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villásan elágazó csatornák a sejtközökhöz tartoznak, mert a vörösre

festdött primár lamella ezeknek a belsejét is kibéleli ; az.

ugyanígy megfestett Thuja oecidentalis metszeteiben ellenben

csak vörös háromszögletes foltoknak látszanak a sejtközök.

Összefoglalva dolgozatomat a két feny közötti hisztológiai kü-

lönbségek a következk:

1. A Biota orientális középs bélsugársejtjeinek kereszt-

metszete tangentiális metszetben kör, a Thuja occidentalis-é

ellipszis ; az elbbinél a sejtek szélessége úgy viszonylik a

magassághoz, mint 1 : 1'5, az utóbbinál pedig 1 : 2"9-hez, tehát

majdnem 1 : 3-hoz.

2. A Biota bélsugarának radiális falában lév gödörkék
udvara mindig elválik a pórustól, akár a széles, akár a szk
tracheidás övbl való legyen a metszet, míg a Thuja occidentalis-

ban csak a szk tracheidás részben ilyenek a gödörkék, a széles

tracheidás övben azonban az udvar nem válik el teljesen a
pórustól, hanem csak itt ott mint keskeny sáv tnik el, mert
az udvar a és pórus majdnem egyenl.

3. Tangentiális metszetben a bélsugárparenchymsejtek és

tracheidák közötti sejtközök a Thuja oecidentalis -hsui három-
szögletesek a Biota orientalis-hsin ezekrl a helyekrl az egy-

másfölött álló parenchymsejtek ürege felé egy-egy kis ferdén

haladó csatorna indul ki, ha a bélsugár kétsorossá lesz, akkor
a parenchymsejtek közötti sejtköz három- vagy négyágú csillag-

hoz hasonló.

(A szakosztálynak 1911 deczember 13-án tartott ülésébl.)

AndrasovszkyJ. : Elzetes jelentés Kísázsía steppe-

területén \9U-hen tett utazásomról,

A „Szepesi Egyesület Budapesten" és a „Turáni Társaság"
támogatása lehetvé tette nekem, hogy azon expediczióhoz csat-

lakozzam, a mely Kisázsia belsejének tudományos feltárását

tzte ki czéljául.^

Márczius elején hagytuk el Budapestet és Konstantinápolyon
át Angorába utaztunk, hol a tulajdonképeni útra való készüldés,
fleg azonban a tavasz ezidei rendkívül késn való beállta miatt

egy teljes hónapot töltöttünk.

Angóra a steppektl északra, vulkanikus területen, 900 m
tengerszínfeletti magasságban fekszik. A város alatt egyesül

három patak az Angora-folyóvá. A patakok partján nedves rétek

terülnek el, a közeli dombokon termékeny szántóföldek, legelk,

' Az expediczió tájijai : dr. 3Iészáro3 Gyula ethnografus, dr. Milleker
Rezs geográfus, Náda}^ Lajos zoológus ós e jelentés irója.
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szlk és gyümölcsösek vannak. A város környékén lév hegyek
magassága 1500—2000 m-re tehet.

Angóra környéke fátlan. A gyümölcsfáktól eltekintve csak

a patakok partján találunk füzet, nyárfát, szilfát; tölgynek a

nyomára csak az Indije-Su nev patak völgyének egy félrees

helyén akadtam.
Angorába még télies viszonyok közt köszöntöttünk be.

A közeled tavaszt csak egy-egy Merendera, Bulhocodium, Col-

chicum, Crocus jelezte ; késbb ezek tömeges fellépésével meg-
jelentek a Oagea, Muscari, Ornithogalum, Holosteum, Cerastium,

Ceratocephalus, Hypecouni, Alyssum desertorum^ Draba verna,

Erodium cicutarium, Androsace maxima, több tavaszi Veronica,

Leontodon, Senedo, Taraxacum, Tussilago.

