
FÜGGELÉK

A műben előforduló erdészeti szakkifejezések szótára és magyarázata*

A

Abtrieb, Abtriebsschlag, 'vágás, tisztavágás ’, így nevezik az erdőben azt a 
vágást, mellyel egy erdőrészben minden fát egyszerre, vagy legalábbis 
egy éven belül levágnak. [Ma tarvágás]

Anbrüchig, ’rothadó, korhadó ’, vagyis olyan fa, amely már elkezd korhadni, 
tehát már némileg reves.

Anflug, ’szélvetés-növedék’, az erdőben az olyan fiatal újulat, amely a 
magfától bizonyos távolságra kel ki, mint a fenyők esetében vagy a 
lombos fáknál pl. nyír, nyár, fűzek, juharok esetében, szemben az 
Aufschlag-gal, a ’nehézmag-növedék ’-kel, amely kifejezéssel azt az 
újulatot illetjük, amely nehéz, függőlegesen lehulló magból származik, 
mint a tölgynél, bükknél gesztenyénél stb.

Anwuchs, Wiederanwuchs, 'növedék’, olyan erdőrészlet, amelyen egy fiatal 
erdő jelenik meg. Ld. felújítás.

Arve, 'havas fenyő’, a cirbolyafenyő ősi, a természetrajzi művekben még ma 
is gyakran előforduló neve, pinus cembra.

Aufforstung, 'növedék ’ Azt jelenti, amit az Anwuchs vagy Wiederanwuchs 
az erdőben, azonban általában az Aufforstung a mesterséges, kézzel 
vetett vagy ültetett erdőfelújítást jelenti, de nem vétség a szóhasználat 
ellen, ha azt mondják, hogy ez vagy az a vágásterület természetes úton, 
tehát vetés és ültetés nélkül ismét „in Aufforstung gebracht wurde”

Auen, 'ligetek', az erdész ezen a kifejezésen csupán beerdősült szigetet vagy 
beerdősült folyópartot ért.

Ausásten, ’kiágozni’, 1. a fa ágait majdnem a csúcsig lemetszeni, 2. a fa 
ágainak majdnem a csúcsig való leszáradása a sűrű állás következtében.

B

Belaubung, 'lombozat', azaz a fa levelei.
Bestand, Waldbestand, Holzbestand, ’erdő-álladék', az erdőnek olyan 

része, amelyet a többitől a fafaj, a kör vagy egyéb tulajdonságok 
különböztetnek meg, amelyek befolyásolják a fakészletet. Természetes 
határok vagy mesterséges nyiladékok választják el a szomszédos, 
másképp kezelt állományrészektől. Faállományon azonban csak azokat 
az erdőrészeket értjük, amelyeken álló fák vannak, ezért állomány. Egy

[A német fogalmak Fuchs által leírt magyar megfelelőit megemelt vesszők közé téve
kurziváltuk. A szócikk végén zárójelben megadtuk a ma használatos magyar kifejezést is.]
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vágásterület, amelyen a fa már fekszik vagy felölezték, már nem 
állomány.

Bestockung, ’tőrsállás ’, a fáknak egy állományon belül sűrűbb vagy ritkább 
állása, tehát a törzsek kisebb vagy nagyobb száma pl. egy holdon. Ezzel 
a kifejezéssel jobb vagy rosszabb törzsállást jelezhetünk. Nevezhetnénk 
tulajdonképpen befásultságnak, mert csak sarjerdőnél adódik a törzsszám 
nagyobb vagy kisebb sokasága, a sarjadzóképes tuskóknak a száma a 
mérce az állomány jobb vagy rosszabb sűrűségének. Teljes sűrűségű 
(teljesen zárt) ’teljes tőrsállású’ egy állomány, ha benne a fák olyan 
szorosan állnak, hogy ágaik fenn a koronában egymásba érnek. Ha nem 
mindenütt ez az eset, nem teljes vagy tökéletlen a törzsállás. 
[Értelmezésem szerint a törzsállás kifejezés a sűrűséget jelenti, csak nem 
fatömegben, hanem törzsszámban.]

Bewaldet, waldigt, ’erdős ’ Erdős a táj, ha jó részét erdő takarja.
Blösse, ’vigály, tisztás ’, az erdőben található füves térség, melyen 

egyátalában nem áll fa.
Block, Brettholz, Tram, ’tusko, deszka-tuskó’, szokásosan 2-3 öl hosszú, 

deszkának való erősebb törzsdarab. [Ma rönk, fűrészrönk].
Borkenkafer, fenyőszú', Dermestes typographus, így nevezik azt a kis 

barna, csupán 2-2,5 vonás hosszú bogarat, amely inkább maga mint 
álcája a fenyő belső, puha kérgébe (a szijács kéreg ’hárshej’) kígyózó 
vonulatokat rág, ezáltal a geszt nedvforgalmát megzavarja, és a fa halálát 
okozza.

Buche, Rothbuche, ’bikkfa ’, fagus sylvatica, fa. Buchelmast 
’bikkmakoltatás ’

C

Classenareal-Beháltniss, ’korosztály-térlet ’ minden erdőt átlagkora szerint, 
szálerdő esetében általában 20-20 éves, sarjerdőnél 10-10 éves 
korcsoportokba sorolják a területükkel együtt, melyek együttesen adják 
ki az erdő területét. Ezt korosztálytérlet- viszonynak nevezzük. [Ma 
fordulószaki terület].

