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IRODALMI ISMERTET.
J a c c a r d. Nouvelles recherches sur l accroissement en épaisseur

des arbres. Memoire primé et publié par la fondation Schnyder von
Wartensee á Zürich. Ediíion Payot. Lausanne et Genéve 1919. 200 o. 32
tábla, 75 ábrával.

J a c c a r d ezen legújabb munkája a Schnyder von Wartensee-
féle alapitványból'^ jutalmazott francia nyelven megjelent pályamunka^
Jaccard a fák növekedésére vonatkozólag rendkívül kiterjedt vizsgá-

latokat végzett. 200 fát vizsgált meg. 100-at rendszeresen tenyésztett és

5000 mikroszkopiái praeparátumot vizsgált át. Jaccard elssorban
M e t z g e r' elméletét igyekszik megdönteni. Metzger a fa törzsét

mint egy minden irányban egyenl ellenállást kifejteni tudó tartót fogta

fel, Jaccard ezt elvetette, szerinte a fatörzs felépítésénél a mechanikai
elv csak másodrend szerepet játszik s a fatörzs kifejldésénél fképen
azon fiziológiai elv érvényesül, amely azt kivánja, hogy a törzs bármelyik
magasságban vett felülete az idegységben egyenl vízmennyiséget tudjon

a gyökerekbl a koronába vezetni, vigyis a törzs egy mindenütt egyenl
vezet képességgel rendelkez vizvezet ut legyen. „(Letronc des arbreS
consideré comme fút d'égale capaciié conduitrice pour ieau").

Ezen elvnek megfelelen a fatörzs alakját egy IH-ad fokú paraboloid,
amelyet Metzger elmélete megkíván, nem közelitheti meg.

Ézt az elvet Jaccard sok adattal igyekszik bizonyifani. Munká-
jában ezenkívül még sok érdekes vizsgálatot és adatot közöl a fák nor-

mális és excentrikus vastagsági növekedésére vonatkozólag, melyeket itt

részletesen nem ismertethetünk. Eredményeit kell objektivitással kell

fogadnunk, azonban kétségkívül áll, hogy sem Metzger, sem pedig
Jacc'ard merev fiziológiai elvei nem lehetnek azok a szk keretek, melyek
között a fák növekedésének komplikált életfolyamata halad. Az általa

ismertetett tényez is egy a sok között, de nem kizárólagos.

Mindezek dacára azonban kétségtelen, hogy Jaccard munkája
és vizsgálatai a fák növekedésére vonatkozó ismereteinket jelents mér-
tékben gyarapították.

K ü s t e r. Botanische Betrachtungen über Altér a. Tod. Berlin.

Borntraeger. 1921. 44. o.

A Schaxel által szerkesztett: Abhandlangen zur theoretischen

Biologie sorozat 10. füzete ez a kis munka, amely a növények korára
és halálára vonatkozó pozitiv és spekulatív jelleg ismereteinket tárgyalja

kritikai alapon.
Tárgyalja a növények, de fképen a fák korát, összehasonlítva az

állatokéval, az öregség fogalmát és ennek tüneteit, a levelek életkorát,

a száraz sejtek, szövetek és szervek nyugalmi állapotát (vita minima),
az öregség és a halál fiziológiai folyamatát, mint kémiai folyamatok
kölcsön hatását.

B a u r. Die wissenschaHlichen Grundlagen der Pílanzenzüchtung.
Borntraeger. Berlin 1921. 115 oldalon 6 táblával és 11 ábrával.

A könyv B a u r kitn szerkesztésében az átöröklési törvényekre
vonatkozó ujabb kutatásokat ismerteti s részletesen kitér ezeknek a gya-
korlati mez és erdgazdasági alkalmazására. A gyakorlati szakemberek
száméra készült és ennek megfelelen inkább népszer keretekben mozog,

^ 1913. Neue Untersuchungen über das Dickenwachstum der Báume.
- A német nyelv pályamunka már 1918-ban megjelent. A. E n g 1 e r.