Angorát április közepén hagytuk el. Déli irányban haladva

az „Emir-Gröl" és „Mohan-Göl" nev tavakat érintettük, majd
az Elma-Dagh és a ritka fenyerdvel borított Ura-Dagh alatt

elhaladva Tchakal-Köi és Aghaboz falvak érintésével Bezirhán

mellett léptünk a steppére. Utunk ezen részét nagyobbára es-
ben tettük meg s így alig mondhatok róla valamit.^

A kisázsiai streppeterületet három medencze alkotja ; az

ilgüni, nagysóstavi és kónia-karamani medencze. Az els kettt
egymástól az észak déli irányban húzódó (galatiai) Karadja-Dagh
és az ehhez csatlakozó dombsorozat választja el, az utóbbit

ellenben, mely az els ketttl délre fekszik, a nyugot-keleti

irányban húzódó Boz-Dagh. Lefolyástalan területek ezek, állandó

tavakkal az ú. n. „gör-ökkel és télvíztl táplált nyár derekán
teljesen kiszáradó „tchölü"-kkel. A steppeterület tengerszinfeletti

magassága átlag 1000 m-re tehet. A steppe belsejében csak

egy folyó van, az Insuju, mely a Nagysóstóba ömlik, helyeseb-

ben még mieltt ezt elérné, elvész. A steppe déli szélére az t
délrl határoló hegyekbl több bviz patak érkezik. Dyen
pataknak köszöni létét Kónia is.

A steppeterület geológiai szerkezetérl szabad legyen fel-

említeni, hogy felszínén mészréteg terül el, mely a mélyebben
fekv helyeken agyaggal van borítva. A nagyjából vízszintesen

fekv mészréteg azonban sok helyen vulkanikus er által van
megzavarva oly módon, hogy részint csak a mészréteg van dom-
bokká feltüremelve, melyek alatt valószínleg lakolithok rejtz-

nek, másutt ellenben a mészréteg áttörése folytán az eruptív-

kzetek maguk lépnek felszínre.

Bezirhant elhagyva egyideig, a steppen haladtunk, majd a
galatiai Karadja-Daghot átlépve Köstengilíl kezdve a hegység-
hez déli irányban csatlakozó dombok közt folytattuk utunkat,

míg az Insuju mellett fekv Inevi érintésével az anatóliai vas-

utat Serai-Önü mellett el nem értük.

^ A legrészletesebb térkép Kisázsiáról : Kiepert, Karte von Kleinasien
in 24 Blattern, 1 : 400.000. — Az általunk bejárt területet az ..Angóra",
„Konia", „Kaiserieh" lapok tartalmazzák.
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A (galatiai) Karadja-Dagli vegetácziója még igen kezdet-

leges állapotban volt, a steppe ellenben már bontakozni kezdett.

Fejld Gramineák és Artemisiák között, melyek az aljnövény-

zetet alkották, szálanként virágzottak a Tulipa^ Hesperis, Alys-

sum^ Arstragalus, Vinca, Alkanna, Nonnea, Moltkia, Salvia.

A falvak köriili szántóföldeken az Ajuga Chia, Oeranium tuhe-

rosum, Muscari racemosum voltak találhatók.

Serai-Önübl kirándulást tettem a steppét délrl határoló

Ladyk-Daghra (a Kiepert-féle térképen Meilas-Dagh). A hegység
nagyobbrészt alacsony cserjékkel van boritva, melyek között a

Juniperus oxycedrus és J. excelsa, a Quercus syriaca a legfon-

tosabbak; árnyékukban egy Paeoma-faj diszlett. A hegység
mészszikláin FritiUaria, Globularia, Asplenium Ruta muraria^

Cystopteris fragilis^ Ceterach officinarum voltak találhatók.