Completierung dér Schlage ’a vágás kipótlása’ Az újulatban található 
hézagok kiegészítése, vagy pótlása vetéssel vagy ültetéssel, tehát 
mesterségesen.

Compositions- oder Mittelwald, ’kőzerdő’, tulajdonképpen sarjerdő, 
melyben azonban 15-20 lépésre egymástól egyes meghagyott fák állnak 
több vágásfordulón keresztül, hogy épület-, ipari-, vagy szerszámfának 
alkalmas, vastagabb fák nőjenek. [Ma középerdő].
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Coulissenhieb, Springschlage 'ugró- vagy szinfalvágás ’ Erdőfelújítási 
mód, amelynek során hosszú, egészen keskeny, kb. 20 öl széles 
nyiladékokat készítenek, a rajta álló fákat tarra vágják, mellette éppen 
ilyen széles erdősávokat hagynak meg váltakozva, éveken át.

D

Dickicht, Dickicht des Waldes, ’sűrűség’ Olyan fiatal erdő vagy olyan 
sűrű állás a fiatal erdőben, melyben a fák olyan sűrűn állnak, hogy alig 
lehet áthatolni rajta.

Dominiren, Dominirend, Vorherrschend, ’túlnyomó ’ Ha egy 
állományban valemely fafaj fái nagy számban uralkodnak, úgy azt 
mondjuk, hogy ezek uralkodók. Ugyanígy nevezik túlnyomónak az 
állomány azon fáit, amelyek a többieket túlnövik, ezeket elnyomják, 
növekedésükben gátolják. [Ma uralkodók].

Dunkelschlag, ’homályvágás’, vágásérett szálerdőben az a vágás- vagy 
erdőfelújítási mód, amelynél a vágás biztosítja az egyenletes 
makktermést, megakadályozza a talaj elgyomosodását. Először annyi fát 
vágnak ki, hogy a lábon maradt fák szélső ágai még érintkeznek 
egymással, vagy csak 1-2 ölnyire állnak egymástól, majd csak akkor 
vágják le a még lábon álló fák nagyobb részét, amikor néhány év 
elmúltával ezeknek a fáknak az árnyékvédelmében elegendő újulat 
mutatkozik, ld. Lichtschlag [Ma előkészítő vágás].

Durchforstung, ‘áterdőzés’ Ezen a kifejezésen azt az erdőbe való 
belenyúlást értik, amellyel egy még nem vágásérett, tehát még fiatal, 
vagy már rudas vagy középfává nőtt erdőben minden olyan gyengébb fát 
eltávolítanak, melyet erősebb fák már túlnőttek, tehát a csúcsukat már 
nem éri nap és már elnyomott állapotban vannak. [Ma alsószintű 
gyérítés].

E

Eibe, Rotheibe, ’tiszafa ’, taxus baccata, fa.
Eiche, 'tölgyfa ’, quercus, fa. Stieleiche, quercus pedunculata. Traubeneiche, 

quercus robur, [kocsánytalan tölgy]. Cerreiche vagy Zereiche, quercus 
cerris vagy austriaca, 'cserfa ’

Eichelmast, ’makoltatás ’
Eingehen, ’elévül’ Pl. egy erdő fiatal újulata elévül, azaz újra és újra 

elpusztul.
Entgipfeln, ’letetőzni ’ A fa csúcsát levágni.
Erfahrungstabellen oder Erfahrungstafeln, 'tapasztalati eredmény- 

táblák’ Olyan táblázatos kimutatások, melyekből különböző fafajok,
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különböző korban, más-más minőségű talajokon, különféle gazdálkodási 
módok esetén az állományok, mérések és számítások alapján kiszámított 
fakészlete kiolvasható. [Ma fatermési táblák],

Extensive Forstwirthschaft, ’terjedékes vagy külterjes erdei gazdaság’, 
olyan gazdálkodás, melyben az erdőjövedelem inkább az erdő nagy 
kiterjedéséből, mint kitűnő kezeléséből származik. Ld. Intensive 
Forstwirthschaft.

F

Fassdauben, ’dongák; dongafa’ Hordók készítésére alkalmas vagy arra 
használatos fa.

Fichte, fenyő’, pinus picea, fa. [Malucfenyő],
Flossholz, ’úszofa ’, az a fa, amelyet vízen úsztatással egymással 

összekötözött fatörzsekben, 'uszony ’ szállítanak. [Ma tutajfa], 
Flossrechen, ’szálrekesz, úszozár’ Az a vízi építmény, amellyel a folyón 

úszó fahasábokat vagy magukban úszó törzseket és fadarabokat 
felfogják. [Ma gereb.]

Föhre, die Kiefer, ’topolya-fenyű’, pinus sylvestris. /Ma erdeifenyő]. 
Formzahlen, formaszámok’ Számtalan méréssel és vizsgálattal 

meghatározott viszonyszámok, amelyek egy fa fatérfogatát a vele azonos 
magasságú és alapterületű hengeréhez viszonyítva adja meg. Ha tehát 
megállapítottuk, hogy egy zárt erdőben nőtt jegenyefenyő fele akkora 
tömör fatömegű, mint az a henger, amelynek ugyanakkora a magassága 
és az alapterülete mint a jegenyefenyőé, akkor annak a jegenyefenyőnek 
az alakszáma 0,5. Ezen alakszámok ismeretében -  a mai idők találmánya 
- , az egyes fák tömör fatömegének a könnyű és gyors meghatározásához 
csupán az alsó átmérőt (a földtől mért mellmagasságban) és a fa teljes 
magasságát kell megmérni.

