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fajok számát, az elkülönít tulajdonságok élesek voltak, amig
csak egy vagy néhány fajt ismertünk a nemzetségbl, de

eltompulnak, mennél tovább halad a kutatás. Ugyanez áll a

fajokra s a fajok alá rendelt rendszertani kategóriákra is.

A természetes rokonsági kapcsolatok felismerése szem-

pontjából ezek fontos tények; a gyakorlati következményeket
azonban célszer csak óvatosan levonni bellük. Az óvatosság

azért indokolt, mert mieltt az egyes fajok teljes fejldés-

menetét pontosan nem ismerjük, elre nem tudhatjuk, nem-e
fog felfedeztetni késbben egy olyan másik tulajdonság,

amelynek alapján a rendszerezés megváltoztatott alapon fog
történni.

A megkülönböztet bélyegek elmosódása esetén a gya-
korlat szinte parancsolólag követeli a mesterséges határ meg-
vonását.

Ez az eset adódott a Notholaena megkülönböztetésénél
is, melyet célszerbb — talán kissé erltetett módon — a

Cheilanthes-töl elkülöníteni, mint evvel összeolvasztani s egy
70—80 fajból álló nagy nemzetséget teremteni, melynél az

albeosztásnak, vagyis a subgenus Notholaena ós a subgenus
Eucheilanthes elkülönítésénél ugyanolyan nehézségekbe ütkö-
zünk, mint e két nemzetség megkülönböztetésénél.

(A növénytani szakosztály 1921. január 12-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET,

Rapaics Raymund dr. : Az Alföld növényföldrajzi
jelleme. Erdészeti Kísérletek. 1918. XX. 1—164 1.

Küls körülmények szeszélyes alakulása következtében ez am abban a veszedelemben forog, hogy irodalmunkban talán kisebb

nyomot fog hagyni, mint amilyent gyakorolnia kellene tartalmánál

fogva. Rapaics dolgozata az „Erdészeti Kísérletek" c. folyóirat

XX. (1918.) évfolyamában jelent meg ; a dolgozat els részét tar-

talmazó 1. és 2. füzet még eljutott rendeltetési helyére, a második
részt tartalmazó azonban nem, mert idközben a csehek benyomultak
Selmecbányára s a kész füzetek az kezükbe kerültek. Elször

úgy volt, hogy az erdészeti kísérleti állomás igazgatója menekülése-

kor a kész különnyomásokból csak egyetlenegy példányt tudott

elhozni magával, mely egyideig mint unikum járt nálunk kézrl-

kézre ; késbb D o m i n prágai egyetemi tanár szaktársam szíves volt

Selmecbányán kutatást tartani s ez alkalommal még 12 példány

került meg, melybl eddig hármat kaptunk kézhez.

A sajátszer, a tudományos szakirodalom s a szépirodalom

határvonalán mozgó m tehát bibliographiai ritkaságszámba megy.
A tárgy kifejtésének erre a módjára az írót tehetsége, hajlama,
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széleskör, olvasottsága s ezekkel párosulva azok a tapasztalatai

vitték, amelyeket a szabad természet megfigyelése útján szerzett.

Figyelmünket elssorban azonban a régi irodalmi források körül

végzett tanulmányai bilincselik le. Minden alkalmat megragad, hogy

a botanikának a mez- s az erdgazdasággal, kultúránk történétével

való kapcsolatait megkeresse s ezeknek tüzetes kifejtésével valóban

oly mvet teremtett, mely éppen az emiitett két iránynak párosítá-

sával nemcsak élvezetes olvasmányt nyújt, de tudományos érték

tekintetében is jelentsnek mondható.

Irodalmunkban alighanem ez az els m, mely mélyebben

hatol be annak a szerepnek kutatásába, melyet a botanika a régi

múlt korok gazdasági és szellemi életében játszott ; szerzje amellett,

hogy az Alföld nagy részének flóráját maga is jól ismeri, régi iro-

dalmi kútforrásokban kereste és találta meg a flóratörténelmi vonat-

kozásokat ; igy különösen az Alföld erdészeti problémáját tárgyalja

kimeriten és oknyomozó történelmi alapon.

