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Az erdıtüzeket befolyásoló meteorológiai tényezıkAz erdıtüzeket befolyásoló meteorológiai tényezık

Mit tehetünk az erdıtüzek megelızésének érdekében?Mit tehetünk az erdıtüzek megelızésének érdekében?



A vegetációtüzek formái I.A vegetációtüzek formái I.

Földfelszíni tőz (avartőz)Földfelszíni tőz (avartőz)

� A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed.
� Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik.



A vegetációtüzek formái II.A vegetációtüzek formái II.

KoronatőzKoronatőz

� A felszíni tőzbıl fejlıdik ki.
� Kifejezetten gyorsan terjed a sőrő, alföldi fenyıállományokban.

� A keletkezı füst további problémákat jelent (közúti-vasúti közlekedés 
korlátozása, esetleg közvetlen életveszély).



A vegetációtüzek formái III.A vegetációtüzek formái III.

Felszín alatti tőzFelszín alatti tőz

� Aszályos, száraz nyarakon fordul elı.
�Magyarországon leggyakrabban a tızegterületek felett meggyulladó 

felszíni vegetációtőz következménye.

Forrás: Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság



A vegetációtüzek keletkezésének okaiA vegetációtüzek keletkezésének okai

�� TermészetesTermészetes okokokok
�� VillámcsapásVillámcsapás (csak(csak azaz USAUSA--banban éventeévente 1000010000 erdıtőzerdıtőz keletkezikkeletkezik
villámcsapásvillámcsapás miatt!)miatt!)

�� VulkániVulkáni mőködésmőködés (pl(pl.. Hawaii,Hawaii, Java,Java, Borneo)Borneo)

� EmberiEmberi okokokok� EmberiEmberi okokokok
�� EldobottEldobott cigarettacsikkek,cigarettacsikkek, eldobotteldobott üvegeküvegek

�� Hátrahagyott,Hátrahagyott, vagyvagy megfelelıenmegfelelıen elel nemnem oltottoltott tábortüzektábortüzek

�� İrizetlenülİrizetlenül hagyotthagyott gazgaz--,, vagyvagy tarlóégetéstarlóégetés

�� Traktorokból,Traktorokból, ésés másmás (munka)gépekbıl(munka)gépekbıl „kipattanó”„kipattanó” szikraszikra

�� KatonaiKatonai tevékenységtevékenység

�� JátékJáték aa tőzzeltőzzel (gyerekek)(gyerekek)

�� SzándékosSzándékos gyújtogatásgyújtogatás



MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁGON 
AZ ERDİTÜZEK AZ ERDİTÜZEK 

98%98%--A A 98%98%--A A 
EMBERI TEVÉKENYSÉG EMBERI TEVÉKENYSÉG 
KÖVETKEZMÉNYE!KÖVETKEZMÉNYE!



A tőz fejlıdését, késıbbi viselkedését A tőz fejlıdését, késıbbi viselkedését 
befolyásoló tényezıkbefolyásoló tényezık

A növényzet (tüzelıanyag) A növényzet (tüzelıanyag) 
sajátosságaisajátosságai

Domborzati viszonyokDomborzati viszonyokDomborzati viszonyokDomborzati viszonyok

Idıjárási viszonyokIdıjárási viszonyok

„TŐZHÁROMSZÖG”„TŐZHÁROMSZÖG”



Az idıjárás hatása a vegetációtüzekreAz idıjárás hatása a vegetációtüzekre

�� Befolyásolja a tőz keletkezésétBefolyásolja a tőz keletkezését

�� Befolyásolja az oltás technológiáját (pl. légi tőzoltás)Befolyásolja az oltás technológiáját (pl. légi tőzoltás)

�� Meghatározza az erdıtőzMeghatározza az erdıtőz--szezon idejét és hosszátszezon idejét és hosszát

„Új” tudományterület: tőz„Új” tudományterület: tőz--meteorológia, tőzmeteorológia, tőz--klimatológiaklimatológia