Május elején észak-nyugati irányt vett utunk. Karabagh-ban
és Zebir-ben több napot töltöttünk s igy ezek környékét tüze-

tesebben kutathattam át. A falvak közelében tömegesen fordul

el a Lepidium perfoliatum^ L. Draha, Sisymbrium Sophia,

Hordeum murinum^ Agropyrum prostratum, Sclerochloa dura, a

szántóföldeken Muscari racemosum és M. comosum, AUiumok,
Aristolochia Maurorum, Adonis, Hyoscyamus ; a napsütötte lej-

tket Poa bulbosa, Bromus tectorum^ Festucák, Stipák, Alsine,

Silene, Alyssumok, Erysimum, Cytisus, ' Genista, Vinca, Onosma,
Moltkia^ Salvia, Galium, Anthemis népesitik, de megvannak az

Acantholimon- és Astragalus-alkotta. szúrós párnák és a Peganum-
bokrok is. Külön kell megemlékezni a körülbelül 250 m. relatív

magassággal bíró „Tepé"-nek nevezett dombról Karabagh és

Zebir közt. Ennek flórája, bár fiziognomiailag a steppre emlé-

keztet, mégis sokkal gazdagabb. A már említetteken kívül kép-

viselve vannak itt a Paronychia, Ranunculus, Saxifraga, Vicia,

Oeranium, Linum, Polygala, Euphorbia, Pastinaca, Trinia, Seseli,

Myosotis, Cynoglossum, Scrophularia, Scorzonera, Centaurea génusz.

Legyen szabad e helyen megemKteni, hogy a Zebirtl

nyugatra fekv medencze, melynek közepén az Ada-Dagh emel-

kedik s melyet elbb ilgüni-medenczének neveztem, a legtöbb

térképen sós-steppének, st sóssivatagnak van nevezve, holott a

területen sónak nyoma sincs. Különben lakott terület, akár csak

a többi steppe és szántóföldek is vannak rajta.

Zebirbl az Insuju nev patak medre mellett haladtunk.

A meder két oldalán megtaláljuk az eddigi steppe-alakulást —
itt-ott feltnik egy-egy Carduus, Cirsium, Jurinea, Centaurea —

,

a patak partján ellenben Carex, Scirpus, Olyceria, Atropis,

Alopecurus alkotnak dús vegetácziót, a visszamaradt tócsákban

pedig Ranunculus trichophyllus, Myriophyllum, Potamogeton
tenyészik.

A Tuz-Tchölüt Jauchan mellett értük el és partját Tosun-ig

követtük. Maga a tó óriási terjedelme mellett igen sekély, alig

néhány dm mély. Partján a kivirágzó sótól fehérl sáv vonul
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végig vegetáczió nélkül, melyen túl következik a tulajdouképeni
sóstalaj, melynek jellemz növényei között megtaláljuk a Triglo-

chin^ Scirpus, Heleocharis^ Carex, Asparagus^ Atriplex^ Rumex,
Lepidium, Frankenia^ Stadce, Taraxacum. Scorzonera képvise-

lit. (A kivirágzó só konyhasó, tehát csak sós talajról lehet

beszélni, nem pedig szikesrl.) Az emberlakta helyeken a tópart

és a steppe közé még egy ruderális jelleg terület ékeldik,
melyen a Hordeum muriniim, Agropyrum prostratum, Bromus
tectorum,Achillea santolina alkot szinte egymaga egy-egy formácziót.

A sóstó partján több helyen van szépen kifejldve az Artemisia-

steppe is.

A Tuz-Tchölüt elhagyva a „Murad-Su" nev tó keleti

partján haladtunk; majd egy kiszáradó tavon gázoltunk át, mely-
nek egykori terjedelmét nádas jelezte, míg végre egy magas
fvel borított területen keresztül, melyen Iris^ Orchis, Thalictrum,

Ranunculus-ok díszlettek, és több dombon áthágva a szántó-

földektl övezett kis városkába, Suverekbe érkeztünk.

Suverektól ismét a steppen vezetett utunk. Nemsokára a
Boz-Daghot értük el, s miután ezt Tutak mellett egyik hágóján
átléptük, a kóniai medenczére érkeztünk.