Be kell vallanom, hogy ilyen célokra tartottam alkalmasoknak

azokat az enumerációkat, országunk több vidékére vonatkozó florisz-

tikai feljegyzéseket, amelyeknek közlésére a „Magyar Botanikai

Lapok"-ban annak fennállása óta oly nagy súlyt helyeztem. Rapaics
ügyes kézzel csakugyan kiragadta ezekbl is mindazt, ami erre a

célra, az Alföld növéiryföldrajzi jellemzésére alkalmas s ezzel elég-

tételt n3r újtott azokkal szemben, akik az enumerációk közlése ellen

bizonj'os ellenszenvvel viseltettek. Annak a számos kapcsolatnak

felderítésével, amely a botanika s az ember közt az Alföldön él
növényzet ós az idk során az Alföldön lakott népek közt fennállott,

Rapaics valóban egy alföldi kultúrbotanikának vagy mveltség-

történeti növén}Tföldrajznak vetette meg az alapját s kivánatos volna,

ha ebben az irányban tovább folytatná munkásságát. Mve megírása

közben számos olyan problémára akadt, melynek megfejtésével érde-

mes foglalkozni.

S ha néhol irói heve elragadja, ha egyik-másik helyen talán

nem egészen megfelel, st itt-ott néhány bizarrnak mondható szava-

kat használ is — mintha csak a modern zene példájára készakarva

s a pikantéria kedvéért kevert volna diszharmóniát az egyébként

összhangzó egészbe, másutt pedig mintha csak az összhang — néhány

tetszets eszme kiépitése — kedvéért áldozott volna fel olyan ténye-

ket, amelyek ezt megzavarták volna, ha p. o. pontusi „regénj^'-röl

szól, holott maga is megállapitja a pontusi elemek jelenlétét s flóránk

összetételére gyakorolt jelents befolyásukat s maga is megállapitja

a „pontusi" jelz mélyebb értelmét, ami nem egyéb, mint a Duna
széles medrének mint növényvándorlási útnak jelentsége

;
ha néhány

flóránk kifejldésében fontos tényezt (p. o. az idleges éghajlat-

ingadozásokat) egypár odavetett szóval ejti el ; ha a nyirfa „regé-

jérl" szól, holott a nyírfának alföldi elfordulása nem „rege",

hanem valóság; ha alföldi flóránkat jellemz néháiry feltnbb növényt

kertészeti maradványnak vagy behurcolt növénynek mond s egyál-

talában az emberi kéznek a növények elterjesztésében s flóránkban
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az idk fotyamán bekövetkezett változásaiban talán tiílnagy befolyást

tulajdonit; ha „elkarsztosodásról" szól a homokra s a lösszre vonat-

koztatva ezt a szót, küls megjelenésükben hasonló eredményekot

hozván kapcsolatba lényegesen eltér okokból eredkkel ; ha végül

„Osmátra" cimen a magyar földrajzi gondolatot akarja növénygeo-

grafiai értelemben megeleveníteni, aminek flórisztikai bebizonyítása

azonban véleményem szerint nem sikerült s nem sikerülne abban az

esetben sem, ha ezt a gondolatot a középdunai medencére próbálta

volna kiterjeszteni abból az egyszer okból, mert a növényföldrajz

egységes flórisztikai jellem területeket kénytelen nagyobb egysé-

gekbe összefoglalni — ismétlem, ha az irót heve néhol szélsségekre

is elragadja -- müve Írójának tagadhatatlan tehetsége, irodalmi jár-

tassága miatt élvezetes olvasmányt nyújt még akkor is, ha nézeteit,

felfogását nem mindenben osztjuk. Ahol a botanika elmarad, örömünk

telik szép nyelvezetében, tollának simaságában, gördülékeny, üde

stílusában, a tárgy iránt megnyilvánuló s az olvasót is elragadó

lelkesedésében.

Tudományos érték megállapításai közül felemlitendnek tartom,

hogy az alföldi lápok glaciális elmélete ellen foglal állást. Helyesen

abból indul ki, hogy az Alföld buckaközeiben lápformáció alakulhat

ki a most uralkodó éghajlat mellett is. S ha a 6. fejezetben

„ezerarcú Alföld "-rl beszél flórisztikai értelemben, klimatológiai

szempontból is legalább többábrázatú Alföldrl beszélhetnénk, amely

különböz ábrázatukat a talaj különböz átnedvesedési foka idéz el.

