Tisztelt Pedagógusok!
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az Önök segítségével szeretné elérni az óvodás és kisiskolás korú
gyermekeket és szüleiket. A tavaszi és nyári időszakban a napi híradások rendszeresen adnak hírt kisebbnagyobb erdő- és vegetációtüzekről. Az erdőtűz veszélyeire, illetve annak megelőzésére szeretnénk felhívni a
figyelmet. A túloldalon található társasjáték segítségével játékos formában mutathatják be a gyermekeknek,
hogy egy erdőtűz milyen veszélyeket rejt, mit kell tenni, ha füstöt vagy tüzet lát, hol és hogyan gyújthatunk
szabadtéren tüzet, stb.
Az erdőtüzek miatt sokszor kell autópályákat, főutakat lezárni, de a tüzek lakott területeket, tanyákat is
veszélyeztetnek. Az erdőben kialakuló tüzek nemcsak a teljes növényzetet semmisítik meg (fákat, cserjéket,
lágyszárúakat), hanem sok élőlény sem tud elmenekülni a tűz elől.
Az erdőtűz nem csak az erdőben található fákat, bokrokat, hanem a teljes erdei életközösséget veszélyezteti. A
tűz elől sok élőlény nem tud elmenekülni és a tűz pusztítását követően az erdő csak hosszú idő alatt képes
regenerálódni.
A tavaszi időszak – a hóolvadás után a lombfakadásig – rendkívül tűzveszélyes. Az erdőben és a legelőkön, réteken
az előző évből megmaradt nagy mennyiségű elszáradt lomb, fűszálak és a vékony gallyak nagyon könnyen lángra
lobbannak. A gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen átterjed a környező erdőkre és értékes
természeti területekre is.
A tavaszi tüzeket mi emberek okozzuk, túlnyomórészt gondatlanságból! A száraz növényzet meggyújtásakor már
egy kisebb szél is továbbviheti a lángokat a szomszédos gyepes és erdőterületekre.
Az Észak-Magyarországi régió mezőgazdasági és erdő területein (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
megyék) ez kiemelten fontos probléma, mivel itt keletkezik a tavaszi tüzek közel fele.
Az óvodákban játékos gyakorlatokkal, az iskolákban pedig a tananyagba építve, minimális elméleti és érdekes
gyakorlati módszerekkel sajátíthatják el a gyerekek ezeket az ismereteket. Az utóbbi években a felnőttek világának
felgyorsult, zaklatott ritmusa a gyerekek életére is nagy hatással van. Tudjuk, érezzük, gyermekeink több időt,
törődést, odafigyelést igényelnének. A családok mindennapi tűzmegelőzési gyakorlata általában nem tudatos, nem
tervszerű, a mindenkori aktuális veszélyhelyzethez, vagy annak elkerüléséhez kötődik. A gyerekek idejük nagy
részét nem otthon töltik, szabadidejük eltöltésében egyre kevésbé ellenőrizhetőek.
A foglalkozás keretében játékosan lehet választ keresni a gyermekekkel az alábbi kérdésekre:
 Mi miatt keletkezik erdőtűz? (eldobott cigaretta, hanyagul ott hagyott tábortűz, villámlás)
 Mi gyullad meg az erdőben?
 Kinek az otthona ég el az erdőtűzben?
 Ki nem tud elmenekülni a tűz elől?
 Mit tehetünk mi az erdőtűz ellen?
 Ha tüzet látunk, kinek kell szólni? (tűzoltóság, erdészet)
 Mi lesz az erdőtűz után?
 Hogyan védekezhetünk az erdőtűz ellen?
Segítsd az erdészek és a tűzoltók munkáját, és figyelj az alábbiakra:
•
•
•

Soha ne dobj el égő gyufát, szólj ha valaki égő cigarettacsikket dob el!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
Gondosan oltasd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél
visszagyújtja!

•
•
•

Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
Tartsd be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