Az alacsony Boz-Dagh flórája alig tér el a steppeétl

;

déli sziklás lejtjén cs^k az Aspliodeline isthmocarpa, egy-egy
Verhascum, vagy a Convolvulus lineatus fehér virágjai törték

meg az egyhangúságot.

Kóniába május utolsó napjaiban érkeztünk. Kónia a róla

elnevezett medeucze nyugati szélén vulkanikus hegyek lábánál
fekszik. Területét a Bachara-Su nev patak látja el vízzel,

melyet a város fels részén ágakra osztva öntözésre használnak
fel. A felesleges víz a város alatt mocsaras területet hoz létre,

A várost széles övben kertek és szántóföldek veszik körül, melyre
a míveletlen terület következik.

A kultúrnövények közt a legfontosabbak a búza, árpa és

a különféle fzelékek. A szántóföldeken a gabona közt Silene,

Vaccaria, Isatis, Conríngia, Brassica, Bunias, Papaver ^ Glaucium,
Delphinium, Hanunctdusok, Anchusa, Salviák, StachgsoJc^ Acan-
thus, Carduus^ Cirsium, Centaureák díszlettek.

A Kónia környékén lev hegyek vulkáni természetüknél
fogva gyér növényzettel bírnak ; annál érdekesebb azonban az
elttük elterül tufa flórája. Itt alacsony termet Gramineák mellett,

mink az Aegyiojjsok, Hordeum crinitum, Bromusok, Phleum
graecum, Briza spicata, — a Convolvulus lineatus^ eltörpült

Stachysok, Marrubiumok, Satureják dominálnak.

Különös figyelmet érdemel a Kónia és Serai-Köi közötti

szurdokszer vízmosás, A sziklák repedéseiben Ephedra campy-
lopoda^ Atraphaxis, JRosa, Cotoneaster, Bhamnus^ Daphne, ezek
árnyékában Árum és Parietaria telepedtek meg, különben az

Aspkodeline, Capparis^ Astragalusok, Convolvulus assyricus,
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Acantholimon, SalviáJc, Verhascum, Morina persica, Echinops,

Carduus ötlenek a szemünkbe.

Gazdag flórával bír a Bachara-Su völgye is, mely a steppe

síkjából kiemelked vulkanikus hegységekével, min a Kara-Dagh

és Karadja-Dagh, egyezik. Ezekrl a következkben lesz szó.

Kóniát június közepén hagytuk el. Utunk délkeleti irány-

ban sóstalajon, mocsaras területen és steppen vezetett, míg

Tchumra, érintésével a Sulejman-Hadji-Jaila mellett a Kara-

Dagh-ot el nem értük, melynek kikutatása képezte legközelebbi

czélunkat. Hogy ezen czélunkat elérjük, a hegység lábánál több

helyütt— Sulejman-Hadji-Jailá-ban, Madenschehir-ben, Dinek-ben,

Karamán-ban, Emirlerben — tábort ütve jártuk be a hegységet.

A Kara-Dagh bonyolult felépítés, vulkanikus hegység.

Közepén óriási, alacsony fvel bentt kráter foglal helyet.

