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Ismét előtérben a gyújtogatás
Törvénytelen és veszélyes, mégsem mondanak le a száraz növényzet égetéséről
• A számos figyel-
meztetés ellenére 
évről évre visszatérő 
problémát jelent az 
avar, a gyepterületek 
és a nádasok égetése, 
pedig amellett, hogy 
törvénytelen, és a 
bírság mellett támo-
gatások megvonásá-
val is járhat, számos 
egyéb káros hatása 
is van. Az illetékesek 
folyamatosan ellenőr-
zéseket végeznek, de 
nehéz visszaszorítani 
a jelenséget.

ISZLAI KATALIN

Alig telt el úgy nap az elmúlt 
időszakban, hogy ne riasz-
tották volna kigyulladt szá-

raz növényzet oltásához a Hargita 
megyei tűzoltókat, egyes napokon 
egyik eset történt a másik után. 
Alina Maria Ciobotariu, a Hargita 
megyei tűzoltóság szóvivője meg-
keresésünkre elmondta, idén eddig 
35 mezőgazdasági terület meggyúj-
tásával kapcsolatos esethez riasz-
tották a megyei tűzoltókat (ebből 16 
áprilisban történt, közülük 11 Csík-
szeredában), de az esetek száma 
még ennél is magasabb, mivel több-
ször az önkéntes tűzoltó-alakulatok 
avatkoztak be.

Súlyos következmények

A tűzoltósági szóvivő emlékeztetett, 
hogy a száraz növényzet meggyújtá-
sa törvénytelen Romániában, kivéve, 

ha az illető rendelkezik a polgármes-
teri hivatalok által kiállított tűzgyúj-
tási engedéllyel. Ebben az esetben 
is be kell tartani azonban néhány 
alapszabályt. Többek között meg kell 
bizonyosodni, hogy biztosítva van a 
legkevesebb száz méteres távolság 
a tűz és a különböző épületek vagy 
az erdő között, az égetés továbbá 
tilos éjszaka vagy szeles időben. 
Hozzátette: létezik egy együttműkö-
dés a tűzoltóság, a Hargita Megyei 

Környezetőrség és a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi -
zetési Ügynökség (APIA) között, 
amely széleskörű fellépést biztosít a 
gyújtogatókkal szemben. A nádasok, 
bozótok vagy a füves területek kör-
nyezetvédelmi hatósági beleegyezés 
és előzetes tűzvédelmi hatósági be-
jelentés nélküli égetése kihágásnak 
minősül, és 3000-től 6000 lejig terje-
dő pénzbírsággal büntethető a termé-
szetes személyek esetében, a jogi sze-
mélyek pedig 25 és 50 ezer lej közötti 

pénzbírságra számíthatnak. Emellett 
a védett területeken és az ökológiai 
rehabilitációs területeken történő 
égetés bűncselekménynek minősül, 
és három hónaptól egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel vagy bírsággal 
sújtható, amennyiben a keletkezett 
tűz az emberi életet vagy egészséget, 
az állatok vagy a növényzet épségét 
veszélyezteti. Az is fontos továbbá, 
hogy amennyiben a kihágást olyan 
gazda követi el, aki mezőgazdasági 

támogatásra jogosult, a gyújtogatás 
miatt elveszítheti a támogatást. A 
protokoll szerint a tűzoltóság minden 
hasonló esetben ismerteti az APIA-
val a tűz helyszínét, így könnyen ki 
tudják deríteni, hogy támogatásra jo-
gosult gazda területéről van-e szó. A 
szigorú fellépésre azért van szükség 
a tűzoltósági szóvivő szerint, mivel 
egy ártalmatlannak ítélt tarlótűz 
gyorsan tragédiába torkollhat. Noha 
Hargita megyében erre eddig nem 
volt példa, az ország más megyéiben 

már emberéleteket is követelt a szá-
raz növényzet felgyújtása.

Számos káros hatása van

Balla Izabella, a Hargita Megyei Kör-
nyezetőrség vezetője a téma kapcsán 
ismertette megkeresésünkre a ná-
dasok, bozótok vagy füves területek 
égetésének fent említett következmé-

nyeit, majd azt is kiemelte, hogy az in-
tézmény rendszeresen ellenőrzéseket 
végez a gyújtogatások visszaszorítá-
sa érdekében, de a személyzethiány 
miatt nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a védett területen történő égetésekre. 
„Idén csak felügyelet nélkül hagyott 
égetésekkel szembesültünk, de vol-
tak olyan alkalmak az előző években, 
amikor sikerült rajtakapnunk a tet-
test. Idén önkormányzatoktól is kap-
tunk olyan örvendetes visszajelzést, 
hogy beszálltak az illegális égetések 

elleni harcba, és hatáskörüknek 
megfelelően igyekeznek ezeket meg-
fékezni, tetteseket beazonosítani és 
bírságolni” – sorolta Balla Izabella, 
majd kitért a jelenség káros hatásaira 
is. A száraz növényzet meggyújtása 
az érintett helyen légszennyezést 
okoz. Az égetések szén-dioxid és 
további káros égéstermékek, szálló 
és ülepedő részecskék, mint korom, 
por és más veszélyes anyagok kelet-
kezésével járnak. Egy égetés során 
a vegetáció eltűnése révén az erózió 
fokozódik, különösen olyan területe-
ken, amelyek természetes módon is 
ki vannak téve az eróziónak. Ugyan-
akkor nőhet az árvízveszély is. Az 
égetésnek az élőhelyekre gyakorolt 
hatása pusztító lehet. A növényzet 
mellett károsodnak a madárfészkek, 
az emlősök és a hüllők. Az égetésből 
származó füst az emberi egészségre 
is káros hatással van, hiszen külön-
böző, a szemet, a bőrt vagy a légző-
szerveket érintő panaszokhoz vezet-
het. Nem utolsó sorban az égetések 
a magántulajdonban levő javakat is 
veszélyeztetik.

