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Przegla^d ezynnosci Komisyi fizyograficznej akade-

micMej w cia^gu roku 1894/5.

W roku 1894/5 odbyia Komisya fizyograficzna dwa posie-

dzenia, w dniu 22 lutego i 30 marca 1895. Na pierwszem z nicb

uchwalono regulamin muzealny podJug projektu ulozonego pier-

wotnie przez p. St. Stobieckiego a przerobionego nastepnie przez

Komitet ztozony z pp. K. Jelskiego, Wl. Kulczynskiego i S. Sto-

bieckiego. Na tem samem posiedzeniu postanowila Komisya utwo-

rzye w lonie swojem nowa sekcya.: rolnicza i uprosifa Prof. Dra

E. Godlewskiego, azeby si§ zajat jej ukonstytuowaniein. Drugie

byio zwykfem administracyjnem posiedzeniem. Obydwa posiedze-

nia zakoriczyly sie, wykladami, mianowicie na pierwszem moVif

Prof. F. Bieniasz o rozraieszczeniu formacyi brunatno - jurajskiej

w Tatraeh , na drugiem zas zdal Prof. Dr. S. Zareczny sprawe ze

swojego udziaiu w pracach miejskiej Komisyi wodocia,gowej.

Z Atlasu geologicznego wydano w roku ubieglym tekst do

zeszytu 3-go, zawierajacy opis geologiczny W. X. Krakowskiego,

przez Prof. Dra S. Zareeznego. W czerwcu b. r. otrzymaJa Ko-

misya od c. i k. wojskowego Zaktadu geograficznego wydruko-

wane mapy, tworza.ce 5-ty zeszyt Atlasu , a wykonane przez Prof.

Dra W. Szajnoche. (Biak, Zywiec, UjsoJy, Makow, Kabka i Tym-

bark) i rozpoczeta druk tekstu do tego zeszytu nalezacy. W druku

sa obecnie 4 dalsze zeszyty, mianowicie : 6-ty zlozony z 5-eiu map



wykonanych z polecenia W. Wydzialu Krajowego przez Prof. Dra

Szajnoche. (Gorlice-Grybow, Muszyna-Bardyow, Jaslo-Dukla, Ro-

pianka, Lisko), 7-my zlozony z 7 map wykonanych przez Prof.

M. Lomnickiego z polecenia czeicia W. Wydzialu Krajowego, cz§-

&cia, Komisyi fizyograficznej (Sniatyn, Radziechow, Kamionka Stru-

milowa, Busk-Krasne, Szczurowice, Brody, Zloczow), 8-my zlo-

zony z pieciu map Dra W. Teisseyrego, wykonanych z polecenia

Komisyi fizyograficznej (Zalozce, Tarnopol, Trembowla, Podwo-

loczyska, Skalat-Grzymalow), 9-ty zlozony z 7 map Prof. F. Bie-

niasza, wykonanych rowniez z polecenia Komisyi (Pomorzany,

Brzezany, Buczacz-Czortk6w, Kopyczynce, Borszczow, Mielnica,

Okopy). Rozpoczeto takze druk tekstu do zeszytu 7-go. W rekach

Komisyi znajduja sie. nadto przeznaczone do druku mapy Prof. M.

Lomnickiego: Warez, Belz-Sokal, Zolkiew, Prof. Dra W. Szajnochy

:

Wieliczka-Myslenice i Wola Michowa, Dra W. Teisseyrego: Bobrka-

Mikotaj6w, oraz tekst do zeszytu 8-go.

Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach.

a) Sekcya meteorologiczna.

W roku 1894 otrzymala sekcya spostrzezenia me-
teorologiczne z 39 stacyj , z ktorych jednak tylko 31 byto

czynnych przez caly rok. Najslabsza. byla ta czynnosc od lipca do

listopada wlaeznie, a powodem tego juz to ferye szkolne
,
juz zly

stan zdrowia obserwatorow. Z liczby dotychczasowych stacyj, sta-

nowczo, jak sie zdaje, ubyla stacya w Lawrowie; na stacyi w Stryju

z powodu przeniesienia Profesora Dra Ziobrowskiego do Jasla po-

wstala, oby nie dluga, w spostrzezeniach przerwa. Natomiast od

wrzesnia 1894 przybyla, za stai-aniem cztonka Komisyi Prof. Dra

Dziwinskiego, nowa stacya w Ludwikowce (Leopoldsdorf) w po-

wiecie dolinianskim; nadeslaly tez, lubo dopiero w lutym 1895 r.,

swoje caloroczne spostrzezenia stacye w Iwoniczu, Kaluszu i Do-

linie, juz w poprzednich latach czynne.

Obliczeniem i przysposobieniem do druku przyslanego ze

stacyj materyalu , zajmowat si§ w tym roku czlonek Komisyi Dr.



Wierzbicki. Tenze, podobnie jak w latach poprzedzajacyeE ze-

stawil zaszle w r. 1894 w Galicyi gradobieia, na szczeicie mniej
liczne niz poprzednio.

Wsp61pracownik Komisyi Dyrektor W. Satke nadeslat sekcyi

dwie prace. Jedna z nich o dziennym przebiegu ciSnienia powie-
trza w Tarnopolu, druga o badaniach nad szybkoscia, i kierun-

kiem chmur w r. 1894 tamze; obie przyjete zostaly do ogloszenia

w pismaeh Akademii i to pierwsza z nicli w Sprawozdaniach Ko-
misyi fizyograficznej , druga w Rozprawach Wydzialu matema-
tyczno-przyrodniczego.

Liczba stacyj wodoskazowych wr. 1894 pozostata

niezmieniona; by*o ich 102 i to 73 rzadowych a 39 krajowych.

Jedyna zmiana byfa ta, ze na Wisle w miejsee zniszczonego wo-

doskazu krajowego pod Czernichowem
,
przybyJ wodoskaz rzadowy

pod PawJowem. Z tych 102 wodoskazow byJo w dorzeczu Wisfy

67, w dorzeczu Dniestru 30, w dorzeczu Dunaju (na Czeremoszu

i Prucie) 5. Obrobieniem tego obfitego materyahi zajmowal sie,

podobnie jak w latach poprzedzajacych, Przewodniczacy sekcyi Prof.

Dr. Karliiiski , uzywajac do pomocy stypendysty z fundacyi s\ p.

J. X. Teligi w osobie p. J. Zajaczkowskiego, sluchacza Univver-

sytetu Jagiellonskiego.

Spostrzezeniami pojawow w ^wiecie roslinnym
i zwierzeeym zajmowali si§ w r. 1894 we wschodniej czesci

kraju p. J. Hawrysiewicz w Ozydowie, vv zachodniej czesci kraju

p. Zofia Birkenmajerowa w Czernichowie. Zebrany przez nich ma-
teryal ogloszony bedzie znowu po upfywie trzechlecia 1894—
1896.

Spostrzezenia magnetyczne zboczenia i nachylenia w Kra-

kowie wykonal, jak w latach poprzednieh, Czlonek Komisyi Dv
Wierzbicki, zas Czlonek tejze Dr. Birkenmajer uzupefnil dawniej-

sze swe poszukiwania skladowej poziomej nateienia raagnetyzmu

nachylenia w Tatrach.

b) Sekcya geologiczna.

Z polecenia Sekcyi geologicznej zajmowali sie. w
niami kraju Prof. F. Bieniasz i Prof. M. Lomnicki.



szerau z nich , ktory jeszcze w roku 1878 odkryl warstwy forma-

cyi brunatno-jurasowej w Tatrach, na poludniowych stokach Gie-

wontu
,
polecifa Sekcya zbadanie tej formacyi co do jej rozmiesz-

czenia w wymienionych g6rach. Wyniki swoich poszukiwan podal

Prof. Bieniasz do wiadomosei Komisyi na posiedzeniu w dniu 22

lutego 1895 r. i zlozyl zebrane okazy do jej Muzeum. Prof. M.

liOmnicki wzial na siebie zbadanie i wykreslenie dla Atlasu geo-

logicznego mapy okolic Jaworowa i Grodka; zadanie to wykonal

w przevA'aznej eze^ci w r. 1894, a uzupelnit w r. 1895.

Prof. Dr. S. Zareczny zdat na posiedzeniu Komisyi w dnia

30 raarea b. r. sprawe z udziahi swojego w pracach miejskiej

Komisyi wodociagowej , do kt6rej nalezy od lipca 1893 r. jako

delegat Komisyi fizyograficznej.

Jako rezultat prac podj^tych dawniej z polecenia Komisyi

zlozy} Prof. F. Bieniasz siedm map geologicznych galicyjskiego

Podola, tworzyc majaeych 9-ty zeszyt Atlasu geologicznego, Dr.

W. Teisseyre zas tekst do zeszytu 8-go. Pierwsze oddano do druku,

z wydaniem zas drugiego postanowiono, stosownie do zyczenia

autora, wstrzymac sie az do czasu, gdy druk map odpowiednich

bedzie blizki ukonczenia.

Od Prof. M. Lomnickiego otrzymafa Sekcya tekst do 7-go

zeszytu Atlasu geologicznego, zlozonego z map wykonanych z po-

lecenia czescia Wys. WydziaJu Krajowego, czescia Komisyi fizyo-

graficznej , od Prof. Dra W. Szajnocliy za3 tekst do zeszytu 5-go,

zawierajacego 5 map, sciagni§tych w druku na 4, oddanych Ko-

misyi do wydania przez Wys. Wydzial Krajowy. Dr. W. Teis-

seyre zlozy} Komisyi: „Sprawozdanie z badan geologicznych przed-

siebranych z ramienia Wydzialu Krajowego w okolicy Rohatyna,

Przemyslan, B6brki i MikoJajowa", kt6re zamieszczone bedzie

w tomie XXXI Sprawozdan.

Z zakresu topografii kraju otrzyrnala Komisya od Prof. Br.

Gustawicza prace p. t. „Pomiary barometryczne w pasmie babio-

gorskiem i przyleglych potnocnych dzialach gorskich", przeprowa-

dzona bez pomocy ze strony Komisyi. Praca ta znajdzie pomiesz-

czenie w tomie XXXI Sprawozdan.

W ciagu roku 1894/5 odbyla Sekcya geologiczna piec po-

siedzen, kt6rych przedmiotem byly sprawozdania naukowe, wy-

dawnictwo Atlasu geologicznego, sprawy muzealne
,
program prac



owego regulamu

c) Sekcya zoologic

W r. 1894 udzielita Sekcya zoologiczna zasilkow na bada-

nia fauny krajowej Prof. K. Bobkowi i Drowi .). Nusbaumowi.

Prof. Bobek prowadzil dalej rewizya krajowych muchowek , raia-

nowicie rodziny Tipulidae; prace. t§ jednak przerwac musiat z po-

M dojsc do wynifaSw, ktoreby tvvorzyly pewna calosc. Dr. J. Nus-

baum badal dal j taune robak.'.w. miannwieic rodziny: Lumbrici-

dae i Enchytraeidae, a jako rezultat swoich poszukiwan zlozyi

Komisyi prace p. t. „MateryaJy do historyi naturalnej Skapnszcze-

tow galicyjskich", wraz z odpowiednim zbiorem. Praca Dra Nus-

bauma zamieszczona zostanie w tomie XXXI Sprawozdaii.

Z zakresu faunistyki otrzymala Komisya do wydania naste-

pujace trzy prace, polef h podjetych bez poraocy

z jej strony: Dra M. Kowalewskiego nMateryaly do fauny belrain-

tologicznej pa* Czesd I.", Prof. Dra A. Wie-

rzejskiego: „Przeglad faui konip ik >\ _ >1 vjskicli^ i ..Xotatki

do fauny robakow z rodziny Gordiidae". Prace te przeznaczono

do tomu XXXI Sprawozdaii.

W cia.gu roku 1894/95 odbyta Sekcya zoologiczna 4 posie-

dzenia; przewodniczacym swoim na r. 1895 obrala Prof. W. Kul-

czyriskiego, delegatem do Zarzadu muzealnego zas p. S. Sto-

bieckiego.

d) Sekcya botaniczna.

Z polecenia Sekcyi botanicznej zajmowali sie. badaniami flo-

rystycznemi Prof. R. Gutwinski i Prof. Dr. E. Woloszczak. Przed-

miotem badan pierwszego z nich byly glony w gornem dorzeczu

Skawy, od Makovva po granice. wegierska. Praca nad zebranym

materyalem nie jest jeszcze ukonczona, wykazala jednak juz znaczna,

ilosc form nieznanych dotaxl w Galicyi, a iiawet i nowych dla



nauki. Prof. Dr. Woloszczak, ktory ocl dluzszego czasu zajrauje

sie. flora, Karpat , czynnym byl w r. ubiegtym w gorach pomiedzy

wylomem Popradu i doling OsJawy, przyczem staral sie wyzna-

czyc dokladnie granice pomiedzy flora zachodnio i wschodnio kar-

packa. Wyniki swoich poszukiwan zamknal Prof. Woloszczak

w pracy, wydrukowanej juz w tomie XXXI Sprawozdari, p. t.

Z granicy flory zachodnio i wschodnio karpackiej, a do Muzeum
Komisyi ztozyl odpowiedni zielnik.

Sekcya rolnicza zawiazana uchwahi Kmnisvi lizyograficznej

z dnia 22 lutego b. r. , zlozona pierwotnie z 7 czJonkow, wzmoc-

niJa sie. nastepnie przez przybranie 9 spoJpracownikdw, ktorych

wyboru dokonano na posiedzeniu 'Komisyi dnia 30 marca b. r.

Praewodniezqcym Sekcyi na r. 1895 wybrany zostal Prof. Dr. E.

Janczewski. Czynnosci swoje rozpoczela Sekcya od ulozenia szcze-

golowego programu prac. W tym celu Sekcya, rozpatrzywszy

w ogolnosci kierunki, w ktorych czynna bycby mogla, polecila

kilku ze swego grona wybranym komitetorn szczeg61owe okresle-

nie zakresu pracy w danych kierunkach
, oraz uiozenie kwestyo-

narzy i skazowek dla obserwatorow. Przedstawione przez komi-

tety wypracowania, ocenione przez pelna, Sekcya, posJuzyly na-

stepnie do ulozenia wspomnionego programu og61nego. Proez tego

poczynila Sekcya przygotowania do wykreslenia dokladnej mapy
lesnej Galicyi.

Zbiory Komisyi.

Muzeum Komisyi przybyfy w r. 1894/5:

A) Przedmioty zebrane przez badaczdw, ktdrym Komisya udzielila

zasiikow na badanie Jcraju

:

tvschodnio karpackiej



2. Zbior skaposzczetow galicyjskich Dra J. Nusbauma.

3. Okazy paleontologiczne zebrane w Tatrach przez Prof. F.

Bieniasza.

B) Dary

:

1. Zbior paleontologiczny trzeciorzedny podolski Dra W. Teis-

seyrego.

2. Zajb zarlacza (Carcharodon megalodon Ag.) z Zakradwka,

dar p. Jozefti Niedzwiedzkiego, za posrednictwem Prof. Dra

Zarecznego.

3. 8 okazow gliny aluwialnej z odciskami ro£lin z Dabrowicy

w Bocheiiskiem, dar p. S. Stobieckiego.

4. Krysztaly Cumingeitu, Boleitu, zJoto, z Kalifornii, dar Dra

Bohdanowicza w Paryzu.

5. 30 okazow mineralogicznych z Przybramu, dar p. J. Gar-

6. Amonit biaJojurajski z Pychovvic , dar p. Mar. Witalinskiego,

za posr. Prof. Dra Zarecznego.

7. Kalcyt z Jomu doloraitowego w Jeleniu, dar p. Romana In-

gardena za po£r. Prof. Dra Zarecznego.

8. Amonit bialojurajski z Nielepic, dar p. S*awomira Odrzy-

wolskiego, za posr. Prof. Dra Zarecznego.

9. Zbior chrzaszczow przewaznie litewskich sp. Dra Eustachego

Wr6blewskiego, dar p. Augustyna Wroblewskiego.

10. Zbiorek okazow zoologicznych , dar Dra Buszczynskiego

w Pola.

11. Achorutes, Triton, Scolopendra z Rumunii, dar p. Jaroslawa

Lomnickiego.

12. Berosus aericeps z D^bnik, dar p. J. Gartnera.

13. Chrzaszcze z Brazylii i Patagonii , zebrane przez Prof. Dra

Siemiradzkiego, dar p. JarosJ. Lomnickiego.

14. Okazy zoologiczne i geologiezne, dar Dra Eug. Ciastonia

w Pola.

15. Bericht iiber die Landerkunde Oesterreich-Ungarns przez Dra

Roberta Siegera, dar Autora.

16. Roczniki Krajowej wyzszej Szkoly rolniczej w Dublanach,

r. 1894, dar Redakcyi.



17. Pamiemik fizyogniiir/n . t..m Mil, dar Redakcyi.

18. Regies de la nomenclature des etres organises, dar Towa-

rzystwa zoologicznego francuskiego.

G) Przedmioty zakupione:

1. Terebratula immanis, Gucullaea ohlonga, Pholadomyia cornuta,

z Inwaldu, zakupione od p. Urbauskiego.

Wymieniony pod 9 zbior chrzaszczow otrzymala Komisya

pod warunkiem przechowania go w calosci, osobno, oraz oglosze-

nia jego katalogu po przeprowadzeniu rewizyi oznaczen.

Jak juz wyzej wspomniano, przyjela Komisya w r. b. nowy

regulamin muzealny. Zarzad muzealny, utworzony w mysl tego

regulaminu na r. 1895/6, sklada sie z przewodniczacego Komisyi

Prof. Dra Kreutza, sekretarza Komisyi Prof. W. Kulczyiiskiego,

kustosza p. K. Jelskiego, oraz delegat6w Sekcyi: zoologicznej p.

St. Stobieckiego, geologicznej : Prof. F. Bieniasza i botanicznej

:

Prof. Dra J. Rostafmskiego. Do Komisyi kontroluja.cej zbiory Ko-

misyi wybrano na posiedzeniu dnia 30 marca b. r. pp. : Prof. R.

Gutwiiiskiego, Prof. Dra W. Szajnoche i Prof. Dra A. Wierzej-

skiego.

Porza,dkowaniem i konserwowaniem zbiorow Komisyi zajmo-

waJ sie kustosz p. Konstanty Jelski, przy pomocy stypendystow:

pp. F. Hendrychowskiego, J. Lomnickiego i F. Simona.

Korespondencya Komisyi.

Komisya nzyograficzna, otrzymawszy od c. i k. Wojskowego

Zakladu geograficznego odpowiedi na prosbe o przyspieszenie druku

map geologicznych
,

przeslata dnia 6 lipea 1894- r. nastepujace

pismo Wys. Wydziatowi Krajowemu:

L. 99. Komisya nzyograficzna AkademiiUmiojetnoaci, powoiujac

sie, na pisma swoje z dnia 8 maja b. r. L. 57 i z dnia 6 czerwca

b. r. L. 77, ma zaszczyt niniejszem donieSc" Wysokiemti Wydzia-

lowi, ze na prosbe. o przyspieszenie druku map geologicznych

otrzymala Komisya od c. i k. Wojskowego Zakladu geograficz-

nego odpowied^ zalaczona w odpisie , z ktorej niestety wynika , ze



tiie mozna liczyc na wydanie map, w rekach tegoz Zakladu sie.

znajdujacych, w biezacym roku. Wobec tego, ze Wojskowy Za-

klad geograficzny jako przeszkode. w szybszem wykonaniu map
geologicznych podaje prace urzedowe, majace przed innemi pierw-

szenstwo, wydaje sie nieodpowiedniem dalsze naleganie na Zaktad

geograficzny o pospiech.

Co do map geologicznych Podola galicyjskiego, ktorych wy-

konanie polecila Komisya p. Prof. F. Bieniaszowi, Komisya ma
zaszczyt doniesc, ze szesc z tycb map przerysowal juz p. Bieniasz

na czysto, a siodma, — ostatnia — koriczy. Korekta czarna tych

map zostata juz przez Komisya przeprowadzona ; zostana, one wiec

po przeprowadzeniu fachowej oceny, w najblizszym czasie po fe-

ryach, oddane do druku.

W Krakowie dnia 6 lipca 1894 r. Przewodniczacy Komisyi

fizyograficznej akademickiej : Dr. F. Kreutz m. p.

W listopadzie r. 1894 ziozyla Komisya Wys. Wydzialowi

Krajowemu nast§puja,ce sprawozdanie ze stanu wydawnictwa Atlasu

geologicznego Galicyi

:

L. 129. Komisya fizyograficzna akademicka ma zaszczyt niniej-

szem ztozyc Wysokiemu Wydzialowi sprawozdanie z wydawnictwa
Atlasu geologicznego Galicyi w ubieglym roku.

Wydano zeszyt 3-ci, obejmuja,cy W. X. Krakowskie. Mapy
do tego zeszytu nalezace, wydrukowane zostaJy jeszcze w r. 1891;

opoznienie tekstu zostalo wywoJane okolicznosciami niezaleznemi

od autora , mianowicie po czesci brakiem dostateeznego czasu, spo-

wodowanym zajeciami urzedowemi, glownie zas tern, ze autor,

Prof. Dr. Zareczny, chcac w tekscie dac obraz dokladny dzisiej-

szych wiadomosci o geologicznej budowie okregu krakowskiego,

zmuszony byl czekac na ukonczenie pewnych prac w tym zakre-

sie rozpoczetyeh przez innych geologow.

Z zeszytu piatego, zawierajacego mapy: Biala i Bielsko, Zy-

wiec, Ujsoly, Makow, Rabka i Tymbark, wykonane z polecenia

Wysokiego Wydziahi Krajowego przez Prof. Dra W. Szajuoche,

a oddanego do druku w listopadzie r. 1891, otrzymala Komisya

dnia 31 lipca b. r. dwa odbicia korektowe z zaznaczeniem forma-

naacyj barwami. Po przeprowadzeniu korekty przez Komitet re-

dakcyjny Atlasu i przez autora, Komisya przeslata dnia 15 paz-



dziernika b. r. jedno odbicie c. i k. Wojskowemu Zakiadowi geo-

graficznema z zadaniem wykonania kilku drobnych poprawek,
drugie zas odbicie oddaJa autorowi do uzytku przy pisaniu tekstu.

Cztery mapy zeszytu szostego: Gorlice i Grybow, Muszyna
i Bardy6w, Jaslo i Dukla, Ropianka, przeslane do druku, jak
wspomniano w poprzedniem sprawozdaniu , w styczniu r. 1893^1
wrocily w pierwszej, t. zw. czarne] korekcie dnia 9 pazdziernika

1893 r. Po dokonanej rewizyi przestano te mapy c. i k. Wojsko-
wemu Zakiadowi geograficznemu do drugiej korekty dnia 12 stycz-

nia b. r. Tej drugiej korekty nie otrzymala Komisya dotychczas.

Pia,ta. mape. z tego samego zeszytu (Lisko - Mezolaborc)
,

przeslala

Komisya do druku dnia 12 stycznia b. r., a korekty jej pierwsza
otrzymala dnia 31 lipca. Rewizya tej mapy dozna zwloki, autor
bowiem z poprawieniem dostrzezonych w niej niezgodnosci wstrzy-
mac sie. musi do czasu , kiedy ja bedzie m6gl por6wnac z przy-
legla mapa.: Ropianka, znajduja,ca, sie obeenie w Wiedniu.

Mapy zeszytu 7-go, z ktorych czesc (Steniatyn, Radziechow,
Kamionka Strumilowa

, Busk i Krasne) przeslano do Wiednia dnia

30 wrzesnia 1893 r. , czesc" zas (Szczurowiee , Brody, Zlocz6w),
dnia 28 pazdziernika 1893, sa obeenie w rekach e. i k. Wojsko-
wego Zakladu geograficznego; z czterech pierwszych map otrzy-

mala Komisya pierwsza korekte dnia 3 lutego b. r. i zwrocila j* jdnia 4 marca; korekta zas trzech drugich nadesJana dnia 31 lipca/
b. r. przeaiana zostala do Wiednia dnia 6 pazdziernika.

Zeszyt 8-my (mapy: Zaloziec, Tarnopola, Trembowli, Pod-
woloezysk, Skalatu i Grzymalowa, wykonane przez Dra W. Teis-

seyrego z poleeenia Komisyi fizyograficznej) po ocenieniu ich i prze-

prowadzeniu korespondencyi z nieobecnym autorem, przeslano do
druku dnia 20 marca b. r. Korekty ich Komisya dotychczas nie

otrzymala.

Do zeszytu 9-go otrzymala Komisya od Prof. F. Bieniasza,
dnia 9 lipca b. r. mapy: Pomorzan, Brzezan, Buczacza i Czort-
kowa, Kopyczyniec, Borszczowa, Mielnicy i Okopow; ocenione
i przygotowane do druku

, zostana one oddane c. i k. Wojsko-
wemu Zakiadowi geograficznemu, jak tylko autor przeprowadzi
pewne drobne zmiany w mapie Kopyczyniec, ktore sie okazaly



potrzebnemi dla jednostajnosci z przylegla, mapa Skalatu i Grzy-
malowa; nasta,pi to za6 jeszcze w cia,gu biezacego tygodnia.

Wydano zatem dotychczas cztery pierwsze zeszyty Atlasu

geologicznego. W druku jest dalszych zeszyt6w 4, zawierajacych

map 22, z czego 5 po pierwszem odbiciu korektowem barvvnem,

12 po pierwszej korekcie czarnej. W biezacym tygodniu gotowy
bedzie do druku zeszyt 9-ty, wykonany przez Prof. F. Bieniasza,

zawierajacy map 7, ktore w druku scia^niete zostana na 6 ar-

Co do tekstow, to Komisya nie otrzymaJa dotychczas tekstu

nalezacego do zeszyt6w 5-go i 6-go, wykonanych przez Prof. Dra
Szajnoche; tekst do jednej cze^ci zeszytu 7-go zJozyl Komisyi
Prof. M. Lomnicki, nastejmie jednak zazadat jego zwrotu, celem

uzupelnienia go i rozszerzenia na wszystkie 7 map, w skJad tego

zeszytu wchodzacych; tekst do zeszytu 8-go, wykonanego przez

Dra W. Teisseyrego, jest juz napisany, zapewne jednak zechce

go autor wzbogacie datami paleontologiczneini na podstawie swoich

prac, dokonanycb w roku ubiegiym; do zeszytu 9-go tekstu jesz-

Ze wzgledu na powolny post^p pracy w c. i k. Wojskowyra
Zakiadzie geograficznym , Komisya fizyograficzna udala sie dnia

b' czerwca b. r. do Zakladu z prosba, o przyspieszenie , otrzymala

jednak od Dyrekcyi Zakfadu, powolujacej sie. na nawaf prac urz§-

dowych, zaJaezona. przy niniejszem w odpisie odpowiedz, nie

uprawniajac^ do wielkich nadziei, jak o tern Komisya miak zasz-

czyt zawiadomic Wysoki Wydziai Krajowy pismem z dnia 6 lipca

b. r. L. 99. Z tego jednak, ze w niespelna dwa miesia^ce po owej

prosbie Komisyi, mianowicie dnia 31 lipca b. r., Zaklad geogra-

ficzny przysJal Komisyi korekte 9-ciu map, wnosic wolno, ze praca

nad mapami oddanemi Zaktadowi postapila juz znacznie i ze ma-

py te w niedtugim czasie otrzyma Komisya w zupelno^ci wy-

konane.



Kosztorysu na 29 map geologicznych , znajdujaeych sie obec-

nie pod prasa, lub majacych bye oddanemi za kilka dni ZakJa-

dowi geograficznemu do wykonania, — ani Komisya ani c. i k.

Wojskowy Zaklad geograficzny dokladnie obliczyc nie moze. Po-

dlug koszt6w map wydrukowanych dotychczas wyniesie nalezy-

to3c dla Zakladu geograficznego za znajdujace sie. w druku 22

mapy okolo 5.500 zl. w. W sumie tej nie mieszcza, sie koszta

druku tekstow nalezacych do zeszyt6w 5—8 , a kt6re wyniosa za-

pewne okoto 1200 zl., licza,c srednio po 300 zl. od jednego ze-

szytu.

Do tego dodac mozemy, ze Prof. M. Lomnicki przyobiecat

w ciagu biez%cego roku przyslac Komisyi do wydania 5 dalszych

map geologicznych.

Na pokrycie koszt6w wydawnictwa Atlasu Komisya fizyo-

graficzna posiada obecnie w kasie Akademii tylko 1667 zl.

34 c. w. a.

W Krakowie dnia 16 listopada 1894 r. Przewodniczacy Ko-

misyi fizyograficznej akademickiej : F. Kreutz m. p.

Dnia 31 marca b. r. zawiadomila Komisya Wys. Wydzial
Krajowy, ze w r. b. polecila Prof. M. ZiOmnickiemu wykonanie
dw6ch map geologicznych wraz z tekstem do Atlasu geologicznego

Galicyi, mianowicie : Rawa Ruska i Belzec - Uhnow, Drowi W.
Teisseyremu zas" wykonanie jednej mapy wraz z tekstem odpo-

wiednim, mianowicie: Zydaczow-Stryj.

Wysoki Wydzial Krajowy, przesylajac Komisyi map? geo-

logiczna,: B6brka-Mikolaj6w, wykonana przez Dra W. Teisseyrego,

zawiadomil r6wnoczesnie Komisya pismem z dnia 19 marca b. r.

L. 17784, ze p. Dr. Teisseyre zobowiazal si? najdalej do 1 lipca

b. r. zlozyc" tekst objasniaja.cy do tego arkusza mapy."

W kwietniu otrzymala Komisya od Wys. Wydzialu Krajo-

wego mape geologiczna Wieliczka-Myslenice, wraz z nastepujaeem
pismem

:

L. 22384. W zalaczeniu przesylamy Szanownej Komisyi
map? geologiczna okolicy Wieliczki i Myslenic (1 arkusz), przed-

lozona przez Dra Szajnoche jako wynik jego zeszlorocznycb ba-

dan, z uprzejma prosba, zarzadzenia wydawnictwa tej mapy, gdy2



autor osViadcza, iz tylko moie w m. maju b. r. zgtosi mate po-

prawki do druku , ktoreby sie. i w korekcie daly uskutecznid.

WydziaJ Krajowy zaza,dal opisu tej okolicy od autora i za-

raz po otrzymaniu przeszle go Szanownei Komisyi.

Lw6w dnia 4 kwietnia 1895 r. Marszalek krajowy znst^pc.-i

Chamiec (mp.). Crionek Wydziata krajowego Romanowicz (mp.).

Zarzqd i sktad Komisyi.

Zarzad Komisyi fizyograficznej sktada sie obecnie z podpi-

sanego, jako przewodniczacego Komisyi, oraz przewodniczacych

Sekcyi: pp. Prof. Dra E. Janczewskiego, Prof. Dra F. Karlin-

skiego, Prof. W. Kulczynskiego i Prof. Dra J. Rostaiinskiego.

Do Komisyi przysta_pili w r. 1895 pp. Prof. Dr. Edward
Janczewski i Prof. Dr. August Witkowski, czlonkowie czynni

Akademii Umiejetno£ci. Na posiedzeniu dnia 30 marca b. r. obrano

na spolpracownikow Komisyi pp.: L. Adametza, A. Batyckiego,

A. Bryka, J. Brzeziiiskiego, O. Bujwida, Fr. Czarnomskiego, W.
Glowiriskiego, St. Jentysa , W. Kleckiego, M. Kobryna, Fr. Kry-

stg, W. Lubom§skiego, K. Mialovicha, A. Nowickiego, Fr. Schil-

lego, T. Slomskiego, G-. Steingrabera , K. Schulca, J. Sniezka, J.

Zaborskiego i W. Zukowskiego.

W roku ubieglym stracila Komisya przez smierc Czlonk6w:

X. J6zefa Boegera w Tarnopolu i X. Wojciecha Roszka w Po-

roninie , zasiuzonych przez prowadzenie spostrzezen meteorolo-

gicznych.

Wskutek zmiany miejsea pobytu przeszedf Dr. Tadeusz Wis-

niowski na listQ czlonkdw zamiejscowych, Prof. Kazimierz Bobek
zas na liste. miejscowych.

W Krakowie dnia 1 lipca 1895 r.

Przewodni : '!iiickiej

Dr. F. Kreutz.



Spis ezlonkow Komisyi fizyograficznej akademickiej

w Krakowie.

1. Czfonkowie miejseowi.

W. Adametz Leopold, Profesor Uniw. Jagiell.

Dr. Bandrowski Ernest, Docent Uniw. Jag., Prof. wyz-

szej Szkoly przemyslowej , CzJonek koresp. Akademii

Umiejetnos'ci.

