aljnövényzet égésekor az erı-és eszköz-összpontosítása:
Egyidejőleg a tőz egész területére: Gyenge minıségő aljnövényzet égésekor, ha megfelelı mennyiségő erı-és eszköz áll rendelkezésre. A tőz frontjára, majd folyamatosan a
szárnyakra és a tőz hátterére: ha az erık-és eszközök nem elégségesek, mert ha késın
kezdjük el a tőz frontjának az oltását, akkor az oltási munkálatokat többszörösére nö-
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velheti. Elıször a tőz hátterére, majd folyamatosan a szárnyakon keresztül a frontra: ha
erıs aljnövényzet van és a front elıtt, megbízható akadály húzódik, ami a továbbterjedést megakadályozza. A szárnyakra, majd a folyamatosan a tőz frontjára: Aljnövényzet
égése esetén, ha tőzterjedés a háttérben kisebb, mint szélirányban nem megfelelı menynyiségő erı-és eszköz esetén.
Ha az erdıtőz lakott települést, fafeldolgozót, ipari-mezıgazdasági területet, tızegmezıt
veszélyeztet, akkor az erıket és eszközöket ennek a veszélynek az elhárítására kell
összpontosítani. (9)

6.2.2. Az oltás módszerei
Direkt módszer, azaz közvetlen módszer az, amikor a tőz kerületét nedvesítve,
hőtve, vagy kémiailag kezelve lassítjuk, próbáljuk megállítani a tőz terjedését, és amikor módszeresen, árokkal, védelmi vonallal elválasztjuk a tüzet a még meg nem gyulladt növényzettıl.
A felégetés (elıtőz, visszaégetés) a direkt, közvetlen támadás módszere. A védelmi vonal mentén hosszában kell meggyújtani a vonalon belül, a tőz felıli oldalon maradt növényzetet több helyen. Ez a módszer a védelmi vonal megerısítését segíti. Folyamatos
ellenırzést és felügyeletet igényel. Csak a kisebb mérető növényzet esetében alkalmazható. Fákat, bokrokat csak nagyon ritkán gyújtanak meg. A megfelelı idızítés, az idıjárás ismerete, a növényzet nedvességtartalmának ismerete, mind-mind nagyon fontos
összetevık, amikor a felégetés módszerének alkalmazása mellett dönt a tőzoltásvezetı.
Indirekt módszer, azaz közvetett módszer az, amikor a védelmi vonalat a tőz szélétıl
távolabb húzzuk meg, esetleg nagyobb távolságra, hogy kihasználhassuk a természetes
tüzelıanyag hiányokat (tavak, folyók, patakok, sziklák, homokpadok) vagy a domborzat
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adta elınyöket. Ilyen esetben a védelmi vonal és az égı tőz közötti területen lévı növényzetet meg kell gyújtani, hogy az ellentőz módszerét alkalmazhassuk.
Az ellentőz olyan mesterségesen meggyújtott tőz, amely megzavarni képes a fı erdıtőz
által kialakított lokális idıjárási körülményeket. Mivel az erdıtőz felett a levegı felmelegszik, és emiatt felemelkedik, az erdıtőz környezetébıl a szél mindig az erdıtőz felé
fúj. A két tőz között kialakuló fizikai légmozgás során ellenszél (a két tőz között szívóhatás) alakul ki, amely a meggyújtott ellentüzet az erdıtőz felé viszi. A két irányból érkezı tőz találkozásakor szőnik meg az égés. (12) (19)
Az ellentőz gyújtásnak kétféle módszere van:
A sávos tüzelés alkalmával egyszerre több sávon kell meggyújtani a tüzet, és a sávokat
hagyni kell összeégni.
Az elhúzó tüzelésnél a tüzet a fı erdıtőz és a védelmi vonal között kell meggyújtani,
hogy a fı tüzet hajtó szelet megfordítsuk, így akadályozva meg a fı tőz vágtatását a
védelmi vonal irányában. Ezt a módszert mindig a közvetett támadás végrehajtásakor
alkalmazzák. Nagyon fontos a jó idızítés, a legjobb idıjárási viszonyok, és az összes a
tüzet esetlegesen befolyásoló tényezık pontos ismerete. Nagy számú tőzoltóra és a
gyújtáshoz elegendı gyújtóanyagra (fáklyára) van szükség. Mivel nagyon kockázatos
módszer, csak a hozzáértı személyek közremőködésével a tőzoltásvezetı döntheti el
alkalmazását. (9)(19)
6.2.3. Az oltás technológiája
A jelenleg leggyakrabban alkalmazott oltástechnológiák: (9) (27)
1. Tőz peremének oltása kézi szerszámokkal, gallyak segítségével,
2. Tőz peremének letakarása talajjal,
3. Tőz haladási irányából az éghetı anyagok eltávolítása, tőzgátló akadályok, nyiladékok, védısávok, árkok létesítése,
4. Tőz peremének oltása vízzel,
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5. Tőz oltása felégetéssel, ellentőzzel,
6. Tőz oltása levegıbıl vízpermettel, vízbombával, nedvesített vízzel,
7. Robbantással.
1. Az elsı esetet gyenge és közepes minıségő aljnövényzet esetén alkalmazzuk, amikor
elegendı erı-és eszköz áll rendelkezésre. Kéziszerszámokkal, lapáttal, szikracsapóval,
csapkodással kerül a tőz oltásra. (9)
2. A második eset alkalmazására a laza talajszerkezető terepeken van lehetıség. Általában az alföldön alkalmazható, de azokon a területeken, ahol az erdısávokat legelık szakítják meg, célszerő a terjedés megakadályozását gépekkel körbeszántani. Laza talajszerkezetnél, humusznál, homoknál a tőz letakarása mellett hatásos mód a felszedett
földterület terítése. (9)
A fenti két módszer a leggyakrabban alkalmazott módszer Magyarországon.
3. Védısávokkal (1. sz. melléklet 12, 13, 14 képek.) kell megkísérelni a tőz terjedését
amennyiben az elıbbi két oltási módra nincs lehetıség. Közepes és erıs minısítéső erdıtüzeknél alkalmazzuk, akkor, ha a terület vízhiányos, elegendı idı és erı áll rendelkezésre, a tőz terjedési sebessége ismert, a terület megközelíthetı, és a tőz oltására nincs
más lehetıség. Nagy hangsúlyt kell fektetni a természetes akadályokra (nyiladékok,
ösvények, utak, tisztások, árkok, patakok). A védısávot úgy kell kialakítani, hogy a tőz
terjedését befolyásoló természetes akadályok a védelmi vonal szerves részei legyenek.
(5. sz. melléklet 7, 8 képek.) A bevetett erık nagy részét a védelmi vonal azon részére
kell állítani, ahol a természetes akadályok nem állnak rendelkezésre. Ha akadály alkalmazását határoztuk el, akkor a tőz frontjának az odaérkezése elıtt azt el kell készíteni. A
védısáv hatékonyságát növelni tudjuk vízsugárral történı nedvesítéssel. Fenyves erdık
koronaégésénél, de minden koronaégésnél ügyelnünk kell arra, hogy a védısávot úgy
szélesítjük, hogy a kivágott fákat az égı erdı rész felé döntjük. Nehéz terepviszonyoknál sőrő átjárhatatlan erdıknél nálunk, ugyan még nem alkalmazzák, de külföldön már
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volt rá példa, hogy robbantással hoznak létre úgynevezett záró árkokat, amely robbanás
hatására az éghetı anyagok az árok szélére kerülnek, így a tőz tovább terjedése megakadályozásra kerül. (9),(19)
4. A tőz peremének oltása vízzel, akkor alkalmazható, ha az erdıtőz helyszíne, pereme
gépjármőfecskendıkkel megközelíthetı, valamint elegendı vízmennyiség áll rendelkezésre. Ahol ez biztosított a tőz vonalán haladva elıre szerelt sugárral vagy gyorsbeavatkozóval a tőz pereme könnyen oltható. Célszerő szórt, porlasztott sugár alkalmazása.
Törekedni kell a takarékos vízfelhasználásra és a gépjármőfecskendı biztonságos mőködésére. Megfelelı vízutánpótlásnál hatékony módszer lehet a vízágyúval történı oltás. Helyi tüzek oltására, pedig az impulzusoltó készülék is. (1. sz. melléklet 4 kép.)
(9),(19)
5. Az ellentüzet és a felégetést közepes-és erıs minısítéső erdıtüzeknél használjuk még,
ha a közelben van folyó, patak, vagy út. A módszer lényege az, hogy a tőz terjedési
frontja elıtt leégetik a növénytakarót így olyan sáv alakul ki, amin a tőz nem tud terjedni. A felégetést a tőz központjával szemben kell elvégezni két tőzoltóegységgel 20-30 m
hosszan, és a központtól jobbra és balra azt megosztva a többi részeken. A felégetést a
korareggeli vagy az esti órákban célszerő elvégezni. (3. sz. melléklet 39, 40 sz. képek.)
Koronaégés megszüntetésére, az összes rendelkezésre álló erıt, eszközt alkalmazni kell.
Oltóanyag hiány esetén a koronaégés lokalizálását ellentőzzel célszerő végezni, melynek sávszélessége minimum 20-30m legyen, melyet erıs szélnél növelni kell. Ellentőz
alkalmazása esetén a tőzoltás vezetıjének számolnia kell a repülı szikrákkal, izzó részekkel, ezért ezek ellenırzésére ırszolgálatot kell létrehoznia annak érdekében, hogy a
tőz ne keríthesse körbe az oltás résztvevıit.
6. A levegıbıl történı tőz oltását akkor alkalmazzuk, ha a tőz terjedésének megakadályozására nincs más lehetıség, ha annak földrajzi viszonyai miatt a terület megközelíthetetlen, ha hosszan tartó a beavatkozás, nagy erdıterület egybefüggıen ég, ha korona-
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égés van, ha az égı terület nagyságát akarjuk felszabdalni. Védısáv kialakításánál is
eredményesen alkalmazható az égı terület elıtti részre történı vízterítéssel és akkor, ha
az életmentésnek nincs más módja (pld: benn rekedt tőzoltók, akiket a tőz körbefogott).
(2. sz. melléklet képei.) (25)
7. Tőzoltás robbantással: Az oltási módszer a legfinomabb vízrészecskék robbanásszerő
szétterjedésén alapul, ahol a sebesség 100 m/s felett van. Egy 10-30 cm átmérıjő tömlıt
vízzel feltöltenek, amelyeket a tőz frontvonalában helyeznek el 50-100 m hosszon. A
tömlıkbe gyújtózsinórt húznak. A tőzoltás vezetıje biztonságos távolságból a tömlırendszert a tőz frontjának odaérésekor felrobbantja. Ez a módszer objektumok védelménél hatékony, ahol a veszélyeztetett területen a védett objektumot ilyen tömlıkkel vesznek körül. (27)
Spanyolországban használatos az elıbbihez hasonló módszer, ahol kis tömlıket vízzel,
valamint magas nyomású sőrített levegıvel töltenek fel, s amikor a tőzfront eléri a tömlıket, azok felrobbannak és a vízpermet, a tüzet megfékezi. (27) Ezt a módszert elméletben elképzelhetınek tartom, azonban kétségeimet fejezem ki amiatt, hogy a módszer
mennyire lehet kivitelezhetı az adott helyen. A sőrített levegınek rendelkezésre kell
állnia, amit csak nehéz komoly eszközzel lehet elıállítani, (esetleg légzıkészülék palackja) és a tömlıket is valakinek meg kell tölteni a tömítettségekrıl nem is beszélve.
A szakirodalom csak oltási módszereket ismer. Az érthetıség kedvéért azonban a módszer meghagyása mellett az oltás technológiát, mint új fogalmat hoztam be. A módszer a
mikéntre, a technológia a hogyanra adja meg a választ.
A leggyakrabban a következı oltóanyagokat használják: Föld, talaj, homok, víz, nedvesített víz, hab, szárazhab, oltóporok.
6.2.4. A tőzoltásvezetı feladatai
Nagy kiterjedéső erdıtüzeknél a terület áttekinthetetlensége a feladatok koordinálása, összehangolása céljából vezetési törzset szükséges létrehoznia a helyi erdészeti
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szakemberek

közremőködésével.
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egy

tőzoltásvezetı helyettessel, és célszerő kisebb irányítási pontok felállítása is. Belsı hírforgalmi rendszert célszerő megszerveznie.
A felderítés alapján dönt: (9) (19) (23)
•

a tőz oltás szükségességérıl, vagy csak szigorú ellenırzésérıl,

•

a riasztási fokozatról, egyéb erık-és eszközök igénylésérıl,

•

a támadási módszerek megválasztásáról,

•

az oltás technológiájáról,

•

az erık–és eszközök összpontosításáról, megfelelı szétosztásáról,

•

a védelmi vonalak kialakítási helyeirıl és alapszabályairól,

•

a különbözı akciók idızítésérıl,

•

a visszavonulási menekülési útvonalakról,

•

a taktika változtatásáról,

•

vezetési pont (-ok) helyének meghatározásáról,

•

pihenıhelyekrıl, elsısegély helyekrıl.