Forst, 'erdő ’ ugyanaz, mint a Wald, csak általában a Forst egy nagyobb, több 
erdőkerületből álló, már rendezettebben kezelt erdőt jelent. Az 
ellentmondás gyakran a német nyelvhasználatból adódik, pl. egyformán 
jó a Forstmeister vagy Waldmeister, Forstwirtschaft vagy 
Waldwirtschafit, Forstrevier vagy Waldrevier, ezzel szemben sohasem 
Urforst, hanem Urwald. Akármennyire is elterjedt és érthető a 
Forstrevier, nem használatos a Feldforst, hanem Feldwald [ligetes erdő], 
s nem Niederforst, hanem Niederwald, [sarjerdő] nem Hochforst, hanem 
Hochwald [szálerdő], akármekkora is legyen, és bármilyen szabályosan 
gazdálkodjanak is benne. Ezzel szemben egy kis erdőben is Förster van 
és nem Waldner, egy erdésziskolához tartozó kert Forstgarten és nem 
Waldgarten, az iskola is Forstschule és nem Waldschule. Ezek után az 
egyik vagy a másik két egymáshoz hasonló jelentésű szó használatához
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nincs más igazi kapaszkodó, mint a bevezetett szóhasználat. Itt tehát nem 
jelent hibát sem a Forst, sem a Wald, ha 'erdő’, legfeljebb a Forst-ot 
mint 'erdőség ’-et használhatjuk, igaz, hogy azt Waldung kifejezéssel is 
lehet jelölni.

Förster, ’erdősz, erdész’, egyike az erdőkezeléssel foglalkozó alsóbb 
hivatalbelieknek. Oberforster, Waldbereiter, ’főbberdész ’, ez az 
erdőmester és az erdész közötti hivatalbeli.

Forstbetrieb, Waldbetrieb, ’erdőszet, erdőgazdálkodás.
Forstgarten, ’erdészkert’, körülkerített hely, amelyben erdészeti növényeket, 

fákat és cserjéket nevelnek, és ahol egy erdésziskola mellett egyúttal a 
tanulókat vetésre és ültetésre tanítják. [Ma csemetekert].

Forstgesetz, ’erdőtörvény ’
Forstgehaubestimmung, ’erdővágás- becslős’, eljárás és előírás, ami 

nemcsak az erdő hozadékát állapítja meg, hanem a hozzá tartozó évi 
vagy szakaszos terület nagyságát is. [Ma hozadékszabályozás].

Forstgewáchse, 'erdei- növények’, valamennyi az erdőben előforduló 
növény.

Forstmássig, ’erdőszeti’, az erdészeti tudományok szabályai szerinti.
Forstmeister, Waldmeister, ’ erdőmester’, a legfelső erdőkezelői 

alkalmazott.
Forstordnung, Waldordnung, ’erdőrend’, az erdőségek nevelésének, 

fenntartásának és használatának az előírásai.
Forstrath, 'erdőtanácsos a dirigáló, az erdőmester felett álló erdészeti 

alkalmazott.
Forstregulirung, Waldregulirung, ’erdőrendezés’, ez a kifejezés nemcsak 

egy erdő fahozadékának megállapítását jelenti, és szükség esetén annak a 
vágásforduló alatti elosztását, hanem az erdőterület, a szolgalmak és az 
erdőkezelés egyéb viszonyait is.

Forstrevision, ’erdei visgálat (Vagy vizsgálat) ’, az erdő állapotának a 
megvizsgálását jelenti, főleg annyiból, hogy mennyire függ a jó, vagy a 
rossz kezeléstől, azaz az erdészeti személyzet hozzáértésétől és 
tevékenységétől.

Forstrevir, ’erdőszak’, az erdőnek minden olyan részlete, amely a 
gazdálkodást vagy a felügyeletet illetően külön testet alkot.

Forstschule, ’erdésziskola’, az az intézet, melyben a növendékeket az 
erdészeti tudnivalókban, azok felhasználásában és az erdészkedésben, 
elméletileg és gyakorlatilag kiképzik.

Forstschutz, ’erdővédelem ’, az erdő védelme azoktól a káros befolyásoktól, 
melyeket elemi csapások, emberek, barmok, vad és rovarok okozhatnak.

Forstservituten, 'erdei szolgálom’ ,azok az erdőre nehezedő terhek, 
juttatások vagy haszonvételek, melyeket az erdőtulajdon viselni, engedni 
vagy teljesíteni köteles.
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Forstunkrauter, 'erdei gyomok’, azok a buján növő, gyakran cserjés 
növények, amelyek az új vágásterületeket gyakran beterítik, és ezzel a 
fiatal facsemeték növekedését és tenyészetét gátolják. Ezekhez tartoznak, 
főleg, die Himbeere, 'málna’, die Brombeere, 'szeder' die 
Heidelbeere, ‘áfonya’, die Heide, 'hanga', dér rote Holunder, 'veres 
bodza die Weidenrose, fűzkin ’, die Pfarrenkreuter, ’páfrán ’ stb.

Forstverein, 'erdész egyesület’
Forstvermessung, ’erdőmérés’
Forstwesen, Waldwesen, 'erdészet’, az erdészettan oktatása és alkalmazása, 

tehát elmélet és gyakorlat együtt.
Forstwissenschaft, ’ erdészettan’, az erdő nevelésére, fenntartására, 

használatára vonatkozó szabályok és előírások összességének egy 
tanrendszerbe való foglalása.