W. Bieniasz* Franciszek, Prof. Gimnazyum III.

, Bobek Kazimierz, Prof. Gimnazyum aw. Anny.

„ Brzezinski J6zef, Rzadca pola doswiadczalnego Stud.

roln. Uniw. Jagiell.

„ Bujwid Odo, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek

czynny Akad. Umiej.

W. Czar no m ski Franciszek, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Czerny-Szwareenberg Franciszek, Prof. Uniw.

Jagiell.

W. Fiszer Zygmunt, krajowy Inspektor rybactwa , Sekre-

tarz Sekcyi zoologicznej.

Dr. GodlewskiEmil, Prof. Uniw. Jagiell. , Czlonek czynny

Akad. Umiej.

W. Gustawicz Bronislaw, Prof. Gimnazyum III.

„ Gutwinski Roman, Prof. Gimnazyum w Podgorzu pod

Krakowem.

„ JabtonskiWincenty, Dyrektor Seminaryum nauczy-

cielskiego.



l)r. Janczewski Edward, Prof. Uniw. Jagiell. , Czlonek

czynny Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi rol-

niczej.

„ Jaworski Walery, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell.

W. Jelski Konstanty, Kustosz zbiorow Koniisyi fizyogr.,

Sekretarz Sekcyi geologicznej.

Dr. Jentys Stefan, Docent Uniw. Jagiell.

„ KarlinskiFraneiszek, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek

czynny Akad. Umiej , Przewodniczacy Sekcyi meteoro-

logicznej.

W. Klecki Waleryan, Asystent Uniw. Jagiell. , Sekretarz

Sekcyi rolniezej.

Dr. Kreutz Feliks, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akad. Umiej. , Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej

i Sekcyi geologicznej.

W. K u 1 c z y n s k i Whdyslawr, Prof Gimn. sw. Jacka, Czlo-

nek koreap. Akad. Umiej., Sekretarz Komisyi fizyogr.,

Przewodniczacy Sekcyi zoologicznej.

„ LubomeskiWladyslaw, Prof. Uniw. Jagiell.

„ May Andrzej, b. Dyrektor Szkoly realnej.

„ Nowicki Aleksander, Starszy Komisarz Inspekcyi

Dr. O 1 s z e w s k i K a r o 1 , Prof. Uniw. Jagiell. , Czlonek ko-

resp. Akad. Umiej.

„ Rostafinski Jdzef, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek

czynny Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi bota-

nicznej.

W. Sadowski Jan Nep.

„ Steingraber Gustaw, Prof. Szkoly przemyslowej.

n Stobiecki Stefan, Inzynier Wydz.Kraj.

Dr. SzajnochaWladyslaw, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek

koresp. Akad. Umiej.

„ Sciborowski Wladystaw, lekarz zdrojowy, Czlonek

nadzw. Akad. Umiej.

W. Sniezek Jan, Asystent Uniw. Jagiell.

„ Walter Henryk, c. k. Starszy Komisarz gorniczy.

Dr. Wierzbicki Daniel, Adjunkt Obserw. astronom. , Se-

kretarz Sekcyi meteorologicznej.



Dr. Wierzejski Antoni, Prof. Uniw. Jagiell. , CzJonek

koresp. Akad. Umiej.

„ Witkow ski August, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek

czynny Akad. Umiej.

„ Zar§czny Stanislaw, Prof. Gimn. III.

„ Zieleniewski M i c h a 1 , Czlonek nadzw. Akad. Umiej.

2. CzZonkowie zamiejseowi.

W. J. X. A n d r z e j o w s k i A n t o n i, Proboszcz w Skale w pow.

czortkowskim.

„ Bartonec Franciszek, Inspektor gorniczy i hutniczy

„ Batycki Andrzej, Nauczyciel w Slarem Miescie.

Dr. Birkenmajer Ludwik, Prof. Szkoly roln. w Czerni-

chowie, Czlonek koresp. Akad. Umiej.

W. Block i Franciszek, Adjunkt Szkoly lasowej we
Lwowie.

Dr. Blonski Franciszek w Warszawie.

W. baron Brunicki Adolf, w Lubieniu.

„ „ Brunicki Julian, w Podhorcach.

„ Bryk Andrzej, Kierownik szkoiy w Chyrowie.

„ Bukowski Geiza, w Wiedniu.

„ ChJapowskiF., Przewodniczacy Wydziahi przyr. w Tow.
Przyj. Nauk w Poznaniu.

Dr. Ciesielski Teofil, Prof. Uniw. we Lwowie.
W. Claus Edward, Urzednik arcyksiaiecy w Zywcu.
„ Cofalka Julian, Inzynier gorniczy w Jaworznie.

„ Czarnecki Jan, w Kaczanowce (pow. podwoloczyski).
Dr. Czerkawski Julian, Lekarz prakt. we Lwowie, b.

Delegat do Rady Panstwa.

JE. hr. Dzieduszycki Wlodzimierz, b. Marszafek Kra-
jowy, Czlonek koresp. Akad. Umiej. , to Lwowie.

W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie.

„ Dziedzielewicz J 6 z e f , c. k. Adjunkt sa.dowy w Ko-



W. E i c n 1 e r B. , w Miedzyrzecu.

„ Engel Adolf, Starszy nauczyciel Seminaryum nauczy-

cielskiego w Kzeszowie.

„ Glowinski Walenty, Prof, gimnazyalny w Jaroslawiu.

„ Gunkiewicz Leon, Prof, gimnazyalny w Wadowicach.

„ Hahn Franciszek, Dyrektor Szkoly wydz. w Bochni.

„ HankiewiczWlodzimierz, Urzednik Dyrekcyi skar-

bu we Lwowie.

„ Hawrysiewicz Julian, Nauczyciel w Ozydowie.

„ Htickel Edward, we Lwowie.

Dr. Jachno Jan, Prof. Seminaryum nauczycielskiego w Sta-

nislawowie.

W. Jacobi Leopold, Nauczyciel w Pilznie.

Dr. Jaworowski Antoni, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

W. Kontkiewicz Stanislaw, Dyrektor kopalni w Da-

browie.

„ Kolbenheyer Karol, Prof, gimnazyalny w Bielsku.

„ Kobryn Mikolaj, Nauczyciel w Turce.

„ Kotula Bolestaw, w Insbruku.

„ Krawczyk Jan, Prof, gimnazyalny, w Bialej.

„ Krysta Fr,, Nauczyciel w Zawoi.

Dr. Krzyzanowski Karol, w Libuszy.

W. Leigert J6zef, Lesniczy w Wildenthal
, (p. Kolbu-

„ Lemoch Lew, Prof, wyzszej Szkoly realnej w Stryju.

„ Lempicki MichaJ, Dyrektor g6rniezy w Sielcach.

„ Lomnicki Maryan, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

„ Mialovich Karol, Starszy miernik gorniezy w Wie-

„ Montresor Wladyslaw, w Kozinie.

„ Nawratil Arnulf, Inspektor przemystowy we Lwowie.

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkoly politechnicznej

we Lwowie, Czlonek czynny Akad. Umiej.

, Nowosielski Franciszek, Prof, gimnazyalny w Sam-

Dr. Olszewski Stanislaw, Miernik gorniezy w Gor-

licach.



sowski Godfryd, w Tomsku.

zybylowski Stanislaw, w Krzyworowni (p. Uscie.

ryki).

Ldziszewski Br on is law, Prof. Uniw. we Lwowie,

Czlonek ezynny Akad. Umiej.

iciborski Maryan, w Monachium.

tlski Jan, Prof, gimnazyalny w Tarnopolu.

shman Antoni, Prof. Uniw. we Lwowie.

>mer Konstanty, wlasciciel dobr w Jodlowniku.

j bin ski Mich a 1.

it k e WJadyslaw, Dyrektor Szkoly zeiiskiej w Tar-

nopolu.

ihille Fryderyk, Starszy lesniezy w Rytrze.

; h wetter Tomasz, Urzednik gospodarczy w Boho-

Dr. Siemiradzki Jozef, Prof. Uniw. we Lwowie.

W. S 1 a w i n s k i M a r c e 1 i , c. k. Urzednik telegraficzny w Ko-

„ Slomski Tomasz, c. k. Nadinzynier w Kolomyi.

„ Strzelecki Henryk, we Lwowie.

„ Strzelecki Oksza S t a n i s 1 a w, Radca gorniczy w Wie-

„ Surzycki Zenon, w Dukli.

„ Syroczynski Leon, Inzynier g6rniczy przy Wydziale

Krajowym we Lwowie.

Dr. Sznabl Jan, w Warszawie.

W. Sztolcman Jan, w Warszawie.

„ Szule Kazimierz, Docent wyzszej Szkoly rolniczej

w Dublanach.

Dr. Szyszylowicz Ignacy, Prof, wyzszej Szkoly rolniczej

w Dublanach.

W. S16sarski Antoni, w Warszawie.

Dr. Teisseyre Wawrzyniec, Docent Uniw. we Lwowie.

W. Tondera Franc is zek, Prof, gimnazyalny w Stani-

slawowie.

„ Trejdosiewicz Jan, w Warszawie.

„ Trochanowski Karol, Prof. Szkoly rolniczej w Du-



W. Turczyiiski Emery k, Prof, gimnazyalny w Droho-

„ Tynieeki WJadyslaw, Prof. Szkoly gospodarstwa la-

sowego we Lwowie.

Dr. U h 1 i g W i k t or, w Pradze.

W. U z n a II s k i Adam, wJaseiciel d6br w Poroninie.

„ Wajgiel Leopold, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

„ Waiecki Anton i , w Warszawie.

Dr. Wasowicz Dunin Mieczystaw, Docent Uniwers.

i SzkoJy politechn. we Lwowie.

W. Werchratski Jan, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

W. J. Ks. W o j t o w i c z Leo, Proboszcz w Smolniku.

Dr. Woloszczak Eustachy, Prof. Szkoty politechnicznej

W. Wyczynski Jozef, Inzynier g6rniczy w Truskawcu.

„ Zaborski Jozef, Kierownik SzkoJy w Obertynie.

Dr. ZapaJowicz Hugo, Czlonek koresp. Akad. Umiej.,

w Wiedniu.

W. Znatowicz Bronislaw, w Warszawie.

Dr. Zuber Rudolf, Docent Uniw. we Lwowie.

W. Zukowski K. , Nauczyciel w Podmonasterku.



III.

Obrot fundusz6w Komisyi flzyograflcznej akademickiej

w roku 1894/95.

Dochod Komisyi, zlozony z zasitku udzielonego z

Umiej. i z pozostalosci z roku 1893, wynostf 4528 si. 63 <

1) na druk Sprawozdan Komisyi, tablice litograficzne i cyn-

kotypie do Sprawozdan, broszurowanie Sprawozdan i od-

2) na urzadzenie i powiekszenie zbior6w Komisyi oraz na

utrzymanie Kancelaryi . . 2819 zl. 46 ct.

(W snmie tej mieszcza sie przedewszystkiem: reszta

wydatk6w na zakupno zbioroV po sp. Prof. A. Wadze,

3) na potrzeby Sekcyj 1360 rf. <

zasilek Prof. Drowi Birkenmajerowi na ba-

danie magnetyzmu ziemskiego w Tatrach . 100 zl.

koszta redukcyi, obliczenia itd. spostrzezen

cyi , materyaly pisemne , usluga ....
6) Sekcyi zoologicznej

:

zasilek Prof. K. Bobkowi na badanie fauny

much6wek

zasifek Drowi J.

fauny robakow .

zaBiiek Prof. R. Gutwinskiemu na badanie

flory glon6w

zasiJek Prof. Drowi E. Woloszczakowi na
wycieczke florystyczna w Karpaty . . .

d) Sekcyi geologicznej

;

zasilek Prof. F. Bieniaszowi na badanie for-

macyi brunatno-jurajskiej w Tatrach . .



i pokrycia z fundusz6w na r. 18!

Komisyi absolutoryum.

Przewodniczacy Koi

Dr. F. Kreutz.

Stan funduszu przeznaezonego na zakupno narz§dzi

meteorologicznych dla Sekcyi meteorologicznej Komisyi

fizyograficznej i stan zbioru tych narz§dzi z koncem

roku 1894.

Wymieniony fundusz wynosit w koricu r. 1893 kwote. 81 zl.

43 ct.-, w ciagu r. 1894 powiekszyl sie. przez odsetki i odprzedanie

jednego zbiornika deszczowego o 7 zl. 19 ct, zmniejszyl zas

o 8 zl. 1 1 ct., wydane na zakupno dwoch miar szklanych i dwoeh

skrzynek do deszezomiarow, i wynosil z dniem 1 stycznia 1895 r.:

80 zl. 51 ct. w. a.

Do zbioru narzedzi meteorologicznych, kt6rego stan podano

w tomie XXIX Sprawozdan Komisyi fizyograficznej str. XXXVIII

—

XXXIX, przybyly 2 miary szklane do opadu metryczne, ubyly

zas§: 1 zbiornik, odprzedany, i 1 rurka barometryczna yelna,

wskutek zuzycia. Z koncem roku 1894 skladal sie. wi§c wymie-

niony zbi6r z 2 aneroid6w, 9 barometr6w dwnramiennych, 5 za-

wieszadel do barometrow dwuramiennych , 1 zawieszadla do baro-



metru naczyiikowego
, 1 termometru z podzialka RSaiimura

, 16
termometrow z podzialka. stustopniowa, , 16 zbiornikow deszczomia-
rowych metrycznych, 18 miar szklanych do opadu metrycznych,
1 rurki barometrycznej wypeJnionej , 3 rurek barometrycznych
niewypelnionych.

Nastepujaca tabelka wskazuje, gdzie i u kogo si§ ta wla-
snoSd Komisyi znajduje, oddana czy to do uzytku, czy tez do
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MATERYALY

do fizyografii krajowej.

Oz^e I.

Materyaly zebrane przez sekcye meteorologiczna,.

Spnnv. R,.m. lizy.^r.
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Wypadki spostrzezen meteorologicznych

dokonanycli w Galicyi w roku 1S04,

awione w. c. k. Obserwatoryum astron. krakowskiem

pod nadzoreni Prof. Dra Karlinskiego.

W roku 1894 otrzymala Komisya fizyograticzna c. k. Aka-
demii Umiej§tnosci w Krakowie spostrzezenia meteorologiczne z 39
miejsc nastepujacych: z Bielska (na Szlasku) , Zywca, Wadowic,
Zawoi, Czernichowa, Krakowa, Wieliczki, Boclmi, Szczawnicy, Kry-
nicy, Tarnowa, Pilzna, Iwonicza , Rzeszowa, Smolnika, Sanoka,
Jarosfawia, Przemysla, Lomny, Chyrowa, Starego-Miasta, Turki,

Sambora, Podmanasterka, Komarna, Ludwikowki, Stryja, Doliny,

Lwowa (z Politechniki) , Dublan, Sokala, Kalusza, Bohorodczan,
Delatyna, Jagielnicy, Ozydowa, Krzyworowni, Kolomyi i Tarnopola.

Tablica nastepujaca podaje potozenie geograficzne powyzszych
39 miejsc , ich wzniesienie nad poziom morza w metrach , oraz

nazwiska Szanownych PP. Obserwator6w. Wzniesienia stacyj nie-

zaopatrzonych w barometry sa, tylko przyblizone.

Miejsce

spostrzezen

Diugosc
od

Greenwich pohiocna
(if

u
Nazwiska Obserwatordw

3

5

6

7

Bielsko . .

Zywiec . .

Wadowice

Zawoja . .

Czernichdw

Krakow . .

Wieliczka

i9° 3'

19 12

19 3o

19 33

20 5

49 4i

49 53

49 4o

49 59

49 59

344

354

33o

223

,48

W. K. Kolbenheyer
,
prof.

gimnazyalny.
W.E. Claus, urz§dnikarcy-

ksiazecy.

W. L. Gunkiewicz , prof.

gimnazyalny.
W. Fr. Krysta, nauczyciel
miejscowy.

W. Dr. L. Birkenmajer,
prof. Szkoly Rolniczej.

Obserwatoryam astronom.
j

c. k. Uniwersytetu.
•h, c. k. arze-

1

dnik gorniczy. 1



Miejsce Dlugoac Szero-
111

*: = *

1

apostrzezen
od

Greenwic i p61nocna
Nazwiska Obaerwatordw

8.Bochnia . . . 20° 26' 49° 58' 226 W. Fr. Hahn, dyrektor

9-Szczawnica. . 20 3o 49 25 484
szkoly wydzialowej.

JP. W. Wojakowaki, urze-l

icKrynica . . . 20 5 7 49 24 58(3

dnik zdrojowy.
IP. W. Sci'dler, laziebny

n.Tarn6w . . . 2, 5o 1 210
zakladu zdrojowego.

Alumni Seminaryum dye-

12. Pilzno . . . . 49 59 23 4

cezyalnego.
W L Jacobi, nauczyciel

1 3. Iwonicz . . . 2, 48 49 36 4o5 Zarzad zdrojowy.

.4-Rzeszdw. • • 22 5o 3 2,4 W. M. Pron, wlaaeiciel

i5.Sinnlnik . . . 22 7 49 »6 525
apteki.

W. JX. Wdjtowicz
, g. k.

proboazcz.
49 33

.y-Jaroslaw. . . 22 4I 5o . 204
gimnazyalny.

t8. PrzemySl . . 22 49 49 47 204 •k'i, wlasciciel

ia.Lomna . . . 22 5l 49 .5 5o4

apteki.

W.JX.K.Jaworski.

2o.Chyr6w . . . 22 52 49 32 366 W. A. Bryk, kierownik
jscowej.

W. A. Batycki, nauczyciel
21. Stare Miasto . 23 , 49 26 358

22. Turka .... 23 3 49 9 5 78
miejacowy.

W. M. Kolnyn, nauczyciel

23. Sarabor . . . 23 i3 49 3i 3o9

miejacowy.
W. Fr. Nowoaielaki

,
pro-

1

24. Podmanasterek 23 .6 377 W.T'ziTow^k? naiiczy-

!

25. Komarno . . 23 43 49 38 276
ciel miejacowy.

\V. .1. Zahorski, nauczyciel!

26. Ludwikowka . 23 46 48 48 7oo
miejacowy.

W. E. Maachek, takaatorj

27-Stryj .... 23 52 49 '5 396 W. Dr." St. ZiobrowakiJ

28.Dolina. . . . 24 48 58 45o
prof, gimnazyalny.

C. k. zarzad aaliuarny.
|

29. Lwow (Polit.) 24 49 5o ?.3S H.-e: wafoiyuni C. k. Szko-

3o. Dublany . . 24 5 49 54 255
ly P., lit, dmiczne-j.

W. K. Szule, prof. Wyz-
azej Szkoly Kolmczej.

V. K la-uicki, in yuier
3..Sokal .... 24 r 7 5o 29 .93

32.Kaluaz . . . - , „ powiatowy.
3i3 C. k. Zarzad aalinarny. |

33. Bohorodezany 24 33 48 47 349 iV. T. Schwetter, orafdnifc

goapodarczy.



Dlugosc
kS"

I I I
I S •§ Nazwiska Obserwatordw

spostrzezen Greenwich
|l!|

! 34. Delatyn . . . 24
o 38' 48« 3a'

1

424 C. k. Zarzad salinarny. j

35. Jagielnica . . M 45 48 56 3oo 1
Krajowa nizsza szkola rol-

36. OzydOW . . . 24 -,9 49 58 242 W. J. Hawrysiewicz, nau-

czveiel iniejscowy.

3/. Krzyworownia 24 54 48 10 5 4 5 W. St. L^rzybyiowski, wla-

{

sciciel dobr.

j

38. Kolomyja . . 25 3 48 32 290 W. T. Stomski , c. k. in-

zyuier powiatowy.

a5 36 49 36 3 17 W. Wh Satke, dyrektor

1
Szkoly zehskiej.

Z wymienionych 39 stacyj trzydziesci trzy nadesiaJo spo-

jedna (Ludwikowka) z 4 miesieey. Najwieksza liczba

czynnycli (38) byla w raarcu , maju i czerwcu; najmniejsza (34)

w sierpniu.

Z nadesianych nam spostrzezen podajemy, podobnie jak w la-

taeh poprzednich obliczone i synoptycznie zestawione:

1. Cieplote powietrza z 34 miejscowo^ci, z ktorych 31

jest kompletnvch. Spostrzezenia z Iwonicza, Doliny i Kafusza na-

destano nam juz za pozno aby je w swoim miejscu nmiefcio* bylo

mozna. Podane sa.
r

srednie, dzienne i miesieczne wyrazone w sto-

pniach Celsiusza. Srednie dzienne sa zwyklemi sredniemi arytme-

tycznemi ze spostrzezen wykonanych o godzinach wymienionych

w naglowku pod nazwiskiem kazdej staeyi , a zatem bez zadnej

redukcyi do srednich 24-godzinnych. Fodobniez i srednie 1

sa, tylko sredniemi arytmetycznemi ze Srednich

Sredniemi miesiecznemi umieszczone sa maxima i minima miesiecz-

ne ciepJoty, i to absolutne z Bielska, Krakowa, Szczawniey, Lwo-
wa, Dublan i Tarnopola, z innych zas stacyj wedlug odczytaii

o godzinach dostrzezen. Pod maximami i minimami podane sa dni,

w ktorych byly dostrzezonemi.

2. Ci^nienie powietrza z 13 miejscowosci (z 12 caloroczne)

sprowadzone do 0° C. i wyrazone w milimetrach, a w szczegoInoSci:

jego srednie dzienne arytmetyczne otrzymane ze spostrzezen wy-

konanych o godzinach w naglowku pod nazwiskiem kazdej stacyj

wymienionych ; dalej srednie miesieczne , oraz maxima i minima

cisnienia powietrza w kaidym miesiacu z dodaniem godzin, w kt6-

rych byly zauwazane; absolutne maxima i minima sa, tylko z Kra-

kowa i ze Lwowa. State poprawki barometrow, podane w roczni-



f6]

kach z lat poprzedzajq,cych, nie zostafy w tych tabelarycznych wy-

kazach uwzglednionemi.

3. Kierunek wiatru sredni dzienny z 33 miejscowosci

(z 27 catoroczny) oraz liczbe, dostrzezonych poszczegolnych kierun-

k6w wiatru i eisz. Znaki na oznaczenie kierunku pozostaiy bez

zraiany. Wichry silne uwydatnione sa pismera grubszem.

4. Stan zachmurzenia nieba sredni dzienny i miesieczny

z 35 atacyj (z 29 caloroezny). Srednie podane sa. wedlug skali

idacej od 00, co znaczy niebo zupetnie pogodne, do 10*0 go zna-

czy niebo calkiem zachmurzone.

5. O p a d mierzony w 39 miejscowo^ciach , z ktorych 33 na-

deslalo pomiary cabroczne. W szczegolnosci zas podana jest wy-
razona w milimetrach kazdodzienna wysokosd warstwy wody, oraz

w tejze mierze wyrazona suma opadu w kazdym miesia/ui. Podob-

nie jak w latach poprzednicb znak © oznacza deszcz , * snieg,

-fr zamiec sniezna, A krupy, *. grad, k burze. ze grzmotami i bly-

skawicami, < blyskawice. bez grzmotu, • mgle,. Pozno nadeslane

pomiary opadu z Iwonicza, Doliny i Kalusza zamieszczone zostaly

z calego roku na koncu tego dziatu, str. [194]— ll97|.

Nalezace tutaj gradobicia zaszle w r. 1894 zestawione zostaly

osobno
,
podobnie jak w latacb poprzedzaj^eych przez W. Dra

Wierzbiekiego.

W nastQpujacej tablicy podajemy, podobnie jak w latach

ubieglych, z owych staeyj, kt6re nadeslaty spostrzezenia caioroczne:

1) eiepJote srednia. roczna wyrownana. (do 24-godzinnej) za

pomoea, poprawek podanych w rocznikach poprzedzajacych ; 2) rocz-
na sume. opadu atmosferycznego; 3) cisnienie powietrza

podanycb na tem miejscu w r. 1893.

Miejsce
epostrzezen

CiepJota

C.
Opad CiSnienie

1. Bielsko . . .

2. Zywiec . . .

3. Wadowice . .

f

B

?

5 5l nn 1

4. Zawoja ....
5. Czernichow . . 742-4
6. Krak6w . . . 8-3 668-0 742-9
7. Wieliczka . . 4655 -
8. Bocbnia . . . 79 645-5 742-7
9. Szczawnica 6-7 722-4 719 2

1 10. Krynica . . . 63 7326 7109
! 11. Tarn6w .

12. Iwonicz . . . 7-9 5886
j

13. Rzesz6w . . . M 5421 ~



Miejsce
spostrzezeii

ar* Opad
powietrza

14. Sanok ....
15. PrzemySl . . .

16. Lomna ....
17. Chyrow . .

18. Stare Miasto .

19. Turka ....
20. Podmanasterek
21. Komarno . . .

22. Dolina ....
23. Lwow (Polit.) .

24. Dublany . . .

25. Sokal ....
26. Kalusz ....
27. Bohorodczatiy
28. Delatyn . . .

29. Jagielnica . .

30. Ozyddw . . .

31. KrzyworowEi'a
32. Kolomyja . .

33. Tarnopol . . .

+7-8

53
6-6

56
80

71
76
8-0

8-3

7-1

7-5

6-9

79
68

66

7383
669-7
764-4

756-4

620-7

1002-0
1030-3
702-3

786-1

622-0
392-7

579-5

5510
5270
6480
615-8

608-9

713-9

731-9

7390

733-1

W porrfwnanit

feryczny by*

byla srednia

ay przecieciowo

latvn

z rokiem poprzedzajacym
a w przecieciu o 0°8 C. wyzsz
v calym kraju mniejszy prz

hyly rowno rozdzielone, i

i byJ opad tylko o 96 mm. mniejszy, w Chyrowie i De-
o przeszlo 400 mm. Cisnienie powietrza w przecieciu

rocznem byio tylko o 06 mm. wyzsze w r. 1894 niz w 1893.

Nadeslane spostrzezenia ba.dz w oryginaiach, badz w odpisach
z wyjatkiem przeznaczonych do Wysokiego Wydzialu krajowego
weLwowie i c. k. Zakladu meteorologicznego centralnego w Wiedniu,
zlozone zostaJy do przechowania w aktach Komisyi rizyograficznej.

SkJadajac najpowinniejsze dzieki wszystkim PP. Obserwato-
rom za ich gorliwe a bezinteresowne wspoldziafanie, jak niemniej

Wysokiemu Wydzialowi krajowemu za laskawe udzielenie nam
spostrzezen wykonanych w dorzeczu go>nego Dniestru, mam sobie

za miJy obowiazek podziekowad rowniez na tern miejscu W. Pro-

fesorowi Dziwidskiemu zarzadzaja.cemu Observvatoryum c. k. Szkoly

Politechnicznej we Lwowie, za jego zawsze chetna. i skuteczna kole-

zenska. pomoc. Redukcye i obliczenia, o ile takowych sami PP. Ob-
serwatorowie nie wykonali, r<5wnie jak odpisywanie spostrzezen do

druku i zmudna korrekte tegoz przeprowadziJ i w tym roku czJonek

Komisyi, adjunkt c. k. Obserwatoryum astronom. Dr. Wierzbicki,

Krakow d. 22 kwietnia 1895.

Prof. Dr. KarliAski.



Cieplota powietrza

Srednie

Styczen 1894 roku

Biel-
fy. Wado- Zawo- Czer-

Kra- Boch-
~^1

Dzieri
sko wieo wice ja

chow k6w nia -
8.2.8 7.2.9 7. 1. 10 7.2.9 7.2.7 6. 2. 10 7.1.9^

, -27
-t:

:

i
-o°6 -29 -r, ~ZJ4 -4

°5

-12-3
3 -18-0 — 7-5 -1 8-4 -i6-3

5 -I7I =xs
— 19-1 -23-3

-18-6 =:n
-1 7-9

=t? I?8-6
-97 -9-4 -,o-o

I
—4'

5

-6-6 -5-3 — 5-o
-17

=$
-3-9 -5-i

9 -8-2 -76 -1 3-8
10 -7-5 —6-8 -7-0 -91 -87 -9-0 -8-i -i3-3

ii -g-6 -"3-4 -9-8 -.3-8 -87 -8-8

-To
7 "!

-12-8
—7-1 -io-3 -90 — 117 -1 5-6

-8-8 — 10-5 -97

!!
1

6

+ 55 -6-3 — 1 o-6 -7'4 I.o-I -i 4-5

-8-g
-07

-57
— r5 7 3-3

-0/9 -9-0

-o'
1

-3-2

II

-4-o -r3 -57
-63

-37 -3-8
-53

-3-5 —2-3
-35

55

5
'4

5-8

o-3

+ »;9

3-3

5

+ 2-5

-eg

3-3

36
3-o

+ r8

i-5

3-6

3m
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i-8

2-9

3-o

+ i-3

2-6

3-5

-o-3

3-t
|

26 + 4-
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> + 47

-2-9 - 5-o
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1
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7
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'
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o-5
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"74

Max.
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+7
,'S
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23
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23
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23
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1
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....
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w stopniach Colsiusza
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5ieplota powietrza

Srednie

Styczen 1894 roku.

2?
Stare Turka

Sara .
Pod-

Ko-
Stryj Lw<5w

7.2 9 7.2.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9

1 — 20-8

-3-5
-12-3

zlS

-3°4
_-,::;

-2-9

£& I
-I 9

-3

i:r rlJl E;k5 — 18-0

e§
-.9-8

6 -i8m -i 7
-3 -i 4-8 - i8

;<
-1 3-2 — I2-I

8 -
9
-3 -ro-o -qw ~ IO'O —8-

4
-8-

4 ^9 -i 4-3 -.38 -io-6 -io-5
-i6-4 -147 -u-9 — 13-8 -14-9 -.2-3 -1 3-o -Iw

=
;w — 161 -ig-5 — , 5-4 -160 — 12-8 — 141 -3-5

12 -ii-5 -.3-8 — i3o
i3 -7-6 -7'' -i4"9 -96 -7-5 -io-3 -£

—87 -i8-5 —8-3
= 7;|

.6 -6-1 -107 -61
17 -4-0

=s
-9-8 -96 -8 9

18 -8-6 + o-6 -5-6
+ i'5

I r8 3-. fO-2 28

2-3

"9
2-9

+ o-6

I
3-7

i-3 3-1 S 4;3
5-6

3-5 J7
* ii

25 -3'8 -5-5 —2-8

is 7;|
3'4 *7 26

+
*? 7o'q

+ r3
2-5 73

29 07 2-2 + 0-4 o-6 T-o 7o-4 —0-4 o-6

07 o-6 o-3 0-9
3l -j'5 o-5 -07 — r3 o-G -II - _ol

Srednia ~7'2 -5-7 —8-6 -6-2 -5-8 -6-5 -7-0 _6'2

Max.
d.

+ 5-o

23
+3 23

^5- 9
23

+ 8-o + 52
23 23 12 +

+d
Min. — 25-o -2,7

3

-..4 —: -2,4 -7



w stopniach Celsi

1)11-
Boho-

Dela- Japel Ozy- S S'

1
~it

-,°6 —3*3 -3°o -i°3 -5-3 -2°3 "J
:

3

-2o-8 ns'i "1
77 -19-2 -186 -i

-7y' -207
-.7-7 — 20-8 — 19-3

— 2o-3 -20-3 — 22-3 -18-2 —187 -2.3
-9-3 _i8i -i5i

-7-5
—8-8 -S-3 -\ 27 -8-o ~l°7

-io-3
^7-3 zn

-"7 -.3-o -8-2 — i 4-3 -i37
-i 3-8 -.2". -147 — 57 -1 1-9 -i 4 -5 -117 -.5-8

-i5-o -i'yo
=:&

-t3-3 -10-4 — 161
z\g

-12-8

-87 — lO'O -5--
-i3-3
—8-3 —8-o z

is -11 = !o;8

-!d-3 -127 -Ir3 -9'4 — I 2-1 — 1 5-3 -117
-i3 7 -69

-5-5

ns
-.5-3 -8-9

"Hi

— 12-6

-9-6

A n:? M -ol 3
3-5

ISJ
—2-3

+ o-5

3o + a-i 3-o + 4'3 + r3 + o-6

-a-5 -5-o -5-o
-5-3 -70

-09
I37 -6-3 zl:s

+ 2-3 -1 u — i-6

2'5 -i-3 —o-3 -3-:;

2
- r3 r-6

+ o-3 + 07 + o-5 2-6 —0-9 + 3

0-2 o-i —0-2 2-1 -21 o-5 —o-8

—6-3 -8-4 -7"4 -g-o -5-o -8-2 -8-3 -87

+ 7-6 + 7-0 + 7-0 + 3-o + 6-3 + 8-o + 6-0 + 4-o
23 24127 22i24 23 24 24 23

- 26'5

6
-24-0 -25-0 —24-0 -2i;6 -25-o ->4

5
9
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Biel-
1

£y- Wado-
sko wiec wice

Zawo- Czer-
Kra- Boch- "Tj

Dziei'
ja

chow kmv oia ;

^3
8.2.8 7.2.9 7.1.10 7.2.9 7.2.7 6.2.10 7.1.9 6.1.9

3

5

6 £ 3

3-o

3i

'7

3-3

2-5

3-5

3-5

5-4

1

1

8

,

9

SI

8-8

5-2

67

8-3

8 9

4;6

7-5

8-8

3-5

5'7 6-8

6-8

8-8

4-8

8-8

5-5
1

5-2 i

u\ 1
5-3 3-2

!

