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HOZZÁSZÓLÁS 
HÚSZ ÉV UTÁN 

Az ERDŐ 1954. márciusi számában dr. Járó Zoltán „ A valkói termőhelyfel
tárás eredményei" című tanulmányában írta: 

„ A tudományt a tudományért elv ma már a múlté. Az erdész sok meg
figyelését, tapasztalatát, eredményét legnagyobb részt halálával a sírba vitte. 
A termőhelyfeltárás egyoldalúan csak talaj, növénytársulás, vagy állomány
vizsgálatokra támaszkodott, ezek értékelése, összehangolása még a jövő 
feladata. A korszerű erdőgazdálkodásnak feltétlenül az erdőt a maga teljességé
ben megfelelő erdőtípusok nyújtotta irányításon kell nyugodnia. A természet
ben minden változik, fejlődik vagy leromlik. Az állományfeltáráskor megálla
pított tényezők változnak, ezért bizonyos idő után revízióra van szükség". 

A tanulmányban leírtakhoz húsz év után szeretnék hozzászólni. 
Az erdőt a maga teljességében a korszerű erdőgazdálkodás alapján kell 

fenntartani. Sajnos a termőhelyfeltárás 1953-ban nem vette figyelembe az 
ezen a területen levő nagy vadlétszámot, így egyes ajánlott fafaj esetében nem 
következett be a minőségi és mennyiségi változás. Az értékelésben ez nem 

1. ábra. Valkó 44/a erdőrészlet képe 1973. évben 



2. ábra. Valkó 45/a erdőrészlet képe 1973. 
évben 

3. ábra. Valkó 64/b erdőrészlet képe 1073. 
évben (Fotó: Oácsi György) 

zavar túlságosan, mert 1973. december 31-én még nagyobb a vadlétszám, 
mint 1953-ban volt. 

Azon szerencsés erdész vagyok, aki 1953-tól 70%-ban ráhatást tudtam 
gyakorolni a tanulmányban foglalt ajánlások végrehajtására. Nagyon kíváncsi 
voltam arra, hogy a területen levő élőfakészlet és annak növedéke hogyan 
alakul. A húsz év utáni tapasztalat megdönti a laikusok és sok szakember 
hiedelmét a rablógazdálkodásról, amitől eddig jómagam is féltem. A tudo
mány és gyakorlat összefogása mint minden esetben, most is pozitív eredményt 
hozott. 

A húsz év összehasonlító tényszámai a következők: 
1953. X I I . 31. 1973. X I I . 31 . 

Valkó község határában levő állami erdő fanövedé-
ket szolgáló területe 

magtermelésre szolgáló 
csemetetermelésre szolgáló.. . . 
rét 
nyiladék 
ház, udvar 
rakodó , 
út-, vasút, patak 
termelést nem szolgáló területe 
egészségvédelemre 

1462,19 ha 1364,45 ha 
17,51 ha — h 
0,15 ha 3,36 ha 

9,35 ha 6,70 ha 
35,30 ha " 40,09 ha 
3,25 ha 5,40 ha 
0,90 ha 1,85 ha 

17,01 ha 4,59 ha 
37,53 ha — ha 
— ha 2,81 ha 

ha 



talajvédelemre — ha 3,55 ha 
vadvédelemre — ha 88,47 ha 
szántó vadfold — ha 61,20 ha 
összesen ' 1583,19 ha 1583,20 ha 
Élőfakészlet 98 139 m 3 120 071 m 3 

Kitermelve 20 év alatt 101 970 m 3 bruttó fatömeg 
A tanulmány tárgyalta talaj, állomány, állománytípus térkép a Valkó 44/a-tól 
76/b-ig erdőrészek területe: 1953. X I I . 31-én 
fanövedéket szolgáló 633,91 ha ebből 
akác 275,63 ha 27 765 m 3 101 m3/ha 
egyéb fafaj 358,28 ha 34 342 m 3 96 m3/ha 
összesen 62 107 m 3 

1973. X I I . 31-én 
fanövedéket szolgáló 633,91 ha ebből 
akác . . 265,22 ha 29 177 m 3 110 m3/ha 
egyéb fafaj 368,69 ha 42 905 m 3 116 m3/ha 
összegen 72 082 m 3 

Kitermelve 20 év alatt 54 256 m 3 bruttó fatömeg 
Külön kiemelve három jellemző erdőrészlet adatai: 

1953. évben 
Valkó 44/a 8,43 ha 47 éves sarj ksT . 10% 93 m 3 

Cs , 10% 93 m 
Ny 20% 219 m 
mJ 60% 556 m 3 

Összesen 961 m 3 

1973. évben 
- Valkó 44/a 8,43 ha 10 éves mag: A 95% 550 m 3 

nNy 5% 110 m 3 

660 m 3 

1953. évben 
Valkó 45/a 20,36 ha sikertelen erdősítés. 

1973. évben 
Valkó 45/a 20,36 ha 19 éves mag ktT 60% 750 m 3 

eF, fF 35% 400 m 
hNy 5% 90 m 3 

1240 m 3 

1953. évben 
3 Valkó 64/b 9,70 ha akác 28 éves sarj 1688 m 

1973. évben 
Valkó 64/b 9,70 ha 18 éves mag ksT 5% 35 m 3 

vT . . 5% 65 m 3 

Ef 35% 140 m 3 

Ff 5% 35 m 3 

szNv 30% 320 m 3 

oNv 10% 160 m 3 

A . " 10% 90 m 3 

845 m 3 

A sok negatívum mellett, mint gyakorlati gazdálkodó, végrehajtó erdésznek 
munkám nem volt hiábavaló és ezt húsz év után öröm megállapítani. 