A fkúp köré csoportosul számos másodrend kúp, különben

alacsonyabb önálló kúpok kísérik a hegységet nyugati és északi

irányban. A hegység tengerszínfeletti magassága 2000—2200

m-re tehet. Még a közelmúltban sr tölgyerd borította a hegy-

séget, — jelenleg már csak a csúcs közelében egyes rejtett

helyen vannak erteljes fák, különben a lakosság pusztításaitól

sokat szenved torzfák, illetve bokrok 1800 m-tl kezdve elég

sr övet alkotnak. Az erdírtás folytán a hegység vízszegény

lett
;
patak az egész területen nincs, csak hatalmas vízmosások

jelzik a télvíz útját. A lakosság vízszükségletét néhány kút s a

bizánczi korból fennmaradt víztartókban megmaradó jeges hó

elégíti ki, st egyes helyeken tisztán utóbbira van utalva a nép,

A hegység növényzete két régióra tagolódik. Körülbelül

1600 m-ig, a szántóföldek fels határáig terjed a mezei táj,

melyre a hegyi táj következik. A mezei tájon a steppe elemek

túlnyomók ; a legfontosabb génuszok a Dianthus, Silene, Alsine,

Cerastium, Ranunculus, Delphinium, Papaver, Glaucium, Alys-

sum, Trifolium, Medicago, Onohrychis, Astragalus, Linum,

Euphorbia, Hypericum, Bupleurum, Acantholimon, Anchusa,

Onosma, Salvia, Verbascum, Asperula, Oalium, Aehillea, Anthemis,

Artemisia, Centaurea, Leontodon. A hegyi tájon, mely a csúcsokat

is magába foglalja, az uralkodó formáczió az alacsony tölgy-

erd, melyben itt-ott egy-egy Salix, Crataegus vagy Pirus

elaeagnifoUa található. A fák árnyékában a Poa nemoralis,

Hordeum bulbosum, Árum rupicola, Epipadis rubiginosa, Cepha-

lanthera pallens, Orchis mascula, több Lathyriis, Geránium,

Scrophularia, Senecio, Hieracium virágzottak. A sziklák zuzmó-

flórája szegénynek mondható.

Végre meg kell emlékezni a Dinek melletti tchölü-rl. Ott,

honnan a víz már korán eltávozik, törpe a növényzet, csak egy-

két Gruminea, Carex tengeti életét; sekély vízben a Butomus,

Alisma, Alopecurus, Juncus, mélyebb vízben Scirpus, Heleocharis

és egy Cirsiumfaj alkot érdekes formácziót.

A Kara-Dagh után a tle északra fekv szintén vulkáni

Botanikai Közlemények. 2. füzet. o
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eredet Karadja-Dagh nev hegység tanulmányozásához láttunk.

Utunk a hegység aljáig többnyire Artemisiá-val borított területen

vezetett, az egyhangúságot csak itt-ott egy-egy Dianthus, Ver-

bascum zavarta meg.
Érdekes jelenség a Kara-Dagh és Karadja-Dagh alján a

Pegamim-nak a falvak közelében való tömeges, szinte ruderális

jelleg elfordulása. Egyenl távolságban állanak egymástól a
Peganum- bokrok, olykor több négyzetkilométernyi területet is

elfoglalva. Alattuk egy-egy Eragrosiis, Chenopodium, Herniaria,

Scleranthus, Trihulus húzódik meg ; nyár derekán azonban ezek
is elpusztulnak. A Peganum közé a falvaktól távolabb es helye-

ken Artemisia-hokro^ vegyülnek, hogy aztán k maguk borítsák

el a véget érni nem akaró síkot. És ha ezek az ürömsteppek
talán kissé szomorú képet is nyújtanak, mégis csak bírnak

bizonyos sajátságos szépséggel.

Július közepén érkeztünk a Karadja-Dagh lábánál fekv
kis török városba, Karapunarba, melyet Zederbauer is megláto-

gatott 1902ben az Erdchias-Daghra való utazásakor.

A város környékén nagyobb területet borít el a vulkáni

hamu, mely sajátságos vegetáczióval bír. Tragánt-hokrol% Acan-
tholimon-sdkottsi párnák, szrös Labiáták jellemzik e területet.

A város és a hozzátartozó jaila (nyári falu) között nagyobb
területen uralkodik a Thymus és a Salvia cryptaniha^ vakond-
túrásszer halmocskákat alkotva, melyek között itt-ott Ephedra
distachya is található.

A Kiepert-féle térkép szerint a város közelében egy tekin-

télyes nagyságú tó terül el : a Tuzlu-Göl. Ez a tó valójában

nem létezik, helyét egy nagy kiterjedés sóstalaj foglalja el,

melyet a lakosság „Greren"-nek nevez, a mi vályogot jelent.