Az itt felsoroltakat kiegészítettem a késıbb említett tanulmányok tapasztalatainak öszszegzése alapján.
6.2.5. A földi gyalogos egységek tőzoltás taktikai feladatai
A tőz oltása aljnövényzet tőz esetén. A terjedési iránnyal szemben 10-15 m-re
egymástól kell az oltásban résztvevıket felállítani kéziszerszámokkal, lapáttal, szikracsapóval, ásóval, esetleg zöld lombos gallyal felszerelve. (1. sz. melléklet 25. sz. kép.)
Minden 10 fıs szakaszhoz 1 fıt fejszével, vagy motoros láncfőrésszel felszerelt személyt kell biztosítania bokrok, bozótok kivágása céljából. A tüzet oltó személyek a tőz
vonala mellett haladva csapják a lángokat. Ezzel az oltási móddal a 10-15 fıs csoport
1óra alatt közel 1 km hosszan el tudja végezni a tőz peremének oltását. Amennyiben a
képzıdı füst akadályozza a terjedési iránnyal szembeni beavatkozást, akkor a tüzet a
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leégett terület felıl kell oltani két irányból ék alakban, közrefogva. Elvégzik a vízzel
való oltási feladatokat. Vízsugárral, vízágyúval, gyorsbeavatkozóval, puttonyfecskendıvel, egyszerő háti permetezıvel való oltást jelent. Természetesen a vízzel oltási feladatok elvégzését mindig az adott helyzetnek megfelelıen a megközelítési, vízvételezési - távolság, mennyiség, hozzáférhetıség – lehetıségek figyelembevételével lehet végrehajtani. (1 sz. melléklet képei.) (9), (19)
A tőzvédelmi vonalak kialakítása az egyik legfontosabb feladata az összes földi egység
számára. A védelmi vonal kialakításának és a tőz viselkedésének függvényében három
különbözı szakaszát különítjük el: az ellenırzött tőz, a bezárt tőz, és a tőz felszámolása.
A védelmi vonalnak azt a szakaszát nevezzük tőzvonalnak, mely részén a talaj le van
csupaszítva, fel van ásva, és a tőz átterjedése valószerőtlen. Az oldalozó védelmi vonal
építése, mely egy általános gyakorlat egy olyan tőz esetén, amelyet nagy szél hajt, vagy
hegynek felfelé terjed. Az egységek közelebb tudnak dolgozni a tőzhöz, mivel kisebb a
meleg, könnyebb bekötni a védelmi vonalak kezdıpontját valamihez (pld. úthoz, tóhoz,
folyóhoz), és könnyebb a menekülési útvonalakat megtervezni, keskenyebb tőzvonal
ásása elegendı a tőz megállításához, és valószínőleg az oldalak az egyetlen biztonságos
területek, ahol közvetlen támadást lehet indítani. A védelmi vonalat a lehetı legegyenesebb módon kell ásni, a lehetı legközelebb kell húzni a védelmi vonalat a tőzhöz, meg
kell engedni, hogy a tüzelıanyag égjen ki egészen a vonalig, könnyő tüzelıanyag esetén
legalább 50 cm-t rá kell hagyni az égı növényzetre távolságban, a védelmi vonal ásása
közben. Mivel ilyen esetben a védelmi vonal tőz felıli oldalán még marad el nem égett
tüzelıanyag, és ez égésekor lehetıséget ad a vonal áthágására, ezt a belsı tüzelıanyagot
biztonsági okokból meg kell gyújtani. Az ilyen védelmi vonal megerısítést fekete vonalnak hívjuk. (19)
A hegytetın ásandó védelmi vonalat mindig a tőz terjedéséhez képest a hegygerinc túlsó
oldalán kell, a hegytetıtıl nem messzebb, mint 2-3 méter, létesíteni, mert a hegytetın
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összefújó, örvénylı szél miatt a gerincen át-át dobódhatnak égı parazsak, gallyak az
esetlegesen a gerincen húzódó védelmi vonal mögé.
Szurdokban épített védelmi vonalnál más a helyzet. Figyelembe kell venni, hogy a sugárzó meleg elıre felmelegíti és kiszárítja a növényzetet a tőz elıtt, a tőz átugorhatja a
szurdokot, és új tőz gyulladhat a szurdok túlsó oldalán is. Általában a növényzet jóval
sőrőbben nı ilyen helyeken, mivel az átlagos páratartalom magasabb, a menekülési útvonalak általában nehezebben határozhatók meg és emiatt nehezebben érhetıek el, a
látótávolság nagyon lecsökkenhet a gomolygó füst és a sőrő növényzet miatt, a nagyobb
gépek és a légi tőzoltás használata nagyon korlátozott. Ilyen körülmények között a tőzvonalat sohasem a szurdok legalján, hanem attól egy kicsit (5-8 méter) feljebb kell
meghúzni. Az ilyen helyen úgynevezett „bögre árkot” kell ásni, ami képes megállítani a
hegyoldalon lefelé guruló égı darabokat, köveket. (19)
A védelmi vonalat minimálisan 2 méterre kell méretezni, de alapvetıen a lehetséges
lángmagasság kétszeresét érje el, vagy a szélessége legyen másfélszerese a növényzet
átlagmagasságának. Egy így megépített védelmi vonal elegendınek bizonyul a tőz oldalában, sıt ha olyanok a szél, és egyéb, a tüzet befolyásoló tényezık tulajdonságai, akár a
tőz terjedésének irányában is. Nedves védelmi vonal kialakításánál a védelmi vonalat
folyamatosan vízzel, vagy retardensekkel kezelve kell eljárni.
Az erdıtőz utómunkálatai:
Az erdıtőz végsı felszámolási munkálataira nagy figyelemmel és aprólékossággal
kell végezni. A felszámolási munkálatok közvetlen a védelmi vonal megépítése után
kezdıdnek, és magukban foglalják az égı növényzet vagy szerves anyag halmok, rakások felbontását, szétszedését. (5. sz. melléklet 13. sz. kép.) Az el nem égett anyagok
elmozdítását, elhordását a védelmi vonal mentén, a kiégett, de még álló facsonkok kidöntését a védelmi vonal mentén, az esetlegesen égı fatönkök, gyökerek kiásását, a
parázs szétteregetését, a parázs lehőtését összekevervén földdel és/vagy vízzel. Erre a
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célra a legalkalmasabb eszközök a kéziszerszámok, puttonyfecskendı, egyszerő háti
permetezı. (1. sz. melléklet 22, 23, 25. sz. képek.)
6.2.6. A földi gépesített egységek tőzoltás taktikai munkálatai
A földi gépesített egységek munkálatai szorosan kapcsolódnak a gyalogos egységek munkálataihoz. A taktikai meggondolások azonosak, a gyalogos egységek munkáját
gyorsítják, erısítik. A védelmi vonal szélesítésébıl, a kivágott tüzelıanyag elhordásából, földsánc kialakításából, a védelmi vonal nedvesítésébıl, hőtésébıl állnak. Traktorokat, dózereket, szivattyúkat, gépjármőfecskendıket, vízszállítókat, könnyő terepjáró
gépjármőveket, lajtkocsikat alkalmazva dolgoznak, a gyalogos csapatok által már kialakított, vagy már eredetileg is meglévı, természetes vagy mesterséges védelmi vonalak
mentén. Mivel a természetben a talaj minısége nagyon változatos, domborzat gyorsan
változó, ezért a lánctalpas jármővek kivételével a gépesített egységek nem szokták elhagyni a meglévı vagy ideiglenesen kialakított utakat. Mivel menekülésre is sor kerülhet szeszélyes idıjárás esetén, a lánctalpas jármővek sem merészkednek messzire az
utaktól, mert terepen a lánctalpasok sebessége sem lenne elegendı a meneküléshez. A
gépesített egységek számára alapszabály meneküléskor, hogy a személyes tőzálló védısátor jobban véd a tőztıl, mint a gépjármő. Ezért aztán veszély esetén, mikor a tőz átcsaphat felettük, a gépjármővet elhagyva, attól minél messzebb menekülve kell kihúzni
a tőzvihart. Minél messzebb kell kerülni a jármőtıl, mivel az üzemanyag robbanása
növelheti a veszélyt a gépjármő közelében. Az emberélet mentése fontosabb, mint a
gépjármő értéke, inkább égjen ki a jármő, mintsem valaki bennégjen a sikertelen mentési kísérlet következtében. (1. sz. melléklet képei.) (19)
6.2.7. A légi tőzoltás taktikai manıverei
A biztonság az elsıdleges szempont, ami még a teljesítményt is megelızik a légi
tőzoltás esetében. A légi tőzoltás feladata a biztonságos segítségnyújtás, a földi egységek hatékony és eredményes védelme, lombkorona tüzek oltása, támogatása.
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A jól irányított, hatékony légi tőzoltás nagyban csökkentheti az oltás összes költségeit,
és az erdıtőz esetében felmerült összes veszteség mértékét. A tőzoltás vezetıjének nem
csak a légi tőzoltás bevetésének költségeit kell mérlegelnie, hanem a légi tőzoltás be
nem vetésének következményeit is. Mivel a repülıgép a legdrágább bevetendı eszköz
egy erdıtőz oltásánál, ezért a repülıgépeket mindig a veszélyben lévı értékek (emberélet, erdı, vízgyőjtı terület, emberi létesítmény) függvényében vetik be.
Magyarországon 1992-tıl alkalmaznak légi jármővel történı erdıtőz oltást.
Légi jármő bevetésnél megkülönböztetünk repülıgéprıl és a helikopterrıl történı tőzoltást. A repülıgéprıl hosszan elnyújtva vízpermetet és nagy mennyiségő víztömeget
tudunk elteríteni az égı erdırészen. (2. sz. melléklet 2, 6, 7, 8, 9, 10 sz. képek.)(25) Helikopterrıl vízbombákat lehet koncentráltan egy pontra irányítani. (2. sz. melléklet
12,13,17,20. sz. képek.)(25) A vízbomba hatásfoka koronaégésnél a leglátványosabb. A
szállítandó vízmennyiség a légi jármő nagyságától és a rászerelt víztartályok méretétıl
függ. A ledobandó vízmennyiség helyszínének meghatározására jól bevált módszer a
nagyobb magasságban áttekintı képességgel rendelkezı irányító gép alkalmazása,
amely ellenırzi, hogy mennyire volt hatékony az oltóanyag ledobása. (2. sz. melléklet 3.
sz. kép.)(25)
A légi tőzoltásnál problémát jelenthet a leszálló pálya kialakítása. Helikopternél viszonylag egyszerően megoldható a kis területi igénye miatt. A repülıgépnél a tőz közelében ideiglenes leszállópályát kell kialakítani. Tekintettel a légi tőzoltás költségeire a
tőzoltás vezetıjének általánosságban mérlegelnie kell a költséghatékonyság elvét, az
átlagos fordulási idıt, a tőz terjedési sebességét.
Nem alkalmazható a légi jármő a tőz oltására: Le-és felszálló pálya hiánya esetén, vízvételezési hely hiánya esetén, a tőz következtében kialakuló erıs termikus mozgások
esetén, viharos széllökések során.
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Általában a légi tőzoltást négy különféle módszerrel végzik, ehhez kapcsolódik még a
légi felderítés, mint ötödik feladata a légi támogatásnak erdıtüzek alkalmával. A négy
módszer a következı: elıhőtés, pontszerő oltás, vonalszerő oltás, gyulladás megelızés,
égéslelassítás. (4)
Elıhőtés alkalmával a víz elsısorban nagy hıkapacitásával járul hozzá a meggyulladás
késleltetéséhez.
A pontszerő oltás egyedül helikopterrel végezhetı, mivel egyhelyben lebegve, pontszerően kell üríteni az oltóanyagot, pontszerő fellángolás esetén.
A vonalszerő oltás a védelmi vonalak, megerısítésére szolgál. A nedves vonal kialakításában segít a földi gyalogos egységeknek.
A gyulladás megelızés, égéslelassítás végzésekor különbözı kémiai összetételő
retardenseket használva az így beborított növényzet a védelmi vonalon belül van, és így
a tőzfront lelassulva fogja elérni a védelmi vonalat, melyet általában még nedvesítenek
is közben.
A fent említett módszereket általában vegyesen alkalmazzák, többféle repülıgépet, helikoptert használva. Önmagában a légi tőzoltás soha sem elegendı egy erdıtőz megfékezésére, de kiváló segítséget nyújthat a földi egységek munkájához a védelmi vonalak
erısítésénél és a növekvı intenzitású erdıtőz lecsendesítésénél, a terjedés lelassításánál.
Az oltóanyag felvétele:
•

A repülıtéren, ahol azt a személyzet megtölti. (2. sz. melléklet 4. sz. kép.)