G

Gebürgsrücken, ’erdőhát ’
Gehaubestimmung, Id. Forstgehaubestimmung.
Geschlossen, geschlossener Wald, ’telyjes erdő, zárt erdő’, amely egyéb 

ingatlanokkal nincs feldarabolva, vagy sok vágásterülettel az 
egybefüggése széttöredezve.

Geschlossener Bestand oder Waldbestand, ’telyes álladék, zárt álladék’, 
melyben a fák olyan sűrűn állnak, hogy koronaágaik egymásba érnek 
vagy legalábbis érintkeznek. Ld. Bestand és Bestockung.

Gestübe, ’szénpor a föld és faszén keverék törmeléke, amivel a szénégető a 
boksát befedi, hogy azt ne érhesse levegő.

Gipfel, 'tető', a fa koronájának felső része, ld. Krone. [Ma a fa  csúcsa],
Gipfeldürre, ’ te tőszáradás’, a fának az a beteges állapota, amikor a felső 

ágai száradni kezdenek, az aggság jele. [Ma csúcsszáradás].

H

Hainen, 'irtani’, kiirtani.
Hau, 'vágás', azonos a Hieb-bel vagy Schlag-gal.
Halbschatten, félárnyék', a talajnak olyan árnyalása a fák alatt, amikor a 

napsugárzás naponta csak néhány órán át éri ugyanazt a területet.
Heister, Setzheister, ‘győkültetvény’, vastagabb, gyökeres fácskák, legalább 

puskacső vastagságúak, és egy ölesek vagy valamivel hosszabbak. [Ma 
gyökeres dugvány.]

Heger, Waldheger, Waldhajduk, Waldaufseher, Waldhüter, 
'erdőkerülő’, az erdővédszemélyzet egy tagja.
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Hochwald, 'szálerdő, szálas erdő’, amelyben a fák olyan kort érnek meg, 
amikor magasak és vastagok, egyúttal az erdő felújulása is jórészt magról 
következik be, a fenyőerdőkben kizárólag magról.

Holzertrag, ’fatermény’, az a famennyiség, általában ölben kifejezve, amely 
az erdő letartolása során jelentkezik. [Ma fakészlet.]

Holzertrag, durchschnitzmássiger, ’közép-fatermés ’, abból adódik, ha egy 
erdőség minden állományrészének kiszámítják a vágáskori fakészletét, és 
elosztják a vágáskor éveinek a számával. [Ma vágáskori átlagnövedék]

Holzertrag, normaler, ’szabályszerű fatermés ’, amelyet teljes sűrűségű vagy 
teljes záródású vágásérett korban 1 hold tartalmaz. Holzertrag, 
nachhaltiger, folyton tartó fatermés’, fatermés, amelyből évente csak 
annyit vágnak ki, amennyi a növedék. [Ma tartamos fakészlet.]

Holzmasse, ’fatömeg’, jelenlegi famennyiség, amelyet az állomány ma 
tartalmaz. [Ma élőfakészlet].

Holzung, urbarial Holzung, ’úrbéri faizás ’, az úrbéri fa haszonvétele.
Holzverschwendung, fatékozlás ’
Holzzucht, fatermesztés’, az erdő felújítása és felnevelése. Künstliche 

Holzzucht, 'műves fatermesztés’, amikor a fatermesztés vetéssel vagy 
ültetéssel történik, ezzel szemben a natürliche Holzzucht 'természetes 
fatermesztés ’, amikor az erdő felújítása célszerű vágásvezetéssel történik. 
[Ma mesterséges vagy természetes felújítás].

Hornbaum, die Hainbuche oder Weissbuche, 'gyertyánfa’ carpinus 
betulus, néhány erdészeti szakíró Hombaum-nak nevezi.

Horstweise, fészkes’, olyan fiatal állomány, amely nem egyenletes sűrűségű, 
hanem csak csoportosan vagy fészekszerűen sűrű.

Humus, oder Dammerde, ’szinföld, televény-föld’, a talaj felső rétege, 
amely hamvatag, tápanyagokban gazdag,

I

Impragnieren, das Holz imprágnieren, fát beszorítani ’ amikor a zöld fa 
természetes nedveit kihajtják, és ezek helyét más, általában oldott, 
ásványi anyagokkal, hidraulikus nyomással vagy gőz segítségével töltik 
ki, aminek következtében a fa rostjai hosszú ideig ellenállnak az időjárás 
rombolásának. [Ma fatelítés].

Incompleter Bestand, ’hiányos tőrzsálladék’, amikor az állomány nem 
mindenütt teljes sűrűségű. Ld. Bestockung. [Ma záródáshiányos 
állomány]

Intensive Forstwirthschaft, ’belterjes gazdaság’, esetében az erdő legkisebb 
területe is állandóan a legnagyobb és legértékesebb fateljesítményt adja.
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K

Kernfáule, ’bélredvesség ’, a fának az a beteg állapota, amikor belülről kifelé 
korhadni kezd.

Kiefer, gemeine, ’topolya fényű’, pinus sylvestris, fa. [Ma erdeifenyő.]
Klausen, Holzklausen, 'zsilip ’, általában fából épített vízgyűjtő, amely nagy 

mennyiségű vizet képes tárolni, amelyet néhány órán keresztül a 
faúsztatáskor leengednek. [Ma vízgyűjtőgát].

Knorrig, ’görcsös ’, az a törzs vagy ág, amikor a farostok ugyanazon a helyen 
egymásba kuszálódnak és egyfajta csomót képeznek.