FONTOS FELADAT: FONTOS FELADAT: Speciális Speciális idıjárás elırejelzés idıjárás elırejelzés 
készítése készítése az oltásban résztvevık számáraaz oltásban résztvevık számára

Az oltás vezetıje ennek ismeretében meghatározhatja a tőz terjedésének Az oltás vezetıje ennek ismeretében meghatározhatja a tőz terjedésének 
sebességét és irányát, gondoskodhat a tőz oltásában résztvevık sebességét és irányát, gondoskodhat a tőz oltásában résztvevık 

biztonságáról és dönthet az alkalmazott oltási taktikárólbiztonságáról és dönthet az alkalmazott oltási taktikáról



Az erdıtüzeket befolyásoló Az erdıtüzeket befolyásoló meteorlógiaimeteorlógiai
elemekelemek

A szél sebessége és irányaA szél sebessége és iránya

A levegı hımérsékleteA levegı hımérséklete

Relatív páratartalom Relatív páratartalom 

Csapadék mennyiségeCsapadék mennyisége



Szélsebesség és széliránySzélsebesség és szélirány

Az erdıtőzre gyakorolt együttes hatását tekintve a Az erdıtőzre gyakorolt együttes hatását tekintve a 
legfontosabb meteorológiai elem.legfontosabb meteorológiai elem.

Meghatározza a terjedés sebességét és irányátMeghatározza a terjedés sebességét és irányát
1.1. A szélsebesség növekedésével a terjedési sebesség is nıA szélsebesség növekedésével a terjedési sebesség is nı
2.2. Viharos szélben a tőz intenzíven és Viharos szélben a tőz intenzíven és kiszámíthatatlanulkiszámíthatatlanul terjedterjed
3.3. A tőz következtében kialakuló feláramlás magával ragadja a A tőz következtében kialakuló feláramlás magával ragadja a 3.3. A tőz következtében kialakuló feláramlás magával ragadja a A tőz következtében kialakuló feláramlás magával ragadja a 

parazsat; ez erıs szélben messzire eljuthat (ugráló tőz)parazsat; ez erıs szélben messzire eljuthat (ugráló tőz)

A már „lefeketített”, de még izzó parazsat újra lángra A már „lefeketített”, de még izzó parazsat újra lángra 
lobbanthatjalobbanthatja

Igen intenzív égésnél felléphet a Igen intenzív égésnél felléphet a tőzvihartőzvihar. . 
(A forró levegı, a füst és az égéstermékek olyan erıs feláramlása 
következik be, ami a környezı levegı körkörös irányú, viharos 
erısségő oldaláramlását idézi elı)



Szélsebesség és széliránySzélsebesség és szélirány

Forrás: National Geographic



HımérsékletHımérséklet

A hımérséklet jelentısen befolyásolja az erdıtőz életciklusát.A hımérséklet jelentısen befolyásolja az erdıtőz életciklusát.

A hımérséklet napi menetét követi a tőz intenzitása isA hımérséklet napi menetét követi a tőz intenzitása is
1.1. Napközben az égés intenzitása növekszik, éjszaka csökkenNapközben az égés intenzitása növekszik, éjszaka csökken
2.2. Éjszaka a koronatőz gyengül, vagy megszőnik → A tőz terjedési Éjszaka a koronatőz gyengül, vagy megszőnik → A tőz terjedési 

sebessége csökkensebessége csökken
3.3. Az oltási feltételek (elvileg) éjszaka jobbak → A gyakorlatban Az oltási feltételek (elvileg) éjszaka jobbak → A gyakorlatban 3.3. Az oltási feltételek (elvileg) éjszaka jobbak → A gyakorlatban Az oltási feltételek (elvileg) éjszaka jobbak → A gyakorlatban 

azonban a korlátozott látás, az emiatt fellépı balesetveszély, a azonban a korlátozott látás, az emiatt fellépı balesetveszély, a 
légi eszközök alkalmazásának lehetetlensége, a tőzoltók légi eszközök alkalmazásának lehetetlensége, a tőzoltók 
pihentetésének szükségessége az oltási feltételeket nehezíti…pihentetésének szükségessége az oltási feltételeket nehezíti…

