
A viszonyaink között czélszerü újraerdősítés igen egy
szerű és ismeretes, igaz, hogy eredménye főleg attól függ, 
minő a kivitel ellenőrzése, s megmaradunk-e szigorúan a 
kitűzött ifjitási elvek mellett. 

A letarolt vágás, miután 3 éven át kapásnövények mű
velése által a talaj kellőleg meglazittatott és hasznot is hajtott, 
dugdostassék be egészséges makkal, de ne akarjuk a sorközöket, 
a nagyobb jövedelem hamis csábja által félrevezettetve, kapás
növények alá továbbra is bérbe adni, hanem ültessünk inkább 
a 4 — 5 éves tölgycsemeték közé növényiskolában gondozott 
1 éves kőriseket és vessünk (a helyi elrendezés a viszonyoktól 
függ) szilmagot. Azon esetben, ha a tulajdonos és nem a 
bérlő által eszközlendő értés az első évben nem sikerülne, 
ismételtessék, de őriztessék egyszersmind a legszigorúbban 
az érdekelt emberek s állatok rongálása ellen. 

Ha ezen valamivel költségesebb módon ifjitjuk meg cr-
deinket, bizonnyal nem találkozandunk azokban ezután az 
erdőgazdát oly mélyen szomoritó száraz tölgyek tüneményével, 
a Maros partvidékének ezen különben oly termékeny, üde és 
a tölgynek teljesen megfelelő első osztályú talaján. 

Mochel Károly, okleveles erdész. 

Az erdőörök szakvizsgája tárgyában kiadott hivataSos 
rendelet. *) 

1. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 
rendeletéből, az ország különböző vidékein évenként september 
vagy október hónapban, hivatalos erdőőri szakvizsgák tartatnak. 

2 . §. Ezen erdőőri szakvizsga letételére bocsáttatnak 
mindazok, kik az elemi népiskolát elvégezték, illetőleg olvasni, 

*) Kiadatott 1877. évi 13.259 szám alatt. 



irni és a négy közönséges számmüvelet szerint számolni tud
nak, s ezt, valamint azt, hogy legalább 3 évig szakadatlanul 
erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, hitelesen igazolni 
tudják, feddhetlen magaviseletűek és 18-ik életévüket betöl
tötték. A vizsgára engedélyt azon megye főispánja ad, mely
nek székhelyén a vizsga megtartatik. 

3. §. A vizsgáló bizottság áll az elnökből és két bizottsági 
tagból, kiket az Orsz. Erdészeti-Egyesület javaslata és az illető 
megyei főispán felterjesztése alapján esetről-esetre a földmive
lés-, ipar- és kereskedelemügyi minister nevez ki. 

4. A vizsgálat tárgyát képezi mindaz, mit az erdészeti 
műszaki segédszolgálat sikeres teljesítésére tudni kell. Ezen 
korláton belül a vizsgálatra és a tanulóknak vezérfonalul 
ajánltatik Bedő Albert m. kir. főerdőmestérnek „Erdő-Őr, 
vagy az erdészet alapvonalai" czimü és az Országos Erdészeti-
Egyesület által pályadíjjal jutalmazott műve. 

5. §. A vizsgára jelentkezők a vizsgáló bizottsági elnök 
kezéhez vizsgálatdij fejében 5 forintot kötelesek lefizetni. 

6. §. A vizsgálat szóval és írásban tartandó. Az írásbeli 
vizsgánál, mely a szóbeli előtt ejtetik meg, az összes jelent
kezők a vizsgáló bizottság elnöke által feltett ugyanazon há
rom kérdést felelik meg. — Az írásbeli vizsgálat letételére 
elegendő, ha az illető a 4. §-ban megjelölt szakkönyv alapján 
tehető kérdésekre kellően megfelel. Az Írásbeli vizsgálat tárgya 
csak olyan kérdés lehet, melynek írásbeli uton való megoldása 
a gyakorlati erdőőri szolgálatnál előfordul. 

