
A rovarkárokról. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Az utóbbi betekben Heves- és Fehérmegyék erdeinek 
nagy részét beutazván, bő alkalmam volt tapasztalni, hogy 
Kallina Károly m. kir. erdőmester ur által az „Erdészeti 
Lapok" f. évi X-ik füzetében ecsetelt kalamitás Heves- és 
Fehérmegye erdőgazdáinak nem csekély gondot okoz. 

Az általam látott tölgyesekben csak elvétve találkozik oly 
fa, melyen a közönséges gyaponcz (phalena bombix dispar) 
fészke nem látható. 

Legközelebb gróf Lamberg csákberényi erdeit is meglá
togatván, nagyon meglepett, hogy a mintegy 2 0 0 0 holdnyi 
területen csupán két törzs mutatta a fönnebb nevezett rovar 
nyomait. Keressük az okát. Az uradalmi főerdész határozottan 
állítja, hogy az csak a birka távoltartásának tulaj donitható. 
Épen ezen körülmény indított jelen soraim megírására, mert 
itteni tapasztalatom igazolni látszik Kallina erdőmester urnák 
azon állítását, hogy a legelőtérek különösen kedvezők a hernyó 
terjeszkedésére. 

A csákberényi erdőtest sodronykeritéssel van körülvéve, 
birka vagy egyéb marbanyájat emberemlékezet óta nem látott, 
a ritkásabb helyek térdig érő füvei, bozóttal boritvák. A 
magyar erdésznek mily jól esik ily magyarországi erdőálla
potról valamit hallani. De félre az illusióval! a sodronykerités 
nem az erdő, hanem a vad védelme végett lön felállítva. 
Szegény erdő! annak a vágásait a szarvasok kultiválják, per
sze saját módjuk szerint, annyi bizonyos, hogy az ottani erdő
rendezőnek a fiatalabb erdők korosztályi viszonyai bajt nem 
okozhatnak, mert a rendkívül sok szarvas minden évben ren
desen lerágja és az 1—2 éves vágást, s azt a 1 8 — 2 0 évestői 
alig lehet megkülönböztetni. 



No de már is messze vagyok czélomtól, és ugyan meg
járom, ha fönnebbi jelentéktelen megjegyzésem valamely szak
társamat a korosztályi viszonyok vagy egyéb kérdések fejte
getésére inditandja. Ez alkalommal csak annyit akartam mon
dani, hogy a csákberényi uradalmi erdőt a közönséges gya-
poncz kerüli, és hogy ezen örvendetes körülmény annak tulaj-
donithatő, hogy a kérdéses erdőterület a birkanyáj — az erdő 
ezen gonosz ellensége — elől zárva van. 

Budapesten, 1877 . október 3 1 . 
Szabó Adolf, 

kir. katast. erdőbecslő felügyelő. 

Erdőőri szakvizsgák. 
i . 

A f. é. november-hó 19-től—21-ig Pozsonyban Hof f 
m a n n S. ministeri titkár elnöklete, E r t l Gusztáv, kataszt. 
erdőbecslő és A k a n t i s z Rezső, közalap, erdész vizsgálata 
alatt tartott erdőőri szakvizsgára 15-en jelentek meg, kik 
közül 5 kitűnően, 3 jól, 5 kielégítően alkalmasnak és 2 alkal
matlannak találtatott. 

A vizsgáltak között 4 állami, 1 alapítványi és 10 magán
szolgálatban van alkalmazva. Sajnosán tapasztaltatott, hogy az 
állami négy jelölt a leggyengébben volt elkészülve, ugy annyira, 
hogy kettő — ki alkalmatlannak is találtatott — még a leg
egyszerűbb számtani miveletekben sem jár tas , és egy egyszerű 
kereseti kimutatást sem tudott szerkeszteni, a többi kettő pedig 
alig-alig kielégítően alkalmatosnak találtatott. Ellenkezőleg az 
egy alapítványi és a magánszolgálatban lévő jelöltek oly ala
pos és részben kitűnő képzettséget, a kívánt ismereteknél 
valóban többet is tanúsítottak, hogy nem vélem az illető okta
tók szerénységét megsérteni, ha különösen H o l f e l d , gr. 
E s z t e r h á z y M. és H o f f m a n n , gr. K á r o l y i A. erdő
mesterét mint oly elöljárókat nevezem meg, kik a vizsgára 
küldött alárendeltjeik kiképeztetését utánzásra méltó buzga
lommal személyesen eszközölték. H. S. 



Az erdőőrök szakképzése. 
Az erdőőrök szakképzése iránti vélemény adásra az orsz. 

erdészeti egyesület által kiküldött bizottság mult hó 27-én 
Wagner Károly főerdőtanácsos ur elnöklete alatt tartott ülé
sében az alábbi elvi véleményben állapodott meg. 

A kölcsönös vé leménycserék megtörténte után a bizott
ság összes tagjainak egyhangú hozzájárulásával, és annak ki
jelentése mellett, hogy erdészeti középiskolák felállítása szük
ségesnek nem ismerhető, a következő vélemény állapittatik meg. 

A bizottság egyhangúlag kimondja, hogy nagyon kívána
tos lenne, hogy az erdőőrök szakképzése házilag egyes birto
kosok és ezek tisztjeinek közreműködésével az Orsz. Erdé
szeti Egyesület szellemi támogatása mellett a legnagyobb ter
jedelemben eszközöltessék; mert. ezen uton legrövidebb idő 
alatt legkevesebb költséggel legtöbb egyén nyerhetné kiképez-
tetését. Minthogy azonban ezen házi kiképeztetés sikere csak 
az önként vállalkozó birtokosok jó akaratától függ, de az 
ismert hazai erdészeti viszonyok között nem is lehet számítani 
arra, hogy ezen intézmény a kívánt elterjedésben és az ország 
különböző részeiben létre jöjjön, szükségesnek tartja a bizott
ság, hogy egyelőre állami költségen két erdőőri szakiskola 
állitassék fel, melynek czélja volna, a hiányt különösen oly 

Az erdőőrök szakvizsgája Kassán f. é. november-hó 19-én 
a n. m. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerinm 
folyó évi 22 .706 . számú rendelete folytán, B i k k a l Nándor, 
m. k. erdőtanácsos mint elnökből; R o x e r Vilmos, m. k. 
kataszteri felügyelő és H a s k e Emil, erdőmester mint vizsgáló 
biztosokból álló bizottmány által tartatott meg. A szakvizsga 
letételére engedélyt nyert három jelölt közül egy kielégítően 
alkalmas, és egy kitűnően alkalmas osztályzatot nyert, mig a 
harmadik jelölt a vizsgát nem állotta ki. — Kelt Kassán, 
november 29-én 1877 . Hasle E. 


