
az eredmények nem adnának egészen tiszta képet, de mégis becses 
útmutatást adnának a növények szóda- és sótürő képességéről. 

Itt ujolag hangoztatom, hogy a szikeseknél a kémiai össze
tétel mellett különösen a talaj fizikai tulajdonsága játszik szerepet. 
Igy rámutatok az ortsteinképződményre, mely bár nem alkalikus 
vegyületek hatása alatt keletkezik, kötöttsége miatt mégis csak a 
legritkább esetekben alkalmas növénytermelésre. 

Az erdei fák gyökér-mikorhyzái és a szóda közötti viszony 
szintén felderítésre szorul. 

A szikes talajok javítása továbbá a talajvíz mozgásának 
ismerete nélkül sem végezhető eredményesen és azért a talajvizet 
kúthálózattal az egész területen figyelni kellene. 

A szikteriiletek befásitása ezek szerint a legnehezebb kérdés, 
amely'az erdészet részéről megoldásra vár, mert a talajtan és az 
agrikultur kémia még a szóda képződésének okait és változatait 
sem ismeri eléggé. Ezenfelül a szóda a talajban sokféléképpen 
viselkedhetik, ugy hogy emiatt csak több évi kísérletezés és a 
szóda talajbeli mozgásának beható megfigyelése vezethet ered
ményhez, ha ugyan a sok szódát tartalmazó területeken eredmény 
elérése egyáltalában lehetséges lesz. 
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A földadó kérdésének további fejleményei. 

Az erdőbirtokot a földadóreform révén fenyegető súlyos 
megterheltetésről mult számunkban részletesen megemlékeztünk. 
Az azóta történteket a következőkben foglaljuk össze. 

Az augusztus hó lQ-én Pest vármegye közgyűlési termében 
tartott Országos Gazdagyülésen már a vitát megnyitó gróf Hadik 
János éles kifejezésekkel aposztrofálta a törvényjavaslat káros ki
hatását az erdőkre. * 

A tervezett adó — úgymond — erdőinketa Iegbrutálisabban 
tönkreteszi. Ismét kétféle intézkedést látunk. A földmivelésügyi 
miniszter az Alföld homokos területeit és a kopárokat nagy áldo
zatok árán igyekszik befásitani s ugyanakkor kijelenti a pénzügy
miniszter: mi közöm nekem az erdőkhöz, én adót akarok! 



Az erdő földadójának kérdésével legbehatóbban gróf Széchenyi 
Bertalan, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke foglalkozott. 
Hosszabb beszédének rövid foglalata a Köztelek nyomán a következő: 

A magyar erdőgazdaságot fenyegető igazságtalanságokat 
kivánja feltárni. A régi erdőbirtoknak alig tizenkét százaléka maradt 
meg a csonka országnak. A messze jövőre dolgozó erdőgazdaság 
sokszor ellentéteket mutatott fel a mezőgazdaság érdekeivel, azon
ban ma már mindenki felismeri az erdőüzemek óriási befolyását 
az ország vízrajzi és éghajlati viszonyaira és különösen ismerik az 
oktalan erdőpusztitásokkal világszerte előidézett katasztrofális pusz
tulásokat a Karsztokban, Ázsiában és mindenütt. A jövő generáczió 
gazdasági boldogulása szoros összefüggésben van ezzel a kérdéssel, 
azért itt minden lépést kettős figyelemmel és gondossággal kell 
megtenni, mert minden intézkedés negyven, hatvan, sőt százhúsz 
-évre kihat. 

Az erdőjövedelmekkel kapcsolatos állampénzügyi érdekeket 
is ebből a szempontból kell elbírálni. Az erdők ma tulajdon
képen nem jövedelmezőbbek, mint azelőtt, sőt erdőgazdaságainkat 
a mult század derekától egészen a hatvanas-hetvenes évekig, az-
uj erdőtörvény létesítéséig a legnagyobb károsodások érték az 
oktalan pusztításokkal, különösen a folyók mentén. Ha nagyobb 
adóterhet rónak az erdőgazdaságra, mint a viszonyok és a czél 
megengedik, akkor jóvá nem tehető bajt hoznak az országra. 

A buzavalutát még a mezőgazdasági termelésnél sem lehet 
behozni, de még kevésbbé az erdőgazdaságnál, amely olyan kötött 
üzemi ág, ahol a piaczi értékesítésen is rajta van az államnak a 
keze. Ezeket a szempontokat mindenesetre figyelembe kell vennie 
a törvénynek az erdőgazdaságot érintő részei megalkotásánál. 
(Helyeslés.) 

Kállay Tibor pénzügyminiszter beszédében az erdőkre vonat
kozóan ismét reámutatott a kataszteri tiszta jövedelem alacsony 
voltára. 30—60 fillért emlegetett, holott az országos átlag az erdő
nél 2 K 20 fillér, tehát erdeink zöme nem 30—60 fillér, hanem 
150—300 fillér kat. tiszta jövedelemmel bir és átlag 2 2 kg buza 
árát, vagyis a buza jelenlegi ára mellett 150 K-t fog évenkint és 
holdankint fizetni csak földadóban még akkor is, ha az erdő 
jövedelmet nem nyújthat! 