Megvont támogatások

Az APIA, a környezetőrség és a 
tűzoltóság között lévő együttmű-
ködést Haschi András, a Hargita 
megyei APIA igazgatója is kiemel-
te, hangsúlyozva, hogy ennek kö-
szönhetően senki sem kerülheti el 
a felelősségre vonást. Az igazgató 
szerint számos példa volt már arra 
az elmúlt években, hogy a mező-
gazdasági területek felégetése mi-
att nem részesültek területalapú 
támogatásokban a gazdák, évente 
több száz ilyen esetet jegyeznek. 
Kifejtette: miután megkapják a 
tűzoltóság jelentését, megnézik, 
hogy kié az adott terület, és ha tá-
mogatásra jogosult gazdáról van 
szó, megvonják tőle a támogatást. 
Ráadásul nem csak a felgyújtott 
területre kapott juttatástól esik el, 
hanem a teljes területalapú támo-
gatástól, amelyre jogosult volt.

Rengeteg káros hatása van, 
mégis meggyújtják. Jó lenne 
elfelejteni a száraz növényzet 
felégetését
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Hargita megye

A N T A L  E R I K A

T avaly ősszel a Pando Egyesület 
már szervezett egy faültetési na-

pot a székelyhodosi közbirtokossági 
legelőn, most pedig újabb csemeté-
ket telepítenek, hogy a 200 hektáros 
terület visszanyerje fás legelő jelle-
gét. Ahogy Hajdu László Hunor, az 
egyesület elnöke a Székelyhonnak 

elmondta, hektáronként 20-25 cse-
metét ültettek el a tavaly, most 20-at 
fognak elültetni az önkéntesek se-
gítségével. „A 300 csemete nem tű-
nik soknak, de sokkal összetettebb 
a munka, mint amilyennek tűnik, 
hiszen nem csak elültetjük ezeket a 
kis, 20-30 centis fácskákat, hanem 
ellátjuk védőburokkal, azokat pedig 
védőlécekkel támasztjuk ki” – ma-
gyarázta az egyesület elnöke. Az 
óriási fennsík korábban is fás legelő 

volt, ahogy arról a 18-ik század vé-
gén készült osztrák-magyar katonai 
térképek is tanúskodnak – mondta 
lapunknak Kósa István, az egyesület 
munkatársa, hozzátéve, hogy ezek a 
csemeték körülbelül 20-30 év múlva 
lesznek fi atal fácskák, és 150 évre 
van szükség, hogy teljes nagyságuk-
ban kifejlődjenek, hiszen őshonos 
fák, amelyek lassan nőnek.

Az élővilágot is gazdagítják

A szakemberek szerint azért is szük-
ségesek ezek a fák, mert azon kívül, 
hogy árnyékot tartanak az ott legelő 
állatoknak, szarvasmarháknak és 
juhoknak, a legelő diverzitása is gaz-

dagodik, a fák gyökereikkel, lomb-
koronájukkal és árnyékukkal újabb 
mikro-ökoszisztémákat hoznak létre, 
az ágak között különböző madárfajok 
telepednek meg, gyökereik között, 
vagy az alattuk levő aljnö-
vényzetben szintén válto-
zatos fajú élőlények talál-
nak életteret maguknak. A 
tölgyfacsemeték a segesvári 
erdészet faiskolájából, míg a 
bükkcsemeték egy Kovász-
na megyei faiskolából szár-
maznak – válaszolta érdeklődésünkre 
Kósa István. A szervezők a szombati 
faültetésnél is, akárcsak tavaly, kö-
rülbelül 100 önkéntesre számítanak, a 
munka 10 és 18 óra között zajlik.

Tölgy- és bükkfacsemetéket ültetnek Székelyhodoson
• Április 17-én, szombaton 300 tölgy- és bükkfacseme-
tét fog elültetni önkéntesek segítségével a székelyho-
dosi tetőn, a közbirtokosság legelőjén a Pando Egyesü-
let. Az akció célja a fás legelő ökológiai restaurálása.

Őrző-védő céggel 
a guberálás ellen
Őrző-védő cég szolgáltatásai-
nak igénybevételével szorítaná 
vissza a kukázást és a guberá-
lást Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala – tájékoztat az 
intézmény. Az őrző-védő cég 
munkatársai szúrópróbasze-
rűen járőröznek, de elsősor-
ban a lakosság bejelentései 
alapján szállnak ki az adott 
helyszínre. Arra kérik a város 
lakóit, ha ilyen jellegű illegális 
cselekményt tapasztalnak a 
hulladéktárolóknál, azonnal 
jelentsék 0742–038585-ös 
telefonszámon.

• RÖVIDEN 