•

A nyílt felszíni vízforrásnál leszállva a vízre külsı segítség nélkül. A szárny alatti
túlfolyóból kiömlı víz, jelezheti a tartály töltöttségét. (2. sz. melléklet 5. sz. kép.)

•

A vízfelület felett lassan repülve két speciálisan kialakított csövet engednek le a gép
hasából, amelyet lassan repülve bele merítenek a vízfelületbe. A torló nyomástól a
víz a gép tartályába kerül néhány tíz sec alatt.

32

•

Helikopternél a víz felszíne felett lebegve. A gép alá akasztott oldhatókosárral
(Bambi bucket), konténerrel (Spegel gyártmány). (2. sz. melléklet 14, 15, 16. sz.
kép.)

•

Tőzoltásra szánt helikopternél szivattyúval a törzs alatt lévı tartályból kilógó szívótömlı segítségével. (2. sz. melléklet 18. sz. kép.) (25)

Az oltóanyag ledobása:
•

Pontszerően. (2. sz. melléklet 12, 13, 17, 20. sz. képek.)(25)

•

Egyszerre kiengedve csapóajtó (-k) nyitásával (2-3 sec.) (2. sz. melléklet 2, 6, 7, 8,
9, 10 sz. képek.)(25)

•

Szórófejen keresztül permetként.

•

Helikopterre szerelt vízágyúval. (2. sz. melléklet 18. sz. kép.) (25)

6.2.8. Háttértevékenység (pihenıhely, elsısegélyhely, egységellátás.) feladatai
Az egyéb egységek munkálatai elıbb kezdıdnek és késıbb végzıdnek, mint a
tőzoltás taktikai mőveletek. A tőz kiterjedésétıl, intenzitásától függıen van szükség az
ellátó egységek, irányítási pontok, pihenıhely építı egységek munkájára. Magyarországon sokkal inkább a tőz intenzitása a meghatározó tényezı, mivel ennek függvényében
akár több napig is eltarthat az erdıtőz. A távolságok a legközelebbi lakott terület és az
erdık közt sehol sem olyan nagy, hogy ideiglenes tábort kellene felállítani. Ennek ellenére több erdıtőznél szükség lett volna rá.
Az ideiglenes pihenıhely szerepe sokrétő. A pótszerszámok biztosítása, az igénybe vett
gépek, eszközök, jármővek karbantartása, hírközlı eszközök URH rádiók, rádiótelefonok feltöltése, a földi és légi egységek ellátása étellel, itallal és az egyéb szükségletek
kielégítése a lehetı legmagasabb színvonalon, mivel az oltásban megkövetelt munka is
a mindennapi teljesítmény többszöröse. Az ideiglenes bázis adhat helyet a tőzoltás vezetési pontnak.

33

A tábor kialakítása akkor kezdıdik, amikor a helyszínre elıször megérkezı (akár
ha csak ideiglenes is) kárhely-parancsnok erre utasítást ad. Ennek az egységnek, a munkálatainak a leírása logisztikai szaktudást igényel. (19), (21)
7. Az erdıtőzoltás technikai háttere, az oltás eszközei, alkalmazhatóságuk
Az elızıekben említett egységek, speciális egységek erdıtőzoltásra használt eszközei nagyon sokfélék lehetnek, mert a bevetendı egységek típusai, és száma mindig az
adott erdıtőz sajátosságainak kell, hogy megfeleljen. A bevetett egységek, speciális
egységek száma és minısége még az erdıtőz során is változhat, és rendszerint változik
is. Az egyes földi és légi egységeknek a technikai háttere, eszközeik, alapeszközökbıl
és speciális céleszközökbıl állnak. A speciális helyzetek, melyek a speciális céleszközöket igénylik, nagyon sokrétőek. A földi egységek eszközei a gépjármővek, a gépjármővek technikai felszerelése, egyéni védıeszközök és a kéziszerszámok.
7.1. Gépjármővek
Jelenleg Magyarország tőzoltó technikai jármőparkja csak nagyon kis számban
rendelkezik, erdıtőzoltására alkalmas vagy valamilyen szinten alkalmassá tett gépjármővekkel. Általánosságban akkor alkalmazhatók, ha a tőz megközelíthetı, azaz vannak
útvonalak vagy a terepviszonyok a velük való közlekedést, lehetıvé teszik, és a róluk
szerelt sugárral a tőz elérhetı, hatékonyan oltható.
A tőzoltó gépjármőfecskendık mivel azok összkerék hajtásúak jól alkalmazhatók megfelelı utak esetén korlátozott terepjáró képességük révén az erdıtőz oltásához. A jármő
fontos technikai felszereltsége a nagyteljesítményő (2500 l/min, 18 bar) vízszivattyú,
amely a hagyományos sugarak mellett a vízágyúval való tőzoltást is és a magasnyomású
(40 bar) egységével a víztakarékos oltás lehetıségét is megteremti. Kisebb nem összefüggı lombkoronaégések is olthatók. Oltóanyag szállításuk kategóriától függıen 20004000 l. (1. sz. melléklet 1-6. sz. képek.)
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A vízszállító gépjármővek annyiban különböznek az elıbbiektıl, hogy több oltóanyagot
(legalább 6500 l) tudnak szállítani, de nem képesek önállóan nedvesített vizet adni és
kisebb létszámmal vonulnak. Hatékony alkalmazást jelent a távolsági vízszállításnál
ingajáratban egy kijelölt, kialakított víztárolóba történı ürítéssel, ahonnan a többi mobil
vagy gyalogos oltóegység vizet nyerhet. (1. sz. melléklet 7-11. sz. képek.)
7.1.1. Egyéb jármővek, szivattyúk
Az erdészet egyéb terepjáró jármővei, általában teherautók, egyéb erıgépek úgy, mint
traktorok, lánctalpas jármővek, lánctalpas dózerek, lajtkocsik. Ezek a jármővek a személyszállítást, felekézett védıvonalak, földsánc létesítését, védvonal nedvesítését tudják
elvégezni. (1. sz. melléklet 12-14. sz. képek.)
Kismotorfecskendı: Egy megfelelı tartókeretre szerelt legalább 800 l/min teljesítményő
szállítható vízszivattyú, mely elegendı nyomást ad a tőz oltáshoz. A vízszivattyút egy
vele szorosan egybeépített benzinmotor hajtja. Alkalmazása lehet egyszerre két vízsugárral való oltás is, ha van vízforrás, azonban elsısorban erdıtőznél nyomásfokozásra
használják. (1. sz. melléklet 15-17. sz. képek.)
Magas nyomású szivattyú: Nem más, mint egy hideg vizes mosó berendezés, ami könynyen málházható. Alacsony vízfogyasztás mellett 110 bar nyomáson kis térfogatú tartállyal erısen porlasztott vízzel képes az aljnövényzet, parázsló tuskók, törzstőz oltására. (1. sz. melléklet 18-21. sz. képek.)
Azok a gépjármővek, melyek speciális felszereltségük folytán az oltásban közvetlenül is
részt tudnak venni, pedig a lánctalpas dózerek, speciálisan oltási célra épített lánctalpas
jármővek. (1. sz. melléklet 12. sz. kép, 3. sz. melléklet 29. sz. kép.)
7.1.2. Kéziszerszámok, egyéb oltást segítı eszközök
Különféle ásólapátok, lapátok, villák, kapák, csákányok, szikracsapok, kapacsok. Az
aljnövényzet tőz oltásánál, utómunkálatoknál használatosak. (1. sz. melléklet 25. sz.
kép.)
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Puttonyfecskendı: Kis (20-25 l) puttony mőanyagból vagy fémlemezbıl, melyhez rövid
kis átmérıjő tömlı és a végén egy lövıke tartozik. Kézi pumpájával elegendı nyomást
biztosít égı tuskók, parázsló részek oltásához, különösen utómunkálatoknál. (1. sz. melléklet 22-23. sz. képek.)
Háti permetezı készlet, mely szintén az elızı tüzek oltására alkalmas kis vízfogyasztás
mellett. A vízpermettel a lángolás intenzitása csökkenthetı.
IFEX Impulzusoltó háti készülék. Az eszköz 12 1 l-es víztöltet lökésszerő kilövésére
alkalmas, mely rendkívül jól porlasztja a vizet. Kisebb tőzgócok felszámolására, égésterjedés lassításához alkalmas. (1. sz. melléklet 24. sz. kép.)
Az elızıekben felsorolt eszközök könnyen málházhatók egy könnyő terepjáró gépjármőre.