Hivatkozott a pénzügyminiszter arra is, hogy mily bőkezű 
volt az erdészeti adminisztráczióval szemben s hogy a földmivelés-
ügyi miniszternek az Alföld fásítása körüli programmját is kész 
messzemenően támogatni. 

• Ez természetesen nincs összefüggésben a földadó kérdésével. 
Örömmel vesszük tudomásul, hogy a pénzügyminiszter ur más 
vonatkozásokban bir érzékkel az erdőgazdaság igényei iránt, de 
ez mit sem változtat azon a tényen, hogy földadójavaslata jelen 
alakjában csapást jelent a magyar erdőgazdaságra. 

A Oazdagyülés által elfogadott határozati javaslat, miután 
egyik előző pontjában megállapítja, hogy a mező- és erdőgazdaság 
számos terményének ára nem tartott lépést a buza árának emelkedé
sével, a buzakulcs tehát többek között az összes erdőgazdaságokat 
egyenlőtlenül sújtaná, 10. pontjában a következőket mondja: 

10. Az Országos Gazdagyülés az erdőnek a mezőgazdaságilag 
művelt területtel azonos alapon való megadóztatását igazságtalanul 
súlyosnak és a jelenlegi viszonyok között erdőgazdaságunkra nézve 
egyenesen végzetesnek tartja. Az erdők hozadékának megadóz
tatását világszerte az erdőgazdasági üzem különleges természeté
hez simuló rendelkezések szabályozzák. Ezzel szemben a tervezett, 
buzaalapon való adókirovás odavezetne, hogy amúgy is csekély 
számú erdeink fokozatosan kivágatnának. Senki sem vállalkozna 
továbbá uj erdők nagy áldozatok árán való telepítésére, ami pedig 
Csonka-Magyarországon igen nagy jelentőségű volna. Amennyiben 
a törvényhozás az erdők földadóját mégis buzaalapon állapítaná 
meg, ugy arra a nagy aránytalanságra való tekintettel, amely a 
fa és a buza áremelkedése között fennáll, szükségesnek tartja az 
Országos Oazdagyülés az erdő földadójának olyatén megállapítását, 
hogy a földadó minden aranykoronája a mezőgazdasági művelés 
alatt álló területekre nézve adókulcs gyanánt megállapítandó búza
mennyiség egyharmadrészével vétessék egyenértékűnek. 

Az Országos Gazdagyülés szükségesnek tartja, hogy a föld
adótörvényjavaslatba pótlólag oly rendelkezés vétessék fel, hogy 
a fél kérelmére oly erdőbirtokokra nézve, amelyekről a m. kir. 
erdőfelügyelőség igazolja, hogy korlátolt jövedelmezőségűek, avagy 
jövedelmet egyáltalában nem hoznak, a földadó eddigi mértékéig 
terjedő földadóengedménynek legyen helye. 



Azóta a nemzetgyűlés elkezdte a földadóreform tárgyalását 
s félbe is szakította. A szünet alatt bizonyára voltak ujabb bizalmas 
tárgya'ások a javaslat módosításáról, de az erdészeti érdekeltség 
bevonása nélkül s igy kevés a reményünk, hogy bár a 12. órában, 
az erdőgazdaságról elhárulnak azok a súlyos veszélyek, amelyek 
a javaslat merevségéből származnak. 

Ha tényleg bekövetkeznék az, hogy nemcsak a kormány, 
hanem a nemzetgyűlés jobb belátásától sem várhatjuk a javaslat 
oly módosítását, amely az erdőgazdaság természetéből folyó, jogos 
igényeknek megfelel, korántsem fogunk belenyugodhatni a magyar 
erdőgazdaság létfeltételeit alapjaikban megtámadó földadótörvény
ben, hanem annak mielőbbi módosítása érdekében minden tör
vényes eszközzel tovább kell küzdenünk! 
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Pa. Apíeron Helix. 
Irta: Matusov i t s Pé ter . 

A nyirbélteki gróf Dessewffy hitbizomány által futóhomok
területen 1921. évben telepitett 225 kat. hold ákáczfiatalosban, de 
egyúttal az ottani erdő ezidei ákáczsarjain is nagy mértékben 
lépett fel ezidén az Apterón (Psyche) Helix nevü rovar. Ez eddigelé 
csakis gazon fordult elő, de ezidén az ákáczlevelek chlorophylljét 
teljesen kirágta és ezzel a nagy szárazság mellett nagy károkat 
is okozott. 

Az Apteron Helix a zsákhordók, (szellemkék, Psychidae). 
családjába tartozó lepkefaj. Nevét onnan vette, hogy homokszemek
ből egy, a csiga házához teljesen hasonló zsákot készit magának 
és hernyója, melynek három pár lába van, ebben lakik, mint a 
csiga a házában. A hernyó teljesen csupasz, sima, fekete fejű, felül 
sötétszürke, alulról piszkos-fehér. Háza az ottani homokszemek 
szine szerint sárga. Teljesen csigaházalaku. Ezt éppen ugy hordja 
maga után, mint a csiga és abba éppen ugy búvik bele, mint a 
csiga. Különös sajátsága, hogy a lepke nősténye szárnynélküli. 
A nőstény a fejlődő hernyó zsákjában (házában) bábozódik és a 
lepke sem hagyja el azt, sőt a petéit is abba rakja bele. Egész 
életét házában éli át. A pillangó féreghez hasonló. Á himek 