A hosszantartó magas hımérséklet hozzájárul a biomassza A hosszantartó magas hımérséklet hozzájárul a biomassza 
kiszáradásához, tehát fokozza a gyulladás kockázatátkiszáradásához, tehát fokozza a gyulladás kockázatát

A levegı hımérséklete közvetve befolyásolja a tőzoltók A levegı hımérséklete közvetve befolyásolja a tőzoltók 
munkájátmunkáját



Relatív páratartalomRelatív páratartalom

Különösen kiterjedt erdıtüzek esetén van jelentıs szerepe.Különösen kiterjedt erdıtüzek esetén van jelentıs szerepe.

Befolyásolja a tőz intenzitását és terjedési sebességétBefolyásolja a tőz intenzitását és terjedési sebességét
1.1. A falevelek kondenzációs magvakként viselkednekA falevelek kondenzációs magvakként viselkednek
2.2. A nedves felület a terjedı tőz nagyobb hıenergiáját emészti fel, A nedves felület a terjedı tőz nagyobb hıenergiáját emészti fel, 

így csökkentve az intenzitást és a terjedési sebességetígy csökkentve az intenzitást és a terjedési sebességet

A relatív nedvesség napi menetét követi a tőz intenzitása isA relatív nedvesség napi menetét követi a tőz intenzitása is
1.1. A relatív nedvesség napi menete ellentétes a hımérséklet napi A relatív nedvesség napi menete ellentétes a hımérséklet napi 

menetével (napközben szárazabb a levegı, mint éjszaka)menetével (napközben szárazabb a levegı, mint éjszaka)
2.2. Ez is hozzájárul az intenzitás éjszakai csökkenéséhezEz is hozzájárul az intenzitás éjszakai csökkenéséhez

A 30%A 30%--os relatív páratartalom kritikus pontos relatív páratartalom kritikus pont
1.1. Ha a rel. páratartalom 30% felett van, az erdıtőz még kezelhetı; Ha a rel. páratartalom 30% felett van, az erdıtőz még kezelhetı; 

30% alatti páratartalom esetén igen nehéz kontrollálni a tüzeket!30% alatti páratartalom esetén igen nehéz kontrollálni a tüzeket!



CsapadékCsapadék

Leginkább a csapadékmentes idıszak hossza befolyásolja a Leginkább a csapadékmentes idıszak hossza befolyásolja a 
vegetációtüzek kialakulását.vegetációtüzek kialakulását.

A biomassza csapadékhiány miatti kiszáradása fokozza a tőz A biomassza csapadékhiány miatti kiszáradása fokozza a tőz 
kipattanásának kockázatátkipattanásának kockázatát
Minél hosszabb idı telik el csapadék nélkül, annál nagyobb a 
kockázat.kockázat.

Hosszantartó szárazság idején gyakoribb a koronatőz Hosszantartó szárazság idején gyakoribb a koronatőz 
Ilyenkor a lombkorona is viszonylag száraz → alacsonyabb a 
gyulladási hımérséklete

A lehulló jelentısebb csapadék a felszín alatti (pl. tızegA lehulló jelentısebb csapadék a felszín alatti (pl. tızeg--) tőz ) tőz 
esetén esélyt ad az oltásraesetén esélyt ad az oltásra



Fokozottan erdıtőzveszélyes idıszakok Fokozottan erdıtőzveszélyes idıszakok 
MagyarországonMagyarországon

� FebruárFebruár végevége –– áprilisáprilis közepeközepe
A hóolvadás után közvetlenül, a kizöldülés elıtt
Okok: felügyelet nélkül hagyott rét- és tarlóégetések
Veszélyeztetett állományok: lombos (tölgy és cser) telepítések és
felújítások