A Tuz-Tchölü melletti halophytákon kívül jellemzk e területre

a Salicornia, Arthrocnemum és Plantago.

A város és a Karadja-Dagh között, mint ennek elhegy-
sége egy vulkánikus dombsorozat vonul el, melyet a lakosság

málló kzetérl Kum-Daghnak, Homokhegynek nevez.

E kett között a Karapunar-ból Ereglibe vezet úton két

kráter-tó van a Zederbauer által is megvizsgált Adji-Gröl, mely-

nek vize keser és az igazi Tuzlu-Göl. Utóbbi gyralakú, köze-

pén egy vulkáni-kúp emelkedik. A halophyta vegetáczió itt igen

erteljes.

Karapunar-ból a már említett tavak érintésével részben

Artemisiá-Ya\ borított, részben teljesen kiégett területen át

Ereglibe utaztunk. A város környéke mocsaras ; közelében egy
nagyobb tó, az Ak-Göl fekszik.

Éreglit elhagyva a tulajdonképeni Karadja-Dagh tanul-

mányozásához láttunk oly módon, mint ezt a Kara-Daghnál
tettük. A hegység keleti oldalán Hortu és Jazla, északi oldalán

Ijre és Arsyman, nyugati oldalán Jagma és Szalyrból tettünk

kirándulásokat.
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A Karadja-Dagh szintén vulkánikus hegység, közepén egy
nagyobb és egy kisebb kráterrel, melyben egy tó van, a Dagh-
Göl. A hegység tengerszínfeletti magassága kb. 2000 m, a
kzet épp úgy mint a Kara-Daghnál trachyt-szerü. A hegység,

bár az erdbl még kevesebb maradt meg, mint a Kara-Dagh-
ban, nem oly vízszegény, mint ez. A Dagh-Göl látja el Kara-
punar vízszükségletét, st valószín, hogy a Jagma melletti

édesviz mocsarat is táplálja. E mocsárra jellemzk a Lemna,
Potamogeton, Heleocharis, Scirpus, Epilobium, Lythrum^ Lycopus,
Mentha, st van egynéhány fzfa is,

A hegység flórájára vonatkozólag a Kara-Daghról mondot-
takat kellene ismételni,

A hegységet a Hassan-Dagh irányában, mely tle észak-

keletre fekszik, vulkáni kúpok kisérik, nyugati oldalán a Tuz-
Tchölu medenczéje felé 3 kisebb, de teljesen önálló vulkáni

hegység van. Ezek az Ijre-Dagh, az Arsyman-Dagh és a Boz-

Daghhoz csatlakozó, Karapunartól nyugatra fekv Üzedjik-Dagh.

Az elbbi kett eddig teljesen ismeretlen volt, az Üzedjik-Dagh
ellenben Karapunartól igen nagy távolságra van helyezve a

Kiepert-féle térképen.

Ezen kb. 150—250 m, relatív magassággal bíró hegységek
teljesen fátlanok, sziklás gerinczekkel és köves lejtkkel. Jel-

lemz növényeik az Ephedra, Astragalus § Tragacantha, Eryn-
gium, Verhascum, Salvia, Carduus, Cirsium, Centaureák, Echi-

nops, Artemisia.

A Karadja-Dagh után még a már egyszer meglátogatott

Boz-Daghnak szenteltünk rövidebb idt. Hosszú, kis relatív

magassággal bíró mészgerincz ez, mely az Üzedjik-Daghtól a
kóniai hegyekig terjed, egyik ága pedig északon Suverekig

hatol el. Flórája, mint már említettem, a steppéétl alig tér el.

Kóniába szeptember közepén kerültünk vissza, hol még
néhány kirándulás után gyjtéseinket szállításra alkalmas álla-

potba hoztuk.

A steppektl október els napjaiban búcsúztunk el.

A steppeterületeken több mint hat hónapot töltöttünk.

