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Hivatalos közlemények . 

i. 

Hirdetmény 

az 1895. év ő s z é n megtar tandó á l lamvizsga tárgyában. 

49.650/95. sz. Föleim, min. — Az őszi erdészeti államvizsga 
folyó évi október hó 21.-én és az erre következő napokon, a fenn
álló szabályzat ér te lmében, Budapesten, az országos erdészeti 
egyesület székházában, d. e. 9 órakor fog megkezdetni és folyta
tólag megtartatni . 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga leteheté-
sére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság elnökének 
bemutassák. 

Budapesten, 1895. évi július hónap 23-án. 

Földmivelésügyi m. kir. minister. 

II. 

Hirdetmény 

a folyó 1895. évben megtartandó erdööri é s vadőri szakvizsgák ügyében. 

50132/95. Földin. min. — Az erdööri szakvizsgák folyó évi 
október hó 21 .-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsony
ban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramaros-Szigeten, 
Debreczenben, Kolozsvárt, Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy 
Szebenben, Temesvárot t , Zomborban, Pécset t és Szombathelyen, — 
a vadöri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan 
Budapesten, Pozsonyban és Szombathelyen a vármegyeházában 
délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtar ta tni . 

Felhivatnak mindazok, kik a erdööri szakvizsgát vagy a vad
öri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal, 
felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz nyújtsák be . 

Budapesten, 1895. évi július hó 24.-én. 

Földmivelésügyi m. kir. ministerium. 
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III. 

Felhívás az erdőbirtokosokhoz. 
(Ingyen-csemetéknek kopár é s futóhomok területek beerdős i tésére való k iosz tása 

ügyében.) 

49649/95 Földm. min. — Azon erdőbirtokosok, kik az 1879. 
évi XXXI. t.-czikk 165. §-ában megjelölt kopár és futóhomok 
területeken a jövő 1896. évben erdösiteni szándékoznak s e czél
ból az állam részéről csemetékben ingyen részesülni kivannak, 
felhivatnak, hogy ebbeli, a rendelkezésre álló csemetemennyiség 
határáig s a jelentkezés sorrendje szerént teljesíthető. 50 kros 
bélyeggel el látandó kérelmöket annak megjelölésével, hogy mely 
község ha tárában , hány kat. hold nagyságú, mely talajnemhez tar
tozó területet, mely fajból való és hány éves csemetékkel óhaj
tanak beültetni, s továbbá, hogy a csemeték mily czim alatt, mely 
vasúti ál lomásra és a jövő év tavaszán avagy őszén küldendők-e, 
— a folyamodó lakhelyének pontos megjelölése mellett legkésőbb folyó 
évi deczember hó végéig ezen ministeriumnál adják be, s azt, 
hogy a kérdéses területnek közgazdasági szempontból való beer-
dősitése szükséges, akár az illető közigazgatási erdészeti bizottság 
elnökének, akár a kir. erdőfelügyelőnek iratával igazolják. 

A csemeték urát az országos erdei alap fedezi, mig azoknak 
csomagolási s a vasúthoz való szállítási költségeit a körülmények
hez képest vagy a folyamodó birtokos, vagy az országos erdei 
alap — a gyors áruk szerénti szállítási dijat pedig, melyre nézve 
a hazai vasutak mérsékléslést engedélyeztek, az átvétel alkalmá
val a jelentkezett erdőbirtokos viseli. 

Figyelmeztetnek az illető erdőbirtokosok, hogy a kérvények 
benyújtására megszabott határ időn tul, elkésve beérkező, avagy 
fentebbi kellékeknek meg nem felelően felszerelt folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1895. július hó. 

A földmivelésügyi m. kir. ministerium. 
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Különfélék. 

Kisebbszerü megfigyelések az Aranyos-Besztercze-
völgy luczosaiban. Minden szakember előtt ismeretes, mily 
sok veszedelme van ezen értékes, szép fanemnek, a lucznak. 
Még eddig nem ismert dolgot nem áll módomban tehát 
feljegyezni, de mindenesetre érdekes végig pillantani a 
luczállabokon, s látni: miként bukkannak azok a fejlődés 
minden fázisában uj és uj ellenségre. 

Eltekintve attól a sok nehézségtől, melylyel az állab 
megtelepítése és telepedése jár a madarak, egerek, gyomok, 
szárazság, napheve, felfagyás, legelő állatok stb. stb. miatt, 
e helyen csak azokkal a luczellenségekkel akarok pár sorban 
foglalkozni, melyek az Aranyos-Beszterczevölgynek már 
fejlődésbe indult állabain észlelhetők lépten-nyomon. 

1. Alig kap lábra 5—6 éves korban a fiatalos, már 
ott van napos helyen, vagy hol a legalább mérsékelt árnya
lást nyújtó vágási gyomok hiányzanak, a Retinea turio-
nana, hogy a rügyeket, zsenge hajtásokat — a Tortrix histrio-
nana, s esetleg a Hylobius abietis, hogy a tűket megsem
misítsék, s a fejlődésben zavarokat idézzenek elő. 

2. Tiz-husz éves fácskákon, főleg gyér zárlat mellett, 
tömegesen lép fel a Chermes abietis. Meglepi a csúcs
hajtást, az oldalágakat; a tápanyag legnagyobb része torz-
képzödményekre fecsérelödik el s eltekintve attól, hogy 
e torzképzödmények az egészséges, tiszta faszövet képző
dést megakadályozzák, a fácska még magassági növésében, 
is visszamarad egészséges társaitól Vs— 2/3-nyira. 

3. 20—40 éves állaban sovány talajon, (főleg erdő
tűzben kiégett területen) ködjárta nedves északi oldalokon 
elszaporodik a Hypoderma macrospora (?). Elfödi a tük 
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