7-3 7'5
i3 2-8 3-6 3-i i-8 3-8 3-3

1 1-5

-0-3 -'-4
-3-o -r 2 -3-3

-fg -4-5 — 3-6 -3«6 -3-o -5-3

1 'I

-5-
9 -5-9 -5-

7 -6-H

!g
-107 -8-5 -77 — 13-2

— i i-5 -12-5
-8-5 ~

9
:

3

-ii-g -d-j
-
9dJ

2!

38
— iro -12-5 —107 —11*7 -12-3

"l!?7 - >4-8
::

23

+"r?
-6-9

31
-8-

4 hi -6-.

11
4-3 4'3

—o-9

4''

+ 0-4 —o-3

3'2 i| h|
66 5-5 5-6 37 5-5 3-2 37

+ '«

3rednia
-i-3 -J j

Max.
d.

,»» +l ,.a 99

Min. -•** -Jo ,-'!

12

4 20 121 2« 31 "1
""'I
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gj Pi lziio
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uik

*** ,.,, w

-io-8
-,5-o

—3-4

55

2-5

1

o-7

—3-i
-5-5

-.o-3
— M-6

<r3

5-6

+ o-3

38

3-0

2-3

3-3

7,

J
—5-3

-o-5

— 18-6

+ r6

33

67

5-3

—2-3

-87

"I
+

o-3

4-5

+ o-3

+ io-6

-1 5-8

1

1

2-3

1-9

3
2-9

-'37

-77

-o-5

— r8

— 20-6

3-2

1*9

'7

+ .-5

+ 5-6

1
6-4

97

-i-3

-67

2.

o*9

:;

-S

- - 1
3-8

-1 6-o

- 1
2-6

-17

1



Cieplota powietrza

Srednie

Luty 1894 roku.

Dzien

Chy-
r6w

7.2.9

££ Turka

7.2.9

Sambor

7-2.9

Pod-

sterek

7.2.9

Ko-

7.2.9

Stryj

7.2.9

Lwdw

7.2.9

;

I
5

6

8

9

!
2 3

\

Sr,d„»

.Ma,

°y

1

-re

-S
-i38

I2' 7— ir 8

-66
-39

+
l>

-25

if

!•!

1
6't

-T3
-3*g

— 7"9
-2'

7

— 1'5

+ 3-1

53

~,9*8

-3?

9

i 3

-i 9

-6'
4

Eili

~!i-3

+ 09
2"3

+
3'7

33

5*o

56

5*2

°! 3

-92

~!?8

-.84

1*8

3'3

3;6

3'9

:-i

5*i

4*3

—3*i
-

9;5

-97

— it-3

—8*i

—3*9

5*3

-. 9
-6

11
M
ft
4*6

3-5

4'9

3-8

o*3

-2'5

—89

- 9 5

-7*3

:?!
3-3

— 17*3

3'5

3
'4

2*5

5-3

5-o

-3'2
-9-6

2-9

5o

23

3;o

i
2-3

8-8

-4*3

-9*7

— 10*9

-6;i

+ i-6

3'3
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blaiiy IS
7.2.8

Japel-
Tl'

7.12.8 7.2.9

7

|

5-4

3-2

5*4

3-
9

-3

+ o-3

2-3

2-8

2 8

i-5

58

5-o

-33

—g-o

-g-8

-9-6

+ o-5

-i-3

-i 5-6

-3°3

-o-3
+ 2-3

7-o

o-3

—8-o
-12-3

—9'3

~-i

— i-3

-t5-o

-17

i'3

57

'i?

3-o

-i3-3

-g-3

-:1

-2-3

-i 5-o

i8iig

+
2"2

2-
9

o-3

-i 4
-3

-5°
9

-8-3

rfi

-o-3
+ 4-3

— 180
21

3-2

3-5

3-o

57

5'7

-o-5

-6o
-n-3
-q-3

-77

- 3-3

37

- 4%
-i-3
+ n")

1*6

3

r9

-«S-o

-127

-i 5-8
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Srednie

Biel-

it:
Zawo-

Czer-
Kra- B

n°ia

h '

p7

9

T

dm

6-6

5-6

H
o*7

06
i-6

2-5

3-5

3-8

3-3

7*3

9'4

5-

7

5 4

3-3

5-3

5-
9

8-9

i-5

3-o

3m

3-3

3-i

57
5-9

6-4

7*9

8'7

5*1

56

2-3

7'6

9
!

2

3 4
3'9

2-3

3'4

4'

5

7-0

5-9

+ «;g

2'8

3'o

o'7
29

:
:

?

8-
8 .' 7

4*5

25

5'6

5"2

3'4

it

3'8

3'7

67

9; i

38

3'7

3'4

7'5

3-.

3-3

3'4

3-8

11
4/5

4
3-5

5-2 29

Srednia + 4-9 + 5'5 + 3-8 + 5-5

Max. + if"

29

-06
9

+ I4'3

3o
+ i4'3

9

+ ,3-9
3o

9
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|
7.1.9 7.1.9
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szdw nik

7.2.9 7.1.9
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7.2.9
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7.1.9

my si

L
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°'9

3-3

37

1

1J

5-8

i3o

4
:

3

4-8

5-5

5 4
33
5-5

7>

I

44

37

K
5a
8-5

9-0

+ 5-8

+ i 4-8

3i

+ o-8

27

3-o

3"4

63

6-8

!i

2

1?
4"3

5-8

+ i 4-5

5"2

3-9

3-3

8-5

io-5

12-6

47
5-3

5-i

4"5

3-3

5-o

5o

7'9

4 5-
7

i5

29

+ i-3

3-4

5-i

5-4

6-5

2-3

r5

3-g

5-o

5-5

+ i5 6

3x

2-3

3 1

2'3

3-2

6-o

5-3

5-i

6-6

9]9

69

r?

27

2-5

3-9

7-5

+ 3"9

+ .4-6

3o

23

+
3-J

8
3':

37

6-4

f-
9

6?

3*9

2'9

4-6

3-6

h

-i-3

3m

4'

7

54
b-S

8-8

6-6

g

4-6

4"5

il
o-5
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Srednie

Dzien

Chy- Stare

7.2.9 7.2.9 7-2.9

Pod-

7.2.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9

j

I

:

3
5*7

3'6

5*8

8'i

1

3*3

2'6

!;!

79

5-3

»'9

o'5

o;3

t-i

23 5-5

3'4

3'8

5'7

7'6

9'

8

3i

i'3

52
3*4

38

1

!;3

2 6
35

S ;?
3'4

3"3 r? :
:

:

23 a ;|

°7

-o-3
+ i'5 ;:j 1

1
'8

3'i

2-3

2
;g 3

26

2
I 2-0 ;l

3'6

1
3-5

3-2

3?

3o

3. S
3-o

4-9 R 5-7

6-3
11
6-2 7'9

Srednia + 3*0

+ 148
3o

+ 4'3

+ i5'3

3o
+ .5'5

3o
+ i3'4 + 1 5'o
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4 3
-

7 + 47

T -5
23 9 -;i -tt

_,
4
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s 2-b 8
2'4 0-4

3-3

1!

i-3 i-5 3a
37
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2-5
r3
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6-6 t-7 4-5 6-4 4-4 5-3 J!
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47
5-3

S-3

?;3

60

3-2

6'3

6-8

6-3

ro-3

6-9
89

5-3 3-i

37

6-i

29

5-3

3-
4-6

3*7

4-3

3-3

3-3

3-3

33

5-5

5o
3-8 3

o-g

i-3

3-3

4'y

47

2-5

r5

3-5

3-5

2-5

+ i5-o

-i
-4.

'i5 r4 iiS

-!: -3-5
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7
2 3 3. 1 i """



Oieptota powietrza

Srednie

Kwiecien 1894 roku.

Dzieii

Biel-

8kO

8.2.8

wfe'c

7.2.9

Wado-

7. 1. 10

awo
ni-

Kra- Boch-

eTs 1

' A

1

—
3

5

6

J

+ 6 f8

3m

"n

+ 6°5

1

5-7

9-0

+ 5°5

3-o

9'4

K
7-3

8-5

6-5

+ 67

9-8

1
io-3

+ 5-6 +
3
'4

8-i 8-9

8-o 6-9

I!
T9 :

6-3 i

H
i3

i5

16

'9

6-5

s
9 '.

[

97
12 9

87

i 5 5

1 1-6

i3-2

1 1-8

6-5

8-6

13
14-6

148
i3-7

n-5

5-3

5-7

12-3

i3-4

9-2

3 5

1
3-6

1 0-9

6-6

9"7 9'4

.2-5 .3-5

ii*4 i2-3

io-3 g-8

5>1

26

3o

i i4"3 12-g

.5-3

1

5

7

129

i 4-5

12-3

s

Srednia

"

d.

'

+ 21-8 + 234
28 "9

4*4-0 +2 r9

„,, r. +
u

+ 3-6

7

+
'u 2 i i3 *?\ :,;; ;
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1894 roku.

Dzieii

Chy-

7.2.9 7.2.9

Turka

,, 9

Sambor

,,, 7.2.9

Stryj

7.2.9

Lw6w

7.2.9

3

il 5

6

I

9

1*8

57
6-8

5*8

<>-5

84

3-o

77

6-6

9-8
8-
9

+ o°8

1
5-8

6

9

8

6

9
9

3

8

3

1
9-1

8-8

n
9-3

7-6

5'2

8

5-6

9-6

7-1

3

57

86

8-i

5-7

9*4
a

9-4

7-2

5-6 £1
6-5

Is

18

23

2 5

6-9

5
t2-8

8
7

ill

.2-9

9-6

I
io3

8-i

9"3

io-3

i3-9

9-8

10-9

:i?
r5"9

,2-3

io-6

9-5

5 9-5

"7

Q-3

28

8-6

i3-8

,2-9

,6-2

14-6 !l-7

i3-8

V.47 i3-g

i5-o

i5m

1 5'9

Sredn,a + 8-4 .98 + 77 + o3 + .,-s + 9
-5
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4
z; r« +

'?9
+ "?
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" — r-7 —08
'!

8 -7 + 7 -
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BOpol

1

V

1
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7'9

8'7

,1

6*3

7 ;5

'5-7

9'°

1
6-g

i3 9
i3'9

"
7

7'7

7>

§

i3-8

j3'o

1
3;;

+ o'3

2

1
61
54

is
7*9

8

(3*3

1 3-i



Cieptota powietrza

Srednie

Maj 1894 roku.

Dzicn

Biel-

sko
¥ Wado- %°'

Czer-

ch6w

Kra-
k6w

Boch- =r
8.2.8 7.2.9 7. 1. 10 7.2.9 7.2.7 6. 2. 10 7.1.9 «;.i.9

3

5

I

9

t3

i5

i6

18

'9

23

9

.37
14-6

.2-6

67
94

1 3-6

149
i4-3

i5 9

i5-3

1

i5o

12-5

:j|

1 5-9

It?

129

I2'g

i3i
i3'3

i6'5

17a

19-5

n-3

I2'3

14*3

'M
.3-2

fi-3

3

'79

i5 5

1

T7>
16-3

8-5

n-g

146
1 56
i5-5

.6-8

i6-5

160
i 4-3

16-8

i3-i

n-5

1 5-o

1 5-4

1
5-
9

1 3 3

26

s
3i

,

9
-3

i3- 7

,57
1
3-8

9;8

1
5- 3 1

9-9

i3-o

i53

12 .

;:!

I2'3 !l

Srednia + , 4 -2
* 'O + -47 - r3'3 .:;; + ,*9 + i37 + I3-5

Max.
d. 26

+ 24-8

22 126
+
1'.

5 + 2°2 +r + 24-8

2 r3

+2
;;

7

Min.

d.

+ 5-4
5

+ 5-2 + 3'6

6 6

+

7
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Cieplota powiotrza

Srednie

il%' 1894 ro&M.

'
1

Dzien

Chy-

7.2.9

Stare

7.2.9

Turka

7.2.9

Sambor

7-2.9

Pod-

7.2.9 7.2.9

Stryj Lwow

7.2.9

j

+ i6
?
5

ia'3

n-5
i3'4
i3'7 9'7

?'4

i3'r

86

+ i6
9

9

i3'3

+
I?'4 z + .7^0

7
8

9

,8

8
io-6
12'3

n'3
I2'8

6'5

7;8

;

o;8
y

I2'5

1 36
3 ,r4

ir'5

1
5'4

33

i3

i5'o

I2'6

1
5'6

r5-5

i3'o

i5*5

;3
;5;9

1?
t5'3

'7 '9 Js7
1 3'4

<4'9

5
1
5-8

i5'7

i6;6

1 5"4

'7'3

)3'4

i3i

1 5-8

.55
'4'9

;

5;

?

i6'3

i5- 4

i8-3

i5'7

t5-2

r6'5

•7-3

2 3

25

26

11

3i

109

1 3-7

a
i3-q

:3

1 36
i3-3

i5-5

i38
»5*9

i3-7

i»'g

i3-i

'7*3

j5-
4

l5' 2

\li

ill

i63

i3;i

i 4
*3

1
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i6-5

12*5

i5'i

i 4 '5

lis

Sredna + l» 9
|

+I42 + n'7 + U't + i 4'3 + iS'3

Max.
d.

.22-8 + 23-2 + 2 3"2 + 24 -o + .rS + 25-3 1 25-o

Mi,
a. -a

6 + 5'6 O'O

6 7

+ 6

6
3 + 5

6
7
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9

7.2.9 7.12.8 7.2.9

9
-

9

16 i

14-9

+ 23-5

12-5

8-6

8-8

9-3

i5-3

6

127
i3-o

9-3

i<v3

i3*3
12-3

146

i6-3

1
5-3

i53

+ 1 37

+ 5-o

3,6i8

92
92

ii-3

u*8

137
i 4'3

1
3-3

+ i3-3

+ 7-o

90

1 3-6

96

14-8

1
5-
4

+ 23-2

!8i22

+ 6m
9

1 1-8

u-6

8-i

n -5

i3-3

i3-3

i3-3

16-3

.37

ia-3

Q-3

8-3

ia-8

1 1-3

15-7

r3-8

iri

74
0-2

1 5-6

i3i

1
5-3

i r3

[37

1 3-6

+ 2-5
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Czerwiec 1894 roku.

Biel-

Dzien
8k0

||

8.,8 7.2.9

Wado- Zawo-
ja

7.2.9
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7.2.7

Kra-
kow

6. 2. 10 7.1.9 6.1.9

2 . 7-0

3 16-2

! 1
' 9 I 12-8

; t4 ,,-6

• 5 9-8

17 i3-3

\l\ s

1 ii
;:

:

94

; U \\

'9-6

1

d.
'

+2
24

'

+ i5 ?8

17-4

1
.5-4

i3-o

.67

,5-9

1
1
:$

i 4-6

• 5-1

jg-6

i3-g

IS

5'9

+ ;;
,1

+
! 7

-8

i 7
«6

180
•7'9

.6-4

16-2

i3-7

125
1 1-3

io-5

is

160

IQ-5

.5-3

1 b-b

+ 24-9

8i
9
6

i63
1 8-9

16-2

1. -8

,3-g

9*3

97

I r5

12-3

Irl

+ .3-3

27

1 8-o

i5-2

17-3

.7-9

J77
14-6

i 7
-3

,6-8

'4"3

18-9

1
6-5

i6'3

.9-8

j3-3

IS
19-3

+ i57

+ 9*9

37

5 9

;S
i3o
i5 2

12-3

lt9

i3-5

t5-3
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i63

\\\

\Xl

>9

i5o

t3 5

i5-o

.5-4

.2-5

iri
i6'o
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!e-8

i 4
-3

'4' 5
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Cieplota powietraa

Srednie

Listoprtd 1894 roku.
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•7 Io-3 8-5 79 8'5

s
'9

o-5

+ 2-3
3-o

r5

2-;

-o-5

2-3

o-4 o-6 06
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Cieptota powietrza

Listopad 1894 roku.
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Cieptota powietrza

Grudzien 1894 roku.
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Cieplota powietrza

Srednie

Grudzien 1894 roku.
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w stopniach Celsiusza

dzienne.
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Cifinienie powietrza
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Styczen 1894 rolm.
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-ietraa

Srednie

£«*y 1894 roku.
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w millimetrach.

dzienne.

Marzee 1894 roku.
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Cisnienie powietrzi
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Marzec 1894 r. Kwiecien 1894 ml-u.
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CiSnienie powietrza

Maj 1894 roku.
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Cisnienie powietrza
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Czeru tee 16 94 roku.
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w millimetrach.

dzienne.

Lipiec 1894 roku.
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Grady w roku 1894.

Wiadomosci nasze o gradach tegorocznych i materyal z nich

zebrany, sa szczuple. Ograniczeni jeste^ray tym razem niemal wy-

lacznie do *wykaz6w Przesw. Towarzystwa Ubezpieczeri w Krako-

wie, ktorych nam Ono zawsze zyczliwie udziela, w urz<gdowej bo-

wiem Gazecie Iwowskiej tudziez \v dziennikach miejseowych mniej

niz po inne czasy znalezlismy notatek; byloby to poeiozMJacem

dla dobrobytu kraju naszego, gdyby byio prawdziwem i wyczer-

pujacem. Jakbadz, pocieszajray sie. ta, myslq, i przysta,pmy do na-

szkicowania obrazu tegorocznycb klesk elementarnych
,

przynaj-

mniej w granicach dla nas rnozliwych.

Caty pierwszy miesiac naszej wio8ny zesztorocznej byl suchy

i dla rolnictwa naszego pomyslny. Dopiero w ostatnieh dniaeh

kwietnia nasta_piht t » « 1 tym wzirledem zmiana, i odtad przez caty nie-

inal raaj cz^ste choc stosunkowo skromne jawity sie. deszeze, tu

i owdzie w towarzystwie burz lokalnych, podsycanyeh chwilowemi

upatami. To tez o gradach i wi^kszvch gradobiciach mafo w tym

miesiaeu slychac. Z pierwszy m /. nich spotvkamy sie. dnia 11 maja

we wsi Ceniawie w powiecie kofomyjskitn, za czera idzie juz sze-

reg cz§stszych, ale nie wielkie obszary sajmujacych grad6w, i tak:

dnia 13 maja navviedza grad gmine Felikse w pow. kamioneckim,

dnia 14 Mohylany i WiVrxMauy w i<5lkiewakim ; dnia 15 maja

Hetmanskie i Kopyczynce w husiatyriskim. Hanaczow w przemy-

slanskim, Wole raazowiecka, w tarnopolskim , tudziez Bogdan6wk§

i Sewerynke w pow. zJoczowskim ; dnia 17 maja Ploszcze. w bu-

czackim i Tarnowice polna w tlomackim; dnia 19 maja Kaszyee,

Sz6wsko , Tywonie i Wiajzownice. w pow. jarosfawskim , zas Nie-

mirow w rawskim; dnia '>•> maja Wlr/.howee w horodenskini. Ko-

ziarnie w niskim i Korszylowce w zaleszczyckim ; dnia 23 maja

Nowosi6*ke w buczackim , Jerzyk , Pelkinie i Wand6wke. w jaro-

sJawskim, Chomiak6wke, Poszelaznik i SJobudke polna, w koto-

myjskim,— Koropatniki w rohaty'nskim. fcudziei Maryampol w pow.

stanislawowskim. Po parodniowej przerwie nawiedzone zostaty

znow gradem gminy dnia 28 maja: Niwki w pow. dn.browskim,

Czeremchowce wzbaraskim. Ostalowice w przemyslanskim ,
Chle-

bow, Luka mala i Ostra M--ih w -k-il-i.-kmi lll.-szczawa i Iwa_

n6wka w trembowelski.n . fcudziez Konwytowre i Sadki w pow.

zaleszczyckim; wreszcie dnia 30 maja ( >str«'.w w l.ohrcckim, l^e-

piennik hiskupi i strzyzowski w gorlickim , Troseianiec w jawo-

rowskim, tudziez Odrzechowa i Pastwiska w p<.w. sanockim.

Gorszym nieporownanie by} dla dobrobytu kraju na8^PJ2
miesiac t. j. ezerwiee. CiagJe i obfite deszeze w calym prawie

kraju i ida.ee za tern wylewy rzek, ktdre juz same zniszczyty P°



riekszej

dzien jawiace sie i
wschodniej poiowie kraju, a navvet fwieksze gradobicia. ciezko
zaznaczyjy sie. na jego dobrobycie. Wtaiciwie w wielu imVjscach
nie miaiy grady juz co czynic, bo zniszezylv Wteystko pnwodzie
i wylewy; a chociaz stosunkowo z maiejszemi niz \>o inne lata

spotykamy sie. w tym roku graJobieiami.'to przeciez i tak jeszcze

jak na nasz kraj ubogi, pokazna liczba gmin i powiatuw menu
dotknietych. Tak wiec juz dnia 1 czerwca nawiedza grad gminy:
Brzezie, Dabrow^, DohiazyCe i tysokanie w p..w. i>ucli«*iWkiin

;

dnia 2 czerwca Kaplirice i Koztovv w brzczanskim . zas Stanniec
w pow. podhajeekim; dnia 3 czerwca Czarne Siwy w brodzkim,
Cbocimierz w horodenskim, Suchodoi w hnsiatvn.-kim , OstoblU
w rawskim, Brykule nowa w trembowelskini , Befeec i Phicbow
w zloczowskim ,

" tudziez Cwituwke i Laehowiee zarzeczne w p..w.

Przybbwke. i Glinnik gorny wjaaiebkim, Rekary w krak..w>kim.

tudziez Kupczyrice w pow. tarnopolskim; dnia 8 czerwca Brzost-

czyzne w mosciskim, duia 9 Dobrowodke. w kolomyjskim, zas dnia

10 czerwca Bojarszczyzne w husiatynakira i ZaJuie w pow. zba-

raskim. Po tych matyeh i sporadycznych nastapilo

Pierwsze gradobicie dnia 12 czerwca, ktore objelojui
wieksza przestrzen kraju w wschodniej jego pokowie i dotknelo

w pocbodzie swoim 13 powiatow; gminy tem gradobieiem nawie-

dzone sa.: Chorobrow, Cborosciec. Teotipulka i Wiktorowka w pow.

brzezanskim; Hreborow i N< w< si Ik i \\ bucza k m : Lrzyska w ho-

rodenskim; Horodnica , Hetmariskie, Kopyczynce, Kotowka, Lu-

dwipole, Myszkowce. Y it pow. Indian ii>kim:

Ceniawa i WoJowe w kolomyjskim ; Miaikowy kat w rawskim,

Rosochowaeiec i SkaJat stary w sk D Polny? De-
roycze, Wotczkowce i Zablotow w pow. sniatynskiin ; Liwcze w so-

kalskim, Isypowce i Kupczynce wl w tlumac-

kim. Dzwiniacz i Lisowce w zaleszczyckira ; Bogdanowka. Futor.

Koryt6wka i Romanowe sioto w zbaraskim; Bogdanowka i Kaba-

rowce w zloczowskim, tudziez Jajkowce w pow. zydaczowskim, —
czy!i w ogdle gradobieiem tem dotknietych zostalo 28 gmin w owych
13 powiatach.

Drugie gradobicie nastapiio juz dnia 18 czerwca a niem

objete zostaty nastepuja.ee gminy i powiaty: Molodyiice, f-adki.

Sucbrow i Zalesie w pow. bobrcckim : Kazniuw w brodzkim; Au-

gustowka, Choroiciec. Ivra>na i Wikror.jwbi w brzezauskirn ;
Hryn-

kowce i Nizborg nowy w husiatynskim; Zarudzce we Iwowakim;

Czyzowice, Makuniow , Podli>ki . Sanniki .
^tojauce i Twierdza

w pow. moscic . Hajworanka i Leczowka w pod-

hajeckim; Cblebowice swierskie, Czupernosow, Niedzieliska ,
Osta-



towice, Przebin i Uszkowice w przemyslanskim ; Luka mala, Ostra

Mogila i Stawki w skalackim; Zablotow w sniatyriskim; Liwcze
i Poturzyca w sokalskim ; Dolina w tlumaekim ; Czeremchowce,
Dobromirka, Iwaszkowce i Korytowka w zbaraskim; Bialkowce,
Bogdanowka, Okopy ad Zborow, Pluch6w, Podhajczyki, Ryk6w,
Sewerynka, Winna, Wicyn, Zarudzie i Zukowce w pow. zloezow-

skim, wreszcie Kulikow w pow. zolkiewskim , — a wiec tym ra-

zem gradobicie nawiedzilo 50 gmin w 15 powiatach.
Dnia nast§pnego t. j. 19 czerwea spotykamy sie. znow z gra-

dami w gminach: Brzeziu , Da_browej i Lysokani w pow. bochen-

skim; Dolinianach wgrddeckim, tudziez w Bolszowcach, KnihiDi-

cach, Rokatynie i Wasiuczynie w pow. rohatynskim
,
poczem jui

nazajutrz t. j. dnia 20 czerwea znow w wschodniej polowie kraju

jawi sie.

Trzecie gradobieie, kt6re zniszczylo nast§pujace gminy:
Dobropole, Dzwinogrod, Hrehorow, Hupalo, Janowke, Petlikowce
nowe, Ploszcz§, Soroki i Zurawiriec vv pow. buczackim ;

Bojarsz-

czyzne, Hetnian.skir. Kopv.zvnr.-. Xizbor- n.,wy, 1'nstolowke. i Wa-
sylkowce w husia: yi'iskini': Fdik^ ad h/irdzibYw. llorpin , Plowe
ad Spas i Zelechow wielk'i w pow". kamionrrkim : Kornirz w kolo-

myjskiin; Laszki kroLw.skie i f'obichow malv w prz.-mv.shinskim;

Bial§, Kamionke, Horajec i Okopy w rawskfm; Bienke, Wisznie
i Hoszany w rudenskim; Podwysoka. w Sniatyriskim; Bezejow, Bu-

dynin, Chlopiatyn, Liwcze, Moszkow, Oserdow, Ostrow, Piwow-
szczyzne, Przewodow, Rusinow, Siebieczdw Wierzbiaz i £abcze

murowane w pow. sokalskim ; Bajkowce nowe i Seredynce w tar-

nopolskim; Tarnowice. polna, w tlumaekim; Alberto wke. ad Zaz-

dro^c w trembow, [skim ; Qr6dek i Zazulirice w zaleszezyckim;
Kobyle i Oehrymowce w zbaraskim

, tudziez Mohylanv w pow.

zolkiewskim,— czyli znow 52 gmin rowniez w 15 powiatach.
Odta.d pofolgowaly troche na jakis rzas irra.lv, jawiac W

tylko tu i owdzie na malvdi przestrzeniach. I tak dnia 22 czerw-

Stannic§ ad T.da<-z<- n podliajookim; dnia 2:; r/erwea Podsadki

we lwowskim, Bolfstraszyci- w pr/oniy-kim /as .laimszkdw i Kuro-

patniki w rohatynskim ; 'dnia 2i <iioi.-k. .Jaknl/.uk-'. |<;ir«ib'«wk§

i Rozanowko w zah'sze/.vckim
: dnia L'li <-zrrw<-:i Pu'rubv ad 2a-

kat w now raw>kim: dnia 27 .! . Inisiatyu-
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W czortkowskim; Tuligiowy w rudenskira; Liwcze i Wierzbiai
wsokalskim; Ihrowice, Romanowke i Slupki w tarnopolskim; Ro-
zan6wke i Wierzbowiec \v zaleszczyckim , tudziez Czeremchowce,
Kobyte. i Zarubirice w pow. zbaraskim.

Mniej czeste ale za to obfitsze po czesci grady jawify sie.

w nast§pujacym miesia_cu t. j. lipcu
, niszczae w wielu okolicach

kraju do reszty to, co ocalalo w czerwcu od wylewow i burz gra-
dowych. I tak juz dnia 1 lipca grad nawiedzil gminy: Malecbow
w pow. lwowskim, Sanniki i Twierdze w mos'ciskira, Rosochowaciec
w skaJackim i Bereznice, w pow. zydaczowskim — zas dnia i lipca

Czwarte gradobicie, ktorem zostaly zniszczone nastejmjace
grainy i powiaty: Nowosielce i Zagoreczko w pow. bobreckim;
Podbereze, Stolpin i Zag6rza w brodzkim ; PJoszcza, Soroki, Try-
buchowce i Zyznomierz w buczackim; Podemszczyzna w ciesza-

nowskim; Czortkow stary i Wygnanka w czortkowskim; Kamionka
woloska w rawskim; Mariampol i Pobereze w stanislawowskim;
Kniaze

, Nowosielica i Podwysoka w sniatyriskim; Draganowka,
Isypowce, Kozowka, Poczapince i Suszczyn w tarnopolskim: Strv-
chance w tlumackim; Janow i Iwanouka w trembowelskim; Bog-
danowka, Czeremchowee , Futor, Iwaszkowce, Klebanowka i Za-
Juze w pow. zbaraskim; Bialkowce, Bogdanowka, Mszana, Okopy
ad Zborow w zioczowskim, wreszcie Ktdawa, Mohylany i Turynka
w pow. zdlkiewskim , — a wiec tym razem 39 "grain w 14 po-
wiatach.

Przez tydzien przeszlo cicho nieraal zupelnie by Jo odtad
o gradaeh, bo tylko dnia 10 zjawil sin jni ni.-wielki w okolicy

Krakowa i w Plaszowie w pow. wielickim , ale juz dnia 13 lipca

przy wielkich wspoiczesnycb jak o tej porze upatach nastapSo naj-

wieksze tego roku, a z kolei

Piate gradobicie, ktdre znow jakby z reguly dotkneto

prawie wylacznie wschodnie tylko powiaty kraju, i to dotkliwie,

skoro wedfug urzedowej Gazety lwowskiej w saraym n. p. powiecie

podhajeckira likwidowano szkod przez to gradobicie poniesionych

na 150 tysiecy zlr. Nie niajac blizszych szczegdJdw o tej burzy,

podajemy tylko miejscowosei ma, nawiedzone, a sa. one^Jezierzany,

Kozaczyzna i .Lanowce w pow. borszczowskmi : Sadki, Zagoreczko,

Zalesie i Zyrawa w bobreckim; Bielawince, Bobulirice, Dobropole,

Hupalo, Janowka, Jozefowka, Kosmierzyn, Kujdanow, Mateasz6w-

ka, Michalpole, Ossowce, Petlikowce stare i nowe, Pielawa i Sno-

widow w pow.' buczackim; Zwiniacz w czortkowskim: Bojarszezy-

zna, Celejow, Hetmanskie, Jablonow, Kopyczytice. Krogulec. Mysz-

kowce, Nizborg nowy i stary, Sana ' iW
-
Uwisla,

Wasylkowce i Zielony Ka.t w pow. husiatynskim; Dubouice, Si61ko

i WojniJow w kahiskim; Byszow, Burty, Czeremehdw, Dobrowo-
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dy, Erailowka, Holhocze , Hnilcze, Horozanka, Markowa, Pano-

wice, Sapowa, Seredne, Szw«'jk6\v. YVisniowczyk. Zarwamca. Za-

stawie, Zaturyn i ZawaJow w pow. podhajeckim ; Meducha i Mig-

dzyhoree w stanislawowskim: Broni>in. Budzanow, DoJhe, Hajdaj-

ka, Iwanowka, Janow, KobylowJoki , Jezioro ad Laskowce, Mo-

gielnica, MogiJa ad Janow ," Podliajczyki .
Paulinka i Skomorosze

w pow. trembowelskim , wreszeie Burakowka. KorszyJowce, Sadki

i Wierzbowiec w pow. zaleszczyckim. — czyli tym razem objetych

bylo gradobiciem 77 gmin w 10 powiatach.