Körülbelül május végéig eléggé gyakran esett az es, ezen

idn túl elutazásunkig nem volt csapadék. Az évi csapadék
200—300 mm-re tehet. Zivatarok májusban gyakoriak, épp úgy
ers szelek, melyek porfellegeket hoznak létre. Nyár derekán a
déU hmérséklet 40° C-ra tehet, mely azonban napfelkelte eltt
6—8° C-ra száll le.

Botanikai megfigyeléseimet összegezve a következket
mondhatom, A tenyészeti id 7—8 hónapra terjed. Örökzöld
növény alig van.

A steppe klímája nem kedvez a Kryptogam-ÓTánsik.
A moszatok között felismerhettem a Spirogyra, Ulothrix, Con-

ferva^ Cladophora génuszokat. Gombát gyjtöttem a Poly-

gonum, Lepidiwm, Ranunculus, Rosa, Bupleurum, Salvia,

6*
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Scorzonera, Centaurea levelén. A magasabb reudü gombákról
csak azt mondhatom, hogy a tavaszi eszések alatt gyakori a

steppen egy Coprinus-ísij ; a Kara-Dagh egyik hegyi rétjén

találtam egy Agaricust és egy Lyco])erdon-í?i}t, Konia környékén
pedig egy Marasmiust. A hegységek zuzmóflórája szegény ; a

gyjtött anyagban van Parmelia, Caloplaca^ Lecanora. A mohák
és harasztok is kis faj- és egyedszámmal vannak képviselve.

A gyjtött virágos növények több mint 800 fajt tesznek

ki. A jellemz fásnövények az Ephedra^ Juniperus^ Querciis,

Crataegus, Pirus, Rhamniis, Oka és a tragántcserjék. Leg-
nagyobb fajszámmal vannak képviselve a Compositálc, több mint

100 fajjal ; azután a Papilionaták^ Cruciferák, Oramineák, Bor-
ragmaceak és Lahiaták következnek, több mint 50—50 fajjal.

Szép számmal vannak még képviselve a Liliaceák, Panuncu-
lacecík, Rosaceák, Umhelliferák, Scrophulariaceák és Puhiaceák,

*

E helyen el nem mulaszthatom hálás köszönetemet ki-

fejezni a „Szepesi Egyesület" -nek, különösen pedig kiváló

elnökének dr. Haberern Pál egyet. m.-tanár úrnak, ki ügyemet
oly lelkesen karolta fel, továbbá a „Turáni-Társaság" titkárá-

nak, Paikert Alajos úrnak és lelkes tagjának, dr, Milleker

Rezs úrnak.

Nagy köszönettel tartozom továbbá dr. Mágocsy-Dietz

Sándor professzor úrnak a gyjteszközök készséges átengedé-

séért, továbbá dr. Tuzson János professzor úrnak, dr. Augustin

Béla és dr. Szabó Zoltán tanársegéd uraknak, kik tanácsaikkal

szívesen támogattak.

(A növ. szakosztály 1911 nov. 8-iki ülésébl.)

Bezdek J.: Néhány tropikus botanikus kertrl és a
Bronx-parkí növénytani intézetrl.

(Jegyzetek a Föld körül tett tamilmányutam naplójából.)

Mint valamennyi növénytannal foglalkozó szakembernek^

nekem is vágyam volt a trópusi vegetácziót a helyszínén tanul-

mányozni. Valóra vált óhajtásomat némi siker is kisérte s így

tapasztalataimból, a mi különleges helyzetünk folytán jelenleg

érdekesnek látszik, egyet-mást közzéteszek.

Tanulmányutam idejébl Ceylon szigetén töltöttem el néhány
hetet, hogy a trópusi flórát, a jellemz „dzsungl" alakulásokat,

meg a tropikus kultúrnövények mvelését megismerjem. Ezenkívül

florisztikai és muzeális gyjtést végeztem a Kolozsvári Egyetemi

Növénytani Intézet^ részére.

* E helyen is köszönetet mondok Richter Aladár professzor

úrnak lekötelez erkölcsi és anyagi támogatásáért.