7.2. Repülıgépek
A légi tőzoltás bevethetıségének és a bevetendı géptípus meghatározásának a következı körülmények ismerete elengedhetetlen: A hımérséklet, páratartalom, tengerszint feletti magasság, a gép mérete, felépítése és sebessége, a domborzat, a tőz terjedésének módja és a növényzet típusa.
A hımérséklet, páratartalom és a tengerszint feletti magasság ismerete azért fontos, mert
a repülıgép felemelkedési képessége, emelıképessége a légsőrőség függvénye. A légsőrőség viszont a fent említett idıjárási összetevık függvényében változik. A gép mérete,
felépítése és sebessége azért fontos, mert a légi tőzoltásnál nagyon fontos az idızítés és
a pontosság. Idıben kell ott lenni az oltandó helyen és pont ott, ami a minimális repülısebesség függvénye. Ezen kívül elegendı oltóanyagot is kell tudnia felemelnie és ürítenie. A domborzat meghatározza, hogy merevszárnyú repülıgépet vagy helikoptert kell
elınyben részesíteni, a felszállás-leszállás és az oltandó terület függvényében. A tőz
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terjedésének módja és a növényzet típusa azért fontos, mert egy minimális betakartságot
kell a vízzel, retardenssel, habbal oltó repülıgépnek elérnie azért, hogy kellıképpen
hatékony legyen a légi tőzoltás. (2. sz. melléklet)
A betakartság szint a következı növényzetekre: 0, 5 liter/m2, ha fő, tundra, nyitott homokos gazos terület. 1 liter/ m2, ha tőlevelő fenyı füves aljnövényzettel, bokros növényzet sok zöld növénnyel. 1, 25 liter/ m2 ha maximum 2 méteres bokrok, keményfa
erdı, avarral borított talaj, levélhullás után zárt tőlevelő lombozat, avar. 1, 75 liter/ m2,
ha keményfa hulladék, teljesen zárt lombozat, magas (2 méteres) zárt bokrok, öreg tőlevelő fenyıerdı, sok hulladékkal. (19)
A szél befolyásolja a légi tőzoltás alkalmazhatóságát is. Túl nagy szél esetén nem lehet
folytatni a légi tőzoltást. A folyamatosan fújó 50 km/óra sebességő szélben már nem is
lenne elég hatékony az általuk kihordott oltóanyag terítettsége. Merev szárnyú gép esetében ez a határ 40 km/óra sebességő szél, ha retardenst ürít és 25 km/óra ha, habot.
A légköri viszonyok szintén nagyon befolyásolják a légi tőzoltás alkalmazhatóságát. Az
inverziók, turbulenciák rontják a láthatóságot, az ürítés pontosságát, a túl éles napsütés,
pedig befolyásolja a támadás irányát, az esetleges árnyékos és napos részek váltakozása,
pedig szintén nehezíthetik az ürítés pontosságát. Az átlagos fordulási idı, ami a légi
tőzoltás legfontosabb jellemzıje, a hatékonyságot illetıen. A fordulási idıt ürítéstıl
ürítésig mérik. Az újrapakolás, újraterítés, a repülési idı és az ürítés idıigénye, mindmind befolyásolják, esetlegesen megkérdıjelezhetik a légi tőzoltás bevetését. Általában
a még elfogadható fordulási idı helikopterek esetében az 5 perc. Ennél hosszabb fordulási idı esetében már nem lehet elég hatékony a légi tőzoltás helikopterrel.
7.2.1. Merevszárnyú repülıgépek
Általában átalakított volt mezıgazdasági repülıgépeket, használnak erdıtőzoltásra, vagy olyan gépeket, amelyekre megfelelı nagyságú tartály szerelhetı. Külföldön
katonai repülıgépeket alakítottak át, melyek jól tőrik az igénybevételt, nagytömegő ter-
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heket képesek vinni, nagy a hatótávolságuk. Olyan nyitószerkezettel is rendelkeznek,
amelyek a tartályban lévı oltóanyag (víz) vagy retardens kellı gyorsaságú ürítését lehetıvé teszik. (25) Az ürítés gyorsasága azért nagyon fontos, mert csak gyors ürítés esetén
érhetı el a bepermetezett terület megfelelı beborítása. Víz esetén a szükséges mennyiség több mint retardens alkalmazásakor, mivel a retardens jobban tapad a növényzet
felületére, jobban beborítja azt. Nagyban függ a permetezés hatékonysága a növényzet
típusától és a tőz terjedési formájától. A merevszárnyú repülıgépes tőzoltás elınye,
hogy viszonylag gyorsan, nagy mennyiségő oltóanyagot tud a kívánt helyszínre szállítani. Olcsóbb, mint a helikopteres tőzoltás. Hátránya, hogy még nagyon pontos célzás és
ürítés esetén is a terület oltóanyaggal való borítottsága kisebb, mint a helikopteres tőzoltásnál, mivel az ürítés menet közben történik. Hátránya még továbbá, hogy a merevszárnyú repülıgépeknek kifutópályára van szüksége a fel és leszálláshoz, és erre alkalmas terület nem mindig található viszonylag közel, a teljesen rapszodikusan keletkezı
természeti tüzek közelében. (2. sz. melléklet.)
7.2.2. Helikopterek:
A helikoptereket többféle célra is lehet használni egy erdıtőz esetén, nem csak
közvetlenül az oltásra. Nagyon fontos szerepe van a helikoptereknek, például az esetleges életmentésben, a munkaeszközök helyszínre szállításában, a felderítésben. Mivel
nem igényel különlegesen kialakított helyszínt a fel és leszálláshoz, sıt adott esetben le
sem kell szállnia ahhoz, hogy rakományát lerakja, ezért jóval sokoldalúbb repülıgép,
mint egy merevszárnyú repülıgép. Mivel az oltóanyag ürítését meg tudja oldani úgy,
hogy az oltás szinte pontszerő, ezért az ürítés gyorsasága helikopterek alkalmazásakor
nem olyan fontos szempont, mint a merevszárnyú repülıgépek esetében. Ugyan ezért az
okért a helikopterrel viszonylag kisebb szállítható oltóanyag-mennyiség sem okoz különleges gondot. Felépítésébıl és mőködésének sajátosságából eredıen viszont sokkal
érzékenyebben reagál az erdıtőz felett nagy sebességgel felfelé és lefelé áramló, vagy
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esetlegesen akár örvénylı levegıoszlopokra. Ebbıl következıen sokkal nagyobb ügyességet igényel a pilótától a vezetése. Sokoldalú felhasználhatósága és a többféle oltótaktika végrehajtására való alkalmassága mellett, mely tulajdonságai elınyösebb tőzoltásra
alkalmas repülı szerkezetté minısítik a merevszárnyú repülıgépekkel szemben, egyetlen nagyobb hátránnyal rendelkezik a nagyobb kiszolgálási igénnyel és a viszonylag
hosszabb repülési idıvel. (2. sz. melléklet.)
8.

Néhány erdıtőz elemzése, tapasztalatai, javaslatok a jövıre
Tekintettel arra, hogy az elmúlt 15 év nagy magyarországi erdıtüzei után egy ki-

vételtıl eltekintve nem készültek kimerítı tanulmányok, ezért több tőzeset szabatos
leírására hagyatkozva lehet csak a tapasztalatokat rendszerezni és javaslatokat tenni.

8.1. A 1993. augusztus 18-án 16. 45.-kor jelzett Kiskunsági Nemzeti Parkban történt erdıtőz:
A jelzés a Kiskırösi tőzoltóságra érkezett. Több jelzés érkezett egyszerre pontatlanul hiányosan a tőz helyszínét illetıen is. Három különbözı, egymástól igen távol esı
pontokat jelöltek meg. A jelzést adók távolról pontatlanul a közelben lévık a domborzati viszonyok miatt csak késıbb észlelték és jelezték a tüzet. Végül is a tőz Bács-Kiskun
megye: Orgovány, Kaskantyú, Páhi, Bócsa és Bugacpuszta települések által határolt
területen 10. 000. ha területen tombolt. A terület döntı része a Kiskunsági Nemzeti Park
kezelésében 8. 000. ha, a fennmaradó 2. 000. ha a Kiskunsági Erdı-és Fafeldolgozó
Gazdaság illetve 21 tanya területére esett. Bócsa község szélsı házsorai közvetlenül az
erdı szélén voltak. A területen katonai gyakorló-és lıtér volt. A területen fekete-és erdei
fenyı, szürke-és egyéb nyár, akác és boróka volt vegyes eloszlásban. A nemzeti park
nagyrészt ısborókás borította, ami örökzöld igénytelen cserje, vagy fa. Szárazságtőrı,
3-4 m magas bokorra emlékeztetı növény apró tőlevelekkel magas illóolaj tartalommal,
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ami gyúlékonnyá teszi. A területet utak, vadcsapások hálózták be, melyekbıl kevés volt
járható. Ezekbıl is a nemzeti park területén árkolással járhatatlanná tettek. Vélhetıen a
keletkezéstıl az elsı egység kiérkezéséig eltelt 3 óra alatt a tőz szabadon terjedt, és
semmilyen beavatkozás nem történt. Ekkor már a boróka a szél segítségével nagy terjedési sebességgel égett, a területe 500. ha volt. Az elrendelt riasztási fokozat megfelelı
volt a tőz kiterjedésének és a helyszíni körülményeknek. A kiérkezés és az elızıekben
foglaltak alapján a tőzoltás vezetıje légi felderítést kért.
Az Riasztási –és Segítségnyújtási Tervben (továbbiakban RST) szereplı és a szükséges
egységek riasztását nem lehetett teljesen végrehajtani más tőzesetek miatt. Az egységek
folyamatos felvonulása mellett a tőzoltásnál vezetési törzset hoztak létre. Az oltás 10
napig tartott, amely alatt a tőzoltás irányítás módja, a részt vevık száma többször változott. Az alkalmazott irányítási módok mindig a tőz alakulását követték figyelembe véve
a helyszínen lévı irányításba bevonható létszámot. A megyében minden mozgósítható
erı be lett vonva.
Az oltási munkálatok elsı szakaszában (4 nap) az irányításban lévık létszáma nem volt
megoldható, a helikopteres felderítést, és az oltást, végzıt nem válthatta le senki a helyismeret, helyzetismeret és a fiziológiai adottságok miatt. A késıbbiekben a vezetési
törzsbe bevont személyek 12 óránként váltották egymást egy nappali-és egy éjszakai
ciklusban. Nappal a tőz támadását, éjszaka az eredmények megırzését, a lakott területek
védelmét látták el.
Az oltás második szakaszában a viharos szél hatására az égı területet a tőzoltó erık és
közremőködık már hagyományos módszerekkel nem tudták kezelni. A kialakult helyzetet, az irányítást végzık helyi katasztrófaként kezelték az országos parancsnok és a köztársasági megbízott válságstábot állított fel augusztus 23-án 02. 30.-kor. A tőzoltóság
már nem tudta önállóan kezelni az eseményt. Döntést hoztak a repülıgépes tőzoltás
alkalmazásáról, az országos parancsnok átvette a tőz oltás vezetését. A vezetési pont

40

(bázis) létszáma tovább bıvült a társszervek összekötı tisztjeivel. A Magyar Honvédséget bevonták a munkálatokba, amelyek a tőzoltásban részt vevık ellátását, nyiladékok
kialakítását. Augusztus 24-én 12. 30.-kor a törzs munkáját a légi irányítás egészítette ki.
Augusztus 26.-án 15. óráig változása nem történt. A két napos repülıgépes oltás, a légi
deszantos egységek, a terület átvizsgálását végzı pernyebrigádok tevékenysége következtében és a szórványos esızés hatására a tőz lecsendesedett, a válságstáb megszőnt. A
vezetési törzs augusztus 27-én 07. 00. órakor befejezte tevékenységét a terület át lett
adva a nemzeti parknak. A terület folyamatos átvizsgálása még három hétig tartott. A tőz
oltásában 280 fı és 60 gépjármő vett részt. (20)
8.2. A 2005. április 8-án 17. 15.-kor jelzett Litéri erdıtőz
A jelzés az említett idıpontban a Balatonfőzfıi Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságra érkezett, mely a tőz nagyságáról, pontos helyérıl annak ellenére nem tartalmazott elég információt, hogy azt többen is jelezték. A jelzésbıl csak következtetni lehetett
a tőz nagyságára és helyére, mivel azt távolról látták. Ezzel egy idıben a híradóügyeletrıl is látható volt a felszálló füstoszlop, és ebbıl következtetni lehetett a tőz nagyságára,
irányára, fajtájára. Pontos helymegjelölést a rendırség járırei adtak a helyszín közelébıl.
A Riasztási fokozat II/K megfelelı volt melyet, a kiérkezést követı felderítés alapján
III/K-re emeltek, és a gépjármővek mőködési helyét úgy jelölték meg, hogy a tőz továbbterjedését megakadályozzák. A tőzoltás elıkészítése során az információk, az erıs,
váltakozó irányú szél és az emiatt kialakuló röptüzek miatt a riasztási fokozatot V/K-re
emelték. A felállítási helyek meghatározásánál figyelembe lett véve a tőzoltásban részt
vevı erık, eszközök épségének megırzése, a felállítási helyek megváltoztathatósága, az
oltóanyag utánpótlás végrehajthatósága. Az idıjárási viszonyok miatt a tőz intenzítása,
nagysága állandóan változott, ezért folyamatosan át kellett gondolni a bevetési helyeket
és irányait. A tőz által érintett területen 35-40 éves feketefenyı-erdı volt. A terület ne-
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hezen járható, nehezen megközelíthetı, dombokkal-völgyekkel erısen szabdalt volt. Az
erdı tüskés aljnövényzettel sőrőn be volt nıve, a talaj felsı rétege 10-15 cm vastagon
tőlevélbıl, tobozból állt, mely éghetı és hajlamos az izzásra. Az erıs szél jelentıs koronaégés és röptüzek kialakulását eredményezte. A földutak szélessége a tőzoltó jármővek
lassú, nehézkes haladását tették lehetıvé. A vízutánpótlás távolsági vízszállítással volt
megoldható, a vezetékes vízhálózat távolsága miatt.
A taktika elsıdleges célja volt, hogy a legnagyobb terjedés irányából beavatkozva a tőz
terjedését megakadályozzák. A támadási irányt indokolta az is, hogy a tőztıl ebben az
irányban 100 m-re a Nitrokémia ipari létesítménye helyezkedik el, amire a tőz átterjedése ipari katasztrófát idézhetett volna elı. A végrehajtott intézkedések kapcsán nem
csökkent az intenzív égés és látszott, hogy a helyi erıkkel a tüzet nem lehet körülhatárolni. Ezért is történt a riasztási fokozat emelése. A vezetési törzs megalakítása után a
tőzoltás vezetıje légi felderítést kért, mely során az ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálatának helikopterével 2 fı személyzet biztosította a légi felderítést. Ezzel jelentıs
segítséget nyújtott a tőz információinak meghatározásában. A légi felderítés nélkül jóval
nagyobb terület égett volna le, és átterjedhetett volna a Nitrokémia üzemére is. A tőzoltást folytatva az égés még intenzívebbé vált. A vízforrások felderítése alapján az oltáshoz szükséges víz nem volt elég, ezért további vízszállítókat kért a tőzoltása vezetıje a
helyszínre. A kiérkezı egységek helyszínre érkezése után kézi „D” sugarakkal és kézi
szerszámokkal koncentrált támadást indítottak, azonban a tőz minden irányban terjedt.
A további felderítés alapján vizsgálták a tőz körülhatárolásának, oltásának lehetıségeit
és a tőznek az ipari létesítményre gyakorolt hatását. A felderítés ez után arra irányult,
hogy az oltás elırehaladásával lehetséges-e a még nem égı részek megfelelı védelme
úgy, hogy a beavatkozásban részt vevık ne kerüljenek életveszélybe. Az oltást 11 „D”
és 1”C” sugárral végezték. A helyszínen keletkezı tőz függıleges –és vízszintes irányban is tudott terjedni, melyet az erıs váltakozó irányú szél elısegített. A tüzet végül
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2005. 04. 09-én 04. 30. órakor körülhatárolták és 05. 15. órakor lefeketítették, és ezután
megkezdték az utómunkálatokat. A leégett terület: 33 ha. (8)
8.3. A 2005. április 8-án 15-19 órakor jelzett Ukk külterület erdıtüze
A tőzeset körülményei hasonlóak az elızıhöz, de itt lényegesen nagyobb 350. ha
erdıterület égett le. A tőzjelzés a Sümegi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóságra érkezett.
A tőzjelzést követı vonuláskor egy erdészeti dolgozó mobil telefonon további információkat adott, amire a riasztáskor a mb. parancsnok által elrendelt I/K riasztási fokozatot
a mb. pk. II/k –re emelte. Kiérkezéskor IV/K-re és a tőzoltás elıkészítése során V/K-re.
A tőzoltás elıkészítése tartályról gyorsbeavatkozó sugár szerelése történt meg, amely
hivatott volt a felderítést végzık biztosítására és a tőzoltásra.
A fenyves erdı szegélyében található volt egy 300 ha-s nádas, amelynek másik
oldalán egy szarvasmarha telep, így ennek védelmét is meg kellett szervezni. Ezt a telep
dolgozóival, vízsugarakkal és erıgépekkel végezték a telep kerítésén kívül, védıszántással, erıgépekkel. A területen lévı egységek egyszerre négy helyszínen végezték az
oltási feladatokat. A tehenészeti telepre nem terjedt át a tőz. A tőz oltásakor 8”C”, 8”D”
sugarat 43 db kéziszerszámot, 2 db puttonyfecskendıt és a már említett erıgépeket
használták fel. A tüzet 18. 22. órakor körülhatárolták, 19. 34. órakor lefeketítették. Az
utómunkálatok befejezése után kárt szenvedett területen izzás, visszagyulladás lehetısége volt. Az 50. ha fenyves területnek kb. 50 tulajdonosa volt. Azokat nem lehetett elérni és ezért a terület ırzését a Sümegi ÖKT beosztottai végezték.(8)
8.4. A tőzoltások tapasztalatai
•