7. §. A földmivelés-, ipar-, és kereskedelemügyi minis
terium nevében és azon vármegye pecsétje a lat t , melynek 
székhelyén a vizsgálat tartatott, a vizsgálatot kiállott egyének
nek bizonyítvány adatik, melyet a vizsgáló bizottság elnöke 
és annak mindkét tagja ir alá. 



Erdőőri szakvizsgálat bizonyítványa. 

A vizsgáló bizottmány által ad
ható alkalmassági osztályzatok : 

kitűnően alkalmas, 
jól alkalmas, 
kielégítően alkalmas. 

A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
ni. kir. ministerium 18 évi hó 
napján sz. alatt kelt rendelete alapján 
18 évi hó napján 
városában megtartott erdőőri szakvizsgálat alkalmával az alulirt 
vizsgáló bizottmány által N. 
N. , ki Magyarország vár

megy községében született, az erdészeti 
műszaki sogédszolgálat teljesítéséhez szükséges ismeretekből 
megvizsgáltatván, az erdőőri szakszolgálatra 
alkalmasnak találtatott, miről is részére ezen bizonyítvány 
kiadatik. 

Kelt 18 hó - n. 

A vizsgáló bizottmány 
N N. 

vizsgáló biztos (és állása). 
I megye I 

N. N. V Pe<:sétje / 

vizsgáló biztos (és állása). 

N. N. 
a vizsgáló bizottmány elnöke 

(és állása). 

8. §. A bizonyítványban kiteendő képességi osztályzatok 
a következők : 

kitűnően alkalmas, jól alkalmas és kielégítően alkalmas. 
9. §. A bizonyítványban kiadandó képességi osztályzatot 

a bizottság egyetértésben vagy szótöbbséggel állapítja meg. 
10. §. A vizsgálatról a következő tartalmú bizonyítvány 

adandó ki : 



1 1 . §. A vizsgáló bizottság tagjai ezen működésükért külön 
díjazásban részesülnek, mi iránt a földmivelési, ipar- és keres
kedelemügyi m. kir. minister külön rendeletben intézkedik. 

12. §. A vizsgálat egész folyamáról jegyzőkönyv vétetik 
fel , melynek tartalmazni kell a vizsgálat leírását , a vizsgált 
egyének neveit s az ezek részére a vizsgáló bizfosok által 
adott osztályzatokat, valamint azon osztályzatot, melyet az il
lető bizonyítványában nyerend. Ezen, a bizottság összes tag
jai által aláirt jegyzőkönyv a vizsgáló bizottság elnöke által 
a földmivelési-. ipar- és kereskedelemügyi ministeriumhoz ter
jesztendő fel. 

13. §. Oly jelölt, ki a vizsgát nem állotta ki, a követ
kező évben, vagy később is, a vizsga letételére egyszer még 
jelentkezhetik, de ha ez alkalommal sem találtatnék kielégítően 
alkalmasnak, többé vizsgára nem bocsátható. 

14. §. A vizsgálat megtartásának helye és ideje a „Bu
dapesti Közlöny'' czimü hivatalos lapban és az Országos Er 
dészeti-Egyesület szakközlönyében, az „Erdészeti Lapok"-ban, 
a vizsgálat megtartásának napja előtt legalább hat héttel köz
tudomásra hozatik s azt az illető megyei hatóságok körözte-
tés utján a községekben is kihirdettetik. 

15. §. Az eddig fennállott és úgynevezett alsóbb rendű 
erdészeti államvizsgáról nyert bizonyítványok a jelen szabály
zat értelmében magtartott erdőőri szakvizsgáról nyert bizo
nyítványokkal egyenlő értékünknek tekintendők. 

Budapesten, 1877 . juniushó 10-én. Trefort. 

Vadászati tudósitás. * 
Jelen közleményünk bevezetését, mint az uj vadászati 

idényhez illő általános érdekű tájékozást a „Vadász és Ver-