Knoppern, ’gubacs ’, rovarszúrás, (gubacsdarázs) nyomán keletkezett ráncos 
kinövés a tölgy magtokján az ország déli vidékein, amit bőrcserzésre és 
festésre használnak.

Köhler, ’szén-égető’, aki fából szenet készít.
Kölerei-Betrieb, ’szénüzés’, az egész faszénégetést jelenti. [Ma szenítés].
Kohlstatte, Meilerstatte, ’szénégető hely’, általában 5 öl átmérőjű 

elegyengetett tisztás az erdőben, ahol a szenítés történik
Kohlkörbel, ’szénkas ’, a szokásos szénmérték, noha leggyakrabban 

deszkából vagy hordódongából készítik.
Kohlung, ’szénvidék ’, az erdőnek az a része, ahol a szenítés folyik.
Koschar, valójában Pferch, 'kosár', marhaállás a szabad ég alatt, amit 

könnyű, szállítható, gyakran vékony erdei rudakból készített kerítés vesz 
körül.

Kopfholz, Kopfholzzucht, ’korona-fatenyésztés ’, némely fának olyan 
módon történő hasznosítása, amikor embermagasságban, a fa felső részét 
levágják és néhány évvel a vágás után képződött új hajtásokat újra 
levágják és felhasználják. [Mafejesfa üzemmód].

Kreissage, 'körfűrész'
Krone dér Baume, ’a fáknak koronája ’ A fák felső része a törzzsel és az 

ágakkal együtt.
Krummholz oder Legföhre, ’henyefenyő’, pinus montana vagy pumilio, 

bokorszerű, tűlevelű fa, Krummholzregion, ’henyetáj ’
Kultur, kultiviren, ’művelés, művelni’, fiatal erdőt magvetéssel vagy 

ültetéssel, tehát műveléssel felújítani. [Ma mesterséges felújítás].
Künstliche Holzzucht, ’mesterséges fatermesztés (erdőtenyesztés)’ ld. 

Holzzucht.

L

Lassreider, ’utófa ’, a saijerdőben állva hagyott vékonyabb, vagy vastagabb 
fák, melyek később magtermésükkel a vágásterületet beszórják. [Ma 
hagyásfa].
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Laubholz, ’lombfa', minden olyan fa, vagy cserje, amelynek éghajlatunk 
alatt tavasszal megjelenő, majd ősszel lehulló levelei vannak és nincs 
gyantás gesztje.

Laubrechen, Streurechen, ’galyszedés ', a lehullott lomb és a földön fekvő 
ágak összegyűjtése alomnak a marha alá. Ezáltal a humuszképződés 
károsodik.

Lehne, Berglehne, ’hegyoldal ', valamely hegy lejtője.
Lerche, Larche, veres fenyő’, pinus larix, az egyetlen hazai csak nyáron 

zöld fenyőféleségünk.
Lichtschlag, ’világvagás ’, a fák olyan állása a vágás után, amikor egymástól 

20-30 lépésre vannak és még néhány évig állva maradnak magtermés 
végett. [Ma vetővágás].

Loden, Stockloden, ’tőkesarj’, a lombos fák tuskóinak fiatal, bőséges 
hajtásai.

Lücken, lückenhaft, 'hiányos álladék', olyan állomány, melyben több
kevesebb egészen fátlan foltok, vagy olyan helyek vannak, ahol 
egyátalában nincs újulat.

M

Markiren, stempeln, 'jegyezni', a fának vagy törzsnek erdei kalapáccsal 
történő megjelölése

Massenverháltniss, 'tömeg-arány', az a viszony, amelyben valamely 
állományban előforduló fafajok fatömege vagy fatermése az egész 
állomány fatömegéhez viszonyul. Pl. egy jegenyefenyő állományban 
tölgy is van, melynek fatömege 1/3-a az egész állománynak, így a 
tömegarány tölgy 1/3, a jegenyefenyő 2/3. [Ma elegyarány.J

Mastwald, ’makerdő’, ebben az állandó tölgy- vagy bükkmakkterméssel 
disznót lehet hizlalni.

Meiler, Kohlmeiler, 'mile ’, a szénégetés szabályai szerint berakott farakás, 
amelyben a szenítés történik. [Ma boksa].

Meilerdecke, ’miletakaró ’, az a szalma- vagy rőzseborítás, mellyel a boksát 
beterítik, mielőtt a szén és föld keverékkel a levegő elől letakarnák, ld. 
Gestübe.

Meiler-Haube, ‘milefedél ’, a boksa legömbölyített sapkája.
Mittelgebirge, 'középhegység', azok a hegyek, amelyek általában a magas 

Alpok előhegyeit alkotják, általában a csúcsukig erdősültek, és 
magasságuk nem haladja meg a tengerszint feletti 4200 lábat. Itt húzódik 
nagyjából az erdőtenyészet határa. 5000 lábnál magasabb hegyek már a 
magashegységekhez tartoznak.

Mittelholz, 'kőzépfák', a szálerdő állomány azon fái, amelyek 
középvastagok, 2-10 col átmérő közöttiek. [Ma átlagfa].
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Mittelwald, ’kőzéperdő’, ld. Kompositionswald.
Modellstamm, ’mintátőrzs'', valamely erdő fakészletének alakszámmal 

történő kiszámításánál felhasznált törzs, melynek vastagsága a 
próbaterület valamennyi megmért törzsének az átlaga.