A jelzések kevés információt adnak.

•

A kiérkezéskor nagy kiterjedésőek az erdıtüzek.

•

Az elsı egység kiérkezéséig nem történnek intézkedések.

•

A tüzet kis egységgel nem lehet megfékezni.

•

Az erıs szél miatt riasztási fokozatot kell emelni.
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•

A felderítés hosszú idıt vesz igénybe.

•

Csak terepjáró képességő jármővekkel lehet közlekedni.

•

Az erık-eszközök átcsoportosítása idıigényes.

•

Nélkülözhetetlen a légi eszközök alkalmazása felderítésre, oltásra, felvezetésre,
egység szállításra, életmentésre.

•

A tőz oltása csak hagyományos módszerekkel nem kezelhetı.

•

A tőzoltást számos tényezı akadályozza. (térképhiány, kapcsolattartás)

•

Az oltásnál az égı anyag hımérsékletének csökkentésén alapuló módszer a legmegfelelıbb.

•

Az oltóvíz biztosítás kiemelt feladat. Elınyös a gyorsbeavatkozó használata.

•

Az eloltott részeket a szél visszagyújthatja.

•

Nagy egybefüggı területő tőz a hagyományos módszerekkel földrıl nem oltható.

•

A változó irányú szél miatt folyamatosan változó bevetés irányítás.

•

Az erıs szél biztosan koronaégést és röptüzet okoz.

•

A katonai lıtér lıszerei tőz hatására felrobbannak.

•

A társszervekkel való kapcsolattartás közös csatorna hiányában megoldatlan.

•

A szolgálatváltás jelentıs idıt vesz igénybe.

•

Szükséges a vezetési törzs megalakítása, és az irányítás napszaktól függı megosztása, a tőz napi értékelése.

•

Szükséges a megyei ügyelet megerısítése.

•

A háttértevékenységnek fontos szerepe van.

•

Az RST jól mőködik, de teljes végrehajtását létszámgondok akadályozzák.

•

A segítségre érkezı helyismerettel nem rendelkezı egységek felvezetése szükséges.

•

Az egyéni védıeszközök jó védelmet nyújtanak.
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•

A tőzoltáshoz nem elegendı a tőzoltóság képessége a társszervek, erdészeti szakemberek bevonása elengedhetetlen.

•

Az utómunkálatokról nem szabad megfeledkezni.

•

A sajtót és a közvéleményt információval kell ellátni.

8.5.

Javaslatok

Az elvégzett munka irodalmi áttekintése, és a tőzesetek elemzése alapján a következı
javaslatokat teszem:
1.)

Idısebb fenyıerdı lombkorona égésénél, összefüggı borókások égésénél azok
nagy tőzterjedési sebessége miatt a riasztási fokozat emelését.

2.)

Ebben az esetben mérlegelni a légi tőzoltás szükségességét.

3.)

Légi tőzoltóegységek (deszantok) idıszakos felállítását.

4.)

Légi tőzoltásnak kérésre történı döntési hatáskörnek az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóhoz való delegálását.

5.)

A rendészeti szervek URH rádiói egy csatornájának közös frekvenciára való
hangolását a kapcsolattartás érdekében.

6.)

Kiterjedt eseteknél célszerőnek tartom a veszélyhelyzet-kezelési központ részleges aktivizálását.

7.)

Szükségesnek tartom a gépjármőtechnika mozgékonyságának a fejlesztését, a
víztakarékos oltás elıtérbe helyezését.

8.)

Nagyobb kiemelten veszélyes erdıterületek mővelıinél nagy térfogatú tartálykocsik készenlétbe helyezését.

9.)

A légi felderítés és oltás igénylése érdekében kezdeményezni a BM OKF-nek az
egyéb, légi jármővekkel, rendelkezı szervekkel az együttmőködés megkötését.

10.)

A légi felderítés eszközeinek a fejlesztését.

11.)

A tőzoltásban részt vevık ellátásának biztosítására szabályzat kidolgozását.

12.)

A tőzoltást követı elemzı tanulmányok elkészítését.
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13.)

Az erdımővelés során az erdıtáblákat elválasztó utak, nyiladékok rendezésére
azok karbantartását, tisztántartását a hatékonyság növelését. Ennek elérése céljából az erdıbirtokosok, tulajdonosok ez irányú mővelés elvégzésére, elvégeztetésére kötelezését.

14.)

A száraz aszályos idıszak bekövetkezésekor a tőzgyújtási tilalom elrendelését az
elsı tüzes idıszakra utaló jelek után. Azt az országos regionális és helyi médiákon keresztül megfelelı módon és annak nagyobb teret biztosító ismertetését.

15.)

Tőzgyújtási tilalom elrendelése után az állami erdészeti szolgálat embereinek
közös járırözését.

16.)

Hatékonyabb szabályok megalkotását a veszélyeztetett erdıterületeken szabálytalankodókkal szemben.

9. Az erdıtüzek környezeti hatásainak elemzése
A tőz, legyen anthropogén vagy természetes eredető, megzavarja, erıteljesen
megváltoztatja az erdei ökoszisztémák struktúráját, funkcionális folyamatait. A tőz hatása nehezen adható meg általánosságban, mivel nagyban függ annak jellemzıitıl. Ilyenek például: a tőzesetek idıbeni gyakorisága, a tőz, térbeli kiterjedése, a tőz intenzitása,
(avar, bozót, vagy korona tőz) és tartama, a tőz „idızítése” (évszakok), a tőz idıszakára
jellemzı klimatikus körülmények (tőz elıtti és azt követı csapadékviszonyok)
Az erdıtüzek környezeti ártalmait többféleképpen lehet csoportosítani. A csoportosításra azért van szükség, mert a hasonlóságok felismerése alapján bizonyos ártalmak egyazon közös módszer alkalmazásával a jövıben esetleg egyszerre megelızhetıekké válhatnak. A csoportosítás alapja lehet idıbeli lefutásuk hossza, lehet az általuk veszélyeztetett terület: az élıvilág, a talaj, az atmoszféra, a vízgyőjtı terület, vagy elkülöníthetünk
kategóriákat, az ártalmakat okozó hatások szerint is.
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Idıbeli lefutás: Ekkor a pillanatnyi vagy rövid távú és hosszú távú, hosszan kiható következmény választható ketté.
Rövid távú hatás lehet például a helyi fauna részleges pusztulása, mely rövidesen, a tüzet követıen az elpusztított terület környékérıl pótlódik.
Hosszabb távú környezeti ártalom például a flóra részleges vagy teljes pusztulása,
melynek pótlódása nemcsak több idıt vesz igénybe, hanem a növényállomány összetételének megváltozását is magával hozza, mivel az erdıtüzet követıen elıször az igénytelenebb, szívósabb növényfajták települnek vissza a kiégett területre, s ez a terület elgyomosodásához vezethet. Sajnálatos módon az erdıtőz környezeti ártalmainak többsége hosszú távon érezteti hatását és hosszú idı elmúltával is, az elpusztított terület csak
részben regenerálódik, vagy esetlegesen az ártalom örök érvényő marad. (13, 18)

9.1. Az erdıtüzek hátrányos hatásai, csoportosításuk
Az elsı és leglátványosabban pusztuló terület az élıvilág. Ide értendı a részben
vagy teljesen elpusztuló növényzetet és a részben kipusztuló helyi állatállományt.
9.1.1. Az erdıtőz ökológiai hatása az állatvilágra:
Az állatvilág ellenálló képességének csak a menekülés lehetısége szab határt, s ez
a tőz terjedésének sebességétıl függ. Nagyon gyorsan terjedı tőz esetén még a nagytestő állatok sem tudnak megmenekülni. Minden esetben teljesen elégnek az elpusztított
területen lévı fészkek, a búvóhelyek megsemmisülnek. Ez mindenképpen egyfajta migrációt eredményez a helyi állatvilágban. Az állatok – szemben a növényekkel – általában aktív helyváltoztatásra képesek (kivétel pld. a pajzstetvek és más rovarok egyes
fejlıdési alakjai). A tőz elıl inkább elmenekülnek, vagy „elbújnak” (talajban), mintsem
egy speciális stratégia kifejlesztésével védekeznének. Néhány állatcsoportnak, pld: az
úgynevezett „rövid élető biotópokat” (ilyen a tőz után keletkezett kopár terület) benépe-
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sítı futóbogaraknak a tartamos létezése kifejezetten a tőztıl függ, és egyik tőztıl érintett
területet kolonizálják a másik után, de a fajok többsége igen érzékenyen reagál és sérülékeny, a tőzesetek során. (13)
A tőz lényegi hatása az állatvilágra kéttípusú lehet:
•

részint közvetlenül elpusztítja a tőzzel érintett területen élı állategyedeket,

•

részint megváltoztatja az élıhely ökológiai jellemzıit, így alkalmatlanná válik a
területen korábban élı fajok számára, de segíti néhány új, speciális igényő faj megtelepedését.