Po jednodniowej tylko przerwie nasta„pilo zn6w

Sz6ste gradobicie dnia 15 lipca, ktorem znow nawieds*'

nych zostaJo 66 gmiu w 16 powiatach, a mianowicie: Wzd6w

w pow. brzozowskim; Dahnow, Hrynkow, Loweza i Oleszyce stare

w cieszanowskim: Lipowiec i Kotow w droli.d.yrki.n; Cldupice

dolne, Gleboka. Munina, Pawlosiow, Rozwiennica, Ryszkowa Wola,

Tyniowice, Tywonia i Wygierka w pow. jan»ia\vskim; Ulinnik

gorny, Gogolow ,
Rozanka ,

Szerzyny i Zawadka w jasiclskim;

Kolbuszowa miasto i Kolbuszowa dolna w kolbuszowskim ;
Panta-

lowice dolne wlaricuckitn: Koziarnia w niskim. zas Brzo>tek w puz-

nenskim; Czarna ad Rzvczki . llujczc, Karow. koiv/.ow. Lubyeza

kameralna, Miaikowy Kat, Ostobuz ,
Staj.-, Szaj.-nik ad Lubyeza

i Zaborze w pow. rawskim; Bursztyn ,
Kompatniki . Sarnki dulne

i Srednie w rohat\ri*kim
;
Brzeziny. Bvstrzvca. P-tr^wa i Wola

ociecka wropczyckim; Trzciana,' Jib-down zglubien^ka .
Bratko-

wice, Nosowka, Woliezka , Swilcza, Dabrowa i Wola zglobiensk*

w rzeszowskim; Nadolany i Nowosielec Gniewosz

Budynin, Cblopiatyn, Liwcze, Maeknowek, Mianov

Rusinow, Tuturkowiee i Worochta w pow. sokals

Cwitowka, Lachowice zarzeczne i Zuzanowka w pow. zydaczowski

Na tem koncza sie wksciwie tegoroczne wieka

chociaz jeszcze tu i'owdzie nawiedzaja on, lokalnie niektore r

lice. I tak dnia 17 lipca bije p-ad gmine Bohnrodczauy

i Zamezvsko w pow b<.li l >r.HUv.ai'»kim. I'irniaki w brodzkim,

najow w przemyslanskim i ('lirabuzix- w pow. zloczowskim

;

18 lipca Popowce vv brodzkin., Orzechbwko «' br/ozowskmi.

kowice W mosciskim. tudziez Laszki zawiazanc Tuli^owy

kowice w pow. riM<'i'i~kim
; dnia T.) lipca Stofpin v

Wierzblanv w ka.ni.,.,, .-kim . KI,un.,rowk.- w skalacki



i nawiedzda gniinv: livodck ad Zal>»s<H- i Podbtav/c w pow brodz-

kim; Czortkow stary. lt« whv-y. . Okdiowiec , Ulaszkowrr i Wy-
gnanko w czortkowskim: Szab-nik ad Lnbveza i Teeldow w raw-

skim; (Vl.ruw, Horody^zcze. Janmskc. Nosovc. Podzamcz.- ad

Tanmpol. /. < m< •[ «' >l-kii 11 : Hloszczaw^ \v troiti-

bmvtdskiin . IwaszkowL-e. Ruznoszynce i Xarubinee w zb iraskim.

tudziez Turynke w zolkiewskim i^Jezierne w pow. zfoczowskim.

Na zakonezenie zas roku tego mamy jeszcze do zanotowania grad

dnia 19 sierpnia w Jeziernej w pow. zloczowskim i dnia 25 fc Bog-

dan6wce w tyinze powiecie: dnia 27 sierpnia w Janowicach i VVro-

blowicach w pow. tarnowskim, a we wrzesniu tylko dnia 2 w Zu-

bomoscie w pow. zotkiewskim i dnia 8 wrzesnia w Oleszycach

starych w pow. cieszanowskim.

Snmuja_c sprawozdauie nasze o tegorocznyck gradaeb . znaj-

dujemy , ze dotknietych nimi bylo 500 gmin w 55 powiataeh.

w tej atoli liczbie bylo 84 gmin po 2 razy, 1 5 po 3 razy, / pa A

i 2 po 5 razy, — tak, be wiec wtasciwie takich gmin byfc 357,

wiec stosunkowo rzeczywiseie

W liczbie rzeczonych powyz 55 powiatow bylo 7. w ktdrycli

-oznstahcli zai z tej Ik-zby 2«d V

przestrzenie. najwircej zas >-d ni-'b uci' rpialy

iiatynski, podliajeeki i sokalski. w ktorvch pr

Pioruny w roku 1894.

Wedhig podan urzedowej Gazety lwowskiej by!

cym od piorunow
ludzi zabityeh . . 11,

„
porazonyeh . . 18.

budvnkow spalonveh 9.



Wykaz stanu wody na rzekach galicyjskicK

w roku 1894.

Liczba wodoskazow w roku 1894 wynosiJa tak jak w roku
poprzedzajacym 102. Z tego byJo wodoskazow rzadowych 73, kra-
jowych 29. Jedyna zmiana jaka zaszla w roku 1894 byJa ta, ze
na Wisle ubyl wodoskaz krajowy pod Czernichowem, a natomiast
przybyJ od wrzesnia wodoskaz rzadowy pod Pawlowem. Rozmiesz-
czeme zatem wodoskazow na poszczeg61nych rzekach zostalo nie-
zraienione i byio na Wi&e i jej doplywach wodoskaz6w 67 , na
Dmestrze i jego dopjywach wodoskazow 30 , na doplywach Du-
naju (Czeremszu i Prucie) wodoskaz6w 5.

Spostrzezenia caioroczne nadesiano z 97 wodoskazow; na 4
stacyach zaszJy przerwy*), jedna (Pawtow) rozpoczela swa czyn-
nosd dopiero w tym roku.

Zero wodoskazu w Rzeszowie zostaio d. 1 niaja 1894 ob-
nizonem o 200 centimetr6w; obnizenie to uwzgledniono przy obli-

czaniu rocznego stanu wody sVedniego.
WedJug nadeslanych pismem Wysokiego c. k. Namiestnictwa

z d. 3 listopada 1894 r. L. 5581 zrektyfikowanych tabel stanu
wody na Same pod Rudnikiem nalezy w roczniku z roku 1893
str. [214] powiekszyc tak s>ednie jak najwyzsze i naj-
nizsze stany wody o +25 centimetrow.
m

btan wody podany w 102 nastepuiacych tabelkach wyrazony
jest podobme jak w lataeh poprzedzajacych , w eentimetrach;
ukfad tabelek pozostawilem bez zmianV.

Zapiski odnoszace sie do zamarzania i puszezania rzek
w roku 1893—94, o ile takowe zebrac byJo mozna, — zestawiJem
tabelarycznie porzadkiem rzek i stacyj poczynajac od dopJywow
i zrodef. W zestawiemu tem oznaczone zostaJy miesiace cyframi
rzymskienn, dni cyframi arabskiemi.

'

W koiicu podaje porobione na wielu stacyach zapiski odno-
szace sie do dm z opadem i ich liczbv uporzadkowane wedlug
miesieoy

, stacyj, przy czem kazda stacya ma te sama. liczbe po-

rza.olkowa co i wykaz stanu wody z niej nadeslany, zas miesieczna
liczba dm z opadem podana jest vv klanuv, ;„vs k , dej stncyi.

Zestawiemem tego materyalu r6wnie jak kcmt.,,1.-, 'sun, i
irednich

stanu jvody zajaf sie w tym roku z eafci sunuYnnoscia pan Jozef

Zaja_czkowski siuchacz Uniwersytetu Jagielionskiego.
'

Krakow d. 28 In tego 1894 r.

Przerwy zaszly na Kabi<



1894 Sredni
wyzszy| -g J& fc*.

nizszy |

1. Sola pod £ywcem

Luty

Kwiecieii

Czerwiec
Lipiec

Si.Tpi.Mi

• *4*4
258-2

253-3

25 r6
2 H 3

._

24". -5

202-3

25o- 7

247-4

loo
205

205

is
5o

10

25

10

>9

i

245

So
243

230

>3o

»So

i35

3.

3o

3o

3<

-.,;

-So 8

-5o

—So

28

3o

O

3i

3. Sola pod Oswieciinem
4. Przoroaza pod Chelm-

j

Hum

I

Lipiec

!
Sierpien
Wrzesieii
Pazdzier.
Listopad
Grudzien

Rok

- 20-0

is
+ 55-.

.5

2 5

— So

!:

7*» 1

i

- -3

94

:3

5. Skawa pod Sucha 6.Sk.w.podW»,l,- ira,„i

Luty
Marzec
KwieciHii

Maj
Czerwiec

SierpieA
Wrzesien
PaSdzier.
Listopad

1
Grudzien

Rok

3S
.54'5

i3rc
»37*4

i4»-3 |
1

1 ;

"I =i

£

;

:

3

3.

3i



1894 Siedn
Naj- ! I Naj-

|

wyzszy -| 1
nizszy -|

gredni
NaJ"

wyzazy
1
ii 1

«•«**» podZ*™. 8. Raba pod M<za„a
|

Styczen

Maj

:

'•

Wrzeisien

Pazdzier.

Rok

c/3

i 35
32o 17 8

i
•

J94
j

J93

238 ,8 j|
3

1

3

1

9
'

K
(oL

r

izanim
(

if

1ni%
10. Raba pod Ksiazmcami

Styczen
Luty
Marzpc
Kwiecieri

Czerwiec

tjrudzien

Rok

203'9 >M 22

200-9 2»> 3i

240 3

.

200 3

2 35-6
:

278

»i3'o 23o

2o;-3 222

:i 3

23

11. Raba pod Prosz6wkami 12. Poprad pod Staiym

Marzec

Maj

, Listopad
Grudzicii

3
s|i!

1

li

290

;|

1

3
''.



1894 J&, „?& ***. ,Sy

-,.,.*.,„, -,,,,„»-, , »"*» <«.,-,,

1
Styczen

3J T.

a

, i° ::;; ll!

,..r»„„ i .j ,o 1
„„H ; .,lk„w ioa»,i

„.„i ifoJjr^M-

Luty

Maj
Czerwiec

Pazdzier.

Rok

"11;,

:| 5 i!
'5 ?

J

;

2

3.

pod^rXn

Styczen

M.Sec

Czerwiec

Surrpitn

Pazdzier.

Listopad
Grudzien

Kok

;|
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1894 gredn wJgJ| InS'iy |
re m

wyzszy
J j

5* „
nizszy

|

19. Dunajec pod Zgiobica ni 20. Dunajec pod £abnem

Styczen
Luty

Maj
( zerw iec

Lipiec

Wrzesien
' Pazdzier.

Listopad
Grudzien

Rok

— 33"7

3
-a

-246
-36-9

-8-2

—28

-!

-f 320

-1

—5
-3o

+ 320

9

25

7

1

3

-16

—3o

-37

-36
-

4 5

-4 5

25 -8-5 +110
3i +3 7

-

2 210

,2 -33-3 —2

I t%l
+ <%

3 -62-2 —34
29 -77-2 -62

8 -55-3 -6
, -56-6 -11

T -**7 +478

3 -56 141

-53 31

1

-38 29

I48 J?

-
7 5 3r

—84 *3

-75 4

-88 5|

21. Dunajec

[=_
pod Siedliszowicami 22. Jasiorka pod Jasrem ij

, Styczen
Luty

' Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec

j

Sierpien
Wrze.si.M'i

P.-iZdzi.T.

Listopad
Grudzien

Rok

, 75i

IS?
1 86-9 {is

1 38

1

+ 68
68
123

63 2

1 +i8i-5

I 245-2

9 2077

3 246-5

i i|
9 198-2

3 .97-5

290
218

2 3o

246

270

460

i3

! 7
3

"0

3.

180 2

2.8 3.

i i
86 2 3

I91 3o

23. Ropa pod Gorlicarai 24. Ropa pod Kleczanami
j

|

Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien

Wrzesien
I*az.lzi.-r.

Listopad
Grudzien

Rok

+ 75;o

9 5-6

J?-,

'ovj
54-8J

&
583
55-3

67-1
1

4 7 5

63

50

230

90
75

75
i5o

58

i5

8

:?

3

3o

+ 75|-

60 3

4? 1
3

d.
45 «

55 2

55 3

5 i 9o-3

' iE
Iso-3

J 2^-6
188*5

194-8

3 00

208

218

4 s "

2 50

'94

48o

ij

"3

.3

3

1

3r

1 1

, 76
3

1



1894
,£&, 1 s 1

•^ i& 1 H 1

,5. Wtotefayd ^

|:;:

!

:

::<

1

W.WWok.podL.1**. » WtaW 1 Mi*™

Li'pu-"
1 y |

3 28

ij

i*3'g 3 i 2 i

•29. Wi.sfoka po 1 <iawiu-

Luty

Kwiecieri

Maj
Czerwiec
Lipiec

r.-iz.i/i.T.

Gradzieri

i5yo
14V9

iSt's

IS J I!

9 u*

:

II ij IS i



1

1894 Sn dn L
N
itz

Naj-

I
t*. N.ij-

1 "Hi
31. Wislok pod £arnow§

1 (Strzyzwem)
32. Wislok pod Ezeszo-

Styezen

Maj
Czerwiec

I'azdzier.

Listop.ul

Rok

IS
+

i
Q3-5 24o

'4;
!

™

2.5-4 i 5u

7

211 I 3

170 2 3

181 3o
200 3 «

f

6
9
;i

+
,lo|i,

•f
! ip

ill |ij

*i3tttf£K^ 84. Wi.tok pod TryncaJ
Styezen
Luty

K^ederi
Maj

-

i /

Listupad

222-0 3i4 ial .84
203-3 280 3 164

l39-7 m\\\\ \t
218-4

1 440
J

17 i35

• 444
1

160 1 ,38
i4i'5 160 8 ,35

-54-2I 17°; 3? I50

3

[I ill

lip

35 36. San pod Po

Styezen

Kwicricn
Maj

''*7;jj

i55*7 I

I
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p 3£ i i* s,,„„^
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_
S. 1 ol,!,,,,,,,,,,!

K
''

,

B». 8 1 B I ».S« I.v™*„,

M.ir/..<
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Maj
Czerwiec

Wr/.t'sit'i'i

l\izdzi*r.

-;

Mn.i

'
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J
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1894 Sredn
Naj-

wyzszj 4
Naj-

nizszy
|

Sredn
Naj- ,

wyzszy |
Xaj-

1'

43. San pod Lezachowem 44. San pod Rzuchowem ||

Styczeii

Luty
Marzec
Kwiecieii

Maj

Lipiec
-

Grudzien

Rok

2 J3-:

[21-W

i32-5

1763

1 3o6

2 36

276

53o

i

+

i

28!
" 7

2 ,26

29 124

« "7

3>

i

797 220
8-o 3o

-1 8-5 74
+ 107-8: 3.5

3i-8i 128

+ 4V
+

'|j

-< 4-3 4

.3 .0

29 -39

28 -35

3!

45. San pod Rudnikicn 4G
'

'X'lniowikim
Dem

;|
Styczeii

Luty

Maj
Czerwiec

Wrzesien

Listopad

j
Grudzien

Rok

i.v5

-65-a

-3o-5

-497

-6-5

+ 3o 8

)3o 14

40 3o
3i2 rg

-5o 3

— 3o n

25 2

-3o 3o

-55 2

-i5 3i

-38
;

20

-70 : 31

-35 3i
-

75 ,3

-53 27
—65 7

— 14-0 "3 4 -33

IIP
+I

35 !

2

?
;

-| \

47. Wista pod Jawiszo-
48. Wisla pod Puatynia

j

Styczen

J

Luty

^yecien

Czerwiec

Siorpifii

Wrzesien
Pazdzier.

Listopad
Grudzien

Rok

?7«;S

s
7 5o 170

r» 196*1

3188

+ .90

3i



w 6red.il
N«J- !« 5"J-

-° wyiszy z nizszy -3
Srednil

N?i- LI 5£ l.lBream
WJriMJr |

.1 ,„/rav .5

49. wish, pod b^mi 60. Wisla p

Rok

— 33-3 -20 24 -44
-

4 3-4 -36 29
;

-48

-4o-5 -28 .3 -48
\

1684

1
1 1

22

51. Wisia pod Krakowem L«u.*aah olomicami

kwiet-UMi

Rok

-i38-7 -no, 3 —140
— 56'ci +12028 -146
-37 .34 " —'5

-135-5 -12026 -i5o
-i5ri -144 25 -i5;

-i56-3 —129 14 —'66 I

2 9 5-i 54 ;

2u3

75

i
1

3

53.WistapodSieroslawicauu M.W i»Upo,lP„PC,l,.y„k,

fat"'"

Wrzesien

List, .pad

Grudzien

Rok

-49-3

Mb % \

iii':! 1
i

|JJ

i
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1

55. Wisla pod Jagodnikami is a po araan ,

Styczen
Lnty

E!
II Sierpieri

|i
Wrzesien
rsizd/.icr.

L,.sf.,!KHi
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+ g-8
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-25-.S
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-i5

35

3

23
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S:1
5 6

3y5 .8

-.5 25
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1 Styczen
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eC
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=
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d „tJ-

59. Wisla pod Ost,owkie,n ML Wis.a pod |

Uty' '

Marzee

V-ij"
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1894 Bredal 44, Jt 4bm .au JBt

61- Wi8la pod Prikow,,,
''•' wu

%JZ£to?
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Rok
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63
'
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CllW,'llOVVi "
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K\\ it'cien
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Grudzien

Rok
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J
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.,.„, Kllli;l

Maj

Rok
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1894 .&
|

B5£y
|
^ wyzsz\ nlszy

J

67. Bug pod Sokalem 68. Strwiaz pod Biskowicami 1

Styczen
Luty

Al,j

M ""

Czenviec

Sit-rpifi'i

YVlZrsirl.

1

Grudzien

Rok

3o4-2

•93-7

i 7 i-o

2 59 o

2 5S

»88

4*4
384

4 34

3.

28

190

.98
24')

'7

i5

3<j

3 7 -o 126
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I -22 30,

"2 -24 3i

7
-28 23,

e^StrwiazpodKoniuszkand 70. Stryj pod Synowddx-
|

Styczen
Luty
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Wrzosk-n
Pazdzier.

Listopad
Grudzien

Rok i2o-4
;

34o |-~ 5o|-§-

6
7 '

I -6 .6 SfPI

71. Stryj pod Stryjem 72. Stryj pod /piaczo.em

Styczen
Lnty
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Czerwiec
Lipiec

J

Rok

-34;3 J '?

- GO

U *

2 50
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is s



1894 1" * 1 „S& (Ml

78. gwfa* pod Il—wcn
•' s

","',;',
'.'•'n.'u!''""""

Maj

Lipior

Si.Tjr.cn

I\,z,lzier.

I.isrnpa.l

tfrudzien

Rok

75. tol. ,„„. .!,»„!,

S.vcze,',

77
-

L"n

s::™r'
''""""

|

?s *snaaar"

•
11 5



[218]

1894 Sredni
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[| Styczen + 208T
|

+2o9 |
,1 ^osis,
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8 200 22 226-3 270 8 1 85 3
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i| Sierpien

If?'

5

J
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'?
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211-9 238 20 ;* a
Pazdzier. i55-7

Si 1i24-6 148! 1
I

106 3o , 196 30

Grudzien

|[

Rok ,3o-3 M8-. =86 -£- ,82
ii
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l£ =s
§ ll
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f 5 10
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_io-S

--4
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1894 Sredni ,SL 1 „S£, *«,A „!&
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] 1
1
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Grudzien
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',65-l\ ,80 18 !«2

,86-o aJlUi lio
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IQ3-5
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Si pien

P.MzdzilT.
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Zamarzanie i puszczanie rzek w roku 1893—1894.

Cyfra rzymska znaczy miesiac , arabska dzien.

Rzeka ; Miejscowose Sryz Lod staly Pochodlodu

Sola

Kobiernice
XII 28-31 -

U-25,11.8-27 II 28

Skawa XII3oi3. Ii— 3i
f
II 17-27 H 28

Wadowice I i-3 14-113 II 4, II 28

XIl3o-I 4 I5—3i II .-4
Kaba I 1 — 3i

Droginia XIIig2oi 26-3i I r— II 27 II 28

Ksiaznice
J

n'V
8 ' 29 XII 3o- II 5 116

Proszdwki t XII5-qi3o I i-3.

\ II 19 II 20-27 II 28

Sta.y s ;t , z

< irzkuw,,.
I 1— 3r 11 1

3

Biala XII 4-^, 28-l2 lU-»°
Koszyce f XII 4-8

I i

xn 9-i6
12-118 IIq-io

| n i 7 i 18 II 28 i III

.

Dunajec Goikowice I5-3.
27

I18ig
Nowy Sacz I XlI 4-.Ti 27-3r

II i5- 2 8

i.-n 7 II 8-1

1

Illi

Zglobice f XII ,_9 i 28-3. I 1 -II 8 Hgiio

Zaboo
J

II .6-

,

9
XU 4-6, 28-l2

II 20-28
I 3-II 8

III 1 12

\ II 17-24
Siedliszowice I 1 -II 9

11 10
Jasiolka XII 3, 4, 26 XlI5-9,27-I3i

Ropa Gorlice } z
II 17- 28

XH27-II6 11 7-9
II .8-25 11 26

Klgczany
(

- XII 27-I 3.
-

Wisloka

iolkL f 2
I .-Ilq

7

XII28-I 3i

11 10

{ n 16-28 III 1 i 2

Labuzie XII 4-6, 28-15 16- II 2

XII 4-q, 28-3 r

n 16-18
I 1—118 II 9

1
HI 1 1 2

Gawfuszowicej xn 4-9, 28-3

1

I 1 -11 9
II 10 in
III 1 i 2

IlioinI Wisiok Krosno ] XII 4-7 I .-11 9
I Ui 7 i,8 II 22-28

Zarnowa J I i —II 7
11 8 19

- "-'"• 1113

lodu z gdr.~ I

Woda wolna. - Skawa pod Wad
, >rzegarui lod. — Skawa pod Zuton

Poprad pod Starym Bfczem. Poeliod lodu z g<ir.



I,,,., .,,„,„„ s r;,. L6d Btaly '*"-

Rzeszdw j XllK,3o,3i

1 11 17

«"
u 91.«

Tryricza 1
Xll 4 -8,«8 -li

ii

3-116
- ni

Wiar Krowniki 1
XII 5,6 i 28 1 1-1T3

2
'

j
11 20-Hl 1 111

2

PlWtoldW r 13-11 to

1
11 20-Hl 1 Ills

Olchowce 1
Xll 28-H .0 11 11

I

Dynow 1
Xllto-i 4l 28-3i

11 2 I —35
11 12

Babice
J

XII4-10, 26-31

1
11 22 111 I

Przemysl 1
X115,n,a8-3i

ll'iT-lHi

11 I I

Radymno 1 XII4-H, 28-13
ll

4
1>

U
2 8 lll'.

~4 3

Jaroslaw 1
Xll 4 -i4,28-3.

i.;,-",
9
.

11 10- 1

3

111.-4

Le£ach6w 1
X115-io, i3i8-3i 1 1 - 11 8 11 9T '2

i 11 20-111 I

Rzuchow 1 Xll 29 -3i 11-118 11 9

i
11 10-III 4 1115-M

Xll 6- 10,14,28-13 I4-U8 11 9-12
V./ :.

/ I4II7
Wisla Jawiszowicel Xll 3 -6,28-13

11 20-24
Xll 5, 6, 3

1

1 4—II 3 JJ-3
Krakow f

1

Niepolomicel Xll 5 -9, 28-1

2

\ui-l- jJJgYm

,

Sieroslawicel X115-U.28-12 13-118
iliV"

Pop§dzynkal Xll 4-9>-l2 I 3-11 8

II 21-28 !li

9r
n

-

Jagodniki I Xll 4-io,a8-13
11 i5-24

1 4-11 8
111

9
.

-
' 1

Szczucin 1
X113-n,28-l2

llaT-S UIH 2

Ostrowek J
Xll

7
3- 14,28- I2 I 3— 3i

;

i 11 1-3,17-27 U4-8 119-M

gi. Wislok pod Trynoza. XI

San pod Rudnikiem. XI 2;

- Wisla pod Jag



Ezeka Miejscowosc Sryz
|

ua^ Pochod lodu

Wisla Niziny |[l4-i4,?7-l» 13-118 11 9-,,
Dzik6w

i
13-118 II9110

11 i6
4- 2

9
o
29~ 2

11 21-111 1 111 2

Dabrowa i Xll 4-9, 29-3' 1 1-II8
wrzawska

I
11 .6-20 11 21-111 1 Ills

Chwali.wicei Xll 4-9,29-3 j 1.-118
11 17-28 llli 111

"2

Peltew 16-11

4

Bug Ruda
Sokal X113o-13.
Biskowice I X115—8,28-13 U-ll'o 11 1

1

11 2 1-111 2 1113

Koniuszki
J

l.-llg 11 .0-.

2

11 2.-111. 111 2

Stryj SynowodzkoJ Xll 29-H . 1 11 1a i i3
i

I
- 11 15-28 —

L. Zydacz6w 13-6 l7-3(" "I
1

'

J

Xll 28 i 29 XU 3o - 11

7

Balicze f U9110

Lomnica Wistowa
Pukasowce 1 IBM" 15-11 11 nLr.3

11 14-18 11 19—28
Pasieczna 1 .-11 28

solotwmska Jezupol f Xll 1

3

Xll 3o—11 3 11

4

]

Bystrzyca Nadworna
II17 ^

iV°H27 H 28

|
zlota Alikitynce I -

1 1 - 3i -

Dniestr Radlowice

\

l

~jf

S _
Kornalowice
Rozwad6w 1 Xll 5-.y, 28-l 4 il-il?i

11 23-28 m. -5
Mikolaj6w I

11 1- ~ 1 1 -11 11 11 12

Brzezina ( X115-9, !2-29 Xll 3o-116 11 12

1113

|

Zalesce 1 Xll 3o-ll 12 Jl t3ii4

I

Zurawno 1 Xll, 9 ,2^5,28-3.
11 18 111 4
1 7- 11 n

111 b
.

11 20-111 1 HI a-6

1

Siwka "~ ..-„

Wisla pod Nizinami. 11 17—27 s

wylala woda na 16d. — Strwiaz
Srryj pod Stryjem. Tylko ozosci,

Xadwonia. \V lutyuj rzeka tylko
pod Radlbwicami. II 17 — 28 sry
Xll 28 i 11 18 brze-ami lod. — "

do 3<> sryz. — Dniestr pod Zui
Xll 3o do polowy zamarzniety.



Kzeka Miejscowosc Sryi Ldd staly ,.,„„,„,„

Dniestr Halicz
Xll 7-152223 aS 29 Xli "

Niezwiska X113oi3. 1 i-In
Uscieczko X113-M, .6-1 4
Zaleszczyki / X115-9,.6-1i

I 11 26-111 . Ill 2 -4
Uscie bisk. Xll io-3i ll-ll 9

Czeremosz Usrii'rvki | Xll 4,5,2o-3. I I— 11 10

™ . »
11 17-III 3 lin—14

Waszkowce
Prut Dora Xll as- 11 14

Kolomyja f
- Xll 27-I Jo -

Sniatyn j Xll 22-31 1 1-II6 1I.7-4
t 11 15-28 -

!

1 juz po najwiekszej c

Spostrzezenia zrobione w r. 1894 na stacyach wodoskazowych.

Zywiec. Snieg d
Kobiernice. Snie,

Sucha. Sni<

czem a. 29; aeszcz

28 i 29; deszoz d.

'Snieg d! 1, 24 i 29 [3|.

,ieg d. 1, 24 i 29 [3].

. Mszana. Snieg d. 1, 2 i 24 [3].

. Droginia. Snieg d. i, 2, 29, z desz. d. 24; de

. Ksiaznice. Snieg d. 24.

. Pro8z6wki. Snieg d. 24; deszcz d. 27 [2].

. Stary Sacz. Snieg d. 1 i a [2|.

. Ciezkowice. Snieg d. ., 2, 24 i 29; deszcz d.

. Koszyce. Snieg d. 1 i 29 [2].

. Golkowice. Snieg d. 1, 2, 3 1 24 [4].

. Melsztyn. Snieg d. 20, 27, 29, z deszczem d

. Zglobice. Snieg d. 20, 27, 29, z deszczem d.

. Zabno. Snieg d. 19, 24; deszcz d. 1 1 27 [4].

'.

Jasio. Snieg 'd. 1 i 2 ; deszcz d. 23 [31

. Gorlice. Snieg d. 1, 2,7,8* 26-28 [7j.



24. Klgczany.
25. 2migr6d.

Deszcz d. 2

sSg
d.'.''i

27. Labuzie.
28 Mielec. Deszcz d. 27."

BO. Krosno. Snieg d. 2, 2.4 i 3o [3].

31. Zarnowa (Strzyz6w). Snieg d. 1—4 i 20—23 [8].

33. Dabrtfwki szlach. Deszcz d. 27.

34. Tryncza. Snieg d. 2. 19, 24 i 3o [4].

35. Krowniki. .Snieg d. 2, z deszczein d. 3o [2].

36. PostoJdw. Snieg d. 1 ; deszcz d. 27 [2].

37. Olcbowce. Snieg d. 1 i 2 ; deszcz d. 27 [31.

38. Dyn6w. Snieg d. ..

39. Babice. Snieg d. i-3, 5, 6 i 10: deszcz d. 24, 27 i 20 [91.

40. Przemysl. Snieg d. 2.

41. Radymno. .Snieg d. 2, z desz. d. 24; deszcz d. 19—21 i 27 [

42. Jaroslaw. Snieg d. 2, z desz. d. 24; deszcz d. 19—21 i 27 [6
43. Lezach6w. .Snieg d. 1, iq, 3o, z desz. d. 24 i 29: deszcz d. 2

44. Kzuchow.. Snieg d. 24 i 27 [2].

45. Kudnik. Snieg d
:

19, 2; i 2t
( ; deszcz d. 27 [41.

Majdan Zbydu. Snieg d.

ki. .Snieg d. 10, 19 j

Snieg (I 19, 24 i 29; de
Ostr6wek. Snieg d. 19, deszcz d.

61. Dzik6w. Deszcz d.

62. Dabrow
63. ( liwabjwi.ce. Sni

70. Synow6dzl
71. Stryj, Soie

73. Hosz6w. Snieg d'. 2 i 3o [21.

75. Rdwnia. Snieg d. 3o, z desz<
76. Wistowa, Deszcz d. 28.

77. Pukasowce., Snieg d. 2, 8 i 2c

bnieg d. 27, z deszczem
79. Pasieczna. Snieg d. 2 i 3o [2[.

I Snieg d. 9 i 3o [2J.
81. Nadworna. Snieg d. 2, 24 i 3o [3].
>-'. Mykiryrice. Snieg d. 2.

84. Kornalowice. Snieg d. 24, 3o, z defi

85. Kolodruby. Snieg d. 2.

86. Rozwaddw. Snieg d. r, 2 i 3o: dea
87. Mikolaj6w. Snieg d. 1, 2 i 2 5 [3].

23 i 3o;leg d.^

90. Zurawnq. Snieg d,

1M. Siuk.t. Snieg d. 20 i 3o [2].



5. Sucha, Snieg d. 14 — 17, 25, 2., 7. deszezcm d. 3, 5 i 27 ; deszcz d. 4, 7
10 i 11 [13].

6, Wadowice. Snieg d. 5, 14-18, 25 i 20; dfBaci .1. 3, 4, s, , ,, 27 i 2H [14].

«. Zator. Snieg d. 14- /S. 2 5 i 20; deszcz d. .,, n i 27 [10].
- M^zana Sin.- d. ., .3 i\ 3 3i.-,; d-szcz d. .-3, 10, . ., 27 i 28 [16J.

snici: (]. 1, r4 — 18, 25, z deszczem d. 26; deszcz d. 3- 0, «

10, 11, 27 i 28 [17].
10. Ksiaznice. gnieg d. 17, 18, 2 5 i 26; deszcz d. 27 [5].

11. Proszdwki. Snieg d. 14-18, a5 i 26; deszcz d. 4, 5 i 27 [10].
12. Staiy S.-iez. Snie-; d. 1 , it",, 17, -5 i 2'',. z deszczem d. 27; deszcz d. 3,

4, 7, 8, ,o, 11 i 28 [13].

ee. Snieg d. 14-17. 25 i 26; deszcz d. 2-6,8, 1 1, 27 i 2 s |15 .

14. Koszyce. Snieg d. 15— 17 i 24-26; deszcz d. 3-8, 1 1, 27 i 28 [15].

15. Golkowice. Snieg d. i3, 16-18, 2 5 i 36; deszcz d. 3. 4 - 7, \ «o, 11 ia8[13].

K Xowy Sacz. Snie* d. i5, .7 i 25; deszcz d. 3, 8 i 10 |6].

