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Szerkeszt i : 

B U N D KÁROLY 

Megjelenik minden hó 15-én. * Előfizetési dij egy évre 160 korona. 
Az O r s z . E r d . Egyes , oly a lapí tó tagjai , kik legalább 300 K alapí tványt tettek, vala
mint a rendes tagok az esedékes a lap . kamat, i l letőleg 20 K évi tagsági d i j , va la
mint az 1922. évre a lapí tó és rendes tagokra nézve egyarán t kivetett 40 K pótdíj 
fejében kapják. Azok az alapító tagok, kik 300 K-nál kevesebbet alapítot tak, ezen

felül 10 K- t fizetnek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotraany-uteza 6. sz. II. em. 

- « A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. » 
. (Telefon : 37—22.) 3 - ^ ^ 

Meghívó 
az O r s z á g o s Erdészet i Egyesü le t rendkivül i k ö z g y ű l é s é r e . 

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi június hó 11-én 

(vasárnap) d. e. 10 órakor saját helyiségeiben (Budapest, V., Alkot-

mány-utcza 6. sz.) rendkivüli közgyűlést tart a következő tárgy

sorozattal : 

1. Elnök és egy alelnök választása. 

2. Az alapszabályok módosítása, a tagsági és pótdijak emelése. 

3. Az egyesület anyagi helyzetének megvitatása. 

Van szerencsénk az egyesület t. tagjait felkérni, hogy a köz

gyűlésen minél számosabban vegyenek részt. 

Budapest, 1922. évi május hó 10-én. 

Az elnökség. 



Tisztítás, gyérítés, koronabontás. 
Ir ta: Stark D e z s ő . 

Akik egyesületünk folyóiratát állandóan figyelemmel kisérik, • 
azok előtt az uj üzemrendezési utasítás lényege korábbi jeles 
tanulmányokból már rég ismeretes. Ezek a tanulmányok mind 
megegyeznek abban, hogy a német, illetve főként a bajor erdő
gazdálkodás hasznos czélszerüségeit iparkodnak hozzánk áttelepí
teni; természetesen a mi viszonyainkhoz alkalmazkodva. Eme törek
vés észrevehető a német szakkifejezéseknek magyarra való fordí
tásánál is, ami azonban nem mindig sikerül szerencsésen. 

Éppen erre akarom felhívni a figyelmet, nehogy kétértelmű
ségek révén félreértések, esetleg zavarok támadjanak az uj fel
adatok körül. 

Ugyanis: a fiatalosok első korosztályában végzendő ápoló
műveletet általánosan és egyértelműen tisztítás (tisztító-vágás) 
szóval jelöljük. A második korosztálytól egészen az utolsóelőtti 
korosztályig a fiatalosok gondozása és gyarapítása a németben 
„Durchforstung" által történik. E. kifejezésre nálunk az: áterdőlés, 
erdőlés, ritkítás és gyérítés szolgálnak. Végül az utolsóelőtti és 
legutolsó korosztályok rendeltetésszerű előkészítését a fokozott 
fatömeggyarapitásra és a felújításra a német: „Lichtungshieb" 
foganatosítja, amit mi : bontásnak, gyakrabban azonban szintén 
ritkításnak és gyérítésnek is nevezünk. Ebből aztán értelemzavarok 
támadnak, aminek elhárítása czéljából következőkben adnám saját 
szerény véleményemet. 

A „Durchforstung" szószer int való fordításban: áterdőlés; 
erre a műszóra a magyarban használatos nemcsak a ritkítás, de 
a gyérítés is! 

Ellenben az utolsó korosztályokban végzendő „Lichtungshieb" 
műveletnek magyar kifejezésére nézetem szerint csakis a „korona
bontás" szó alkalmas és megfelelő. 

Míg ugyanis a ritkítás és gyérítés megtörténhetik a vissza
maradó törzsek világosságban való gyarapodása nélkül (elhalt és 
alászorult egyedek eltávolítása), addig a koronabontás már előre 
látható, természetes következményei által magában foglalja a 
„Lichtung" szó különös jelentőségét. Mert a koronabontással első-



sorban és minden körülmények között világosságot bocsátunk az 
erdőbe. Igaz ugyan, hogy a koronabontás is tulajdonképen gyérítés, 
de mert viszont a gyérítés alatt nem okvetlen értünk egyszer
smind koronabontást is, tehát az korántsem oly czélszerü és két
ségtelen értelmű a művelet meghatározására, mint emez. 

A fentiek alapján pedig e megnevezéseket következőképen 
rendezném el: A fiatal erdőben 20 éves koráig végzem a 
tisztítást; 21—60 vagy 80 évig, vagyis a jó magzó korig gyéri
tek; a magzó korban aztán koronabontással segítem elő a fák 
műszaki értékgyarapodását, a magtermést és a természetes fel-
ujulást. 

Minthogy e kérdés felett eltérők a szakvélemények: nagyon 
kívánatos volna azokat valamikép egyértelműségre hozni, hogy a 
jövőben mindenkinek legyen határozott támasztópontja, irányító 
szabálya. 

Tehát tisztítás (tisztító-vágás), gyérítés és koronabontás 
(bontó-vágás)! 

ó£ 

Régi magyarnyelvű erdészeti szakkönyv. 

Vanks Imre nyugalmazott primási intéző a közelmúltban 
érdekes szakkönyvet ajándékozott a bányászati és erdészeti főiskola 
könyvtárának. Az könyv 1847-ben jelent meg Budán, s a teljes 
Gzi me: » Erdőkormányzási tan és kiszámítási kulcs az erdészetnek 
minden ágaihoz általában, de különösen földesurak, erdőbirtokosok 
és fakereskedők számára, mellyben az erdőkormányzás, a' telek-
szerelés' vagy gazdasági készületeknek, a' gyarapodás, köbtartalom 
és minden tűlevelű törzsök' és hömpöknek kiszámítása foglaltatik; 
továbbá az összes magyar birodalmat illető erdész- és vadászati 
törvények, a' magasságtávmérő, vagy a' nézdelések' és más föl
mérésekre szolgáló készület, hozzá mellékeltetvén a' használatának 
pontos magyarázása, 's végre a' kerületmérték által bármelly 
fatörzsök' köbtartalma, a' fanemeknek értékökkel összehasonlított 
súlyja és égőereje már felszámítva adatnak elő". Kiadja Tomaschek 
Ede, cs. kir. országos könyv- és számvitelképes, honi-gazdászati-
gyakorlatilag megvizsgált erdésztiszt, Letenye, Szécsi-Sziget és 


