
9. A szerkesztett rajzok a tartósság emeléséért vászonra 
vonandók, s könnyebb átnézet végett nagyobb táblázatokba 
állittandók össze 

A fennebbiekben megjelölt ábrázolások a tudomány és 
hazai erdőművelésünk érdekében, s illetőleg saját erdőségeink 
részletesebb megismerése végett lévén szükségesek : kívánatos, 
hogy a bécsi világkiállításon, és későbbi használat kedvéért is 
erdőbirtokosaink minél számosabban mutassák be az erdeikben 
honos fanemek nővekvési adatait. 

K ü l ö n f é l é k . 
Hirdetmény a folyó 1872. évben tartandó erdészeti 

államvizsgák tárgyában. Az erdészeti államvizsgák a folyó 
évben october 7-én és a körülményekhez képest folytatólag az 
eddigi módozatok szerint a következő helyeken fognak meg
tartatni, ugyanis : a felsőbb erdészeti államvizsga P e s t e n ; az 
alárendelt erdészeti személyzet vizsgája pedig az eddig Pesten 
tartatni szokott alsóbbrendű vizsga megszüntetése mellett, P o 
z s o n y b a n , K a p o s v á r t , K a s s á n és T em es v á r t. 

K o l o z s v á r t , az eddig tartatni szokott felsőbb erdészeti 
államvizsga megszüntetésével, csupán az alárendelt erdészeti 
személyzet számára fog alsóbbrendű államvizsga tartatni, mely 
iránt az erdélyi királyi biztos fog annak idején intézkedni. 

Felhivatnak e szerint mindazok, kik az önálló felsőbb 
erdészeti szolgálatra képesítő felsőbbrendű erdészeti államvizsgát 
letenni szándékoznak, hogy eredeti bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványaikat, s az államvizsga letétele előtt bemutatandó 
s egy erdészeti tárgyról szóló írásbeli értekezéseiket legfeljebb 
folyó évi szeptember-hó 20-áig a földmíveiés, ipar és keres
kedelemügyi m. kir. ministeriumhoz terjeszszék fel; azok pedig, 
kik az alsóbbrendű erdészeti vizsgát letenni óhajtják, folya-



modványaikkal egyenesen az alsóbbrendű vizsgák székhelyein 
működő főispánokhoz forduljanak. — Kelt Pesten, 1872. július 13. 

A földmívelés, ipar és kereskedelemügyi m. k. ministeriumtól. 
Hernyófalás Temesmegyében. Az „Erdészeti Lapok" ez 

évi VH-ik számú füzetében felszólittattunk a Temesmegyében 
uralgó és különösen a tölgyeseket nagymérvben rongáló her-
nyófalásról közleményünket beadni. Készséggel engedve ezen fel
szólításnak, örömmel tudósíthatom eme lapok tekintetes szerkesz
tőségét, miszerint a lippai erdőhivatal kerületében hernyófalás az 
idén csak is az áliósi, mintegy 1320 holdnyi nagyságú tölgyes 
erdőben volt észlelhető. Különben ezen hernyófalás sem mondható 
nagyobb mérvűnek, minekutána ezen erdőtestnek csakis délkeleti 
szegélyzete és a tölgyest átmetsző nyiladék szegélyfái voltak leg
inkább kitéve a Liparis monacha L (Nonne) hernyók falasainak. 
Az okozott kárt azonban a június havi essőző napok teljesen 
helyre ütötték, mert a hernyók által megtámadott és lefalt tölgyek 
idei hajtásai ismét kiiombosodtak, és teljes épségben díszlenek. 
Lehetséges, hogy a nagyobbmérvü hernyófalás talán a rékasi 
erdőhivatal kerületét és környékét illetheti. Mi és vidékünk, 
az erdők eme veszélyes ellenségeitől Istennek hála az idén meg
menekültünk. Ez alkalommal nem hagyhatjuk említés nélkül, 
különösen tölgyes erdőbirtokosainkat az erdők eme rettentő 
ellenségeire figyelmessé tenni, minekutána ezen rovarnemnek 
szivos élete, a képzeletet felülmúló szaporasága és falánksága 
által több esetben egész vidékek tölgyesei tönkre tétettek. 
Megmentésül csak egyetlen egy biztos módszer áll rendel
kezésünkre és cz: a hernyók és az áttelelő peték szorgos 
összegyűjtése; nevezetesen pedig az utóbbiaknak begyűjtése 
september havától április haváig, miglen az előbbieknek begyűj
tése a junius-septemberi hónapokra esik. Hogy eme sorok igen 
tisztelt olvasóinak az érintett rovarnem szaporoságáról fogalmuk 
legyen, nem tartjuk feleslegesnek felhozni azon tényt, melynek-



folytán a Neustadt Eberswald melletti biesentháli pagonyban 
1 8 3 9 / 4 0 - i k év telén 10—tiz mázsa Liparis Monacha pete gyűj
tetett össze, melyből 1 lat súlynyi kiolvastatván, eredménye húsz
ezer (20.000) egyedet tüntetett elő. F. P. 

Minő súlyúnak számítja az első erdélyi vaspálya tár
saság a tűzifa Ölét? Az „Erdészeti lapok" cz évi július havi 
füzetének „különféle" rovata közli a m. k. állam vaspályákon 
elszállítandó tűzifák ölenkénti súlyát vámmázsákban. 

Ha bár mily csekélynek láthassák is ezen közlemény, mi 
erre kereskedelmi szempontból súlyt fektetünk és e lapok tisz
telt olvasóinak nem lesz érdektelen szintúgy tudomásra hozni, 
mily súlyban és mértföldenként mily árban szállítja a tűzifák 
ölét az első erdélyi vaspálya? 

Ezen vaspálya 6 V 2 láb magas 6 láb széles és 3 láb 
hosszú hasábfát nevezetesen: 

l-öl bükkhasábfa 3150 vámfont 
l-öl cserhasábfa 3690 „ 
l-öl tölgyhasábfát 4220 vámfontnyi súly-

lyal számit el. A szálitási költség vámmázsa és mértföldenként 
0,5 kr, a kezelési költség (mely alatt az ölfáknak a kocsikra való 
felrakása és lerakása is értetik) 0,75 krral számíttatik. E sze
rint az ölfának összes elfuvaroztatási költsége vámmázsa és 
mértföldenként 2 o. é. krajczárt tészen. F. P. 

Erdészeti kinevezések. A m. k. pénzügyminister által 
kineveztettek : B i k k a l Nándor a marmaros-szigethi bánya- és 
erdőigazgatósághoz erdőtanácsossá és H e r g e r János a pénz-
ügyministeriumhoz főerdésszé. 

Laptulajdonosok és kiadók : Szerkesztő : 

Divald Adolf és Wagner Károly. Bedő Albert. 