18. Melsztvn. - La i 27: deszcz d. 3-7 i 28 [9].

desz. d. 26 i 27; deszcz d. 3- 7 i 28 [20].Snieg d. 14-25. 3

Zabno. Snieg d., 14-28, 25,

t deszczem (

Jask>. Snieg d. 8, 14-17, 19, 25 i 26 [8].

Gorlice. Snieg d. i5~, 9 , 2 5 i 26; deszcz d. 3-8, 10, 11 i 27 [16].

itfszox d. 3, 4, 7, 11 i 27 [5].

Zmigrdd. Snieg d. 14, 16— 19, 25, 26, z deszczem d. 8; deszcz d

Zolkdw. Snieg d. i5— 17, 19, 2 5 i 26;

. Deszcz d. 11 i 20 [•>}.

* "-

42.

43. Lezachdw

. Rzuch6w Snieg d. .5-i8 i 26; deszcz d 4 i 5 [71.

nieff d. 11, 14—16, 18, 19, 25 1 26: deszcz d. 3-
46*. Majdan' Zbydniowski. Snieg d.' 14-16, 18, 19, a5, 26, z deszczem d.

deszcz d. 3-5 i 7—10 [15].



Dwory. Snieg d
5, ,o i 27 [12|

Niepolomice. Snieg d. ia

Jagodniki. Snieg d. i5, i(

Jnieg d. 2, 14—11

7, 8, ,, i.27 [141.
- J

.7 i 26, ___.

2 5, 26
i 8-ro [12]." K d. 10.

62. Dabrowa wrzawska. Snieg d. 14-
7, 8, 10, n 37 i 28 [161.

63. Chwalowice. Snieg d. 14-
- • 28 .[15].

65. Sass6w. Sn
Biskowice.
Synow6dzk
deszcz d.

Stryj. Snieg d. 14-19; <*ei

Hoszdw. Snieg d. 1

Rdwnia. Snieg d.

Wistowa. Deszcz d

Laohowce. Snieg d. 16, 17 i 19; deszcz d. 6 |4j.

Pasieczna Snieg d, 16 i 18; deszcz d. 3 i 4 [4].

Jeznpol. Snieg d. 16—20, 2> i 26; deszcz d. 3, 8 i 11— 1 3 |12J.

Nadworna, Snieg d. 3, i5— 19 i 2 3; deszcz d. 4 [8].

Mykitynce. Snieg d. 16 i 18; deszcz d. 3 i 4 [41.

Kornalowice.. Snieg d. .4-17, 2 5 i 26; deszcz d. 3-5 i 8 [10].xvurnaiowice. snieg a. 14—17.
Snieg d. .5, 16 i

Rozwi *

MiUi
Rozwadow.

, Siid6w.
, Snieg d. 14—20 i 2 5: deszcz d. 3, 4, 10 i 28 112].

ij6w Snieg d. ,4-, 8, 20, 3 5 i 26; deszcz d. n, 27 i 28 [11].

Brzezina. ,Snieg d. 14—16, 25 i 26; deszcz d. 2-4, 6- n, 27 » *8 [J°J

:e. Snieg d. 2, 6, 8, 14, .5, 19 i 26; deszcz d. 3-5, io-ni>8[»
£urawno. Sni

Siwka. Snieg d. 16 — .8 i 24-26; deszcz d. 3l4l .oin [10].

Halicz. Snieg d. 2, 14-20, 2 5 i 26; deszcz d. 3 i 5 [12].

sa. Niznirtw. Snieg d. 16, 25, 26, z deszczem d. 3; deszcz d. 10 [5].

;

- - I / < I i ,

08. [JScieryM. Snieg d. 3, n, i 4 , ,5 i .6 [6].
100. I»ora. Snieg.d. 6, „, IO , i5- 19, 2 3 i 24; denzcz d. n, 16 i 17 l

8J

101. Koiomyja. Snieg ,]. ,5-, 7 , ,„ i 27; deszcz d. 3, 4 i " !»]•

102. Sniatyn. Snieg d. i5 i 16; deszcz d. 3 |3J.

1. Zywiec. Snieg d. 6, z deszczem

Wadowice. Snieg d. 8 i 17; deszcz d. 1, 3, 5 i 16 [6].

>g a deszczem d. 1, 16 i 17 [81.
Mszana. Snieg d. 17 i 22; deszcz d. 1, 5, 11 i 16 [6J.



[22!)]

, Droginia. &nieg i

„ i ,2 [10].

Ksia^nice. Deszc:

Proszowki. Deszcz i

;ary Sacz. Snieg d. 6; deszcz d. 3, 5,

iezkowici
A

. se. Deszc!
15. Goikowice. Snieg d.

nee. Snieg <

14. Koszyce. Deszcz d. i, 3, 5 — io,

" Goikowice. B
'

Nowy S%cz.

3, 5,

21. Siedliwowice. Krupy d. 18; deszcz d. i, 3, 5, 6,

22. Jaslo. Deszcz d. 5, io i i6 [3].

23. Gorlice. Snieg d. 6 i 8; deszcz d. i, 4< 5, io, n i

24. Kleczany. Deszcz d. i, 3, 5, 8, n i 16 [6J.

]". Deszcz (1. ., 3, 5. io i 16 [5].

26. Zolkdw. Deszcz d. 5, io i 16 [3],

27. Labuzie. Deszcz d. i, 3, 5 i 1 1-17 [10!.

28. Mielec. Deszcz d. 1, 3, 5, 11, 16 i 17 [61-

29. Gawhiszowice. £nieg d. 6; deszcz d. 1 [2].

30. Krosno. Deszcz d. 1, 3, 5, 8, 10 i 16 [6].

31. Zarnowa. Deszcz d. 1, 3, 10-12, t5— 17 i 20 [9].

32. Rzeszow. Snieg z deszczem d. 1; deszcz d. 10, 11

33. Dabrdwki szlacheckie. Deszcz d. 1 i 3 [2].

34. Tryncza. &nieg d. 6, z deszczem d. 1 ;
deszcz

35. Krowniki. Snieg d. 6; deszcz d. 3, i5 i 16 |4].

36. PostoMw. Snieg d. 8; deszcz d. 1, 3 i 16 [4J.

37. Olchowce. Deszcz d. 10, 13 i i3 [3].

Deszcz d. 1, 3, 5— 9 i

40. PrzemySl. Deszcz d.

41. Radymno. Deszcz d.

42. Jaroslaw. Deszcz d. 1,

43. Lezachtiw. Deszcz d.

44. Rzuchtiw. Snieg d. 6;

47. Jawiszowice. Snieg z deszczem
48. Pustynia. Snieg z deszczem d.

49. Dwory. Snieg z deszcr— *

52. Niepolomice. Deszcz d
55. Jagodniki. Deszcz d. 1

58. Szczucin. Deszcz d. 1,

59. Ostrdwek. Deszcz d. 1

61. Dzikdw. Deszcz d. 1, 3, 5, 12 1 16—19 [8].

62. Dabrowa wrzawska. Snieg d. 6; deszcz d. 1, 3, 5, 7, » r
>
,2

'
,b

63. Chwalowice. Snieg d. 6; deszcz d. 1, 3, 7, 12 1 16-18 L»J-

65. Sassow. Deszcz d. 3-5, n, 12 i 17-20 [9J.

68. Biskowice. Snieg d. 6; deszcz d. 1, 3, 5, m, iU 1 10 L'J-

70. Synow6dzko wyzne. Snieg z deszczem d. b 1 8; dewcs a. «,

~:.ieg d*6; -

Deszcz d. 1, 11, 16 i_ i8_ [4].

77. Pukasowce. . Snieg d. 5 i 22 ; deszcz d. 1, '°- I2
>

75. R6wnia. Deszcz d. 11, 12, 16 i_ 18 [4].

Snie*

78. Lachowce. Snieg



t? deszcz d. 3, n, ia i 16— 18 [9j.

84. Kornalowice. ue
85. Kolodruby. Deszcz d. a 5 .2 i Jfi f41
86. Rozwadrtw. Snieg d. 6124- deszcz d i-3 5 ,, ,3 ,5 ,f
87. Mikolajtfw Snieg z deszczem d. 5 i 6*; deszcz 'd. 'x i ',6-!f
89. Zalesce. Smeg d. 6; deszcz d. ,, 3, 5 „, ,5, ,6 i ,8 [8j.90. Zurawno Snieg d. 6 i 22; deszcz d. 3, 5 «o- I2 , ,5 i ,8

I-*-. Smeg d._ 6, z deszczem d. 1, 5*i 1 deszcz d. J

% £Kvv",e

if
d

-

2
% z de8zczem d

- * deszcz d -
».
—" . «* sKi; Deszcz d. i, ,0, ii, 16 i 18 rsi-

Usc.eryki. Snieg d. 3, 16 i ,8; deszcz d.
99. Waszkowce. Deszcz d. 2, 6, ,0 i 16 [41.

£ S2LH*dti &
2^' * * d—» A- 9; deszcz d.

1U2.

^olomyja. Snieg d. 22
niatyn. gnieg d. 6; dc

6 [6].

[4]- '

'

- i-

1. Zywiec. Deszcz d. i5, 22 , 2 3 j*
i-e. Deszcz d. H , ^ a 3,

3. Oswierim. Deszcz d. a

4. Chehnek. Deszcz d. >a

7. Zator. Deszcz d. 22 .

*

l J"

8. Mszana. gnieg d. 1 ; deszcz d. 22
9. Droginia. Deszcz d. 3, 19, 22 a3

Sacz. Deszcz d. 2 3 i 34 T2
vice. Deszcz d. 23- 24 i;

14. Koszyce. Deszcz d. 2 , 2 3, 24 i 2(

16. Nowy Sacz. Deszcz d. 2i-Z*i
18. Melsztyn. Deszcz d. 21 2* 5I i

19. Zglobice. Deszcz d. a

20. Zabno. Deszcz d. r, s, i3,' 2 r,_,
sowice. Deszcz d. 24

22. Jasro. Deszcz d. 20, 22 i 2 3 [3]
23. Gorlice. Deszcz d. 21—2 !|

24. Kleczany. Deszcz d. 22, 2 j, 2
*5

i

a. Snieg z deszczem d i-
Deszcz d. 22-35 [4]

'

I-

40. Przemysl. Deszcz d. j



42. Jaroslaw. Deszcz d. 2, 14, 20, 22 i

6w. Deszcz d. 2, ro, 14 i 2 <

44. Rzuchdw. Deszcz d. 20, 22 i 23 [3
45. Kudnik. Deszcz d. 2 i 19— 23 |6|.

.

48. Pustyma. Deszcz d. 22 i 29 [2].

49. Dwory. Deszcz d. 22 i 29 [2J.
52. Niepolomice. Deszcz d. 22 i 23 [2].

55. Jagodniki. Deszcz d. 22 i 29 [2].

n. Deszcz d. 14, 19, 20, 23, 24 i 29 [6]. -> d. 19.
59. Ostrdwek. Deszcz d. 21 i 22 [2].

61. Dzik6w. Deszcz d. 20-23 [4].

62. Dabrowa wrzawska. Deszcz d. 1 i 20—24 [6J.

63. ChwaJowice. Deszcz d. 21 i 22 [2].

65. Sassdw. Deszcz d. 12, i3 i 2.-24 [6].

68. Biskowice. Deszcz d. 1, 14, 20, 22 i 23 [5].

70. Synowddzko wyzne. Deszcz d. 1, 10, 12, i3 i 22 [5].

71. Stryj. Snieg d. 1 ; deszcz d. 10, i3, 20 i 22—24 [7J.

73. Hoszow. Deszcz d. 22.

75. Rdwnia. Deszcz d, 10, 12, 14 i 22-23 [7].

76. Wistowa. Deszcz d. 22 i 2 3 [2].

77. Pukasowce. Snieg d. 1; deszcz d. to, 12, 20, 22 i 23 [6].

78. Lachowce. Deszcz d. 1, r 2 , 22 i 24 [4].

79. Pasieczna. Deszcz d. 12 i 22 [2j.

80. Jezupol. Deszcz d. 10, 12, 23 i 24 [4].

81. Nadworna. Snieg z deszczetu d. 1; deszcz d. 10—12, 20 i

82. Mykitynce. Deszcz d. 12, 22 i 2 3 [3].

84. Kornalowice. Deszcz d. 2, 12—14, 20, 22 i 23 [7].

85. Kolodruby. Deszcz d. 21, 22 i 24 [3].

86. Rozwaddw. Deszcz d. 10, 12, 22, 23 i 24 [5j.

88. Brzezina., Deszcz d. 22—24 [3].

;

[7].

92. Halicz. Snieg d. 1; deszcz d. 10, 12, 20, 22 i 2 3

93. Niznidw. Deszcz d. 1, 11, 12, 20, 22 i 23 [6].

96. Zaleszczyki, Snieg z deszczeui d. 15 deszcz d. rn

.';. Snieg d. t ; deszcz d. 12 i 23 [3].

99, Waszkowce. Deszcz d. 11, 12, 20 i 22 [4].

Dora. Snieg d. t; deszcz d. i3, 18 1 22—24 [6J.

Kolomyja. Snieg z deszczem d. . ; deszcz d. 10-

"niatyn. Deszcz d. 10, n, 20 i 23 [4J.

Zywiec. Deszcz d.

d. 6 [19J. gi-giem a. 28 1 2q; snieg u. u ±»j. ^ 1 - u. .;.

:obiernice. Deszcz d. 3, 4, 8, 9. ", " » -4-3. [24j. - d.

5. Sucha. Deszcz
6. Wadowice. De
7. Zator. Deszcz d.

28 [71. Ki- -

18 [71. K i - d.

I i 26-28 [11]. i

Wadowice. Deszcz d. 23, 27 i 28 [3j
"

i 28 [4].
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9. Droginia. Deszcz d. 4 — 7, 9, it, 12, 14, 16 — 19, 22 — s

^ d. 12, K d. 17 i 18.

10. Ksiainice. Deszcz d. 4, 22, 24 i 29 [4].

11. Prosz6wki. Deszcz d. 4, 22, 23, 27 i 28 [5].

3fca. Deszcz d. 4, 5, 11, 12, 14, 2 3 i 26— 3o [11].

vice. Deszcz d. 4—6, 9, 12, 16, 22-26 i 28-30 []

14. Koszyce. Deszcz d. 4, 8, 16, 19, 2 3 i 28 [6].

15. Golkowice. Deszcz d. 4, 5, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 27 i 2<

16. Nowy Sacz. Deszcz d. 2, 4, 5, i5, 16, 23, 26, 27 i 3o [9]

18. Melsztyn. Deszcz d. 8, 9, 11, 21-23, 27, 28 i 3o [91.

19. Zglobice. Deszcz d. 8, 9, 11, 21-23, 27, 28 i 3o [9].

20. Zabno. Deszcz d. 4, 9, 22-24 i 26-28 [8].

21. Siedliszowice. Deszcz d. 4, 23, 25, 26 i 28 [5J.
-. d. 25.

«zcz ri. i, iS 2.) i 26-28 [6].

. Zolkdw. Deszcz d. ., .„,

. Labuzie. Deszcz d. 5, 17,

. Mielec. Deszcz d. 2, 14, «

. Gawhiszowice. Deszcz d.

:£r.
•

23, 2 5, 2>, i 28 [5|. R i - d.
• 1 L3|.

. 23, 26 i 28 [4].

35. Krowniki. Deszcz d. 2, 5, 16, 19, 21— 2 3, 26 i 3° [9].

36. Fostohlw. Deszcz d. 4, 5, 12, 19, 22—24 i 26—3o |12
37. Olchowce Deszcz d. 2, 3, 5, 8, 16, 19, 20, 2 3, 25, 26

38. Dynow. Deszcz d. 4, 5, 19, 21-23 i 2 5-3i [13J.
39. Babice. Deszcz d. 2, 5, .3, 19, 22-24 i 26-28 [10].

40. Przemysl. Deszcz d. 2, 4, 5, 23, 24, 26 i 28 [7].

41. Radymno. Deszcz d. 2, 5, 14, 21—24 i 26-28 [10].

42. Jarosiaw. Deszcz d. 2, 5, 14, 21—24 i »6-28 [10].

43. Lezach6w. Deszcz d. 4—6, 9, 12—16, 19, 21—24, 26-
. Kzuchdw. Deszcz 1

45. Rudnik. Deszcz d. 6, 14, .5, 19, 2,

1 Zbydniowski.
47. Jawiszowice. Deszcz d. 25 i

48. Pustynia. Deszcz d.

49. Dwory. Deszcz d. 8,

61. Dziktiw. Deszcz d. 5, i5, 16, .8, « 9 , 2 1-2 3, 26

63*. Soka?
W
Derz

r

cz"d
8

14 i »6 [2].
' ' '

' 4
'

I9
'

3
'

2

65. Sassdw. Deszcz d. 5, .3-i6, 22, 2 3, 26 i 27 [9
6S. Hi^kuwif... Drszcz d. 4—6, i3, i5, 18, 21—27,
70, Synowodzko wyzne. Deszcz d. 5, 11, i3, 16, 1

ze Sniegiem d. 6 [12].

71. Sfn.j. Desz.:z d. 5, 6, i3, 1 5, 24, 26, 27 i 3o [fi

73. Hoszdw. Deszcz d. 17 i 22 [2J.

75. Rdwnia. Deszcz d. i3 — 17, 22 i 25-28 [101.

L Deszcz d. 1 3, 16, 18 i 22 [4].

77. Pakasowce. Deszcz d. 5, i3— 17 i 2 3-3i [15].



i3-i5, 17, 27 i 3i [6 .

, 1 5, .6, 26, 27 i 3i |6].

3,5, u, ,3-, 7 , «, 22, 25,26, .Si*, [14].

»7 i 3. [5J.

Kolodruby. Deszcz d. 5, i'6,"i8, 21, aal 26-29 [9].

22, 24 i 26-28
[

: .
.

.

:

.

88. Brzt

Deszcz d. 4, '3, 14, '6, 17, "• 22, 24 i a6-?o |13]. - <1

91. Siwka. Deszcz d. 4, 5, i3-ig, 22-24, 27 i 29-21
92. Halicz. Deszcz d. 5, i3— 17 i a3— 3i [15].

93. Niintow. Deszcz d. 5, i3-r8 i 22-3o [16].

/vki. Deszcz d. 1 3, 14 i 23-28 [8].

Deszcz d. 5, 10, 1 3, .0-27, 29 i 3 1 [14].

99. Waszkowce. Deszcz d. 4, 10, 12," > 3, 16-19, ™ ' 26 28 [12].

100. Dora. Deszcz d. 4, 5, n, 1 3— 18. 20 i 2 5— 3..; snie.tr d. s !!<'.

101. Kohnnyja. Deszcz d. 5, 11, i3 — 17, 20, 21 i a5-3i [16].

102. Sniatyu. Deszcz d. 5, 1 3, .4, 17, 22, 2 3, 27-29 i 3i [10].

-•"-'-^.^
6, K d.Deszcz d.

Chehiek. Deszcz d. 4, 5, 7-21 i "-27 [20]

Hue ha. Deszcz d. 4, 6, 7, 10, 12, i3, i5 — 17, 19—*i, *> */—

-

Deszcz d. 4, 5, 7, 12— 17, 19, 20, 22 i 25—28 [16].

Zator. Deszcz d. 6-16, 19-22 i 26 [16].

Mszana. Deszcz d. 6-8, 11—13, i5— 17, 19, 20, 22, 26 1 27 [14].

Droginia. Deszcz d. 2-8, 12-22 i 25-28 [22].

Ksiaznice. Deszcz d. 4.

9Z(a (1 1, 5-8, 12, .3, 1 5, 16, 20. 26 i 27 [12.

h ia-17, 20 1 27-29 [14].

. Ciezkowice. Deszcz d. 1, 2, 4 -«, 10-18, 20-22 1 25-28 [23].

Koszyce. Deszcz d. 5—7, 12-17, 20, 22 i 25—27 [14].

(iolkowic-. Deszcz d. 1, 4-7- i3-«4. I7-".. 20
• ^9 1«J-

Xowy Suez. Deszcz d. 2, 5-S, .2-17, 20 1 20-29 [16].

. " d. i—5, 7. 8, 1 2-1;. i> J ' aa

/ (I. 1, i— H, 1 1. 16— 18, 20-22 i .

, Gorlice. Deszcz d. 1, 2. t-8,' 11-.7, 20, 2: i 2 5-3o
J/22]._

Kli'czanv. Dl'sxcz d. 1, 2, 4' 5
*

'• s
- .'

— [f)
- /

20
'
22

'
2:> L

<;'!-'. '

•

...-.•/. d. n, 7. 10—12. [4— r>. is. 22. 2 > _i 2,, k

l- *

IZ d. r, 5-7, 9— r6, t8, .9, 22. 24 :

... Deszcz d. ., 3-7. 12-10, r\ 20 1 23-20 lb

ica d. 5, 7, 8 12, 14
_
17, 18, 20, 26 1 27 L

iu .

»eSZC8 d. 2-8, II -17 I 20-23 [20J.

Rzesz6vv. Deszcz d. 1, 5, 7, n, 12, i5, 17, 18, 20-23, 23-25

. DabrowkTszlach. Deszcz d. 3, 7, 8, 12, 16, 26 i 2S [7].

!>>szcz d. 7.
s

. '-> ID ' '°-. 2 7 1 25 [<]•

KrownikL Deszcz d. 3, 8, n-i3, 13, 16 1 24-28 [12].



36. Postoldw. Deszcz d. 5-8, 1 1 — 1 6, 18—20,22, 24-28 i 3o [201-

37. Olchowce. Deszcz d. 2, 3, 5, i3, 1 5 — 17, 10— 2 3 i 25 — 3o [18J.
38. Dyn6w. Deszcz d. 5-g i n— 3o [25].

39. Babice. Deszcz d. 1, 3, 5-q, ;i— 16, 18, 22 i 26-28 [18].
Dt's/.rz d. 3, 6-q, .2 - 1 3, i5, 16, 22, 2 f>— 28 i io

f 14J-
41. Radymno. Deszcz d. r, 3, 5, 7-9, n— 16, 18, 22 -

-

2| i 2^-28 [19].

42. Jaroslaw. Deszcz d. 1, 3, 5, 7-9, n-16, 18, 22-24 i 26-28 [19J.
:6\v. Deszcz d. i—3, 5 9, n — 18, 22, 23 i 2 5— 3o f24J.

44. Kzuchow. Deszcz d. 5, 7, 8, n, i5, 16, 2 3, 26, 28 i 29 1 101.

Deszcz (1. r. 3. 5. 7, 8. I2 ,3, 1 5 — 1 S, 20, 2 ,

/.l.ydn. Deszcz d. 1, 3. 6-10, .2-1*, 2.. i 22 - 28 [22].
'

47. Jawiszowice. Deszcz d. 6-19, 22, 23, 27 i 28 [18]
48. Pustynia. Deszcz d. 4, 5, 7-2. i 25— 27 i*

>0:

49. Dwory. Deszcz d. 4, 5, 7-21 i 25-27 POJ.
52. Niepolotuice. Deszcz d. 1, 5, 6, 12 -io, 18, 20, 22 i 25—27 [14]

Deszcz d. 1

Deszcz d.

61. Dzikdw. Deszcz d. 3, 5- 7, 10, 12-

62. Dabrowa wrzawska. Deszcz d. 1, ;

, Stryj. Dcsj
73. Hosz6w. Deszcz d. 2, 7, 8, ,

To. Hownia Deszcz d. 2, 3, 5-
76. Wistowa. Deszcz d. 7, 8, .3

77. Pukasowce. Deszcz d. 2, 3,

Deszcz d. 6-8, 12, i3, 16-18, 2 3 i 25 — 27
j

80. Jezupol. Deszcz d. 2, 7, 8, n 1 3 ,6 lu - -u >" - ^

81. Nadworna. Deszcz d. 2, 3, 5--o u-i ; ',s J - _'
2 s

nee. Deszcz d. 6-8, 12,' .3, 16-18, 23 i' 23-27
84. Kornalowice. Deszcz d. 3, 5 — 8, n — 17/ 19, 20, 22, 2

85. KoJodruby. Deszcz d. 2, 6, 7, ri. i 2 i5 16 18 2 3 26
86. Rozwaddw. Deszcz d. 2, 3, 5, 7-q 1 ,,

88. Brzezina. Deszcz d. i-3, 5, 7, -

89. Zalesce. Deszcz d. 2, 3, 5—8, u- 3 ;

90. 2urawno. Deszcz d. i-8, 11- ,8
91. Siwka. Deszcz d. 3, 6-8, n 21 i 24-20 f211.

ivo* H. 2 3, 5 7 8 ir — 13 i i5— 20. f 931
d/2-9,' 1 1- 1 3, ,5-i8 i 21-29 [24].
scz d. 2-17, ao i 2 3-3o [25].

Uscieryki. Deszcz d 2-4, 6-9, , 2 , ,3, ,6, 17, 29 i 3o
Waszkowce. Deszcz d. 3— 9, 12, i3 16 17 20 24-28 i

Dora, Deszcz d. 1-7, g_,3, ,6-27, 29 i 3o [26].
Kolomyja. Deszcz d. 1 -3, 5-8, 1 i-i3, ,5_ 18 20-22,
°niatyn. Deszcz d. 2, 3, 6— 10, 12, r3 '16— 18

'

2 3 27, 2





[236]

in. i.nwuia. L>e>zcz d. 6, 7, 11, 16 i 19 [51.

76. Wistowa. Deszcz d. 4-6 [3].

77. Pukasowce. Deszcz d. i, 4—7, n, i3, 16—20 i 29 [13]. ^ d. i3.

78. Lachowce. Deszcz d. 1, 6, 17 i 2 q [4J.
79. Pasieczna. Deszcz d. r, i3, 16 i 17 [4].

80. Jezupol. Deszcz d. 1, 4, 5, 7, 17, 20 i 29 [7].

81. Nadworna. Deszcz d. 1, 4-6, to, 12, .6- 20, 28 i 3i [13j.

Deszcz d. 1, 5, G, i3, .6 i 17 [6].

84. Komalowice. Deszcz d. i, 5, 16, 17, 20 i 3i [6].

85. Kolodruby. Deszcz d. 5, 16, 17, 19 i 20 [5].

86. Rozwad6w. Deszcz d. 5. <>, 10, n,' 16, 17 i 20 [7].
88. Brzezina. Deszcz d. 1, 5—7, 14 i 16—20 [101.

89. Zalesce. Deszcz d. 1, 3-7, 11-14, '&, '7, '9, ^o i 3i [15].

90. Zurawno. Deszcz d. 1, 4, 5, i3, 0—17, 10, 20, 3o i 3i [11].

91. Siwka. Deszcz d. 3, 4, 5, 6 i 17 [51
92. Halicz. Deszcz d. 1, 4-7, n, i3, 16—20 i 29 [131. - d. i3.

93. Nizniow. Deszcz d. 1, 4-7, ,3, 16, 17, 19, 20, 28, 29 i 3i [13].

96. Zaleszczyki. Deszcz d. 3— 7, 1., i5 i 20 [61.

98. Uscieryki. Deszcz d. 2, 17, ao , 26, 28 i 29 [61.
99. Waszkowce,

,ft" Dora. Deszcz d. 1— 3, 0, 7
101. Kolomyja. Deszcz 1, 4—7, 10, ,6, 17, 20, 28, 29 i 3i [12]. K '

102. Sniatyn. Deszcz d. 1-6, i3, 14, 16, 17, 28 i 29 [12].

3. Oswietim. Deszcz d. 4, 10, 14, 17 i 19 [5] Ki * d. 4.
4. Chelmek. Deszez d. 4, 1 . , 4 .

-
i .; ; i - d. 4.

5. £ucha. Deszcz d. 4, 8, 10, ,2, ,7 i
20'

[6j. K i - d.
4* i 8 ; K d. .0.

6. Wadowice. Deszcz d 1 4 8-10 12 14 1 --in i 21 [111
7. Zator. Deszcz d. 4, 12, \-j\ 18 i 21 15]
8. Mszana. Deszcz d. :. i>, 10, t2 , i 4 , i*" m i 24 [81
9. Droginia. Deszcz d. 1, 4, 8-10, 12. 14 18 10 21 i 27 [111. K d. '°-

10. Ksiaznice. Deszcz d. 9 i i„ [2]
11. Proszdwki. Deszcz d. 10, 12 i .8 [3].

3$cz. Deszcz d. 1, 5, u, t2 .4, 18 i 19 [71.

1 4. 5, 10-12, 14 17 .0-2. 24 i 27 [12].

14. Koszyce. Deszcz d. 4, 12-14, 18, .9, 31, 22, 25, 27 i 3o [11]. K d. 27

15. Golkowice. Deszcz d. 1, 5 .0 14 pj 27 [61
16. Nowy Sacz. Deszcz d. 1, 4, ,0, 17, J9 j 26 [61.
18. Melsztyn. Deszcz d. 4, 5, IO

, i,, 14, ,8 10 2 i 28 [9].
19. /,-h,\,i<-r. J»,-z-Z d. 4, 5 ,.,. 12 :i ^ ,

'

2 i 28 19
^cz (|. ,, :,,. 12 . , 4 "Vs ,„ ',, 27 ,8 i 3o [10]. K d- 27.

21. Siedliszowice. Deszcz d. 2, ,„
,'

, 2
,' ,-' 1 .^V',!; 171 K d. 10.

w ^,.,1;.... n j ' ' J l 2I l*J- K "• 2 7-
.

26. Zolkdw. Deszcz d. 10, 12, i-

27. Labuzie. Deszcz d. 10, 14 i'

28. Mielec. Deszcz d. 4, to, n,
29. Gawhiszowice. Deszcz d. 4 i

30. Krosno. Deszcz d. 10, 14, 15



31. Zarnowa. Deszcz d. n, 12 i 2^ — 27

32. Rzeszdw. Deszcz d. 10, 12—14, 19—

31. Trvncza. Deszcz d. 11, 19 i 3o [.']].

35. Kn.wniki. Deszcz d. .0, 12, 14 18-
36. Postohiw. Deszcz d. 11— 1 3, 17 i 18

37 Olchowce. Deszcz d. .0, 12-14, 16-

88. Dyndw. Deszcz d. 9, 12, 18— 20 i 27

• >\v. Deszcz d. 4, ii, 12, 1

. w. Deszcz d. 12, 21, 3o i

Deszcz (). i, 2, 10, i2,

Deszcz d.

•K Pustvnia. Deszcz d. 4, 1°. '4- '7 > '9 [5J- K « -; d - 4-

•1!'. Dwory. Deszcz d. 4, 10, 14, <7 i iy M K ' - d
- .4-

52. Niepolomice. Deszcz d. 4. «°i I2 ' !
-' '*. ' ". ' '

2
V/

iki. Deszcz d. 12, 14, 19- 2I
>

22
?

2 "' 3o l 3l
I
8

'/ ^
11 Deszcz d. 2, 4, 9. 10, 12, 14, 18, 19, 21, 24 1 2D

51). Ostrdwok. Deszcz d. 4, iq i 21 [3J.

Deszcz d. 4- ' 2 , '4- '
s

, ":' '
2

,'
b

J- . ,

Dfbrowa wrzawska. Deszcz d. 2, 10— 13, 18, 21 1 27 io
|

>, 24. 25 i 3o [7].

, 14, '9, >o, 25 i 27 [8]. Ki
" g i 3o [51.

,
20 i 27 [10].

77. Pukasowce. Deszcz d. i, 2, 1 r, ra, 14, "

78. Laehowce. Deszcz d. 14, 19 1 20 [3].

79. Pasieezna. Deszcz d. 2, 14 i 18-20 [oj-

80. Jezupol. Deszcz d, i*-«

V. Desz.'z d.

D szez d. 2. 1

W. Ziinuvno. Deszcz d. 12,

.•>zcz d". 2.

v Deszcz d. 2,

96. Zaleszczyki. D<>>zcz <1



Wi

2. Kobiernice. Deszcz <

3. Oswiecim. Deszcz d. 2, 4, 0, 23, 26—28 i 3o [8].
• v.'-r. a. 2, 4, O, 2?. 26-28 i -o IS].

5. Such:.. Deszcz d. 23, 27 i 28 [3].

6. Wadowice. Deszcz d. 4, 6, n, 23 i 26-28 [71.

7. Zatoi |ir-/..'.: d. ;, 6, ,, ,,, 23 j 2? ^
Deszcz d. 6, 7, 9, it, 2 3, 25 1

9. Droginia. Deszcz
10. K-iiiziiice. Deszcz d. 3o.

11. Proszowki. Deszcz 6, 9 i

12. St;iiy Sacz. Deszcz .1. 5-
13. Ciezkov.ioe. Deszcz d. 3-
14. Koszyce. Deszcz d. 2-4,
15. Golkowice. Deszcz d. 6-
16. Nowy Sacz. Deszcz d. 5,

10. lvieisztyn. Deszcz d. 4, 7, ro, n, 23, 24, 26, 28 i 3o [9|.
19. Zglobice. Deszcz d. 4, 7, 10, , ,\ ?i, 24' 26,' 28 i 3o [9J.'
20. Zabno. Deszcz d. 4-9, 23 i 28 [8].

rice, Deszcz d. 2—4, 6-8, a3, 27, 28 i 3o [101.
22. Jaslo. Deszcz d. 4, 5, .3. a<, 24. 26, 2 s i -n 18].
23. Gorlice. Deszcz d. 2-4, 6, 7, 10, n, i3, 22, 2 3 i 27-3o [141.