N

Nachhaltig, nachhaltige Bewirthschaftung, ’folytontartó gazdaság’, 
évente csak annyi fát vágnak ki, amennyi a növedék. [Ma tartamos 
gazdálkodás].

Nadelholz, Nadelholzwalder oder Waldungen, ’fenyűerdők’, melyeknek 
legtöbbször örökzöld, egészen keskeny, merev és tűszerű levelei vannak, 
és emellett gyantás gesztjük.

Nachwuchs, junger Nachwuchs, ’utósövedék, utósarjadék, utónővés’, 
valamely erdő fiatal facsemetéi. [Ma újulat]. Unterdrückter 
Nachwuchs ‘elgátólt növedék’, melyet a mellette álló fák erős árnyéka 
növekedésében akadályoz. [Ma elnyomott újula],

Niederwald, 'lábas erdő', amely erdőben a rövid vágásforduló 
következtében a fák nem lesznek számottevően vastagok, és az erdő 
megújulása főleg a levágott tuskók sarjaiból történik, ritkán 
gyökérsarjból, legkevésbé magból származik. A lábaserdőt legfeljebb 30- 
40 éves korig hagyják meg, ezzel szemben a szálerdőt legtöbbször 80- 
120 éves vágásfordulóban kezelik. [Ma sarjerdő].

O

Oberholz, ’marasztványfa’, a sarjerdőben épület vagy szerszámfának 
meghagyott, vastagabb fa. [Ma hagyásfa].

P

Pferch, 'kosár', ld. Koschar.
Plenterwirthschaft, Femelwirthschaft, 'tétóvágás', kezdetleges

erdőgazdálkodás, mellyel az egész erdőben innen-onnan vesznek ki 
egyes fákat vagy kis csoportokat, összefüggés nélkül, tervszerűtlenül. 
[Ma szálaló gazdálkodás].

Pottasche, 'hamuzsir, szalajka', fahamuból készül, kilúgozással, főzéssel és 
hevítéssel, a kereskedelemben mint lúgsó kerül forgalomba.

Práventiv Massregen, ’előző rendszabályok', azok az intézkedések és 
eszközök, amelyekkel az erdei kihágások elkövetését meg lehet 
nehezíteni. [Ma megelőző rendszabályok].
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Probejoch, 'próbahold’, valamely erdőállomány fakészletének 
megállapításához szükséges egy holdnyi terület.

Prügelholz, ’dorongfa’, karvastagságú fa, olyan vékony, hogy az erdőben 
már nem hasítják ketté.

R

Raubwild, ’órvad’, legnagyobbrészt más. emlősállattal vagy madárral 
táplálkozik, és ezért veszélyes a szelíd lábasjószágra és a vadaskertekre. 
[Ma ragadozók]

Raubvögel, ’órmadarok’ /Ma ragadozó madarak].
Ráumde, ’gyérhely ’, erdei tisztások (ld. Blösse), ahol egyes fák még állnak.
Reidel, ’kőzágfa ’, 6-9 col átmérőjű, erősen ágas, fiatal fák. /Ma böhönc.]
Regelmássiger Zustand des Waldes, ’az erdő rendes állapotja’, melyben 

minden korosztályú állomány megtalálható arányos mértékben, 
amennyiben legnagyobb részt teljes sűrűségűek.

Region, Waldregion, ’erdei tá j’, az a határ ameddig az adott szélességi 
fokon és tengerszint feletti magasságban még erdei fák előfordulnak. 
Heidelbeerregion, 'áfonyatáj', az a tengerszint feletti övezet, ahol az 
erdőben az áfonya megtalálható. Krummholzregion, ‘henyetáj’ az 
tengerszint feletti övezet, amelyben a magas hegységekben a henyefenyő 
él.

Reisigholz, ’galyfa ’, csak gyenge, vékony ágakból álló köteg. [Ma rőzse].
Riesen, trockene, und Wasserriesen, ‘száraz és vizes ereszek’, fából 

készült keskeny csatornák, melyekben a beledobált hasábfákat -  
Wasserriesen esetén a a bevezetett víz viszi le. A száraz ereszeken a 
belehányt törzs vagy hasábfa a meredek hegyoldalon éppen ennek 
lejtésénél fogva nagy sebességgel csúszik vagy száguld lefele. [Ma 
nedves vagy száraz csúszdák vagy csúsztató vályúk].

Ringeln, den Baum ringeln, 'körözni ’, a fának olyan megrongálása, amikor 
a kérget körbevágják, ezáltal a geszt nedvkeringése megszakad, és 
különösen a fenyőfa hamarosan elpusztul. [Ma a fa meggyűrűzése].

Rodung, Rottung, Waldrodung, 'irtás', az erdő fáinak vagy bokrainak 
kiirtása valamilyen gazdasági okból.

Rothwild, ’gim, rőtvad’ a szarvas és az őz.
Rothfáule, 'vörös redvesség ’, a fának az a beteg állapota, amikor belül még 

nem állt be a korhadás, de a fa már elkezd kártyásodni és pudvásodni. 
Különösn a fenyőnél a vöröses színeződés árulja el.

Rücken, Gebürgsrücken, ’erdőhát’ /Ma gerinc].
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s
Scheitholz, ’hasábfa ', vastagabb fából hasított ölfa.
Schindelhoz, ’szelményfa, zsindelyfa ’, Schindelerzeugung, ’szelmény- 

készítés’, Schindelmaschine, 'szelmény-műkőny, szelmény-gép' /Ma 
zsindelykészítő gép].