� NyárNyár –– ıszısz elejeeleje
Forró, csapadékmentes idıszakban
A kiszáradt erdei avar és tőlevélréteg gyullad meg; fenyves
állományokban gyorsan kialakul a koronatőz
Okok: eldobott cigarettacsikkek, tőzgyújtási tilalom ellenére gyújtott
tábortüzek, ırizetlenül hagyott gazégetés, stb.
Veszélyeztetett állományok: erdei és fekete fenyves; idısebb lombos
fák



ErdıtőzErdıtőz--statisztika, 2007. statisztika, 2007. 
(elızetes adatok)(elızetes adatok)

Tőzesetek számaTőzesetek száma
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20072007--ben több, mint ben több, mint 

5.500 vegetációtőz5.500 vegetációtőzhöz höz 

vonultak ki a tőzoltók!vonultak ki a tőzoltók!

Leégett terület nagysága [ha]Leégett terület nagysága [ha]
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vonultak ki a tőzoltók!vonultak ki a tőzoltók!

500 tőzesetben 500 tőzesetben 
4.400 ha erdı égett le!4.400 ha erdı égett le!

(elızetes adat)(elızetes adat)

TŐZGYÚJTÁSI 
TILALOM



Az erdıtüzek száma és az összes Az erdıtüzek száma és az összes 
leégett terület leégett terület (1999 (1999 –– 2007)2007)
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forrás: MgSZH Központi Erdészeti Igazgatóságforrás: MgSZH Központi Erdészeti Igazgatóság



A 2007. évi erdıtőzszezon meteorológiai A 2007. évi erdıtőzszezon meteorológiai 
háttereháttere

Az országos havi Az országos havi 
átlaghımérsékletek eltérése a átlaghımérsékletek eltérése a 

sokévi átlagtólsokévi átlagtól

Az országos havi Az országos havi 
csapadékösszegek a sokévi átlag csapadékösszegek a sokévi átlag 

százalékábanszázalékában



Mit tehetünk az erdıtüzek Mit tehetünk az erdıtüzek 
megelızésének érdekében?megelızésének érdekében?

�� Központi,Központi, kormányzatikormányzati feladatokfeladatok
1. Miniszteri rendelet „Az erdık tőz elleni védelmérıl” 

(felelıs: ÖTM; elfogadás elıtt)
2. Országos Erdıtőz Adattár vezetése 

(felelıse MgSZH KEI az OKF-fel együttmőködve; 2002.01.01. óta 
folyamatos)folyamatos)

3. A megyék erdıtőz-veszélyességi besorolása 
(MgSZH KEI – OKF együttmőködés; 2007-ben elkészült)

4. Felvilágosítás, oktatás, nevelés

�� AzAz erdıgazdálkodóerdıgazdálkodó feladataifeladatai
1. Az erdı „tisztán” tartása
2. Kijelölt tőzrakóhely közelébıl az éghetı anyagok eltávolítása
3. Az erdıbe vezetı utak bejáratánál tájékozató táblák elhelyezése



Mit tehetünk az erdıtüzek Mit tehetünk az erdıtüzek 
megelızésének érdekében?megelızésének érdekében?

�� A kutatók feladataiA kutatók feladatai
1. Komplex erdıtőz-kockázati értékelı rendszer kifejlesztése, vagy 

adaptálása
2. Szorosabb együttmőködés a különbözı (érintett) szakterületek 

között 
(jó példa a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıtőzvédelmi (jó példa a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıtőzvédelmi 
Munkacsoportja)

3. Az éghajlatváltozás erdıtőzveszélyre vonatkozó hatásainak 
részletes feltárása

�� Mindannyiunk feladataiMindannyiunk feladatai
1. Nagyobb gondosság az erdıkben és az erdık környékén
2. Vegyük komolyan a figyelmeztetéseket, tiltásokat!
3. Legyünk résen!





Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
További információ:További információ:
nemeth.a@met.hunemeth.a@met.hu