J
:

4, s3, 24, a? i 3o [7|,

I, 6, 7, 9, a3, 24, 2-, 28 i 3o [9J.
26. Zolk6w. Deszcz d. 4, 5, 1 3, 2 3, 24, 26, 28 i 3o |81.
27. Labuzie. Deszcz d. 8 i 23 [2].
28. Mielec. Deszcz d. 2, 4, 2 3, 26 i 3o [5].
29. Gawluszowice. Deszcz d. 2, 4, 6, 2 3 i 3o [51.
30. Krosno. Deszcz d. 4, 6, 28 i 3o [41.
31. Zarnowa. Deszcz d. 3, 20, 28 i 3o [4]
32. Rzeszow. Deszcz d. 4, 5, 8, 10, 11, a3, 28 i 3o [81.
33. Dabrdwki szlacheckie. Deszcz d. 4, 9l 2 3, 28 i 3o r51.

U. T"u-,./. ( . Deszcz d. 4, 9-11 i 23 |51.
35. Krowniki. Deszcz d. 4-7, 10, u 24 i 3o [81

36. Postolow. Deszcz d. 4-8,' 10—12' 23 i 3o [101
37. Olchowce. Deszcz d. 2, 3, 5, H-m i3 .- in 22 23 25 i 26
38. Dynow. Deszcz d. 2-5, 7-10, 2 »- • -V i

"<

[141
'

Deszcz d. 4l 3, 7, ,0.2a 25 Vi 3o T81
40. Przemysl. Deszcz d. 4 -6, ,0, .2] ,4', a3, 24, 28 1 3o [10].

42. Jaroslaw. Deszcz d. 3/4, 6/7,'q_ ,
,

*
,3

' ,^' 3*3
j 27—30 [14].

43. Lezachdw. Deszcz d. 2—4,'r/ln, r3 i5, 23, 24 i 27-30 [18],

44. Rzuch6w. Deszcz d. 2, 4, ro, 11/14, 23. 27 i' 20 [81.

In fl5]

i

«, - u"i -s . <„ <)|.

47. Jawiszowicfi. Deszcz d. 4, 5, n, a3, 2 3, 26 i
"28

[7].
48. Pustynia. Deszcz d. 2.

t , 0, 2 3, 26-28 i 3., [81
49. Dwory. De*z<-z d. 2, 4, .

»• 7. <>, 11-17, 23 i in ,12!.

I't'szez <i - 4, 6--8,
1

2 3,'26, 2S i 3o [10].
59. Ostrdwek. Deszcz d. 4, 6, 9, 23 i 3o [51
61. Dzikow. Deszcz d. 2-7, 9, u, ,3, 14, a3, 26, 28 i 3o [14].

62. Dfbrowa wrzawska. Deszcz d. 2-4, 6-ri, i3, 14, 23, 24 i 27-



. Chwaiowice. Deszez d. i, 3,

. Sassow. Deszez d. 4, 8— 1
1,

. S^rnwo.lzko wy/.nc. Deszez <

. Stryj. Deszez d. 3, 4, 6 — ri,

T-. l.tchouce. Deszez d.

. Deszez d. 8,

8.".. Kohxlruby. Deszez d. 5, I

St'.. Kozwadow. Deszez d. 2,

s7. .Mikolajow. Deszez d. 4, t

:

. Halicz. Deszez d. 2, 5, 6, 8, 10, 14, a3. 24, 28 i 3o [10|.

.. -,, S. to, I.. - 4 ,
2'3, 24, 29 i 3o [10J.

ki. Deszez d. 8, 20 i 3o [3].

98. Uscieryki. Deszez d, 8, 10, 17, 24 i 29 5].

A. 8, 9, '5, 14, »8 i >g [6].

100. Dora, Deszez d. i, 3, 7, 12, .3, 21-23 i 28 -3o [11],

Li. Deszez d, 4, 8, 10, 14, 23, 24 1 27—30 [10].

a Deszez d. 8, ,4, ** « i 29 [5J.

1. Zvv.iee Deszez d. 1-8
.6 i . 7 [2_'l.

ice. Deszez d.

d. 1 5 i .7 [26j.

1. Deszez d. 4

ze sniegiem d, 17 [16]. .

. ,,. J; I0_ r2 , l5 , 10, 20, 2D, 2 7 _1 3. [10J.

f>. Wadowiee Deszez d. t, 2, 5, 6, 10, it, 19, 2'., 27 1 ii

7. Zator. Deszez d. 2, n, 12, 10, 2", 23 1 20 |7j. ^

d- 1 5 [17j. , , . , f„,
9. Droginia. Deszez d. 1, 5, 9-1 1, 16, 19-2'. =3 1 3i [11]

10. Ksiazni e Deszez d. 10 i 20 [2].
.

11. Prosz6wki. Deszez d. 2. 10. m, ia, 20. 2i 1 '9. DJ-

1'2. Stary Sa.cz. Deszez d. 1. 2. 6-1 3, 17— 19, 26 1 29- ii
|

13. Ciezkowice. Deszez d. i-3, 10— 1.\ 19 -2i,_2i. 23, 27.

14. Koszyce. Deszez d. i-5, 8, 1 1- i5, 17-19 ».
a3.-?°J

Zglobice. Deszez t rstztm



.
/„;.......;

;

26. 2olk6w. Deszcz d. i, 4

B. Deszcz d. 3,

Deszcz d. 4, 5, ! 9-2., 23, 25, 26

3 i 23 [31.

, .9, 2 o i 3i [7],

Rzeszow. Deszcz d. 4, 5, 19, 2 ., 22, 23 i 26 [7[.

, Dabrdwki szlach. Deszcz d. 4, 19, 2 3, 29 i 3i [5].

Deezcz d. 4 i 22 [2|.

. Radyumo. Deszcz 1

42. Jaroslaw. Deszcz d. 4, 3,
'

43. Lezachow. Deszcz d. 4, 5,
*

44. Kzuchow. Deszcz d. 4, 11,

45. Riulnik. Deszcz d. 4, i5, 1

46. Majdan Zuydn. Deszcz rl.

47. Jawi.-zowice. Deszcz d. r,

48. Pustynia. Deszcz d. 4 — fi

ze sniegiem d. 17 |16J.

52. Niepolomice Deszcz d. 1, 4, 5, 10— 1 3, 19, 2 3, 26, 29 i 3i

55. Jagodniki. Deszcz d. 1 — 11, i3— 17, 19, 20, 23, 25—27 i 3

57. Pawl6w. Deszcz d. 4, 8, 10, 11, i3, 19, 23, 25-27, 29 i 3

d. 4, 5,
q' 10/ ia-21'i 23 [81.

CI. DziUw. Dosz-z .1. 4, ,,, ,";. i.,, 20, 2 i, 27 i 3i [8J.

i, 4, 5, 1-, 20, 23, 26— 29 i

63. rhwatowice. Deszcz d 4, 17-20, 2 5 i 3r [71.

r.->. Su,.m3\v. D e ,z«.z <1. ,, 3 ,2 .4, .r>, , 7 , ,<,, 20 i a3— 16 [li

68. Biskowice. Deszcz d. i, 2, 4, 6-8, u, 16, 17, 19. 23, 27 1

. 1 -7, (), 1 1, 12, 16, 17, '9:

'do 3! [21]. K d. 22.

71. Stryj. Deszcz d. r, 4, 5, 7, ir, 16 19-21, 23, 25, 29 i 3i

73. Hosz6w. Deszcz d. 3, ,, 7, , ,, ,6, 20 i 3i [71.

7.V K.iivriu. ii.'./.-/. d. ,, 3- 7, 16, i.,~2i
F

2 5 i 3i [12].

77. hika.smvce. Drs/.cz d. 3-5, 7, n, i3. if>, 18-20, 23, 25, J

78. I ..'..... I) szoz d 1, s, ,6 i 3. [4]

88. Brzezina. Deszcz
89. Zalesce. Deszcz <

91. Siwka. Deszcz d.

92. Halicz. Deszcz d,
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, =3, 25-27 i 3, (16|.

Waszkowce. Deszcz il. j, i>, 7, m, 20, 21, lb i 26 [8].

Dora. Deszcz d. ., 8 i 2i-3o [12].

. KoJomyja. Deszcz d. 3-7, 16, 19-21, »5, M telegiea I

, Sniatyn. Deszcz d. 6, 7, 16, 19-2', *5 i 26 [8].

1. Zywiec. Deszcz d. 5, 6, ze sniegiem d. 1, 10, 22 i 23; snieg d. 24

2. Kobiernice. Deszcz d. 22, ze snieg. d. 10 i 11; snii\- d. 1, 2 3, 24

:. (uwireiin. Deszcz ze sniegiem d. 3o; snieg d. 22 [2J.

4. Cheiinek. Deszcz ze sniegiem d. 3o; snieg d. 22 [2J.

5. Sueha. Deszcz ze sniegiem ii. 22; snieg d. 1, 29 i So [4],

<;. Wad.iwi.-P. Deszcz !. 11 i 22: snieg d. 3o [3].

7. Zator. Deszcz d. 1 i 22; snieg d. 24 i 3o [4J.

\ Mszana. Deszcz d. 1 1 ; snieg d. 1, 22 i 3o [4.

9. Droginia. Deszcz d. 7, 9, 1 f, ze snieg. d. 22 i 3o; snieg d. 1 i 23

10. KsiaSnice. Deszcz d. 22.

11. Proszdwki. Deszcz d. 1
1

; snieg d. 2. i 3o [3].

12. Stary Saxz. Deszcz d. 10, 22 i 2 3; snieg d. 24 i 3o [5].

l.-i. ( iezkuwiee. Deszcz d. 7- «o, n i 21— 23; snieg d. 1, 24, 29 i 3o
[

14. Koszyce. Deszcz d. 5, 11 i 22; snieg d. 24 1 3o [5].

15. Golkowice. Deszcz d. .-3, 9-. 3, 17-20, 23, 3o 1 3i [15].

16. Nowy S^ez. Snieg d. 2 3, 24, 29 1 3o [4]. ._,,«.,
18. Melsztyn. Deszcz d. 10, .,, 22, 2 3, ze snieg. d. 24; *nieg d. 3o

19. Zglobice. Deszcz d. .0, u, 22, 23, ze snieg. d. 24; snieg d 3o

20. Zabno. Deszcz d. 5, 10, n, ze snieg. d. 32; snieg d. s3 1 3o [6]

;ce. Deszcz d. 5, 10, n, ze snieg. d. 22; snieg d. 23 1

22. Jasio. Deszcz d. 10, 1. i 22; snieg d. 24 1 3o [5].

Deszcz d. 7, 10 i 14, snieg d. 1 1 22-24 [<]•

24. Kleezuny. Deszcz d. 7 i 23 2].
_

25. 2migrdd. Deszcz 7 i » ; snieg d. .4 1 3o [4].

26. Zolkdw. Deszcz d. 10,1.122; snieg d. 24 1 3o [5].

27. Labuzie. Deszcz d. 10 i .1; snieg d. 20 1 3o [4].

28. Mielec. Deszcz d. .0 i 11; snieg d. 3o [3].

29. Gawluszowice. Deszcz d. 3o.

30. Krosno. Deszcz d. 10, 11, 22 i 23; snieg d. 24 1 3o [6J.

31. Zaruowa. Snieg d. 16, 29 i 3o [3].

33.' Dabrdwki szlacheckie, Snieg d.

Snieg d.
•-

Krowniki. Deszcz d. 12, ze snieg. d 1 1 22 ;
snieg d. 3o

36. Postoldw. Deszcz d. 22 i 23; snieg d. 21 1 io [4J.

37. Oichowce. Deszcz d. 7, 8, *«, ze sniegiem d. 2a [4].

38. Dyndw. Deszcz ze sniegiem d. 29 1 3o [2J.

39. Babice. Deszcz d. .7, '», " 1 «!. smeg d. |3 [51.

40. Przemysl. Deszcz d. 2 3, 24, ze sniegiem d. 3o [81.

41. Radymno. Deszcz d. 5-8, 10 1 n ; snieg d 3o [7],

42. Jaroslaw. Deszcz d. 5-8, .0 i n; snieg d. 3o [7].

43. Lezachdw. Deszcz d. 5, 7, *°- "• M
r

*me&- d
"
22

'
8n,eg

44. Rzuchdw. Deszcz d. 7; snieg d. 3o [2].

. Deszcz d. 5, 7, '°> ' ' 22
\

2i l>>. A , rQ1
,oi n; snieg d. 3o [3].

•

sniegiem d. 3o; snieg d. 22 [2\.

49. Dwory. Deszcz ze sniegiem d. 3o; snieg d. 22 [2].



52. Niepohnnice. Deszcz d. 10, n, ze sni«

55. Jagodniki. Deszcz d. i, 6, 7, it, 17—:
57. Pawidw. Deszcz d. 11 i 22; snieg d.

5m. Szezucin. Deszcz d. 5, 10, ir i 22; sn

59. Ostrdwek. Deszcz d. n.
61. Dzikdw. Deszcz d. 10, ii i 22; snieg

62. Dabrowa wrzawska. Deszcz d. 7, 10, 1

63. Chwalowice. Deszcz d. to i 11; snieg
65. Sassdw. Deszcz d. 6, 7, i 12—17 ; sn'n

68. Biskowice. Deszcz d. 12 i 14, snieg <

70. Synowodzko wyzne. Deszcz d. 7, 11

snieg d. 1 i 3o [9].

i 3o [4].

! sniegiem d. 3

. ,2, .4 i 22-24; snieg d. . i 3o [7J.

Hoszdw. Deszcz ze sniegiem d. 23 ; snieg d. 3o 12J.

Rdwnia. Snieg d. 3o.

, Wistowa. Deszcz d. 12, i3, .6-19 i 28-3o [9].

. Pukasowce. Deszcz d. 12; snieg d. 1 [2].

78. Lachowce. Deszcz d. 17 i a3; snieg d. 3o [3].

J d. 29
Deszcz d. 9, 12, 14, 16

>_'. Mykitynce. Deszcz d. 12; snieg d.

86. Rozwaddw. Deszc;
88. Brzezina. Deszcz (

89. Zalesce. Deszcz d.

91. Siwka. Deszcz d.

92. Halicz. Deszcz d.

93. Niznidw. Deszcz d
96. Zaleszczyki. Snieg
99. Waszkowce. Deszcz d.

snieg d. 1 '[2].

• i 225 snieg d.

Dora. Deszcz d. 3-
Kolomyja. Deszcz 2, 3, 9—12, 16, 23, 5

Sniatyn. Deszcz d. 11, ze sniegiem d.

. Chetmek. Deszcz d. 22 i a

3

. Sucha. Deszcz d. 1, 8, 16, 1

. Wadowice. Deszcz d. 5, 1 5 i

eg d. 1, 9 ,0, ,7, 28 1 3. [6 .

nieg d. 1 1 8- to; deszcz d. 5 |5|.

Snieg d. 6, 12, 16, 17, 27, 3i , z 1

5, z deszczem d.

7, >7 » 3 1 [51.

, Ksiainice. Snieg d. 9,
Proszdwki. Snieg d. 1

Starr Sacz. , Snieg d.

Cieikowice. Snieg d.

5 i 24 [12].

Koszyce. Snieg d. 8,

Nowy Sacz. Snieg d.

Melsztyn. Snieg d. 8-
Zglobice. Snieg d. 8-



- d. 16, 17, 20, 5

Snieg d. 8, 9, .8 i 20 [4].

32. Rzeszdw. Snieg (

33. Dabrdwki izl

31. lruiv.a. Snieg d. '

35. Krowniki. Snieg d. 1, 8, c

36. Postoldw. Snieg d. 1,
8,"

37. Olchowce. Deszcz ze snieg

26 i 28 -3o [20].

38. Dyn6w. Snieg d. .-4, 16

39. Babice. Deszcz d. 5, n, s

16, 17, 19, 20, 22 2^1

snieg d. 9 i 27 [4],

e snieg. d. 16; snieg d.

! [2].

2 i 9; Snieg d.

oi 28-3. [12].

•zemysl. Dei
„ i

r_
* [9].

. Deszi
20 i 22 [11].

42. Jaroslaw. Desz<

s d. 5, 24, 25, ze sniegiem d. 1; snieg <

22 i 27 [15].

3 1, z deszezem d. 27 [6].

47. Jawiszowice. Snieg z deszezem d. 16; snieg d. 29 i 3i [3].

48. Pustynia. Deszcz d. 22-24; «nie* d. 29 i 3i [5].

49. Dwory. Deszcz d. 22-24; snieg d. 29 i 3i [5J.

52. Niepolomice. Deszcz d. 24, ze sniegiem d. i, 9 I «7i *Die& d
-

,(1

55 J <J.'.- l.iki. Deszcz d. 8 i 19— 23; snieg d 9, .7 j
i

3i {$).

:
. 17, '3r, z deszezem d.

' .Deszcz d. 24; snieg d. 9 [2]. ^
!'

d. 3 i 7; snieg d. 9. i>, M i *> L*J-

.. Deszcz d. 3 i 7: snieg d. 9, 17 i 3i [5J.

~ w. Snieg d. I, 21-24 i 27 [6].

. Biskowice. gnieg d.

<0. Synowddzko wyzne. Snieg d. r, 9, 11

'1- Srrvj Snieg d. 1, 2, 9-12, 17, 19-2'
73. Hoswiw. Snieg d. ., 9, 12, 25 i 28 [5],

'Hi Vv'isWa '£ d.'Vo, '°> lY/aa'i *3 [6].

77. Pnka.owce>ieg d/i, 9, «°, '». » *
* 8 W

78. Lachowce. Snieg d. 4-6 i 8-11 [/].

79. Pasieczna. Snieg d. i. 9. i
-

1 22 [4].

80. Jezupol. Deszcz d. 1 i 8; Snieg d. 22 [3].

81. Nadworna, Snieg d. ., 9-", > 3 - '4, »», "> z deszezem d. 8 t
9j.



[244]

84. Kornalowice. Deszcz d.

85. Kolodruby. Snieg d. i,

86. Rozwad6w. Deszcz d. j

. i 2; snieg d. 8, 12, iq i 22 |6].

2. s, ,p, . ;, ,,s ,9 1 j- 24 110].

89. Zale'sce. Snieg d. i, to

i M [15].

Snieg d. 9, io, i

:'•_'. Il.ihc/. Snieg d. i, 9, 1

Snieg d. i, 1.

i 24 [8].

96. Zaleszczyki. Deszcz d. $

99. Waszkowce. Snieg d. q,

100. Dora, Snieg d. 9-15 i

101. Kolomyja. Snieg <l. m
102. Sniatyn. Snieg d. 1, 9,

, 12—14, «6| '8, 20-23, 26 128; desi

3, 22 i 23 rsj.

,0, i3, 22 i 28 [6]

3, 11, 22, 3i, z deszczem d. 9; deszcs

!, ze snieg. (,iio; snieg d. i3 [4].

.0, ,3- ,5 i 20 [6].

.3^* zdesz d r deszcz d 2 .5 8, 9 i

10,' 14,' 1 5 i 19; deszcz d. 8 [8j!

Dzienny przebieg cisnienia powietrza

WLADYSLAWA SATKEGO.

W r. 1880 sprowadzil by} dla stacyi meteorologicz

nopolu owczesny obserwator, JX. Wladyslaw Zabowfa
mograf i barograf. Wyniki otrzyraane za ponioca anemo
siJem juz w rozprawacb moich poprzednicb, obecnie p:

wyniki, kt6re otrzymalem z zapiskow barograficznych.

Barograf funkcyunujaev u nas by! to |>r/vrz;yl

wedJug systemu Wilda a 'spfowadznnv od I>ucr<>U>ta «-t

ryza. W opis tego przyrza/lu nir I>«;<1m siV wdawaf. pi}

Wild umiescif Opis i rysunek tegw "piv.vr/.ailu w R'p«'

Meteorologie. T. III. 1874. W«pomn*d (ediiak minzg o

na podstawie kt<5rych wykonah-in pudain' tu oblicwnia.

Zapiski barograi'u m/| oc/.ynaja -i<; <«I is maja

z poczatku doktadiKj i ri.-^h-. n.lkad at«.Ii .IX. Zabor

Tarimpnl . t. j. od uerpnia 18^ I

serwator oie dlugo bawil w T 1

glem uzyc wszystkieh sapfek
s



przervvy zwtaszcza, ze pomimo atarannych poszukiwan u ( h >. ,b<

zuitmv nie zdomhrni znal.-si> wszystkk-li' pa.skmv. na kt.'.rvcli bam
graf wyktuwaf wysokosc cisnienia.

Do oblirz.on poznstaJy mi zatnn nasfepu ja<v micsiaef: <v,

czerwca po koniec roku 1880; z r. 1881 od Btycznia po konio

grudnia; z r. 1883 mogfem uzvi- /aj^k^v jpdvnif z trze.-h ..stat

nie!. miesiecy; rok 1884 jest cah- oprdca nrnefoia; z r. Nsf> <>bli

czyfem miesiace od stycznia po koniee wrzesnia. Znajduja. si-

wprawdzie jeszcze paski i z dalszyeh miesie^y r. 1SS5 i z r. ! ssr>

atoli tych obawiaiem sie. uzyc. gdyz. jik mi wiadonm. j.-den z «>b

serwatorow dolal rteci do liarogrjifu ,

' skutkiem i-zi'go zinienil zu-

petnie wartosc linii prostej , ktora barograf wyciska na pasku pa
pierowym jako sredni roezny stan cisnienia pmvietrza. Z t^.. <•

powiedzialem wyplywa, iz do oblicz.-ii uzytrm zapiskuw z H inn-

siecy, z ktdrych po 10 wypada na zime. 'i wiosne. 13 na lato a 1

1

na jesien.

Celem opracowania tych zapisk6\v trzeba by to naprzrfd obli-

sie dose cz§sto
, zwiaszcza w zimie. < ddiezenia t<> \vyk'">nyn\atoin

za poruoca wzoru podanego przez Dr. Wilda w wyiej wymienionej

rozprawie'na str. 138: P=A-\-B.r. Wre-zoie idae za poradn Dr.

Karlinskiego i Dr. Traberta , kazalem sobie zrobie odpowiednu
skale na tabliczce szklanej, ktora mi znacznie ulatwiia prace.

dzine uwazalem dane z bezpos'rednich odezyfau na barometrae

o godz. 7 rano, 2 i 9 popotodniu jako pewne i wedhig nich obli-

czafem wysokosc w g Tym sposob.*m otrzy-

matoni wysokusci na kazda gudzine dnia . a -tad obliezytom dzi.-nny

przebieg dla kazdego miesiaya . por nku i n.ku cab;m. Nadto

"bliczytem roznice w wysokosci cisniorra

dzine, a tak W koAcu

celem przekonania sie, o ile inn< - czn<- wph-
waja na ton dzienny przebieg, oblic cowj

i niskiego stanu barometru w zimie i w Itvie. dla ni.-ha pochrniir-

nego i pogodnego w tych dwdch porach roku . pod

i sJabych wiatrdw w poJroczu zimouem i letniem . w dniach eie-

plych i zimnych w zimie i w lecie a wreszcie podezas wy.-okicj

i niskiej wilgotn -; wzglednyj w p61roczu letniem.

Na poparcie , ze takie porownanie dziennego przebiegn cis-

nienia powietrza w rozmaitych warunkach nie jest praea daivmna.

przytocze. tu slowa Ekholma *): ^Przynajmniej dla Upsali przeko-

' - •
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nalismy si§
,

ze stan powietrza wywiera bardzo widoczny wplyw
na dzienny przebieg cisnienia powietrza a tern samem najprawdo-
podobniej i na inne czynniki meteorologiczne. Obliczenie wszyst-
kich tych okres6w z materyamw nagromadzonych po rozmaitych
obserwatoryach jest wprawd'zie praca bardzo nuzaca i wymagajaca.
wiele czasu; jednak sprawa godna'tego trudu,' gdyz tylko tym
sposobem bedzie mozliwem wykrycie przyczyn tych zmian rozlicz-

nych i zupelne wytlomaczenie tego zjawi'ska."

I. Dzienny przebieg cisnienia powietrza w ogole.

Wyrazony w czesciach setnych milimetra dzienny przebieg
cisnienia powietrza w calym roku przedstawia nam nast^pujace ze-

stawienie, w ktorem podaj§ tylko roznice od sredniej rocznej wy-
nosza.cej z rozwazanych czterech lat 733,62 mm.

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" t2
h

przedpoi. 13 08 00 -07 -07 -03 03 10 15 16 14 07
popol. -08 -20 -27 -31 -28 -22 -11 01 14 18 18 18

Wyrownawszy wartosci powyzsze wedlug wzoru Bessel'a, otrzymamy

733-62 + 0-12 sin (39°19' + 15%) + 018 sin (138°59'+ 30°h)

aobliczony wedtug tej formuly dzienny przebieg przedstawia sie nam:

1" 2" 3" 4" 5" 6 h 7" 8 h 9" 10" 11" 12*

przed pol. 13 05 -02 -06 -06 -03 03 10 15 16 12 04
po pot. -06 -17 -25 -30 -28 -21-11 02 12 19 22 19

Sta.d widae, ze przebieg dzienny w og61e nie r6zni sie. wiele
od innych przebieg6w obliczonych dla miejscowosci w tern samem
jak larnopol znajdujaeych sie potozeniu. Mamy tu bowiera w cia.-

gu doby dwa maxima i dwa minima, z ktdrych pierwsze wypa-
daja. na 10" rano i ll h w nocy , drugie zas na 4h po pohidniu
l •')' rano.

^
bzczegolinejsz.mi j<*«t atoli . ze w Tarnopolu wieczorne

maximum jest wyzsze od por'annego tylko o 006 mm., podczas gdy
popoludniowe mmmum, jak wszedzie, tak i w Tarnopolu przewyzsza
mm.mum rami.-. ;l n'mii-a wyno,i ^ i- mm. lioznica miedzy naj-

wyzszem maximum a najnizszem minimum wynosi 0*62 mm.
Jesai teraz ..dr.'./mmy J.mIiio poh-cj.-z.* „d"drugi«'go, otrzyma-

my nastepujacy przebieg dzienny:

P6troeze zimowe b = 734 68 mm.
l

b
2" 3" 4 h

5 h 6" 7" 7" 9" 10" 11" &*
Praedpo».+13+l0+0l -07-09-06-05+05 H0+12 +10+0J
Popot. -15 -26-28 -27 -20-09 +02+10 f 17 +22 +20+19



Polrocze letnie b - 73254 mm.

l
h

2h 3h 4h 5h 6h 7 h 8* 9* 10" ll
1

' 1l>-

Przed pol. 115 + 08 00 -06 -04 +04 +1 i +17 +20 121 Hfi 11

Popol. 00 -14 -24 -32 -35-83-28-07+13 + 15+17 f 17

Wplyw cieploty jest tu juz widueznym. KtrwiM maxi-

mum wystepuje w obu polroczach o 101
' przed puludniem. jakkol-

wiek z krzywej poznajemy, ze to iikixiiiiuhi wystep:; ;

zimowem dokladnie o 10'', podczas trdv w letniem popiwia sit; ta-

kowe przed 10h
. Bardziej wplyw a eieplota na inne punkta zwrotu.

Pierwsze minimum wystepuje w poiroczu zimowem MM p<> 3

po poludniu, w letniem zas o dwie godxkt pdfaiej. Drugi<- maxi-

mum pojawia sie w zimowem zaraz po 10" wieczorem, w letniem

miedzy 11" a 12
h w nocy. Nareszcie dm-

spostrzegamy w letniem poiroczu o godzine. wczesniej niz w limo-

wem. W zimowem zatem poiroczu wszystkie punkta iwrota n
blizsze kulminacyi slorica niz w letniem.

Obliczmy teraz pole dziennego wahania sic; eisnienia a otrzv-

mamy: r6znica miedzy najwyzszem maximum a najniz-zem mil n-

mum wynosi w poiroczu zimowem 0'50 mm., w letniem oti mm.:

roznica miedzy oboma maximami wvimsi w zimowem —0*10,

w letniem + 0'04 mm.; miedzy oboma minimami w zimowem 0'19,

w letniem 0*29 mm.; wreszeie rozniea mledz\ srednia arytmetyczna

obu maximow a takaz srednia obu minimow jest w zimowem

i w letniem —0"03 mm. Stad dadza sie wysnuc nist<>pu j a e wnio-

ski: Drugie maximum jest wyzsze niz pien\s/.e r\ lk<- w p,dn>(v.u

zimowem; minimum pierwsze (popoludnk.we jest, jak wszed/je

wEuropie, tak i w Tarnopolu nizsze od drugiego. Nastepme wie!

kosc dziennej oscylacyi jest wyzsza w letniem niz w zimowem p »i-

roczu. Srednie pole odmian dziennej oscylacyi barometru jest

w obu polroczach r6wne.

Jeszcze wybitniej wystepuje wplyw cieploty w poszczeg.'.l-

nych poraeh roku.

Zima i= 734*47 mm.
1* 9» & 4" 5" 6h T 8

h 9h 10" 11" 12
h

Wiosna b = 732-48 mm.

Przed pol. +12 +02 -06 -14-12 -02 +07 +15 +20 +21 +19 +13

Popol. +04-11-25-33-33-30-18 00+16+18+18+1/

Lato b= 732-32 mm.

Przed pol. +15 +09 00-04-01 +05+10+14+15+17+16+10
Popol! -02-15-22-29-32-31-23-09+11 +13 +15+16
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Jesien b =735-19 mm.

V 2" 3U 4" 5
U 6" 7" 8." 9 h

10
h ll

h
l2

h

Przed pol. +14 + 07 -02 -07 -09 -05 +04 + 15 +24 +24 +20 +07

Popol. -08-20-34-37 -28-16-05+05+16+17+17+16

Pierwsze maximum przypada tu wszedzie na 10h
rano, zdaje

sie zatem, jakoby wcale nie ulegalo wplywowi cieploty. Tem bar-

dziej jest ten wplyw samej cieploty nieprawdopodobnym ,
ze pra-

wie zupelnie to samo spostrzegamy tez i w innych miejscowosda»

ktore nie znajduja sie. \v sasiedztwie morza lub na znaczniejszycli

wynioslosSciach, gdyz maximum to pojawia sie. albo zawsze o JO

bez wzgledu na pore, roku albo w goretezej porze wystepuje co

najwiecej o godzine wczesniej. Wnioskujac logicznie, nalezaloby

spodziewac sie, znaczniejszej roznicy w czasie tego maximum, gdy-

by jedynie cieplota wplywala na jego wystapienie; wszak wzrost

cieploty o tej porze dnia jest zupelnie inny w zimie niz w lecie.

Drugie maximum natomiast, jakkolwiek wyst§puje w nocy,

wydaje sie. bye bardziej zawislem od cieploty, gdyz w zimie po-

jawia sie. juz o 10h
, na wiosne i w jesieni miedzy 10 a ll

h a w le-

cie o 12".

Oba minima znowu sa, juz niewatpliwie zalezne od cieploty.

Pierwsze (popoludniowe) minimum dzienne wystepuje w zimie za-

raz po 2
h
, na wiosne miedzy 4 a 5h

, w jesieni przed 4
h aw lecie

dopiero po 5
h

; a zatem pojawia sie zawsze po maximum cieploty

Drugie minimum (poranne) oddala sie tem bardziej od pierwszego

maximum, im wiecej cieplota sie. wzmaga ; znajdujemy je bowiem

w zimie o 6h
, na wiosne zaraz po 4h

, w lecie o 4h a w jesieni

przed 5h
rano.

W ogole mozna powiedzied , iz wraz z malejaca, cieplota

wszystkie chwile zwrotu w dziennym przebiegu cismienia zblizaj*

sie. do chwili wyzszej kulminacyi sloiica, stopniowo zas" oddalaja.

sie od niej, gdy cieplota sie. wzmaga.