Schlag, Holzschlag, vágás ’
Schlagordnung, ’vágás-rend’, mellyel egy terv alapján a vágások egymás 

után következnek.
Schlagbares Holz, ’vágható f a ’, amely már elérte valamilyen okból a 

szükséges érettséget és vastagságot.
Schlagweiser Betrieb, ’szakaszonkénti vágás’, ha valamely erdőből a fát 

nem innen-onnan, vagy kisebb kialakított csoportokból termelik ki, 
hanem nagyobb, általában egymással bizonyos kapcsolatban álló 
térszakokban, akkor mondjuk, hogy itt már szakaszos vágás folyik. [Ma 
tér szákozás].

Schlingpflanzen, 'kúszó növények, indás növények, amelyek fákra vagy 
bokrokra felkúsznak.

Schluss des Waldes, geschlossener Wald, ’telyjes álladéku erdő’ ld. 
Geschlossen. [Ma teljes záródású (sűrűségű) erdő],

Schwarzwild, ’vaddisznók ’, nevezik die Wildschwein-nek is.
Servituten, ld. Forstservituten.
Schneedruck, ’hónyomás’, elemi csapás, amikor a fiatal sűrűségben sok fa 

azért hajlik meg és törik össze, mert csendes időben a hó olyan nagy 
mennyiségben fekszik rájuk, hogy annak súlya meghajtja és letöri őket.

Setzheister, ld. Heister
Setzstangen, 'ültetvény', 2-3 col vastag, 6-8 láb hosszú, melyet gyökér 

nélkül a földbe dugnak, így néhány fafaj, legtöbbször füzek és nyárfélék, 
nagyon egyszerű módón telepíthetők. /Ma sima dugvány],

Spleissen, Kohlspleissen, ’szénvonás’, amikor a szénégető a már kiégetett 
szenet különböző szerszámokkal a boksából folyamatosan kihúzza, 
miután a parazsat a boksában eloltotta.

Statte ld. Kohlenstatte,
Stangenholz, Stangenwald, ’sudárfa, sudár erdő’, fiatal erdő, melynek fái 

már 4-6 colra megvastagodtak. [Ma rúdfa, rudaserdő].
Steckreiser, Stupfer, 'dugvány' Rövidre vágott hajtásokat vagy ágakat 

néhány puhafa fajnál földbe dugnak és így szaporítanak.
Streurechen, ld. Laubrechen.
Stockzins, Holzpreis auf dem Stocke, ’tőkeár', a fa tiszta értéke vagy ára az 

erdőben, termelési és szállítási költségek nélkül. [Ma tőár].
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Sukzessiver Hau, ’utánlagos vágás’, erdőfelújítási mód, amikor rendre, 
évről évre, több éven keresztül, a valamilyen okból szükséges fát a 
vágásterületről kiveszik.

T

Tanne, ’fényű’, pinus abies, fa. /Majegenyefenyő].
Taxation, Waldtaxation, ’erdőbecslés’, valamely erdő fakészletének 

mérésen és számításokon alapuló meghatározása.
Taxation superfizielle, felületes becslés’, hozzávetőleges, csupán egy 

körülbelüli, tehát nem részletekbe menő, nagyobb állományokban csak 
néhány próbára alapozott fabecslés, amikor a legtöbb állomány 
fakészletét csak szembecsléssel állapítják meg. [Ma megközelítő 
becselés].

Taxation genaue oder gründliche, ’szigorú becslés’, szembecslésre alig 
támaszkodik, a fakészletet szabatos mérésekkel és számításokkal 
határozza meg.

Tram, ld. Block, Brettholz.
Traufe dér Baume, ’a fáknak csurgója’, szélcsendes időben a fák legkülső 

ágvégeiről lecsurgó esőcseppek jelölik ki a csurgót.
Triften, Holztriften, ‘úsztató’, fát úsztatni.’ A fát a természetes 

folyómederben leúsztatni, noha azt is mondják, das Holz in den Riesen 
herabtriften.

U

Ueberhauen, ’túlvágás, túlvágva ’, amikor valamely erdőben jelentősen több 
fát termeltek ki, mint amennyit a tartamos gazdálkodás megengedett 
volna. [Ma túlhasználat].

Undurchdringlich, Undurchdringliche Dikichte, ’átjárhatlan sűrűségek’ 
Unterdrücken, ’elgátolni’ Ha az erősebb fák a gyengébbeket túlnövik, és 

így gátolják a növekedésükben. [Ma elnyomni],
Urwald, 'őserdő’, a távoli középkorból származó öreg, legnagyobb részt 
magas, vastag fákból álló erdő, melyet valamennyi ismertetőjelével együtt, 
soha nem vágott le semmilyen kiterjedt szálaló gazdálkodás vagy vágásos 
használat. Unversehrter Urwald, 'sértetlen őserdő’, melyben a pusztító 
emberi kéz nyomát alig lehet érzékelni. Angegriffener oder gelichteter 
Urwald ’gyérített őserdő’ amelyben az ember már többé-kevésbé 
észrevehetően gazdálkodott.
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V

Verdámmen, ’elgátolni, elnyomni’, vagy árnyalással növekedésében 
visszavetni. Az erdész a verdámmen kifejezést az öreg fák árnyalására 
használja, az unterdrücken-1 pedig arra, hogy az erősebb fák túlnövik 
és elnyomják a fiatalabbakat.