Ismeretes, hogy a talaj — különösen hidegebb vizzel való —
állandó átnedvesedése paradox helyi éghajlatszigeteket idézhet el.

Egy állandóan hideg vizzel átitatott terület még semiarid éghajlatú

vidéken is úgy viselkedik, mintha néhány szélességi fokkal északabbra

vagy néhány száz méterrel magasabban feküdnék. Valóban haladás-

nak tartom, ha az eddigi dogmatikus magyarázatokkal szemben

pozitiv alapon kezdünk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

Dr. Degen Árpád.

(A növénytani szakosztály 1921. április 13 án tartott ülésébl.)

Ballenegger Róbert: A termföld. Budapest, 1921.

Kiadja az Ethika tudományterjeszt és könyvkiadó r.-t.

Nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy elssorban mezgazdasági

államban, amin Magyarország, a talajra, a termföldre vonatkozó

tudományos vizsgálódások és ismeretek mekkora fontossággal bírnak.

A növényzetnek a termfölddel és az éghajlattal való szoros össze-

függése miatt a talajtan a növénytannak is igen fontos segédtudo-

mánya. Ezért a botanikusok részér] is fokozott figyelmet érdemel

Ballenegger R ó b e r t-nek újabban megjelent hézagpótló mun-

kája, mely a talajról, a termföldrl szóló tudományos alapismereteket

a hazai és külföldi idevonatkozó vizsgálatok felhasználásával tömör,

világos stílusban összefoglalva tárgyalja s ezzel bizonyára széles

körök figyelmét fogja erre a nálunk eleddig fiatal tudományágra
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felhívni. A munka sorban tárgyalja a talaj fizikai, chemiai és bioló-

giai mállásának jelenségeit, a nitrogén szerepét a talajban, a talaj

tápsóit, osztályozza és tárgyalja a különböz természetes talajnemeket,

részletesen foglalkozik a magyarországi szikes talajokkal és a meg-

javításukra irányuló törekvésekkel. A munka Magyarország átnézetes

talajtérképével végzdik. j o

A. J. M. Grarjeanne: Die Rhabdoide von Drosera

rotundifolia L. — Extr. du Recueil des travaux botaniques néer-

landais. Vol. XV. Livr. 3. 1918., Groningen 1918 : 237—354.
W. Gfar diner foglalkozott 1885-ben elször a Drosera

dichotoma epidermis sejtjeiben elforduló t-, illetve orsóalakú s

általa rkabdoidáknak nevezett képletekkel. Grarjeanne kimutatja,

hogy a sejtre nézve nem vitális jelentség rkabdoidak tartalma

:

folyadék. Hiányzanak állandóan a légznyilások zárósejtjeiben, rh.-

mentesek a porzószálak, bibeszál és bibe. Roppant érzékenyek, a

sejt bármi változása azonnal visszatükrözdik rajtuk. Hamar desor-

ganizálódnak (elég pl. a fedlemezre gyakorolt nyomás, avagy ujjaink

közt az egész virágbimbót kissé összeszorítani, hogy a rkabdoidak

tönkremenjenek), kisebb gömbökké kerekednek le, de azután sohasem

nyerik vissza eredeti alakjukat. Szerz vizsgálatai szerint a rhabdoi-

dék tartaléktáplálóanyaggal tömített DakuoláJc.

Gyrffy (Kolozsvár).

Biologische ScJiularbeit. Sonderausstellung im Zentralinstitut

für Erziekung und Unterricht Berlin. — 1916. Leipzig, Verlag

Quelle u. Mayer.

Beszámoló arról a kiállításról, melyet a porosz „Jubiieums-

stiftung für Erziekung und Unterricht" rendezett 1915-ben Berlinben

a porosz középiskolai biológiai oktatás körébl. Ez a gazdagon illusz-

trált m élénk fényt vet arra a beható munkára, mely Németország-

ban a biológiai oktatás terén folyik. Tanár és tanuló vállvetett mun-

kája, kitnen felszerelt intézetek és ami f : a szakszeren vezetett,

mindenütt kötelez, az egész oktatás gerincét tev gyakorlatok teszik

a biológiai oktatást eredményessé. Melegen ajánlom e mvet közép-

iskolai természetrajzi tanáraink figyelmébe. q rp