A direkt hatás mértéke, az állati szervezetek elpusztítását tekintve, lényegében a rendszertani helyzettıl függıen változik. A gyorsmozgású, nagytermető gerincesek és a madarak általában sikerrel elmenekülnek a biztonságosabb területekre. A pusztulás ezért a
nagyvad és a madarak körében viszonylag alacsony és csak a földön fészkelı fajok fiókáit, a fiatalabb, gyengébb egyedeket érinti. Annál nagyobb azonban a mortalitás a lassú, vagy kisebb mozgáskörzető állatok esetében. Így pld.: a békák, gyíkok, csigák, pókok és a rovarok esetében a tőz hatása „katasztrofális” állománycsökkenést eredményezhet. Érdekes, hogy a talaj meglepıen jó szigetelı hatást fejt ki, ezért például a hangyabolyok és a talajban fejlıdı rovarlárvák általában átvészelik az erdıt, felperzselı
tüzet.
A tőz indirekt hatása, az állatok élıhelyeinek eltőnése, sérülése, már sokkal feltőnıbb,
tartósabb változásokat idéz elı az erdı állatvilágában. Ennek oka, hogy az állatfajok
többsége élıhelyével szemben általában a fajra jellemzı módon sokkal szorosabb igényeket támaszt, (stenök fajok, pld. A táplálék specialisták aránya magas az erdei ökoszisztémákban) mint ahogy az erdı élıvilágát szemlélve elsınek számunkra feltőnne.
A tőz jellegzetesen indirekt hatásai közül az alábbiakat említem meg:
Tápanyagvesztés a biocönózisban a tőz következtében
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A tőz hatása különleges szituációkat idézhet elı az erdei életközösségek tápanyagforgalmában. Ebbıl a szempontból elsıként kell megemlíteni, hogy a tőz alatt igen rövid
idın belül a cellulózban felhalmozott szénhidrogén széndioxiddá változik át és a
terresztrikus ökoszisztémából, a légtérbe kerül. A fitofág szervezetek táplálkozása számára még fontosabb nitrogén hasonló módon gáz formájában „elillan” és így hiányt
idéz elı a rovarok táplálékkínálatában. Észak – amerikai mérések szerint egy leégett
fenyıerdıben hektáronként 855 kg nitrogén megy veszendıbe, ami a megkötött készletek 39 %-nak felel meg. (Begon, 1991) (13)
Biodiverzitás csökkenés a tőz miatt
Természetes, vagy természet közeli ökoszisztémákban a növény és állatközösségek térben és idıben mozaikszerően követik egymást. A szukcesszió egyes fázisaira jellemzı
állatfajok a pionír szakasztól a klimax stádiumig követik egymást, és jellegzetesen
meghatározzák a biocönózis biodiverzitását. Elméleti meggondolás és tapasztalati megfigyelés szerint, a diverzitás elıször alacsony nívón indul, csak néhány pionír faj megtelepedésével. A maximumot a közepes szukcessziós fázis jelenti, amikor a pionír fajok
közé a középsı szakaszra és már a klimax fázisra jellemzı fajok is megtelepszenek. A
végsı szakaszban a diverzitás kissé csökken, mivel az interspecifikus konkurenciában
legsikeresebb klimax fajok kiszorítják a korábbi szukcessziós fázisokra jellemzı fajokat. Ebben a folyamatban nagyon fontos a biotóp „mozaikossága”, az egyes fázisok
„sakktáblaszerő” elıfordulása, mert ez biztosítja az egyes szukcessziós szakaszokra
jellemzı fajok egyidejő jelenlétének ökológiai feltételeit. Ezzel ellentétben, az erdıtüzek általában hirtelen nagy területeken egy idıben változtatják meg a szukcessziós folyamat jellegét, vissza az iniciális stádiumba. Így az eredetileg mozaikos elrendezıdés
helyett nagy területen, összefüggıen kiterjedt, szinkronizált szukcesszió indul el. Ilyen
esetekben a biodiverzitás lényegesen alacsonyabb, mint a természet közeli, „sakktábla”
szerő szukcesszióval érintett ökoszisztémákban. (13)
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A tőz megzavarja a ciklikus folyamatokat
A természetben megfigyelhetı jelenségek bizonyos szabályossággal váltogatják egymást. Legfeltőnıbb ebbıl a szempontból pld. a nappalok és az éjszakák, vagy az évszakok váltakozása. De lényegében ilyen ciklikusságot követ a fotoszintézis és a biocönózisok szerves anyag produkciójának folyamata is. A mérsékelt övi – így a hazai lombhullató erdıkben évente mintegy 1000 tonna szerves anyag szintetizálódik minden
négyzetkilométeren. Ez a primer produkciónak nevezett szerves anyag mennyiség, amit a növények állítanak elı – az alapja a továbbiakban annak a tápanyagforrásnak,
ami a heterotróf szervezetek létezését ott lehetıvé teszi. Az erdı életközösségének gazdagsága éppen azon alapszik, hogy a fajok sokfélesége egymástól eltérı módon tudja
hasznosítani a primer produkció révén rendelkezésre álló szerves anyagot, illetve az
ezzel összefüggésben álló változatos környezetet. A tőz érthetı módon megzavarja a
növények fotoszintézisét és így a ciklikusan képzıdı szerves anyag „kínálatot”, ami a
herbivor szervezetek megtelepedése számára drasztikus nehézségeket jelent. (13)
A tőz kapcsolata a herbivor szervezetekkel
A tőz több vonatkozásban is befolyásolja az erdei ökoszisztémák struktúráját. Az erdı
avar szintjében tapasztalható fokozatos szerves anyag felhalmozódás (= lassú lebontási
folyamat) általában ott fordul elı, ahol a fotoszintézis során képzıdött termékekben a C:
N. arány magas, a rost tartalom dús és a specifikus levéltömeg is nagy. Ezek a tényezık
egyben a herbivorák táplálék igényével állnak szoros összefüggésben, mégpedig negatív
értelemben. Általában elmondható, hogy az égésre, gyulladásra leginkább hajlamos, sok
holt szerves anyagot felhalmozó növénytársulások (fenyıerdık) rossz minıségő táplálékot kínálnak a herbivor szervezetek számára, míg fordítva, a gyors lebontású, kevés
felhalmozást produkáló növénytársulások (mezofil lomberdık) „vonzóak” a növényevık számára. (13)
A tőztıl leggyakrabban érintett (veszélyeztetett) erdıállományaink állatvilága
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Alföldi telepített fenyıerdık
A tőlevelő erdıkre, különösen az alföldi telepített erdei és fekete fenyıerdıkre jellemzı,
hogy az aljnövényzet általában hiányzik és az avarszintben a lassú lebontás miatt a tőlevelek évtizedekig felhalmozódva, vastag réteget képeznek. Az egykorú, elegyetlen állományokban jellegzetesen csak a tág ökológiai tőrıképességgel jellemezhetı fajok
találják meg életfeltételeiket. Más részrıl a monokultúrában elıforduló fafajok elısegítik a hozzájuk kötıdı specialisták nagy arányú megtelepedését. Ez utóbbiak közül megemlíthetem az erdeifenyıtő sodrómolyt (Cacoecia piceana) és a hajtásokban, rügyekben
kifejlıdı Evetria és Rhyacionea lepkék hernyóit. A tőket fogyasztják még a fenyıpohók
(Dendrolimus pini) hernyói és a Pamphilidae valamint a Diprionidae családba tartozó
levéldarazsak. A kéregben, fatestben kifejlıdı rovarok között egész sort említhetünk
meg, melyek a Buprestidae, Cerambycidae és az Ipidae családokba tartoznak. A Duna –
Tisza közi erdei fenyvesekben különösen a hatfogú szú (Ips sexdentatus) a leggyakoribb. Fellépésével mégis fıleg a nedvkeringési zavarokkal küzdı, száradó fákban számolhatunk. Ilyen esetekben a rovarrágástól elpusztult, összedőlt, száraz fenyıfákkal
szaggatott erdırészletek a tőzesetek tekintetében különösen veszélyeztetettek. (13)
Borókás nyárasok (Junipero – Populetum albae) állatközösségeA Duna – Tisza közi
homokbuckák változatos növénytársulásai állattani vonatkozásokban is igen gazdag. A
borókának több különleges herbivor specialistája van, melyek közül megemlítünk egy
törpearaszolót (Eupithecia ericeata) és a Monoctenus levéldarázs génuszt. A fehérnyáron
nagyon sok szép színezető és védett bagolylepke faj hernyója él, pld.: a hátsó szárnyukon piros és élénk színezető Catocala puerpera és a C. fraxini. A nyárfák fatestében és a
kéreg alatt kifejezetten sok cincér és díszbogár faj lárvája fejlıdik ki, pld.: Eurythyrae
austriaca, Poecilonota variolosa, Dicerca aenea.
A borókás nyárasok madárvilága is gazdag, sok ritka és színpompás faj tartozik ide, pl.:
a szalakóta (Coracias garrulus), a fekete harkály (Dryocopus martius), vagy a talajon
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fészkelı erdei pacsirta (Lullula arborea) és a tisztásokon, kopár területeken megtelepülı
parlagi pityer (Anthus campestris). (13)
9.1.2. Az erdıtőz ökológiai hatása a növényvilágra (13)
A növényzet ellenálló képessége nagyon változó, mivel függ a fajtától, az egyedek
idıbeli elıtörténetétıl, a növényzet elhelyezkedésének sőrőségétıl, telepítési módjától,
a domborzati elhelyezkedéstıl, továbbá attól is, hogy száraz vagy nedves idıszakok
voltak-e túlsúlyban a tüzet megelızı idıszakban, hogy a növényzetnek volt-e ideje elızıleg kiszáradni, vagy elegendı nedvességet magába szívni. A károsítás mértéke a terület növénytakaróval, növényzettel való fedettségétıl, az éghetı növény szerves anyag
minıségétıl, mennyiségétıl függ. Azokon a területeken, ahol a tőz átfut (növény és
avarnélküli) a tőz alig érinti, és részleges kár keletkezik. Vannak olyan növények, amelyek az égést követıen a területen nagyobb helyet foglalnak el, mint azt megelızıen.
Mások égési maradványa nehezen bomlik le. Vannak regenerálódó és nem regenerálódó
növények. Néhány növénynél a tőz hozzájárul azok tömeges elszaporodásához.
9.1.2.1. A fás szárú növényekre gyakorolt hatás
Az éghetı anyaggal, növényzettel kevésbé borított területeken, a ligetes, túlnyomórészt
lombelegyes, lombos fákkal és cserjékkel borított részeken a tőz kisebb intenzitású, így
az égés részlegesen érinti a területet és a növényzetet is. Ha meg is égeti a lombos fákat,
cserjéket, azokat csak részlegesen (egyes részeiket) károsítja. Ez azt jelenti, hogy a fák,
cserjék lombjának egy része fennmarad, más része a hıhatástól, égéstıl lehullik. Ezek a
fák, cserjék – a károsodás mértékétıl függıen – gallyaikból, ágaikból, törzsükbıl, tövükbıl, gyökereikbıl sarjakat tudnak képezni. A fenyıkkel és borókákkal sőrőn betelepített, ill. betelepült részek viszont kedveznek a tőznek, táplálják azt. Itt a tőz kiteljesedhet, és teljes égéskár keletkezhet. A fenyık, borókák elpusztulnak, sıt a köztük, a közelükben lévı lombos fák, cserjék, évelık föld feletti részei is. (Az 1-2 éves lágyszárúak
is!). Az erdei-fekete fenyvesekben, a sőrő borókásban az egyes, megégett boróka bok-
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rokban a talajon felhalmozódott szerves anyag, tőavar elég, a fák törzsén felfut a tőz, a
korona lombja, hajtásai, gallyai elégnek. A vastagabb ágak, a törzs kérge megég.
Ugyanez vonatkozik a fenyvesekben lévı lombelegyre is, de azok törzse általában hoszszanti irányban csavarodva felreped. A vastag részek tehát nem elégnek, csak megégnek, ami lehetıvé teszik a fák faanyagának esetleges égés utáni hasznosítását
A borókák tövében lévı évelık, lombos fák, cserjék többé-kevésbé megégnek, s a jól
égı boróka tüzében általában teljes égéskárt szenvednek, azaz a talaj feletti részeik elpusztulnak. A boróka természetesen szintén elpusztul. A borókák a sőrő borókásokban
fáklyaként égnek. A boróka közvetett hı hatására is elpusztul. Az égés mértékének növekedésével, fokozódásával a lombos fák, cserjék gyökérsarjainak száma is növekedhet.
A kevésbé károsodott fák, cserjék több gally, ág, törzssarjat, tısarjat, és kevesebb gyökérsarjat képeznek. Az adott sarj képzése attól függ, hogy a növény, a fa, a cserje mely
részén van annyi élı rész, ami elégséges az adott részen a sarjképzéshez, a kihajtáshoz.
Így a sarjképzés helye szerint különböztetjük meg a sarjakat. (Gally–, ág–, törzs–, tı–,
gyökérsarj.). A részleges égést, égéskárt szenvedett fák, cserjék túlélése, tartós fennmaradása attól függ, hogy a törzsön a kéreg, a szíjács felhasadása, károsodása milyen mértékő. Ha ez túl széles (kb. az átmérı 20%-át meghaladja) akkor azt az egyed valószínőleg nem tudja beforrasztani, így a törzs korhadása megkezdıdik, s csak idı kérdése,
hogy a fa, cserje, korhadása, pusztulása, vihar, hónyomás miatti kidılése mikor következik be. (A fák sebgyógyulása, kalluszképzése egészen nagy sebek esetén is megindul;
sokszor csak 3-4 cm széles az épen maradt kéregrész, és 10-20 cm az elégett, de a seb
forradása megindul.) A föld feletti részek tőz miatti pusztulása bıséges, egészséges
gyökérsarj képzıdést indukál, ami kedvezı a regeneráció és a növényzet területen való
elszaporodása szempontjából. A tüzet követı egy évben élettelen a növényzet. Ezután
robbanásszerően, nagy tömegben mindenütt megjelenhetnek a különbözı sarjak, s kizöldül az egész terület, bizonyítva ezzel is, a természet égési katasztrófát is túlélı erejét,
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megújulási képességét. A növénytakaró felújulása, az égett terület természetes úton növényzettel való benépesülése a sarjakon kívül magokkal is megtörténhet. A magok az
égést túlélve a talajból, a széllel, ill. a madarak, állatok, rovarok közremőködésével a
környezı, le nem égett területekrıl származhatnak. Egyes növények sarjai, magoncai
gyorsan termıre fordulnak az égett területen, s bıséges magterméssel biztosítják elszaporodásukat. (Solanum dulcamara, Asparagus officinalis, Prunus spinosa, Berberis
vulgaris, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus stb.) Természetesen azok a fajok, növények, melyek hiányoznak, vagy eltőnıben vannak a környezı növénytakaróból, már nem kerülhetnek vissza természetes úton, csak emberi segítséggel. (pld. vénic-, mezei szil, kislevelő hárs, kocsányos tölgy, mogyoró stb.) A fenyı
megégésekor nem képes regenerálódni. Felújulásuk természetes úton magról történik,
de csak szórványosan. (13) (4. sz. melléklet.)