Verhau, einen Verhau bilden, ’rekeszték’, akkor keletkezik, ha egy 
állományban sok fát mindenfelé döntenek és legnagyobb részüket 
szanaszét hagyják.

Verödung, verődet, 'elpusztulás’, az a vágásterület amelyen az állomány 
letárolása után sok évvel még mindig semmi sincs, vagy csak nagyon 
gyenge újulat mutatkozik.

Vollbestockt, komplet geschlossen, ld. Bestockung,
Vollholzig, az a fa, melynek a törzse a közepéig csak jelentéktelenül 

vékonyodik, ennek ellentéte a jáhspitzig, 'kupadás', amikor a törzs 
kezdettől fogva eléggé kúp alakú, ill. hirtelen hegyesedő, tehát 
ugyanolyan alsó átmérő és famagasság mellett jelentősen kisebb a 
fatömege, mint az előbbinek. /Ma hengeres, ellentéte sudarlósj.

Vorherrschend, ld. dominirend.

W

Wachsthumsskala, 'növés-jelző’ táblázat amelyben valamely állomány 
holdankénti fakészlete szerepel, 5 vagy 10 éves korcsoportokban, tehát 
lépcsőzetesen, teljes sűrűségben, különböző minőségű termőhelyen, 
ahogy a megfigyelések és számítások meghatározták. Valójában ez a 
kifejezés olyan, mint egy rajz, melyen a kor és a fakészlet szerepel, az 
abszcisszán és az ordinátán, és ezáltal áttekinthetőbbé válik az 
összefüggés.

Waldbaume, 'vadonfák’, az erdőben természettől fogva jelenlévő fák.
Waldcomplex, ’erdö-szveg ’, több erdészkerület együttese.
Waldbereiter, ld. Förster, OberfÖrster.
Waldbrand, ’erdőégés’ /Ma erdőtűz],
Waldhüter ld. Heger.
Waldfrevler, Waldfrevel, Waldexcesse, 'erdőrontó, erdőrontás’ Aki 

maga, vagy a marhája az erdőben kárt okoz, az erdőrontó. A károkozás 
vagy a rendellenesség az erdőrontás. [Ma erdei kihágó, erdei kihágás],

Waldigt, bewaldet, 'erdős’, erdővel fedett.
Waldmast, ’erdei hizlalás ’, a tölgy, a bükk és az erdei gyümölcsök, mint a 

vadkörte és vadalma termését nevezzük Waldmastnak.
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Waldmeister, ld. Forstmeister.
Waldordnung, ld. Forstordnung
Waldrodung, ld. Rodung.
Waldsamen, ;’famag’, erdei fák magva.
Waldservituten, ld. Forstservituten.
Waldstrafe, ’erdőbirság, erdöbüntetés ’ Erdei kihágóra vagy erdei kihágásra 

kiszabott büntetés.
Waldung, Waldungen, 'erdőség’ Sokszor az erdő többes száma helyett, 

vagy a sok erdő kifejezés helyett használják.
Waldvegetationsgrenze, ’erdőtaj határa ’, az a tengerszint feletti magasság 

ameddig, a fák még előfordulnak vagy találhatók.
Waldwirthschaft, rationelle, ‘okszerű erdőgazdaság', ahol a legrövidebb 

idővel és legkisebb költséggel a legtöbb és legértékesebb fát termesztik 
és előnyösen értékesítik. Nachhaltige Wald- oder Forstwirthschaft, 
folytontartó gazdaság ', amelyben állandóan, évenként csak annyi fát 
termelnek vagy vonnak ki az erdőből, amennyi az évi növedék. [Ma 
tartamos erdőgazdálkodás].

Walzenradsage, ‘hengerkerekes fűrész', 4-5 láb hosszú és csak 18-24 col 
átmérőjű, hengeres vízikerék meghajtású deszkafűrész.

Wasserreiser, 'csiatagok', a törzsekből erős, buján növő hajtások törnek 
elő, ezek gyengítik a fát. [Ma vízhajtás].

Wechsel dér Holzarten, 'fanemek változása', más fafajok betelepítése az 
állomány letárolása után, mint amilyenek előtte álltak. [Ma fafajcsere].

Wiederanwuchs, in Wiederanwuchs bringen, aufforsten, ‘uj növedék, uj 
növedékre hozni', vágásterületen új erdőt felhozni. [Mafelújítás].

Wertholz, 'müfa', különböző gépalkatrészeket, mint hengereket, fadúcokat, 
kerekeket, szekerekhez, ágyútalpakhoz lehet használni. [Ma szerszámfa]

Wildniss, ‘vadonság' sok helyen áthatolhatatlan, ember alig járta, nagy kiter
jedésű, erdősült táj, ahol még semmilyen erdőgazdálkodást nem űztek.

Wildstand, 'vadálladék', egy táj kisebb-nagyobb számú otthonos és 
állandóan ott tartózkodó vadálladéka. [Ma vadállomány].

Windbruch, Windbrüche, 'széltőrés', szél, vagy viharok által kettétört fák.

Z

Zeugholz, ‘szerszámfa ', különböző szerszámokat, szerszámnyeleket 
készítenek belőle.

Zürbelnufíkiefer, ld. Arve.
Zuwachs, jáhrlicher, ‘évenkénti növedék', az a fatömeg, amely vagy egyes 

fán, vagy valamely állományban, vagy az egész erdőben évenként, vagy 
egy évben létrejön. Tehát a meglévő fakészlet gyarapodása a már 
meglévő fán, állományban vagy az egész erdőben, egy évben.
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