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Fenti címmel még 1940-ben bocsátotta közre 
a Szovjetunió) Tudományos Akadémiájának 
Evolúciós Növényökológiai Laboratóriuma 
munkatársai gyűjteményes kiadásának első kö
tetét e tárgykörben. 

Ez a II. kötet még közelebbről ismertet meg 
bennünket az evolúciós ökológia elméleti irány
elveivel, soronkövetkező feladataival és az evo
lúciós ökológiai kutatások néhány módszerével 
mind a fás, mind a lágyszárú növényeknél. 

B. A. Ke'ler akadémikus poszthumusz be
vezető dolgozata : oTudományos filozófia a bo
tanikában és a növénytermesztésben* élesen világít 
rá a filozófiai megalapozottság feltétlen szük
ségességére a természettudományos kutatásban. 
Ez a megalapozottság biztosítéka a dialektikus 
materialista tudománynak és magyarázója a 
darwini elméleten indult, haladó szovjet bio
lógia — Micsurin és Liszenkó —• nagysikerű 
gyakorlati és elméleti eredményeinek. 

A. A. Sahov : »Az evolúciós növényökológia 
irányelvei és időszerű feladatai* c. dolgozata a 
Keller akadémikus szellemében folyó munkát, 
elméleti alapjait, a növények egyedi fejlődése 
idején lefolyó változásokra, mint a környezet 
változó feltételeihez és a belső viszonyokhoz 
való alkalmazkodás törvényszerű reakcióira 
irányuló kutatások eredményességét, elsőbb
ségét bizonyítja. 

K. N. Tarakonov : »A fejlődés ökológiai sza
kaszai és némely növényfaj alkalmazkodási típu
sai* c. dolgozatában különböző (sós- nem sós
talaj, magas-alacsony hőmérséklet) környezetben 
végzett csíráztatási kísérletek eredményeiből 
von le következtetéseket, melyek a vizsgált 
növényfajok ökológiai fokozatainak különböző
ségét s egyben e fajok ökológiai történetének 
különbözőségét mutatják. Megállapítja, hogy 
a mai alkalmazkodási típusok annak a fajfejlő
désnek eredményei, melyet a fajok elmúlt öko
lógiai fokozatuktól a jelenlegi fokozatig meg
tettek. Az alacsony hőmérséklet ás a nem sós 
talaj irányában specializálódott alkalmazkodási 
típus a sztyep-fokozattól az arktikus-alpesi 
fokozatig terjedő fejlődés eredménye. Az ala
csony és magas hőmérséklet, a sós és nem sós 

talajra specializálódó alkalmazkodás egyetemes 
típusa a trópusi fokozattól a sztyep-fokozatig 
tartó fejlődés következménye. 

E. F. Keller ».4 növények tulajdonságainak 
megváltozása és öröklődése a külső környezet té
nyezőinek hatására* c. dolgozatában leírja, hogy 
a máktok alakjában és sugárszámában keletke
zésük idejében a különböző nedvességű környe
zethatással adekvát változást idézett elő, s ezek 
a változások öröklődőnek is bizonyultak. 

L. V. Mihajlova : »A fejeskáposzta változé
konyságának evolúciós természete* c. dolgozata 
ennél a növénynél meglevő rendkívül nagy alak
gazdagságra építve Liszenkó stádiumos fejlődési 
elmélete alapján a jarovizációs időszak végén 
megváltoztatott hőmérséklethatással előidézett 
megváltozásokról és öröklődésükről számol be. 

Erdészeti tudományos érdeklődésre különösen 
számot tarthat A. A. Sahov : »A növények alkal
mazkodása a sós talajokhoz* e. munkája. A dol
gozat módszeresen vizsgálja a növény alkalmaz
kodási képességét és azt, hogy miként változnak 
a növény alkalmazkodási folyamatában tulaj
donságai és sajátságai s hogy ezek milyen sze
repet játszanak a szikességhez való alkalmazko
dásában. Az alkalmazkodások folyamatának há
rom típusát és megismerésük módját ismerteti. 
Ezek : a növények alkalmazkodása szikes te-
lajhoz 

a) sófelhalmozás útján, 
b) sókiválasztás útján, 
c) sót át nem eresztő képességük útján. 

Kimutatja, hogy nagyobbmérvű talajszike-
sedéshez inkább alkalmazkodott típusoknak 
anyagcseréje is változott. Különösen vonatko
zik ez a kataláz- és peroxidáz-aktivitás és asz-
korbinsavmennyiség változására. 

A. M. Ozol : »A Jnnglans-fajok hidegtűrése 
és néhány más ökológiai-fiziológiai tulajdonsága* 
c. dolgozatában az akklimatizálódás nehéz 
problémájának megközelítésére végzett nagy
méretű munkájáról számol be. A Junglans-
családhoz tartozó öt diófajnak szántóföldi kö
rülmények közötti növekedését, télire készülé
sét és telelését több éven át megfigyelte. így 



többé-kevésbbé pontosan megállapíthatta az 
új termesztési körülmények között nevelt 
egyes kollekciók növényeinek hidegtűrését, 
így hidegtűrésük szerint a Szovjetunióban ter
mesztett fontosabb diófajokat következőkép 
osztályozhatta : 

1. fekete és szívalakú diófa, 
2. mandzsúriai és szürke diófa, 
3. közönséges diófa (mint legkevésbbé 

hidegtűrő). 
A kísérletek adatai alapot adnak ahhoz is> 

hogy a növények alkalmazkodó képességének 
mérvét növekedésük és fejlődésük üteme, leve
leik és egyéves hajtásaik ozmotikus nyomásának 
erőssége alapján előre is meghatározhassák. 

N. A. Bazilevszkaja: »A lágyszárú, növények 
fejlődési üteme és akklimatizációjao c. dolgozata 
különböző éghajlati övekből származó növé

nyek magvetéssel történő akklimatizáeiós fel
tételeit, a sikeres akklimatizálás módszereit 
mutatja be. 

I. G. Beljin : ». 4 környezet hatása a növényi 
szervezetre a magasabbrendű élősködő növények 
példáján* c. dolgozata, magának a gazdanö
vénynek, mint környezeti alapelemnek fontos
ságát tisztázza a kérdés elméleti és gyakorlati 
súlyát egyaránt érzékeltetve. 
A mű, annak ellenére, hogy különböző szer

zők tollából, különböző növényekkel kapcso
latban számol be kutatási témákról, módszerek
ről és eredményekről, szerves egységet alkot. 
Megmutatja a haladó, materialista elmélet alkal
mazásának szükségességét, lehetőségét és útjait 
a növényökológiai kutatások területén s a ku
tatások eredményein keresztül bizonyítja az 
élenjáró szovjet biológia elsőbbségét a reakciós, 
áltudományos felfogásokkal szemben. 

R. B. 

Folyóiratunk évente négyszer jelenik meg. 
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