9.1.2.2. A lágyszárú növényekre gyakorolt hatás
Lágyszárúak nélkülözhetetlenek a talaj fedésében, takarásában, védelmében. Csak a
következı év késı tavaszán (április - május) indul meg a vegetáció, a növények kihajtása. Vannak egyes növények (Onosma, Alkanna, Potentilla), melyek maradványai elszáradva, elégve sem porladnak egy ideig el, s kitartanak nyárig, így védve a talajt. A talajfelszín több mint 90 %-a azonban fedetlen marad kb. 10-12 hónapig; Ez lehetıvé teszi a
nap perzselı, szárító hatását, a szél, a csapadékvíz eróziójának érvényesülését. Itt a
nemcsak a talaj erodálódásáról van szó, hanem a többé-kevésbé elégett szerves anyagból származó ásványi anyagok elfolyásáról és az égéstıl különbözı mértékben károsodott humusz elmosásáról is. Szerencsés részterületek persze mindig találhatók az égett
részeken (buckaközök, mélyedések, teknık, kis völgyek), ahová ezek az erodálódott
anyagok, csapadék folyik, s itt igen kedvezı termıhelyi feltételek is kialakulhatnak.
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Ezért az ezeken a helyeken megtelepedett, ill. felújult növényzet nagy mérető, gyorsan
termıre forduló és bıségesen termı lesz. Ez lehetıséget ad igényesebb körülményeket
kívánó erdıfoltok kialakulására: kékperjés, hamvas szedres, stb. Máshol azonban, ahol
egy kicsit is lejt a terület igen kedvezıtlen, extrém részek alakulnak ki. Égés után a
lágyszárú évelı növények elsısorban vegetatív úton, sarjakkal regenerálódnak. A sarjak
megjelenése egy év után látványos. Minden növény – ami megjelenik a tőz után – még
az amelyik egyébként általában nem is kívánatos – hasznos védıszerepet tölt be. (parlagfő, betyárkóró, selyemkóró, szántóföldi gyomnövények stb.). Az 1-2 éves növények
az égést túlélt magokkal, és a szomszédos nem égett területekrıl származó magokkal
szaporodhatnak és telepednek vissza. A talaj fedésében, védelmében tehát a lágyszárúak
nélkülözhetetlenek, pótolhatatlanok. Égés után a homokpusztai gyepek, ill. az erdıszerő
foltok gyepszintje növényei gyors megjelenésében, elszaporodásában és a talaj feletti
minél teljesebb záródásában a 4. sz. melléklet 15-21. pontjaiban lévı növények szerepét
emeltem ki. (13)
9.2. Az erdıtőznek a környezeti elemekre gyakorolt hatása
9.2.1. Az erdıtőz hatása a talajra
Az erdı talajéletének teljes megsemmisülésével járó erdıtőz ritkán fordul elı.
Azonban bekövetkezésénél az erdıtőz romboló hatása különösen nagymértékben érvényesül. Az égés magas hımérséklete miatt a talajban lévı magvak, mikroorganizmusok
elpusztulnak, ezáltal a talaj terméketlenné ég ki. Ennek következtében a növényzet viszszatelepülése nagyon lelassul, vagy egyenesen lehetetlenné válhat. Megszőnik a talajban
lévı szerves anyagokat felbontó mikroorganizmusok állománya, ezáltal az esetlegesen
megfoganó növényzet nem jut elegendı táplálékokhoz, emiatt fejlıdése nagyon lelassulhat. A csírázó magvak elégésének, megpörkölıdésének következtében az új növényzet kialakulása csakis az újonnan a talajba kerülı magvaknak köszönhetı. Ez az eredeti
növényzet megváltozásához, az arányok eltolódásához, új növénytípusok, megtelepedé-
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séhez vezethet. A talaj felszínén lévı hamuréteg a csapadék következtében belemosódik
a talajba, és ennek eredményeként a termıtalajt ellúgosíthatja. Azok a növények, melyeknek ez az új, lúgos talajtípus nem felel meg, elpusztulnak. Ez a környezeti ártalom
is az eredeti környezet visszaállásának akadálya lesz. A talajfauna diverzitásának kialakulásában a fafajok eredete indifferens. Fontosabb az állomány alatt képzıdı avarréteg
és a talaj fizikai kémiai jellemzıi. Az ıshonos természet közelinek tekinthetı egyes talajlakók faunája egyed és fajszám tekintetében gazdagabb, mint a tőz által elpusztított és
késıbb valamilyen szinten regenerálódó talaj állomány faunája.
További hatása az erdıtőznek a talajra, hogy a részben vagy teljesen elpusztult növényzet hiánya miatt a talajerózió nagyon felgyorsul az erdıtüzet követı idıszakban, ezáltal
megszőnik a termıtalaj réteg. A talaj felett lévı növényi részek az elégésük után nem
állítják meg a tőz terjedését, a tőz parázs formájában a növény talajszint alatti részeit
emészti el, s így a gyökerek is megsemmisülnek. Ennek következtében megszőnik a
gyökérzet talajösszetartó ereje, a talaj sokkal porhanyósabbá, lemoshatóvá válik. Ez a
probléma elsısorban akkor jelentkezik, ha az erdıtőz nem sík területen, hanem hegyes,
dombos vidéken pusztít. A tőz pusztította hegyoldalakról a termıtalaj réteg nagyon
könnyen, és gyorsan lemosódik, leúszik. (18)
9.2.2. Az erdıtőz hatása a légkörre
Az erdıtőz ártalmas hatást gyakorol az atmoszféra. Az erdıtőzégés közben, a keletkezı
nagy hı hatására nagyon gyorsan felfelé áramló légáramlat keletkezik, a tőz irányába
fújó lokális szelek alakulnak ki, mely szelek tovább táplálják a tőz oxigén igényét, tovább gerjesztik a tőz erejét, fokozzák terjedésének sebességét. Az égés következtében
nagy mennyiségő CO2, CO kerül az atmoszférába. Növeli az atmoszféra CO2 tartalmát,
a légkör üvegházhatása fokozódik, mely segíti a további globális felmelegedést. Az elégett szerves anyag mennyiségét tekintve, hatalmas mennyiségő CO2 kerül a légkörbe
egy 50-100. ha erdıtőz alkalmával. A levegıbe kerülı CO gáz, mely a nem teljesen tö-
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kéletes égés eredménye, azonban nemcsak az emberre, hanem az állatvilágra is hasonló
veszélyeket hordoz magában. A vér hemoglobin tartalmához a CO sokkal erısebben
kötıdik, mint az Oxigén, ennek következtében az elmenekülni nem tudott állatoknál
bekövetkezhet a fulladásos elpusztulás enyhébb esetekben a CO mérgezett állat, agykárosodást szenved. Ennek következtében az állatok elvesztik természetes tulajdonságukat. A növényzet égésekor nagy mennyiségő, egyéb mérgezı égéstermék keletkezik, és
ez szintén a légkörbe kerül. Ilyen égéstermékek például a különbözı illóolajok, benzol,
és egyéb benzol származékok, melyek a faanyag égésekor, bomlásakor keletkeznek. A
nem tökéletes égés következtében a levegıbe kerülı nagy mennyiségő szerves mikrorészecske is szennyezi az atmoszférát. Ezek a mikrorészecskék a szerves anyagok részleges bomlásakor keletkeznek. Mindezek a levegıt szennyezı anyagok nemcsak az erdıtőz közvetlen helyszínén és közelebbi környékén szennyeznek, illetve veszélyeztetnek
élılényeket, hanem bekerülvén a tőz által gerjesztett nagyon erısen felfelé áramló levegıbe, több km magasra is feljutnak, az erdıtőz nagyságától és intenzitásától függıen.
Ebben a magasságban, pedig az ott uralkodó légmozgásnak megfelelıen 50-100 km-t is
utazhatnak, távolabb is szennyezve a környezetet. Mivel sajnálatos módon Magyarország Európa egyik erdıkben legszegényebb országa, az összterület körülbelül 18,9 %-a
erdısített, ezért igen súlyos következménynek számít, hogy az erdıtüzek eredményeként csökken a növénytakaró és ennek következtében drasztikusan csökken a friss oxigént termelı fotoszintetizáló felület is. Ennek eredményeként a CO2 aránya a levegıben
nemcsak a meg növekedett CO2 mennyiségétıl nı, hanem a csökkenı oxigéntermelés is
ezt a relatív arányt növeli. Egy német forrás szerint Németországban az erdıtüzek CO2
kibocsátása az összes CO2 kibocsátás 20 %-t adják. (26) Ezt az adatot erısen kétségbe
vonom. Ugyanakkor, 1 ha amazonasi ıserdı 5 t CO2 képes elfogyasztani - a fák testükbe építik be fotoszintézis útján – naponta. (forrás: Spectrum TV egyik adása.)
9.2.3. Az erdıtőz-és az oltás hatása a vizekre
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Az erdıtőz önmaga közvetetten járul hozzá a vizek szennyezéséhez, a légkörbe
kikerülı és onnan lecsapódó szennyezık folytán. Így a szennyezés jóval távolabbi vizekben is jelentkezhet. A közeli vizekben közvetlenül a szilárd égéstermékek (pernye,
kisebb ágak), valamint az égés következtében felszálló majd lehőlve leülepedı füst a víz
felszínére teszi a szennyezést. Közvetett szennyezés lehet még az el nem égett vagy
részben elégett szerves anyagok (avar, lomb, ágak) vízbe kerülése, amely adott esetben
állóvíznél eutrofizációs (elöregedı) folyamat kiváltója lehet azok bıséges szerves anyag
tartalma miatt. Az oltáshoz használt víz belemoshatja az oltáshoz használt egyéb kémiai
anyagokat a környezı vízlefolyásokba, ezeket elfertızheti, beszennyezheti. Azok a kémiai anyagok, melyek esetleg a talajba kerülve kémiailag semlegesek maradnának, és
csak az összetétel-arányt változtatnák meg, a vízbe kerülve, kémiailag nagyon könnyen
aktivizálódhatnak és a vízlefolyás mentén, sokkal nagyobb területet szennyezhetnek be,
mint az erdıtőz közvetlen környezete. A vízbe kerülve a vízlefolyás élıvilágát veszélyeztethetik, kipusztíthatják. Mivel a használatos kémiai tőzoltó anyagokat ilyen irányú
vizsgálatoknak nem vetették alá, az élı folyó vízbeli hatásukról sincs semmilyen információm jelenleg. Az oltáshoz használt viszonylag nagy, és hírtelen, impulzusszerően
lefolyó vízmennyiség hatására a vízgyőjtı terület vízháztartása felborul, a vízgyőjtı
területen folyó vizek biológiai egyensúlya felborul, az állat és a növényállomány, az
életkörülmények gyors megváltozása következtében megritkul, sıt esetlegesen ki is
pusztulhat. (18)
9.3. A tőzoltás hátrányos hatásai
Az elızıek közvetve, vagy közvetlenül, de szoros kapcsolatban vannak a természetben a tőz égésével, a keletkezı égéstermékekkel, a hírtelen megváltozó természeti
környezetben. Vannak azonban olyan, a környezetet hátrányosan érintı hatások, melyeket nem kifejezetten az erdıtőz, hanem az ember követ el, a tüzet megfékezendı. Az
oltás az oltás közben használt oltóanyagok, vagy az esetlegesen használt égést lassító
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retardensek, porok, habok, az oltást követıen bekerülnek a talajba, és a talaj eredeti
egyensúlyi folyamatait felborítják, elsavanyítják, ellúgosítják, kémiai összetételét megváltoztatják. Ezeket az anyagokat ilyen irányú vizsgálatoknak nem vetették alá, mivel
elsısorban nem a természeti környezetbeli használatra fejlesztették ki ıket. Ezeknek az
anyagoknak, a környezetre való hatásával nem vagyunk tisztában, mert még, ha kémiailag semlegesek is, a természetbeli eredeti összetétel-arányokat mindenféleképpen megváltoztatják. Az oltás közben használt vízmennyiség, melyet olykor hírtelen és nagyon
koncentráltan használnak, lemossa a talaj felsı termırétegét és még, ha csak foltokban
is történik meg ez a mesterséges, felgyorsított erózió, akkor is ezek a foltok természetes
csapadékhullás hatására sokkal gyorsabban fognak késıbb terjedni, illetve tovább fognak errodálódni, mint az érintetlen területek. Az erdıtőz alkalmával az oltásban részt
vevık is kárt okoznak. A tőzoltáshoz felvonuló tőzoltó egységek gépjármővei mozgásának következtében jelentıs taposási kár keletkezik, a tőz területénél adott esetben nagyobb területen. A taposási kár eredményeként, az oltást követıen, a letaposott területen
nagyon felgyorsul az erózió, mely további környezeti károkhoz vezet. Nyitottabb területen a kiszáradást követıen a szél is elhordhatja a talajt, deflációt okozva. A taposási kár
csak úgy lehetne elkerülhetı, ha az oltást végzık gyalogosan közelítenék meg a tőz
fészkét a legközelebbi úton parkoló gépjármőtıl, vagy könnyősúlyú jármőveket használnának. Adott esetben a nagy tömegő jármővek – vízszállító - használata elkerülhetetlen. Esetleg ha több út épülne az erdık területén. Az oltásban közvetlenül vagy közvetve
részt vevı jármővek üzemelése során a légkörbe is nagy mennyiségő CO2, CO gázt juttatunk. Ezen kívül szintén a mőködés során elcsöpögı kenıanyagokkal is terheljük az
erdıket. (18)
9.4. Az erdıtőz elınyös hatásai
Az erdıtőznek, vannak a környezetre, az élıvilág fejlıdésére elınyösen ható vagy inkább csak elınyösnek mondható eredményei is. Ezek az úgynevezett „elınyös hatások”
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csak bizonyos szemszögbıl és speciális körülmények között érvényesülnek, általánosságban véve azonban hatásuk elhanyagolható. Minden egyéb „úgynevezett elınyös hatás” csak speciális esetekben, speciális szemszögbıl érvényes. Ilyen eset az, amikor
egyes különleges növények életciklusához szükséges a rendszeres erdıtőz. Például
Észak Amerikában és Észak Európában honos egyes fenyıfajták toboza, csak a tőz
okozta hı hatására, nyílik ki és szórja el magvait. Ezek a fenyıfajták, viszonylag vastag
kérgük miatt, nagyon jól állják a tüzet, és szaporodásuknak szerves része a rendszeres
erdıtőz. Hasonlóan érdekes módon, egyes állatfajták, rovarok életciklusának is része a
rendszeres erdıtőz. Bizonyos rovarok lárvái csak az égı kéreg alatt kelnek ki a nagy hı
hatására, egyébként évekig be vannak bábozódva a tüzet várván. Ezen kívül megemlítem, hogy az erdész szemével nézve, némi elıny származik az erdıtőzbıl, mivel elsısorban az aljnövényzet ég el teljesen egy erdıtőz alkalmával, s így szerves anyag tartalma visszakerül a talajba. Általában az öregebb, szárazabb növényzet ég el elıször, a
fiatalabb, nedvesebb növényzet hosszabb ideig állja a tüzet, ezáltal megfigyelhetı a
növényzet bizonyos relatív fiatalodása is, ha nem teljes a pusztulás. Erdıgazdálkodási
szempontokból is, az aljnövényzet nélküli erdı az értékesebb, mivel viszonylag könynyebben mővelhetı. A tőz után lehetıség van az erdık, a terület hiányzó növényfajai
pótlására, mert a tőz után visszamaradó terület elég tiszta és gyommentes ehhez. A tőz
elısegíti a lombos fák, a cserjék, és egyes évelı lágyszárúak elszaporodását, terjedését.
Ha a fenti növények föld feletti részei elpusztulnak a tőzben, akkor azok arra gyökérsarjak képzésével reagálnak. A gyökérsarjak tömegesen lepik el a növényzettel égésig nem
borított területeket, beleértve a legextrémebb területeket is. Így, a fehér nyár akár meg is
szerezheti önmagát. A tőz után lehetıség van a nem kívánatos növények bálványfa,
akác, selyemkóró, távol-keleti keserőfő stb. erdıtechnológiai visszaszorítására.