Obliczywszy roznice miedzy maximami a miniroami, otrzy-

mamy: R6znice miedzy niiixiiiuim najwyzszrm :i iniiiinnini n;ijniz

szem dla zimy 055, wio.sny 0-51. lata O-i'.). dla jesieni 0-61 mm-

Wvniki te nn- z-adzaia si.'- / (.iry.viiiaii.-ini w innvcli miejscowo-

sciach, albowiem w Tari,.,„,|„ j,-„i ,, |. „.| m i.,„ « l-«-i. j-j'!^

srednie miedzy nieini -taiiuwi>ko. < V.\ to j<-si wla^-iw >-<'i;i U 1

pola, czy raczej skutkiem zbyt krutkiego i.kresti czasu uzytego

obliczen, nie mog§ na nude rozstrzygnac.

dla rimy'-oV)'' wi<wiy ^ /u^^lnta 01
'/
j^Vi?-,i

^^>-07 'mm- A prze^g

maximum nocne jest w Tarnopolu w zimie znaczme Ut
^r-

dzienne; rdznice zas miedzy maximami w reszcie p6r roku sa



stad to poeliudzi. /o \v srednirj roeziirj wvpada maximum iioriir

wyzszc niz dzienne. Nadto zauwazye tu nuisimy. iz przewaga ma-

ximum oocnego nacl dziennem w czasie miesmey zimowyeli bfc

jest tylko wlasciwoscia. Tarnopola, ale rowniez i w Krakowir zau-

wazyJ to zjawisko Buszczynski *), zowiac je eharakterysiyrznrm

dla polozenia tego tniasta. Przewaga ta j* dnak imrnrgo maximum
nad dziennem nie jest jedynie wlasciwoscia Krakowa i Tarnopola.

gdyz przegladajac tab'ele zalaczone do rozprawv Rykaczewa •)

a zwlaszeza jego tablice II, spostrzegamy. /.<; maximum drugie jrst

w miesiacu styezniu wyzszom niz pierwsze w naatepujacyeli miej-

scowosciach: Katharinenburg, Kazan, Moskwa i Barnaul. Mozna

my jest wlaseiwoScia, stacyj czysto sr6dlado\vych.

Roznice miedzy oboma minimami wynosza dla zimy 021,
wiosny 019, lata i jesieni 0"28 mm. A zatem popofainiowe mi-

nimum jest bezwzglednie nizszem od porannego i to glebszem w le-

Jesdi utworzymy w koncu roznice miedzy sredniemi arytme-

tycznemi z maximow i z rninimow, otrzymamy , iz sredma 0SC
^yJ^

?|
sieni powiekszaja. sie znowa.

Jakkolwiek nasz okres prawie czteroletni nie nadaje sie. jesz-

cze jako zbyt krotki do obliczenia dziennego przebiegu w poszcze-

golnych miesiacacb ,
mimo to przedstawiam go w zalaczonej ta-

blicy I. juzto Vychodzac z zapatrywania, iz te obliczenia moga. sir

kiedys komus efmeby dla purownanin przydac. juztn takze 1 w tym

eelu, aby okazac
,

jak dalece pierwsze (popoludniowe) minimum

jest zawisle od cieploty i od wilgotnosci powietrza oddalajac sie

eoraz bardziej od porannego maximum, skoro cieplota sie wzraaga

a r6wnoczesnie wilgotnose maleje. Inne punkty zwrotu me wj-

-r V }iiija tak wvbitnie: widocznie ilosc spostrzezeri me jest wystar-

Czajaca jeszcze do wyrownania krzywej dziennego przebiegu.

Chcialbym nareszcie zwrocic uwage. ,

x"

t. z. maximum Rykaczewa wyst§puje u nas .. r
wvbitnie o 2 h no polnocy poprzedzone przez minimum o pofnocy;

w lutym o 2
h

ale malo znaczne; w grudniu zas pojawia sie ono

dose slabo o samej polnocy. Rowniez i w zestawiemu dla po-

szezegodnych por roku, spostrzegamy to maximum bardzo slabe

rift. 1891.

%Urne

T. VI, N.



zimie o 2h po poinoey. Pora zatem pojawiania sig tego n
mm i poprzedzajacego je minimum jest zupelnie zgodne z

]

ktorej te punkty zwrotu wystepuja , wedlug badaii Rykac:
na innycb stacyach 2

).

II. Zmiennosc (Veranderlichkeit) cisnienia powietrza w ciagu doby.

Jezli dzienny przebieg cisnienia powietrza budzi prawdziwa
ciekawosc wsrod meteorologow i fizykow , to niemniej bedzie cie-

kawem zbadac jakim zmianom podlega cisnienie powietrza w cia-

gu doby. W tym celu obliczylem roznice wysokosci barometru
miedzy poszcze^olnomi god/.inami a de,dn\vszv iiastepnie te roznice

bez wzgledu na znak i podzieliwszy sumim/przez h'ezbe spostrze-

zeri, otrzymatem dzienny przebieg wredniej zmiennosci tak dla mie-

•si?py, jak por roku i roku calego. Ten przebieg dzienny zmien-

nosci dla roku i por roku przedstawiam poni/ej, dla poszezegol-

nych zas miesiecy na zata.czonej tabliey 11.

l
h 2" 3 h 4" 5" 6 h 7" 8" 9 b 10" 11" 12"

Srednia roczna =0*20 mm.
Przedpot. 18 18 16 19 19 20 20 20 18 19 19 21

Popot. 22 24 22 19 19 20 21 22 24 18 16 17

Srednia zimy = 0'23 mm.
Przed. poJ. 21 21 22 25 25 24 25 25 23 23 24 27

PopoJ. 27 27 24 23 24 23 24 23 25 20 20 20

Srednia wiosny = 0'20 mm.
Przed po*. 17 18 17 18 18 20 20 21 18 18 18 19

PopoJ. 19 24 24 19 18 21 21 24 24 19 16 16

Srednia lata =0-15 mm.
Przedpol 12 12 13 12 13 14 15 13 12 14 14 g
PopoJ. 18 20 17 14 15 13 16 19 22 13 12 13

Srednia jesieni - 021 mm.
Freed po). 20 20 20 19 20 20 22 22 20 19 20 23

PopoJ. 25 26 23 20 19 21 23 22 23 19 18 > 9

Powyzsze eyfry pouezaja. iz u nas jest ta srednia zmiennosc



••' I'i'wnciii n.I nas (uM-iIrniM [ifzrl,

|

t ;u
r
.i ja Kuropu. <i<Iv-

by podobne obliczenia wykonano takze i w innych mnjsco\voseiaeh.
przekonanoby sie zapewne , iz srednia zmiennosc ta zale/na just

od polozenia miejscowos'ci wzgh'dem szlakow evklonowyeh. I'oiiie-

waz zas te cyklony zmienia ja sua- s/laki odpou ie<lnio do por roku,

jak to Loomis dla Ameryki a van Bebber dla Europy wykazali.

przeto tez zrnienuosc ta musi bye zawisla takze i <>d por roku

a nawet i miesieey.

Przekonywaja, nas o tern juz i lfczby powyisze, z ktoryeh

widac, ze najwiekszej zmiennosci podlega cismVnir powietrza w zi-

mie, najmniejszej w lecie; gdyz w zimie ponad Tarnopolem dose

ezosto przebie^.aja eyklony i antycyklony .
podezas gdy w lecie

cisnienie pou ; n i to nieznaeznym podlega zinia-

nom, zwyjatkiem, gdy od czasu do czasu burza nawiedzi nasze

miasto. Na wiosne i w jesieni jest srednia zmiennosc prawie je-

W dziennym przebiegu sredniej zmiennosci w tych Csteredb

poracb roku i w Sredniej rocznej spostrzegamy trzy maxima i tr/.y

minima, z ktorvch pierwsze przypadaja na czas miedzy godzina 6

a 7 przed pot
1

., l
h
a 2h

i 8h a 9 h po pot., drugie zas miedzy 7 h

a 8h przed pot., 4h
a 5b

i 10
h a ll

h po pot. Proez tego widocB-

nem jest w sredniej rocznej czwarte maximum miedzy 12h a l
h

o potnocy i takiez minimum miedzy 3 h
a 4

h przed pol.

W poszczegolnych porach roku i miesiacaeh widoyzna j.'st

zalezncsc tej zmiennosci od cieptoty; przynajmniej w niektoryeh

punktach zwrotu. Tak n. p. spostrzegamy, iz pierwsze maximum

jest w lecie wcze^niejsze niz w innych porach roku: drugie mini-

mum natomiast jest najwczesniejsze w zimie a najp6zniejsze w le-

cie. Krzywa zatem sredniej zmiennosci udpowiada. ale nie jest po-

dobna, do krzywej dziennego przebiegu cisnienia powietrza
.

a to

w ten sposob", iz w tych chwilach, w ktoryeh krzywa ostatma

posiada punkty zwrotu", wypadaja, na krzy'

gdzie zas krzywa dziennego przebiegu najbardzmj ypada^ luh sie

wznosi, tarn imp tvkan.v m.i\.':i - ' :, '

] Pomewaz

atoli kraywa rtery punkty

zwrotu, przeto krzywa sredniej zmienno^' ™

ma i tylez

Jezli sie.

kazy

doktadniej przypatrzymy powyzszemi

wazymy iz nawieksza/zmfennosciq, odznacza sie w ogole pora

miedzyV a 2h po pot. i miedzy 8* a 9
h po pot. ^najmmejs^

znowu zmiennosc mamy w nocy miedzy 10" a 11 i 2 a 6 .

Wlasciwose ta zmiennosci uwidacznia sie nietylko w sredniej rocz-

nej, ale takze i we wszystkich porach roku i miesiacach. bwiad-

czy to , iz w nocy panuje rodzaj stagnacyi w cismemu powietrza,



ktore poczyna wlasciwe swe ruchy dopiero pod wplywem promieni

stonecznyeh.

Z tablicy II znowu poznajemy, iz grednia zmiennoscia. naj-

wigksza. odznaczaja sie. miesia.ce: grudzien, styczen, marzec; naj-

mniejsza zas: czerwiec, lipiec i sierpieri. Srednia tych miesiccy

i porzaxlek ich codopiero wymieniony nie uleglyby zapewne zadnej

lub nieznacznej tylko zmianie
,
gdybysmy obliczenia tego rodzaju

wykonali na podstawie kilkudziesiecioletnieh zapiskow; przyczyna
bowiem powodujaca te zmiennosc jest wprost widoczna. W gru-

gniu i styezniu nawiedzaja, potnocne od nas okolice liczne i gte-

bokie cyklony, kt6rych szlaki ida przez morze Bahyckie i pof-

nocne Niemcy a po nich nastepuja, krotkotrwate antycykloajfj
w marcu znowu znajduje sie nasze miasto pod wplywem cze^tycb

cyklonow, ktore z Adryatyku posuwaja sie_ az pod" Karpaty. Od-
wrotnie natomiast w lecie zmiany w cisnieniu powietrza sa bardzo

cyklony rosyjskie sa bardzo plytkie a lokalne bu-

nie odznaczaja sie rownicz znu'czniejszyrn "ruchera '

icruzr.nie tych wnioskow znajdziemy takze i ponizej.

jeszcze w inny sposob a mianowicie, jezli zmiany od go'

do godziny podzielimy na trzy grupy

:

2) od 0-4 do 0-8 mm. i 3) powyiej (M) mm. ' W ten sposob obli-

czylem liezbe tych zmian na kazda godzine w poszczegolnych *M
siacach i porach roku i przedstawiam je na zalaczonych tablicach

j.

11
'
IV

' Y i VL Liczby atoli w tych tablicach nie wyrazaja, wprost

liczby zmian poszczegolnych, ale tylko odsetki z og61u zmian pizy-

padajacych na kazda, godzine; tern tez umozliwilem porownanie
tych hczb miedzy soba..

Przypatrzmy sie. najprz6d tablicy III, ktora przedstawia sre-

dnia. roczna i p6r roku dla trzech naszych grup. Spostrzegamjr
tutaj, iz maximum zmian najmniejszyeh mamy w lecie , minimum
wzimie; dalej

;
ze w grupie drugiej i trzeciej zachodzi odwrotny

stosunek. Wymk ten zgadza sie zupelnie z wynikami otrzymanymi
poprzednio ze sredniej zmiennosci , bo przyczvny powoduja.ce sa,

w obu wypadkach te same. R6wniez zauwazye' mozemy, ze liczby

zmian o pot i o caJy milimetr sa na wiqsne. i w jesieni prawie rowne;

natomiast hczba zmian o pot mm. jest w zimie trzy razv. a o caty

mm. jest w tej samej porze nawet pied razy wieksza niz w lecie;

a przeto, iz znae/niejszi zmian\ w ri-mi.'inu powieirza wvstepuj 1

.

1

najczesciej wzimie a rzadko w lecie.

W przebiegu dziennym naszych grup zauwazve mozcfliy

w pierwszej grupie odpowiadaja. minima w drugiej i
trzeciej

g^U;

pie i naodwrot. minima pierwszej a maxima drugiej i
trzeciej

grupy przypadaja w te same pory dnia co maxim,-. Bredniej z"»t>n
'



nosei. ;t /.atom w tych gndzimieli . kiedy eisniriue pn

>zyl>eiej sif: podnosi lub opada. Natomiast znowu najwi

najmniejszych zmian wypada na te godziny. \v ktur\

dziennego przebiegu cisnienia powietrza ma s\voj<- pun

zguda miedzy obonia temi zjawiskami jest tak wi.-lk.i

maxima te \v pierwszej grupie a minima w drugiej i ti

uiaja -..dziny odpowiednio do zmian punktow zwrotu

golnyeh poraeli roku. G16wnie daje si§ to spostrz.-gac po<

*/j-j;n minimum barometrycznego w godzinaeh poporadl

Co sie. tyczy poszczegolnych iniesury. wnioskup

IV, V i VI, ze najwiecej zmian przewyitxajacych p<SJ

tykamy w grudniu, styezniu i maivu; najmniej zas zi

mamy w sierpniu i wrzesniu. W sierpniu p<>ra micdzy

pol. jest nawet tak spokojna , iz w cia,gu czterecli 1

l)ai-niiK'tr ani razu nie podniosf sie ani obnizyl tie o

dobnym spokojem w cisnieniu powietrza odznaezaja ri§

aieh miesiacach.

Ze znaczny wptyw wywierac tu musi eieptota

.

z tabl. VI , w ktorej widocznem jest . iz wraz z wzm
eieptota znaczniejsze zmiany pojawiaja. sie w ei^gu (In

p<izniej. W ogole mozna powiedziec, iz ei*iuenie powiet

w leeie znaczniejszym zmianom rylko w eia/gu dma t. j.

do 9
h po pok Jezli podzielimv dobe na trzy okreav

przed pot. do 2 U po pot., od 2
h do 10

h po pel. i od

do ti
h rano i obliczymy liczbe. zmian wiekszych od 0*5

czas lata i zimy, to otrzymamy:

od6h
a.—

2

b
p.; od2h p.— 10h p.; odlOh

f

w zimie: 138 116 1<

w lecie: 36 49

A zatem najwieksze zmiany w eisnieniu j..»w!«'trz;

sie w zimie nrzed uotudniem, w lecie nat.>miast p<> p-d

III- Zaleznosc dziennego przebiegu cisnienia powietrza od reszty

czynnikow meteorologicznych.

Jakkolwiek peryodyczny ruch barometru zauwazyt Beale

jeszcze w r. U>66 i) /jakkolwiek o wytlomaezeme teg- m im k«i

sily si§ iuz naipoteznieisze umysty, jak: de Lac, tm

mond, Bucban, Blanford, Rykaezew, Lament, Dove. kr.-.I. 1-,-rnt-

ner, Hann i i., mimo tego ostatecznyeh przyezyn tego rueim me
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wykryto jeszcze doted. Ze wplywa tu cieplota a raczej jej zmiany,

zdaje sie bye rzeeza niewa,tpliwa, , zwkszcza po badaniach Au-

gustina
,
ktdry pordwnywal dzienny przebieg cisnienia powietrza

z cogodzinna. zmiany ciepfoty w Pradze w okresie 1842— 1861 !
).

Augustin atoli zdolal wytlomaczyc w ten sposdb tylko ruch baro-

metru w cia.gu dnia; natomiast maxima i minima nocne pozostaly

niewyjasnione. Wprawdzie Blanford staral sie. przyczyne nocnego

maximum rdwniez cieplotq, wyjasnid a to w ten sposdb, ze wi«-

czorem powietrze sie seia^ga \ wywoluje wyzsze cisnienie; atoli

Sprung sluszna, czyni uwage, iz jest to zupelnie niezrozuraialem,

dlaczego skutek ten okazuje sie juz o godz. 10 wieczorem a nie

okolo 6 rano w czasie minimum cieploty 2
). Pomijara tu zupelnie

teorye Lamonta, Plantamoura, Dovego *i Kreila, k'tdrych Medy z0'

staly dostatecznie wyjasnione przez Rykaczewa i Hanna, a wspo-

minam natomiast Mobna 3
), ktdry tJumaczy ruch dzienny barome-

tru kombinacya przyczyn wyplywaj^cyeh z cieploty i preznoSci

pary; dodaje atoli wyra'znie, iz to vvyja'snienie jest tylko wskaz6w-

nie tego ruchu nie udalo si? dotad jeszrze nikomu. Wspomnac tu

nalezy takze o teoryi Rykaczewa *), ktdra jest zrecznem polaeze-

niem teoryi Ramonda i Renou'a. Rykaczew tlumaczy dzienny

okres ruchow barometru za pomoca praddw wznosz^cych sig na

poludniku posiadajacym w danej cliwilfnajwyzsza cieplote i pra.-

ddw opadaja_cych na poludnikach o 90° od danego odleglych. Po-

niewaz atoli uzyt do swego dowodu praddw powietrznych , ktdre

z rzeczywistemi sie nie zgadzaja. , a na ktdre piervvszy Hann 3
)

zwrdcif swa. uwage, przeto teorya Rykaczewa nie zyskala ogol-

nego uznania.

Na nowe tory pchnaj te. sprawe. Dr. Hann
,

jeden z pierw-

szycb meteorologdw terazniejszych , i kto wie, czy wlasnie tym

przez niego wskazanym sposobem nie da sie wreszcie zagadka ta

rozwiuzac. Juz w r. 1889 a nastepnie w r. 1892 wystapil Hann

ze swemi badaniami nad dziennym przebiegiem cisnienia powie-

trza ,;

), a zebrawszy materyal ze wazystkich czelci ziemi, wykazal,

iz ten przebieg dzienny powstaje przez rdwnoczesne istnienie dwocn

przebiegdw, ktdre uwidocznia wzdr Bessel'a:

h = hn + n
K

sin M, + n h) 4- a, gin (A. 4- 2 n h).

tchrifttn d. Wiener



Pierwszy wyraz przedstawia pojedynett osc;

dwdjna; pierwszy a
x
sin (A

l + nh) zalezy od mie

kow meteorologicznych, drugi zawisl jedynie od «

rokosci a przyczyna jego ma bye wedfug Hanm
iz cafa powietrznia odbywa regularne wahania spi

takiez codzien powtarzajace sie. dzialanie sloiiea.

sposob slonce wywohije te wahania, nie wyjasmia

Natomiast przyczyna pqjedynczej oscylacyi wskaza

monta, zostala potwierdzona. przez nowsze badan

ktorzy wykazali, ze oscylaeya ta zmienia sie wn
chmurzenia nieba, a zatem widocznie zalezy od

Chcac ze swej strony przysfuzyc si»; i-bocby

czynkiem do ugruntowania kiedys pewnej teoryi

go zjawiska, oblicxyleiu dzuMin\ przebiog cisnienia

sic i-ozmaitych stan6w tych czynnikow meteorolog

na dzienny przebieg cisnienia wplywac mogly

pracy tutaj podaj§.

•fslosci od wi^cszego

W pierwszym rzedzie chciafem sie przekon.-u: .
<va u-a -am

stan barometrti wysoki a wzglednie niski wpJv * i n

bieg cisnienia powietrza; gdyz wprost nastr

iz rozmaity stan barometru powinien 1 to dose znaeznv WP*T"
wywierae na ten dzienny przebieg. Od sta

a przynaimniei wraz z nim zmieniaja. sie wszystkie r/yim.ki m.-

teorologiczne; jezli wiec dzienny przebieg cisni.-n.a _pow.,nv,» z.-,-

wis! od tych czynnikow, powinno sie to uwidocznic najbardziej

w roznych stanach barometru.
, ,

«.

Tym celem wyszukalem w arkuszach spostrzezen

dni w ezasie zimy, kiedy srednia dzienna cisnienia pow

wvzszaJa 788-0 mm i uwazatem takowe za dm o wywkiem cm-

n£ Taklh dTznalazTem 65. Kast§Pnie
znalazlem w ,, por«

roku 50 dni, w cia.gu kt6rych srednie c.smeme powietrza byto

niskie, bo nie dochodziio 730-0 mm. ^^n^^L dni
uwaza,c dni o sredniem cisnieniu ponad ,3o0 mm ^ko d

o wysokim stanie, a dni o sredniej pon.ze, /300 o mskim stan.e

barometru; pierwszych mialem 60, drugich 59.

*) Meteorologuche Zeittchrift. 1889,



Dla tych dni wiec obliczytem sralni przebieg dzienny i przed-

stawiam takowy vv ponizszem zestawieniu

:

l
h

2
h

3" 4h 5
h

6h 7 h 8" 9" 10" ll
h 12"

Zima, cisnienie wysokie = 743 71 mm.
przed pot. 08 13 09 03 02 05-04 08 14 16 13 02

popot. -U -18 -23 -24 -22 -16 -08 -02 04 09 08 06

Zima, cisnienie niskie = 72390 mm.
przed pot. 57 47 34 15-01-28-08-06-01 01-08-24
popot. -52-46-41-30-11-13-04 06 16 28 37 41

Lato, cisnienie wysokie = 737*40 mm.
przed pot. -02-03-06-04 05 13 22 29 30 32 28 18

popot. 03-15-23-31-37-39-30-15 05 10 09 10

Lato , cisnienie niskie == 724*58 mm.
przed pot. 18 12 03-07-09-03 00 03 04 05 04 02

popot. -04-14-17-23-25-22-15 00 16 21 26 25

Dostrzegamy tu najprzod, ze przebieg dzienny jest bardzo

regularny, jakkolwiek okres sluzacv do obliczenia wynosit w kaz-

dym wypadku przecietnie tylko 60* dni. Nastgpnie zauwazyc mo-

zeray, iz i tu wystepuja. wszedzie dwa maxima i dwa minima.
Pierwsze maximum pojawia si§ okolo godz. 10 rano, ale jest

wczesmejszem nieco w zimie w czasie niskiego stanu barometru.

w lecie zas podczas wysokiego. Poniewaz atoli w zimie niski stan

barometru a w lecie wysoki cechuje podwyzszenie cieploty, zatem

wyzsza eiepfota powoduje wczesniejsze pojavvienie sie pierwszego

maximum. To samo zauwazalismy juz w zestawieniu przedstawia-

jacem dzienny przebieg w czterech porach roku.
Drugie maximum pojawia sie w nocy, ale pora jego wysta-

pienia nie jest zawsze ta sama; znajdujemy je bowiem w czasie

wysokiego stanu tak w zimie jak w lecie o godz. 10; w czasie zas

niskiego stanu opoznia sie. to 'maximum w obu porach roku a mia-

nowicie: w zimie o trzy a w lecie o jedn§ godzine. Widocznie

wiec na to maximum nie wplywa cicptota.
lrzecie maximum. Uvkar/cwa wvz^/.e nawet niz drU£ '

znajdujemv tvlko w zimie "w <•/,. ii> ' wv<..Ui " -tanu barometru

o godz. 2 rano, poprz.-dzo.m nrnznur/.n-mi minimum o potnocy. P°j

w zimie, a jak p.m vL '"/
'i a u i! n '/I

1

' I !

'
•

'"^ '

\

)0'^*

znacznego citini.-nia pi.wmtrza. i win- m Ui,-j ci.'ptotv, przet0 nie
'

watpliwie pojawienie sie swe zawd/.l. /.< ulkn /-, ic.znemu obniie-

Jeszcze wiek>z»- roznice spotykamy w minimacli.



po poludniu, podczas niskiego zas jui o 1. W
mum w czasie niskiego stanu jest tylko o jedne godzim; uvzes-

niejsze niz minimum przy stanie wysokitn. Wplyw i-iopl.ty j.-st

tu zatem widoczny, glownie w zimie. ho wv/-/.\ jej sinpiru |>rzy

spiesza wystapienie tego minimum, podczas ply w I.

je o godzin§.

Drugie , nocne minimum zalezy nirtylko ml p«»ry r-ku. ale

takze od cisnienia powietrza; w lecie jest on > wez.-snmj

niz w zimie, ale, podczas gdy wyaoki st.iu barometra w zimie opa-

znia je o godzin§, takiz stan w hvm przyspii-sza jego \\ \ >laj>ieni >

o dwie godziny.

Obliczmy teraz njznier minizy maxiimimi a minimami. I'ole

odmian w zimie dla wysokiego cisnienia wyiv-i »>i0 mm. . dla

niskiego 1*09; w lecie dla wysokiego 071, dla niskiego 0*51 nun.

A zatem najwigksze p^lc odmian znajdujeiny w zimie w eza-io ni-

skiego, a najmniejsze takze w zimie podeza* w\>okir<:>» nsniema.

Jezliby wyniki to odpowiadaly rzeczywistosci a nie l.yly skutkieai

moze tylko nieobtitego materyatu do obliczeri uiytego, uatem-za<

sprzeciwialyby sie teoryi wyprowadaajacej puchy baroroetro z cie-

ploty i wilgotnosci, gdyz z tych przyczyn powinnoby wyptywad

najwieksze pole odmian w lecie pod-; is wys v_. Jns.-m.-i iko

pory najcieplejszej i najsuchszej. \V na-zvm wypadku znajdujemv

tylko w lecie podczas wysokiego cisnienia wmksze pole ...imian

niz podczas niskiego.
, . .

-

Jezli nast^pnie utworzymy roznice miel/.v ... ma maximum

cisnienia, otrzymamy w porzadku

+ 0-07, -0-56, 4-0-22 i -0-2L mm. Taki-z r-'./ni.-

ma miniiuami cisnienia wynosza,: + 0;20, t- 024, • ;;:i
.

-i ... mm

Napotykamv wiec tu na »/.rz<.-g '.lui.'j-/c /j n\ ^v .

sokiego stanu barometru bez wzgledu na pore rokn

maximum wyzsze od drugiego, p
gie wvzsze od pierwszego l

). Poniewaz atwh tak w !.

zwlaszcza przy tak regularnych |

materyalu ziozyc nie mozna ,
musimj zatem uni">k >vae k nu /-

?e

e

s't wSrL7JL? cia
g
ni°8 k

I

ie|o° eTATien^ Ze*wnioLk tenVt

sluszny, przekonamy'sie. jeszcze ponizej.

Co sie. tyczy obu minim6vv ,
te wskazuja nam. zy pmnwe

minimum jest "we wszystkich wypadkaeh gtebs/.e od dr "...

bardziej w lecie podczas wysokiego cisnienia.
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Jezli czterv przrhic-i p ( >w\ ;>>/. przrdst.awimy krzvwemi, to

zobaezymy, iz najplytszym z ni.ii j.^si przelm-g ilia pory letuiej

podczas niskiego cisnienia, najbardzirj /as t'ahsta piv,. dstawia >it

krzywa d!a zimy podczas niskiego cisnienia. Co wiecej, krzywa

ostatnia w ciagu dnia t. j. od 5
h rano az do 7

1
' 30" wieczowH

pozostaje prawie |>rz pr/.rrwy ponizej sredniej i

"

przynalezna do nocnej pory znajduj.- sit; powyz<j sredniej. P«nie-

waz nadto krzywa ta okazuje w rannych godzinaeh najs/.yW.<'

zmiany, moze wiec bye, iz w tern nalezy upatrywac |>rzvczyw

tych silnych wicluw, ktoiv glownie w zimie przy wscli.alzie stou-

ca w Tamopolu uczuwac' sie daja i na ktore juz raz zwrocilem

uwage J
).

Rozpatrzmy sie teraz w dziennvni przi-bir-u u

uzywanego przez Dr. Ilanna. < >I)lie'/,mie >la}\rh wedlug Bessrfl

da jo nam nastepujare cztery wzory:

zimacisn. wysokie: 0-12f)sin<20"39' i-15"h) I O-1O5sin(140°40'+30°li)

„ niskie: 0-3f>Ssiiv75 9 U 5 h i M) I2i sin(U8 37 +30k

lato „ wysokie:<>-134sin 339 23 + 15 h) t
Ol'JSsin M-2 37 +3<» h>

„ niskie : () 1 26 sin (59 54 f i 5 h) H ) 1 5s sin (123 25 +30 h)

Chwile wyst^pienia:

przy podwdjn. oscylacyi przy pojed. oscylacyi

I Max. IIMin.
|

Max.* Min.

zimacisn. wysokie: 10" 19'" 4" 19'" 4" 13" 16M3m2)

„ „ niskie: 11 3 5 3 59 12 59

lato „ wysokie: 10 15 4 15 7 22 19 22

„ „ niskie: 10 53 4 53 I 2 14

Jezli uwzglednimv naiprzod oscylacya podwoina ,

dostrzedz

latwo, iz ta roku a w maiyra stop-

niu Od cisnienia; pole od.nian bowiem jest tylko przy cisaienw

wysokim wleeie cokolwi«-k u-v^/,. Kau at,.Ii' sa prawie te same

we WSZystkicl, wyp,'.dka.-l., i tak maxima jak i minima poja*mja.

Z-.tH-hmt. l,s;<;;, str 28!). Krzywej tej w got

wzoru Bessel'a przedstawic niepodobna.
wyrazona cyfra wieksza od 12 >; popoludnio'



b) Dzienny prz?b\

znowu iako najeieplejsze te , ktorvch
tych oatatnich naliczyjem 97. Obliczy
z tyeh czterech przypadkow . otrzymaf*

ne. ktore byly jednak zupeJnie niereg

stwierdzify wprawdzie znane juz takty.
-
r

nadawaly sir do badaiV WyrmvnaJem
w sposob podany przez Nakanmre a to 5as

gdzie v oznacza godzine dnia. bv
' snro

godzinie a b,. warto&d poprawiona..

Po uskutecznieniu tego rachunku

przebiegi dzienne:

podajs ponifc

1" 2 h 3" 4 h 5* 6
h

Lato, wyzej + 20"

praedpoi.:— 16 17 2L 25 30 36
popoJ.: 07-17-29-39-49-52-

Lato, nizej +15°

przed pol 41 00 -

1

9-29 - 28 -24 -

popoJ. —0G — 13—17—17 —19— 14r-

39 41 42
-48-36-20-

C, =731-73 i

-18-11-08-
-02 14 32

41 34
-17-19

-o3 on
43 44
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1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" ll h 12"

Zima, nizej — 10° C. h - 739*67 mm.
przedpo*.:-27 30 47 43 41 41 41 40 40 39 25 05

po poi. : - 1 7 - 26 -36 -44 -40 -36 -34 -32 -28-28 -28 -32

Ziraa. wy/ej 0° C. b = 731*72 mm.
przedpo*.: 46 19 -02 -17-27 ~35 -31 -25 -13-06-10-20
popoJ.: -33-36-25-16-04 10 26 34 30 46 48 48

Mimo wyrownania przebiegi te nie przedstawiaj% sie tak re-

gularnie. jak w zestawieniadi poprzednicli. leez. zdaje sie, ze i Sre-

dnia z kilkuset dni nie wyrownalaby zupelnie tych przebiegow.

Jakkolwiekbadz rzeez sie ma. sadze* iz dadza, sig z nich wysnuc

wirtrza z.nvisl od 8tama ciepfoty.

o 10, w tmcii'in, z,!a|V sir. wxst^pui'r maximum l{yka<-z--iv;« jako

Xa drugie maximum wywieni rdwniez cieplota wplyw doSc

znaczny, gdyz u czasie svysokiej ei.-pjoty lata a niskiej zimy wy-

stepuje to maximum wczesnioj njx w ol)u innycli wvpadkach.