Tropismen u. excentrisches Dickenwachstum der Báume. Zürich. Beér. u.

comp. 1918. 100 oldalon 16 ábrával és 43 táblával.

' Metzger. Der Wind als massgebender Faktor für das Wachs-
tum der Báume. Münch. forstl. Hefte. 1893.
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anélkül, hogy ez a körülmény a munka tudományos szinvonalat bármi-
képen befolyásolná, s ezért nemcsak a mezgazda, hanem a botanikus
.számára is jó kézi könyvet jelent.

P o t o n i
é

' s Lehrbuch der Paláobotanik. 2. kiadás. Átdolgozta
W. G o t h a n. Berlin, tíornlraeger. 1921. 537. o. 326. ábra.

A munka Potonié ismert mvének legújabb átdolgozása, célja

a geológia és a botanika követelményeinek egyformán megfelelni. Az elz
kiadás spekulatív jelleg phylogenetikai fejtegetéseit kihagyta és csak
azt vette fel, amit az objektív kritika eddig elfogadott Az anyagbecsztás
az els kiadástól több helyen eltér, igy helyet kapott benne az Angios-
permák tárgyalása M e n z e 1 tollából és a diluviális flóra ismertetése,

amelyet Stoller dolgozott ki. Az ujabb irodalmat az els negyedfélivben
csak 1915.-ig vehette figyelembe, a továbbiakban 1919. végéig.

Graebner. Lehrbuch der nichtparasitáren PHanzenkrankheiten.
Berlin. P. Parey. 1920. 333. o. 244. ábra.

A munka tulajdonképen azt a célt szolgálja, hogy Sorauer
Handbuch der Pflanzenkrankheiten cim munkájának 1. kötetét megrö-
vidített formában, s igy olcsóbb áron, szélesebb körök számára hozzá-
férhetbbé legye. Az anyagbeosztás Sorauer fenti munkájának leg-

újabb kiadásában megjelent I. kötetével egyezik^ s a régi anyaggal
szemben sok jelents, az ujabb kutatásoknak megfelel változást mutat,

R e i a n u. Kohlensáure und PUanze Knapp. Halle a. d. S. 1920.

193 o. 3 grafikonnal.

A munka a Jagor alapítvány támogatásával jelent meg. Tár-
gyalja a CO:í assimílácíóra vonatkozó legújabb elméleteket és a gyakorlati

mezgazdaságnak és CO:í probléma egymás közötti viszonyát. — a leveg
COi tartalmát, illetve ennek a változásait. Objektív kritikával megirt. jól

használható, összefoglaló munka.
Fehér Dániel.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Herbárium Hanakianum. A szabadságharcot megelz
évtized természettudományi mozgalmaiban élénk részt vett

H a n á k J á,n o s. Irodalomtörténetünk mint zoológust szokta
emlegetni. Elet-rajzirója, Pólya József emliti azonban,
hogy szenvedélyes növénygyjt is volt s a regensburgi
fvésztársaság 1848-ban oklevelével tiszteié meg". Növény-
gyjteményét nem igen szokták emlegetni. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Flóra Hungarica-j áhan a Vágner Lajos-
féle Herbáriummal kapcsolatban H a n á k nevével is talál-

hozunk ugyan, mint akivel Vágner összeköttetésben állott'^.

Ennyi az egész. K a n i t z a magyar botanika történetét tárgyaló

1 Sorauer: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Parey Berlin.

1921. Sorauer halála után átdolgozták 1. Graebner Berlin. 11. Lindau.
Berlin. 111. Reh. Hamburg. IV. kiadás.

.
- Az állattan története és irodalma hazánkban. Irta: Hanák

János. Kiadta: Pólya József Pest. 1849. V—X. lap.
^ A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára. Budapest, 1902. Hor-

nyánszky Viktor nyomdája. 30. lap. Különlenyomat a Magyar Nemzeti
Múzeum múltja és jelene c. emlékkönyvbl.