Az

egyik elfogadható úgynevezett „haszon” egy erdıtőzbıl az, hogy az elégett tüzelıanyag
visszamarad a helyszínen, és a lebontott szerves anyag visszakerül a táplálkozási lánc
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elejére, és késıbb felhasználódik, mint az újra települı növényzet alap építıköve és ez
által nem kerül ki a körforgásból. Az égés után visszamaradt szerves anyag (fa és egyéb
növényi rész) víz, és tápanyagraktár. Ennek kívánatos a területen való megtartása. Elvitelével a termıhely tápanyag és vízkészletét csökkentjük, szegényítjük. A visszamaradó
szerves anyag nemcsak általában tápanyag és vízforrás, de egyes élık (rovarok, gombák, madarak, zuzmók, mohák stb.) számára élıhely is. Az elpusztult részek a talaj árnyalásával a különbözı kitettségek, mikrohelyek, mikroélıhelyek biztosításával, árnyékolással, ill. talaj védelmével végtelen sokféle lehetıséget, termıhelyet képviselnek,
biztosítanak. A hasznosítható rész – vastagfa - elvitele esetén is a többi részt a területen
kell hagyni, hogy az biomasszaként szolgálja a természetet.

10. Összefoglalás
A szakdolgozattal megkíséreltem a témakör teljes áttekintését. Leírtam, elemeztem a felmerülı problémákat, helyzeteket erdıtőz esetén. Az elkészült szakirodalmakat,
a témában megjelent szakmai cikkeket, egyéb információs anyagokat áttanulmányoztam
és megállapítottam, hogy az erdıtőzoltás témakörével keveset foglalkoztak a szakma
részt vevıi. A három esettanulmányból az egyik nagyon értékesen járult hozzá a szakdolgozat elkészítéséhez. Részletesen vizsgáltam az erdıtüzet, befolyásoló tényezıket
kiemelve a szélnek, mint tőzterjedést elsısorban befolyásoló légköri tényezınek a szerepét. Konkrét példákat elemezve oltási tapasztalatokat írtam le. Igyekeztem rámutatni
arra, hogy a címben szereplı események elhárítása, bonyolult taktikai mőveleteket
egész sor operatív intézkedéseket igényel és, hogy fontos az erdıtőz jellemzıinek az
ismerete. Az erdıtüzek oltása igen nagy feladat mind az irányító, mind a beavatkozás-
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ban részt vevıknek. Nagy létszámú tőzoltók, erdészeti szakemberek, más rendészeti
szervek összehangolt munkájára van szükség. Meggyızıdésem, hogy a légi eszközök
bevetésének szerepe fel fog értékelıdni a jövıben. A földi és légi tőzoltás nem lehet
meg egymás nélkül. A légi felderítés az informatika segítségül hívásával fejlıdni fog, ha
annak jelentıségét felismerik. A hazai erdıtüzek alapján megállapítottam, hogy a tőzoltóságok, és erdıgazdaságok kevés erdıtőzoltási tapasztalatokkal rendelkeznek, eszközparkjuk nem megfelelı egy kiterjedt erdıtőz oltásához. Az erdei tőzkárok elleni védekezés színvonala ma Magyarországon elmarad a más területek technikai fejlettségének
szintjétıl, ezért fejlesztésével indokolt foglalkozni. A fejlesztési eredmények gyakorlati
hasznosítása elıbbre lépést jelenthet az erdıtüzek elleni védekezés technológiai és technikai hátterének fejlesztésében, továbbá az erdıtőz-károk értékelésével foglalkozó módszerek és eljárások kidolgozásában. A fejlesztés lehetséges irányai, nem fér bele a szakdolgozat terjedelmébe ezért azt a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A szakdolgozat másik célja az volt, hogy rávilágítson az erdıtőznek és az oltás káros
környezeti hatásainak megismeréséhez, a káros hatások összefüggéseinek megértéséhez.
Feltártam a tőznek az erdıkben, az erdei ökoszisztémákban, a környezeti elemekben
okozott kárait. Megállapítottam, hogy az elpusztult növényvilág és a részben elpusztult
és kicserélıdött állatvilág azt eredményezi, hogy felborul a mikrokörnyezet egyensúlya,
megszakad a kialakult táplálékláncolat. Az új egyensúlyi rendszerek kialakulásáig, további káros változásokat figyelhettem meg az élıvilágban. A tőz visszaveti és megakasztja a regenerációs folyamatokat. Helyi honos fajok, kipusztulását okozhatja, új
fajok betelepülhetnek, és az egész megszokott helyi természeti környezet megváltozik.
Egyes veszélyeztetett, vagy már csak a területen kis egyedszámban megtalálható növények további visszaszorulásának veszélye áll fenn. Az erdı kiegyensúlyozó, élıhely
védı, életteret adó szerepe megszőnik. Kialakul az élıhely pusztulásából adódó idıveszteség. A megégett, ill. felperzselt termıhely, élıhely életébıl, a rajta égés elıtt élt
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élık összessége 1-100 évre hiányozni fog. Várható volt, hogy a hátrányos hatások, az
erdıtőz ártalmai, a környezetet tekintve sokkal nagyobb hatások lesznek. Sokkal több
élılényt, sokkal nagyobb területet károsítanak, mint amennyi esetleges „hasznot” húzhatnánk egy erdıtőzbıl. Az erdıtőzbıl származó „elınyök” elhanyagolhatóak az erdıtőz környezetet romboló hatásai mellett. A faanyagot ért veszteség, ami a minıségi faanyag-károsodást és a mennyiségi faanyag–csökkenést jelenti, jelentıs gazdasági kárt is
okoz. Úgy gondolom, hogy a szakdolgozattal sikerült választ adnom az erdıtüzek oltási
problémáira és a környezetre való káros hatásaira. A szakdolgozatot javaslom oktatási
anyagként rendelkezésre bocsátani.
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