Pierwsze (popoludniowe) minimum, ktdre, jak to juz kilka-

krotnie zauwazylismy
,
jest najczulszem na wszelkie zmiany. oka-

zuje sie i tu bardzo czuJem na zmiang cieploty; mamy bowiem

to minimum w pierwszem zestawkmiu o 6, w drugiem o 5, w trze-

,yba tyiko

aamia-
iz w pierw-

;Z0 od dru-

vi.numjest

Klebsze
od



Lato. wvz«0 2O«»(\:()-|HSsiii .3f3"22'' 1 f)"hw<>o^",sin i-i 1' 19' • 'Mr'U

Lato>zej 15°C.: O^Oosim 110 59 -t-15 hHOLMosin 12127 * Ho h

Zima.nizej - 1<
>"( ':()• 'nil <in 350 29+15 h - 073.<in 2 5.") 19+30 I.

Zirna, wyzejO°C.: 0-349sin(115 40 +15 h)+0*l«1 sin(135 39 +30 I,)

Chwile wystajnenia:

przy podwojn. oecylacyi przy pojed, osoylscyi

I.Max. It Mia. Max. Min.

Lato, wyzej 20° C: 10 h ll ,u 4"11 ' 7" 5- 19 /

Lato, nizej 15° C: 10 51 i 51 22 12 10 12

Zima, nizej—10° C: 6 50 50 ( > 38 18 38

Zima, wyzej 0° C: 10 29 4 29 22 17 10 11

Przy podwojnej osevlacvi spustra-pimy i.aj|.]< nv. iz p !• <"'-

w lecie podczas dni chlodin eh : katv au>li / wvjatki.ni dm n.i /-

tutaj podwojna <

yprost przeciwne.

nie do tyeh samych wynikow dosz^di

dza sie na nowo, ze wplyw eiepfoty na

niewa,tpliwy,

zaehmurzenia wpiywa gifr

zbadac dzienny przebieg c



przy rozmaitych stanach zachmurzenia w obu charakterystycznych
porach roku. Przedstawiam zatem ponizej cztery zestawienia a mia-
nowicie: dzienny przebieg cisnienia w zimie, gdy zachmurzenie
me dochodzilo 3 stopni skali 10-stopniowej; takich dni pogodnych
zaalazlem 42. Naliczylem atoli 153 dni poclimurnveli. ktorvch
Sredni stan zachmurzenia wynosil najmniej 8-0. VV lecie znowu
mialem 85 dni pogodnych o zachmurzeniu mniejszem niz 20 a 84
dni o s>edniem zachmurzeniu wyzej 8-0.

Poniewaz surowe wartosci otrzymane dla tych czterech prze-

biegow nienadawaty sig do badari, bo roznice miedzy 12 h wnocy
a l

h rano przewyzszaly 05 mm.; przeto i w tym wypadku, jak

l we wszystkich nastepnych musiaJem uzyc chocby d'la czesciowe-
go wyr6wnania, opisanej juz poprzednio poprawki. Z tych suro-

wych atoli przebiegow przekonac sie. mozna , ze niebo pogodne
mamy zawsze przy opadaja_cem cisnioniu, a natomiast wvsoki stan

zachmurzenia napotykamy w obu porach, gdy barometr sie. podnosi.

Wyrownawszy zatem poszczegolm; wartosci. otrzymujemy na-

st§pujace cztery przebiegi:

l
h

2
h

3b 4" 5" 6" 7" 8h 9" 10h U h
12

h

Zima, dni pogodne, b = 74074 mm.
przedpol. -23 09 16 II ltf 18 23 33 39 39 34 21

popo). -10-22-25-27-26-18-14-11-14-17-20-26

Zima, dni pochmurne, b = 73 1 "47 mm.
przedpo*. 45 24 10-05-13-19-18-12-05 00-05-16
popol. -30-36-36-28-18-07 05 15 25 36 30 46

Lato, dni pogodne, b =734-31 mm.
przedpoi. -21 06 11 17 27 36 45 49 50 46 42 29

po pot. 16 -08 -24 -36 -48 -54 52 -40 -26 -24 -24 -23

Lato, dni pochmurne, b = 73058 mm.
przedpoi. 32 14 00-10-13-12-07-02-01-01 03-01
popol. -07-16-18-22-23-19-09 04 22 29 31 33

W czasie pogodnego nicba jest pierwsze maximum w obu

porach wezesnicjsz-m niz pwh-zas 'za.-hmurz.m.^n: w ostatnim wy-



krzywe, przeko
porach roku m:

Zima, pogoda : 0'278 sin 1
334"22'+ 1 5"h

Zima.pochmurna : 0'2S1 sin 88 13 +15 h)

Lato, pogoda : 0"472 sin 1 333 31 U 5 h

Lato,pocknmrne: 0'160sin( 83 6 f 15 h -

Chwile wysta,pienia

przy podwojn. oscylacyi

I Max. UMin.
Zima, pogoda: 8 "46"' 2 "46"

Zima, pochmurno: 10 16 4 16

Lato, pogoda: 10 13 4 13

Lato, pochmurno : 11 5

Jakkolwiek pole odmian przy oscyl

state, to jednak k;ity. a z;item pory p<»jau

padkach. nil- jest zale/.na ani od por rol

rzenia. Wyjah'k stanowia i w tym przyp:

wczesniejsze. Widoeznie zatem, iz to je

mroznych t^m szcz. golniejsza.

wyka/.alismy, podwojna (

dotad innych warun'kow.

Przy pojedynczej oscylacyi napotykamy anowu dwie grupy

wartosci : podczas pogody w iecie pole odmian jest_ blisko 3 razy

wieksze niz gdy jest pochmurno, w zimie pozostaje stale; nato-
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Zauwazyc tu nareszcie mnsze. , iz wyniki otrzymanr przez

Lamonta dla dni pogodnych i pochinurnych w Monacliium i przez

Nakamure 1
) dla takicfaze dni w Hamburgu , zgadzaja sie o tyle

% wynikami moimi, ze pole odmian dla pojedynczej oscylacyi w dm

pogodne w lecie jest u pierwszego 3 razy a u drugiego nawet

blisko 4 razy wjeksze niz w dni pochmurne.

d) Dzienny przehieg cisnienia powietrza w zawistodci od chy-

i chyzosc wiati-u ma wywierac wplyw na dzienny

a povvi.-t.v.a a na Ito *U\ w scisty

wzgledem zbadae to sprawc;. Ma jar atoli z te<

anemografu, powylMcraaVm napr//,d dni w |,'.fpyzu zimn^an^

sekund^a nlst^.niJ'dni^'ak!;.' u' UImi-n.-Ii rhv/-r j,.g.» ni<- 1

mnirjsza, od 7 ra. Podobnie postapileni i w polroczn Jetnieni

najduj^c dni o sfabym wietrzo nic przekraezajaevm 3 m., i <

nvm.'ktorego sila vvynosila najinniej 5 m. W p.M.

mialem dni o slabym wietrze 68, o silnym 30; w letniera zas

lazJem 13 dni pierwszego rodzajn, drngiego tylko 20.

Obiiczony sredni przebieg po uzyciu popravvki dla tych
J

rech przypadkow jest nastepujacy:

l
h 2h 3h 4h 5h 6h T 8" 9" 10

h H"

Zima, wiatr 0-2 m. 3 = 737-31 mm.

IVzi-dpok 1-13 22

Popok -39-32-

przebieg oisnienia powi.-trza a nadto stoi w scialym zwiazku

piski

ina-

i
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maximum o jedne lub dwie godziny wezt-ni-j ni/ podczas wi,

tr6w silnych. Drugie maximum mamy w czasie eiszv « oba p.".

roczach o godz. 11 wieczorem; w zimie pr/.y silnvrhViatrarh \«

jawia sie takowe juz o 9. Trzecie maximum mamy o 1 po p<5

nocy tylko podczas ciszy w polroczu zimowem.
Pierwsze minimum sp;»trzcgamy w«- wszystkieli z.-stnw i.-niacl

W polroczu zimowem cisza op6znia jego pojawienie sir o trzv g<

dziny
, w letnicm zas cisza przyspieaza to minimi]

drugiem minimum nie hiozimiiv nic sxczi 'yt'dn ii j ^z*'i:"> • nadmienii

Obliczeri ilosci stalycdi dla wzoru iiessela mV wykonahun mi

wtym wypadku ani w nastepnym. g&yi dose" nieregularne dzirnr

przebiegi cisnienia pouczyly mnie, iz stale te nie byda, pewne.

e) Dzknny przebieg cisnienia powietrza w z<uria?'>xa <><! wzghjho

wilgotno4ci tegoz.

Jak wiadomo, w teoryi o dziennym przebiegu cisnumia p<

wietrza odgrywa znaczna role preinos'c pary. Poniewaz atoli pr§;

nose pary jest w scislym zwiazku z<- uv-lMna w i^.tn^rin. piv.t-t

obralem znowu , ale tylko w polroczu ietniem te dni, w ktdryc

srednia wilgotnosc byla ponizej 65% i powyz^j S5" : pierwszeg

rodzaju dni byJo w naszym okresie 96. drugiego 131. Dzienn

przebieg cisnienia w obu przypadkack po wyrownaniu wartosci z

pomoca. poprawki byl nast§puja.cy

:

l
h 2h 3h 4h 5h 6h T 8

h
9
h

10" ll
h

12

Wilgotnosc, nizej 65% b — 73416 mm.

Przedpol. -21 13 20 22 32 45 53 58 59 55 45 3
Po pot. 12-12 -34 -50 -63 -65 -61 -46 -24 -27-23 -2

Wilgotnosc, wyzej 85% b - 73031 mm.

Przed pol. 44 01-21 -36 -40 -35 29 -25 -17 - 1 3 os

Popol. -07-10-20-14-02-01 11 31 15 4/ 4r i

Pierwsze maximum wystepuje w dniacli suchycli zaraz p

8 godz. rano, wwilgotnych zas dopiero wpoludnie. Drugie maximut:

znowu pojawia sie. w obu razach o 11 w nocy.

Pierwsze minimum wystepuje w .-zasii- nnb-j '

Piero o godz. 6 wieczo.em, w czasie dni wilgoinych zas juz o dwi

1 po* godziny po maximum t. j. o godz. 3. Drugie minimum je :

niepewne.
. .

Nadmienic w koncu musz? ,
iz jak powyzsze zestawienia poi

czaja, powietrze j-f najsuch-zem podeza* i;i<mVma opadajacegc

najwilgotniejszem zas" w czasie, kiedy ciSnienie wzrasta.



IV. Wnioski.

Uwzgledniajac teraz wazystkie rozwazane powyzej przypadki,
przychodzimy do przekonania , iz dzienny przebieg cisnienia po-

Wictrz;
> najwybitniej wyst^puje w porze letniej a nast§pnie we

\wy-tUid. ty.-i. pr/yp.nlk.. -Ii. kiedy sloiice moze ziemi udzielid

swej cieploty bez przeszkody. Mamy bowiem w czasie wysokiego
cismenia powietrza, podezas zupdnej pogody i ciszy, podezas naj-

gor§tszych i naJMid.szyd. dni w mi. -iacad, kmidi nietylko naj-

wieksze pole odmian, ale nadto punkta zwrosu w tyeb warunkach
wyst^puja. najwybitniej.

Mniejsza juz wybitnos'cia odznacza sie. dzienny przebieg cia-

iiioina u /.mil,, p,,d.-zns ,„,., ,dn..g.> „id,n. w^roa c jszy
}

wysokiego
stanu barometru i niski,.j d-ptotv. Aloli p..l<- odmian'jr.st najmniej-

ii jph't

odsetki

J
Bessel'a .suicniy d«. nidi m-i-d- "

\,\ wl \\,. i,r/, z [l.-mna po-

clanu.. tn ahvierdzic musinn j,»r„ „ .—
i

-

i*
J

-- trz\ wnioski: I) dzien-

'.'•Y
K"'"'- 'J-)' nia p. am trza ddad-tVi, / IwY.d, novnoczesnycb

tal z ktorycb jedna odbywa w eiagu dnia p„jedvncza, druga

podwojna oscylacya; 2) podwojna oscylacya , - a zatem jej Fle

oamian i chwile pojawiania sie maximow i minimow,— jest ,
—

dm mroznych, pogodnych w porze zimowej ,
— *&

/i
j'

/A
'-

,l!,! 1""' r" k,l
j

ani od ciepJoty, ani stanu zachmurzenia i wj"
sokosci cinema powietrza u powin-zdmi zi.-mi: -t) natomiast po-

jedyncza oscylacya j-s, tl j,w. u , ijlu ;,. Z ,|,., M , ,„j wszy. tkich waron-
kow meteorologicznych a to, fa] olskie *M
nm

?
'd

W'- SPOS
'-'

1) " ; ' >r
' {>U

- l

':
i,

'>'
: ^'ez.-.M«' p.^.dy. wv^kir-i eisnie-

oscvlrtoyi pojedynozej znacznie wiekszc niz w'warunkach przeci*-

nydi. Swi.-idcza o tern ,taf, „, ot.v.vm.-mo pr/.-z Lamonta i »
karnun- dla dm p.^.dnvd. a przez-mm- d!a dni .. wv.-kicj i ^
dzo niskn-j ciepfocie. I\>d U-mi -,„,,„„ warm.kami wystepuje

i»«ei'wsz.. maximiii,, ,,,„, natoniia-! w u ,n, ! d» p.v -rm-nVch <lo-

awdopodobniej

Lamonta,f



lia na podstawie zapiskuv

Jedna z tych fal o

ezna, od miejsoowych war
icznej szerokosci i od wz

ic mnicjszemi. Druga fak

sze warstwy atraosfery, druga si§ga zapi-wim tylko od ini> ( > dn

5000 m. wysokosci t. j. do tych i-linmr .
ki.'iv pro

ne pojawianie sie. moga Wfdvnac na znuam; w.-inmk

nic: nimbus, strato - cumulus, alto-stratus i alto -cumulus. Xadto

zauwazyc tu musze. iz . jak to wvk.zafv lud..!i \h;\ Hann-i -i,

Lingga, Billwillera 3) , wysokosc air ie nie dacho-

dzi 2000 m.: r6wnie2 przekonali nas Lo m

tt-m zmiany. jakie zaclmdza w !»'j uizszej

s.-iwu- wszystkie nasz.' stosunki m.-troro! _

docznie wptywad takze na wahnienia bar

wplywu, jakie wywieraja, warstwy powi«-sr.<

t<l nizsza. jego czescia. . .

W obec tego nalezy nam powietrani? •

ezt^ci: nizsza. ,,d pnwiorzclini zieun az <lu ;)< n •'

>
m..

5000 m. az do najwyzszycb jej warstw.

Na te wyzsz.-j, czysc p'»»\ 'trzn wplv

^'sze jediiakowy, gdyz wyzsze chmury. p .

i cirro-cumulus sa rzadkif. pon>zry wau«- i \v '-»nl/

tylko stopniu tamujq, promienie sionecssne. Wplyw b

Hann: JSJie MM I

rtr. Ges. f. Meteorologie. T. XA

Meteorologie der Alpengipfel.
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uwidacznia pie wlasnie w owych stalych o
2 i A

2
wzoru Bessel'a,

ktore pozostaja, niezmiennemi , chociaz warunki meteorologiczne

u powierzchni zioiui -i<j znianiaja. Podlega ta wyzsza. ozesci. at-

mosfery w ciqgu dniajedynio wplywom prumimi slonecznyeh i pod

tym wplywem odbywa eodziennie iv-ulanie wahania.
Gdy bowiem slonce ogrzeje gorne warstwy, nad kt.'remi sie

wlasnie wznosi, te, jako ogrzane, podnoszq, sie w gore i splywaja

najbardzicj p<. >t< c/.\ tn-ci.-i ! znajdujacych sie na prawo i lewo od

danego pohidnika. Skutkiem tego
j

.< . wsr.-i j.
- na pntudnikach o 90°

od danego oddalonych zg^szczenie powietrza objawiajace sie. w ma-

xinmin cisnienia. haiiewnz nadt->. jak to l>r. Trabert *) teoretyez-

nie wyprowadzil . maxiinuni eiepbity w tyrh w vz-zyeb warstwach

wyst§puje o godz. 6 wieczorem a minimum o 6 rano, przeto mie-

libySmy miedzy 5 a 6 wieczorem najszybsze pra,dy wznosza.cego

sie powietrza, a zatem minimum cisnidiia; miedzy 11 a 12 wpo-

ludnie i w nocy *— maximum eisnienia; a o 6 rano drugie mini-

mum tylko wzgledne jako powstale miedzy dwoma niaximami.

Slusznie tt-z sadzi I )r. Trabert, ze ta pojedyncza fala cieptoty wy-

stareza zupclnir d<. wub'.marz.mia pcnlwojn'.-j osrylacyi ujawniaja-

cej sie w wyzszycli warstwaeli atmosfery.
Przyczyna ta t!6maczylaby nam zarazem zmnie

pola odmian ku biegunom. Wznoszenie si§ bowiem warstw po-

wietrza skutkiem ogrzania, musimy sobie wyobrazic jako nabrzmie-

nie, kt6rego wysokosc jest najwiVk</.;i nai.l rnunikiem i nad da-

nym poludnikiem a zmniejsza sie stopniowo ku polnocy i ku po-

ludniowi, bardziej atoli ku wschodowi i zacbodowi. Najwieksza

ilosc^ powietrza splynie wprawdzie na prawo i lewo ,
ale pewna

cz§sc tez i ku biegunom zmniejszajac w ten sposob stopniowo

dzienne pole odmian.
Inaczej przedstawia sie. sprawa z pojedyncza oscylacya, na

ktore najmniejsze juz zmiany metco - /a. v pJywaja a to naj-

prawdop.nl ,bni,
,
u <„ „ |, „ lst , |>M j

, , , , i,, Mll p„, mm sciajf*

powietrze i wv\v<duj, p.-jawinu, Vi,' nuximum : o,HT l,nie nato-

miast minimum popidndniowe, jak tu wvpada z hadaii wspomnia;

nych juz wyzej Nakamury dla dni pogodnych i moioh dla dm

mroznych w zhiiie a cicpKoli w I.a-i.-. I Ma.v.rgo z.-is maximum po-

jedynezej oscylacyi juzto w dniadi noclmmnivcli ]'iz to cieptycl1

wzimie a el.fnd.iyrl,' w Wiv, poj.nvia si,; dnpi,,-. wi^zmvn.. H"

runkach przeciu nveli . tiiimaczy sir tatwo Inn, '<> (*/'*>»
j
uZ ,1,I:

V

lem sposobnosV wsponmae powvzej) . ze dni poclimunm, jako te

dni cieple w zimie a cblodne w iecie mamy najczesciej tylko w ow-



czas, gdy cisnienie powietrza w ei.iuu dnia msnie czyli w og.Me

podwojne wznoszoiiie sic i opadanie barometru w cia«ru diua na

ziemi. Gdy n. p. dzien jest pogodny, a irieo oiepty w lecie i bar

dynczej, skutkiem ezego to maximum staje sic \v tyeli wnnmkach

gtebokie, i to tern glebsze czom pozniejsze. bo na 5'' przypada mi-

nimum podwojnej oscylacyi i opadanie linii kr/ywcj oscylacyi i |»>-

jedyiiczej. Przeciwnie na' maximum imcne o godswie 11 Wypida

wprawdzie maximum podwojnej oscylacyi. ale znmicjsza_ sic skut-

kiem rownoczesnego pojawiania sir niinimum oscylacyi pojedynczej.

DIatego tez otrzymane wprost z obsenvacyi prz<d>iegi dzienne wy-

kazuja. w tych warunkach i w ogole w lecie praewag§

maximum nad nocnem i glebsze minimum popoludniowe niz przed-

poludniowe.

Przeciwne stosunki napotvkamv w bezposrednio dnstrzezonvch

przebiegach dzicnnvch ki.-dv cisnienie jest niskie. dni poelimurne.

i-ieplota niska w lecie a wysoka w zimie: natencza* !).»« m dni-

gie maximum jest wyzsze od pierwszego. Z krzywyeli wykreflo-

nych dla obu 'oscvlaevi pod powyzszemi waninkaini przekouywa-

my sie, iz maxima obu tych oscylacyi schodza sic wieczorvm.

a zatem podnosza, cisnienie powietrza bardziej niz pr/.

jedynczej.
*

'

.

Dlaczego w gorach i w dolinach a nast^pnu i i

ocean6w dzienny przebieg jest odmienny niz na rnivmnach i na

stacyach srodlad-wycb
,

wytlomaczyli juz d...<rat -zni. IVrntner^

a glownie Hann 2
);

powtaivanie zatcni tych \vyja>n:<-ii >\ o>\ u^

tajzbytecznem. Wspomna.c atoli nale/.y

stoja^ wcale w sprzccznosci z powyzsza, u -' r
.

h popieraja^.

Chca.c atoli otrzymac dokladne stale dla wz ro Be*

tem poznac dokladnie przebieg i ,
P°J]r*£ '

oscylacyi, nalezalobv z miojseowosci . ud/ ;

.- -1 hr_ «

nuje barograf, wvbi-ac dni. klm-e iwnoczesnie nuya

<% odpowiednie, na pojedyncza oscylacya. wplywajace. Naleiafobj

'

Jsi'i
'" Ihitrr.ye """ '<</'• ^""?e
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zatem wynalesc dni n. p. zimowe, kt6re byly rtfwnoczesnie po-

godne , mrozne
, ciche

,
pod wplywem antycyklonu . i pori'nvnac

z dniami poehmurnymi
,

Inez r6\vnoczesni<; \-iephmi , wilgotnymi

i wi-trznyiiii. Xatem-zas ujawtfyby sig wybitnm tak pola udniian,

jako tez i katy. ktoro w raoich badaniacll nic nio^ bye zupelnie

dokiadnemi, chocby z tego tylko powodu, ze r6wnoczeano& tych

warunkow jest i rzadka i tylko wzgb'dna'.

Haraee
. . o4 -04 i5 14 aa — i5 , 6 1

Maj ' '

l

'.

.

Caerwieo . .
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cisnienia powietrza w poszczt-nlnvrh

miesia^cach

12- 1» 2" 3' 4* 5" ti" 7' 8" 9' 10" 11"
.

; Luty . !

Maj . .

'.

Czerwiec .

Lipiec . .

Si(-r„i,n .

Wrzcsici'i .

I'.'mi/icinik

Listopad .

Grudzien .

-
.5

i5

ll

2 2. 26 28 28 28 29 24 25 28 30

7 (8 I9 . 7 ,8 r8 21 .9 '6 15 .8

24 24 22 25 25 25 22 23 2, .9

8 >4 .5 i5 .7 18 '7 '8 15 15 17

! I? !o Is h 15 1? 11 Ij '4 S
3 n 14 i3 15 14 12 '3 .5 .4

, „ r3 .3 .+ 15 .4 12 .4 -3 '4

1 ,6 ,5 i5 .7 16 19 18 I? » »°

J 2. 2 3 23 22 26 23 22 23 23 23

j 23 20 22 2. 23 23 20 18 18 2 4

4 27 3o 29 26 29 26 27 29 29 32

I

12"

Po •otud. h.

1 I
n 3u

4
"

(

h 8h 91. 10
h

11

Styczen . 26 25 .,4 26 24 24 23 20 I 23

Luty.
. . .8 17 '9

25 19 HI 21

27

M.j
u ';' :

!'

n

25 23 19 23

23

34
Czervuv

ii

22

22 \l \\ >7

13

Is 3 i5

Sierpj,,,, 13

24

.6 11 .5

J 9 2 o

20

21

27

21

27

8 16

18

19

2 21

38 20 ati 22 23

22

33 Si it

17

- s *

.1"
"*£
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Tablica III.

Liczba zmian w cisnieniu powietrza w roku i w poszczegolnych

porach roku

Przed pot.Hlniem,

l
h

2
h

3
h 4M 5

h
6
h

1 7
h

1 8
h

1 9
h I0h ll

h
12

h

|

1) Zmiany od 00 do 04 mm.

I Zima . . 87 89 88 85! 83 84 83 81 S6 S5 S3 J
|

Wiosna . 9 3 9' 92J 9' 02 9..; t,o 87 92 92
!| Lato . .

Jesien. .

• 97 97 96 97j 97 9* 97i §6 94 97
• 9' 9' O^ 93 92 90 ,/-> 841 00 91 S3
. ilQa-if 9»"3| 91-8I 9i-5 91-2! 89-9 88-9 8(J-9, 91'3 911

Zima . . "• Q 9 m il 13 ,2 16 121 .3 14I i5

6 8 7 8 7 9 9 11 7 7

' Jeaien. .

Rok . . 6*8 6-8 7-0 T i 7 -5 8-8 9-0 11-3 7-8 78
•

3) Zmiany wyzej 0-9 mm.
Zima . .

1!
2

I

»1 31 41 4 | 3! 51 31 2I 2 3 4

' ' 1 1
il 1 a a - 1

Lato . .

~\ ~ ~
a

~\
a ! ;

~
i

! Rok . . -•> .'o| -1 ,4 | rs'l ril 2-1; r8 08 r.

Po poludniu.

n l
h

|

2"
1 3h

1 4h » r, t r r «> 11" !
0.
**

1) Zmia

Zima . .

Wiosna
Lato . .

4 9 6 4

io*3 12 9 ir6 fi-H.

10 9 M 12 ... <>

8-1 8-
4 9-8 9-s 12-3 7'9

94

::
•"

„, 12-38

Zima . .

Wiosna

.lesion'
.'

i-8 20 i-8 10

ITjfTii 1

i-a i-8 r5 .7 IS 1-0

:

a
2-89
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Tallica IV.

Liczba zmian w cisnieniu powi

[~~ „M> ^ ,v •• : . , ... n

1 Styo,eA

1 Mai7.ec

Mai
,(

.

(K"

Czerwiee
liipieo .

k :

9q 98 gq 98 97 98 96 93 99 97 98 95 ,

96 96 9'. 97 97 94 97 97 9» 97 97 97

97 98 97 97 98 97 97 9' 9" 98 98 97:

Q9 96 99 99 99 9 3 9° 88 94 <P 94 9' 1

8g 88 90 89 9. 88 84 79 87 87 84 82 !

80 86 84 77 78 81 79 8l 82 78 77 72

|12
h

l
h 2

h

.M-ii'V'.

1

'!

95 91 94

94 9 2 95

90 84 88

78 80 79

71 77 77

Mill! I
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Liczba zinian
r

cisnieniu powietrza av poszczegolnych

miesi^cach

(wyrazona w odsetkach).

2) Od 0-S do 08 mm.

12" l
h 2" 3 h 4" 5

h 6 h 7 h 8 U 9 h 10 h U h
!

I'ji/dzioruik

1 Listopad .

Grudzien .

t> Ji 6 6 3 7
'q *8 8 4 6 3 ii

3 6 5 7 6 8 5 10 4 5 6 11

1 2 1 2 3 . 3 5 1 2 2 5

4 4 9 3 3 6 3 2 2 2 3

3 2 3 3 2 3 2 4 4 2-3
1 4 1 1 . 7 10 12 5 7 6 1

12* l
h

SM> 2> 3" 4' 5' 6' 7' 8' 9» WW "t

y 6 ,o i5 8

9 6 i 4 6 io

9 4 6 12 16

Czerwiec
i« i 9 .3

6 ii 8 5 5 2 3 3 ii 9
3 8 5 6 5 3 7 7 l2 3

2« IJ 18 «• 17 '4 IS Ii I9 I4



(wyraiona w <

3) Wyiej <

Prz«d pofu

12" V 2 h 3" 4 h 5 h 6 h
7 h 8 h 9" 10 h 11"

Styczen
Luty .

Po poJadniu.

12M h
2

! - 3h 4h 5h 6
h

7
h 8- 9" lOMlHJ^"

I.u'-y
.

.'
'.

3 - 2443 1 1 ;

3 2 - - ril

Maj
. . . - 3 1 2

It
2 1 " - -

o-46
0-29

* 3 2 2 4 5

J
2

| J !*
ftXeft 6 6 5 2 4 '

21-3 379



Zestawienie zaptskdw

o owadach siatkoskrzydtych w Tatrach

podczas pobytu w latach 1891 i 1892

podal

Jozef Dziedzielewicz.

Jako osiedlonemu stale od lat kilkunastu w Kolomyi, bylo
mi najdogodniej na przylegfc}, gorska. kraine. wschodnich Karpat
skierowac badania pod wzgledem rozsiedlenia owaddw siatkoskrzy-
dlych {Neuroptera et Pseudoneuroptera) i zbiory, z tych okolic po-

ehodzace, poshizyly mi za najwazniejsza, podstawe do ogtoszonego
w XXVI tomie sprawr>z<l:u> Kuiir-yi li/y.^r iti'-zin-j wykazti tych
owadow, zyjacyeh w catym kraju. Povvciagane do tego wykazu
wiadoraosci o gatunkach, pojawiaja,cych sie. w Tatrach, wedhig
podari przez innych przyrodnikow, okazaty mi sie za ogolnikowerai,
i za szczupJemi, juz ze wzgledu na wybitne stanowisko, jakie

wysokoscia i rozlegtoscia. swoja, zajmuja Tatry miedzy innerai

g'-upami i pasmami gorskiemi rozcia,gtych Karpat, a w przekona-
mu tern utwierdzito mnie porownanie powyzszych wiadomosci
z wiadomosciami o faumV .»w.id<'.\\- -i.rk-Kkrzydtycb w sasiednich

goraeh Slaska o wiele dokladniej zbadanej. Postanowitem wiec
przy najblizszej sposobnosci zwiedzic Tatry dla dokfadniejszego

zbadania ich fauny. Sposobno^c ta nadarzyla sie. w roku 1891.

La to 1891. r. byto wog61e slotne w caJyra kraju, a w Ta-
frach, gdzie wiecej niz po przypierajaeych do nich okolicach bywa
deszezowych opadow, ustawiczne paclafy deszcze z rzadka. prze-

^ przez pewien przeciag dnia i stan ten trwal az do pierwszych
dm sierpnia, poczem dopiero nastapiJy niektore dnie pogodniejsze.

* powodu dzdzystosci op6znila sie. bardziej niz w latach pogod-

mejszych wiosna w Tatrach. Sprawdzilem to po pewnych gatun-



I_I>ZIELEWI0Z.

lata, ktora, jest poezatek lipca. Gratunki te napotykalem biezaeego

lata w Tatrach w pefnym jeszcze rozwoju pod koniec lipca, a na-

wet z poczatkiem sierpnia. Deszcze przeszkadzaJy rodzinie Ondyn

(LibelluUdae) rozwina_c si§ w calej ich potedze. Jawity sie. elnvi-

lowo podczas tego lata, tylko wtedy, gdy na dfuzszy czas chmury

odstonily przysvviecajace slonce, lecz zaledwie mgjy lub powloki

chmur zasunety sklepienie nieba, nieznosza.ee wilgoci w dosko-

ualym stanie druzyny tych owadow pierzehaly w r6zne strony,

zda&yac od miejsc swobodnego bujania do zakamarkow, aby si§

w nich ukryc przed chocby tylko roszacym deszczem.

Mniej czule na wilgoc, bardzo rozpowszechnione w gorach

Jetki ukrywafy sie r6wniez' w ezasie padunia (b-xv.n i plasaly

wtedy tylko, gdy zachodza.ee stonee oblewato purpurowym bl*

skiem niezasloniyte drzewami lub skafami miejsca po dolinach lub

wawozaeh.
Jedne tylko Cbr6scikowate (Trichoptera) ura.gaty dluiszeffl

nawet zastoceniu sie. lub szarudze i prz«;latywaly takze wtedy, g«jf

chmury oblokly niebo lub gdy drobny deszcz padal. Jedynie

grube krople nawalnej chmury odstraszaiy je, gdyz w^ile u'u

skrzydla narazone byJy na gwaltmvue pociski. |»rzed

nic sie musialy w szpary i zalomy skat lub pod baldachin szpilek

jodel lub s'wierkow.

GJownym zatem przedmiotem spotrzezeri av

ciem do Zakopanego byla rod/ana Chrtfscikowatych. Oci§iale

z powodu wilgocia przesyconego powietrza padaly one jakby aw

wJadne same w si'atkowaty czerpak, gdy
;

szone galezie
#
zwieszone nad potokami okoto Zakladu KlemeD-

W tych wstepnych poszukiwaniach zaznajamial

nie z pojawem gatunkdw Ckroseikowatych w samem
przyezem nicjeden szez.'g/d |H>dany w p'irrwotnveli '

przez innyeli przvi idnik \ / '.r a ~\ s

,

szczegoly, do rozszerzenia znajomosei laimy
'

"sbiz.t

-

branymi pod ty p.>rg g.-iturikami ( 'hnVseikowiitvch <d-

nych czesciach Ka
Pogodniejsze

wypogodzenie sie 1



tych z pod grzbietu Giewontu ku dolinie Zakopanego. Zwi.'dzilem

kolejno doline Straiysk, potera za Bramka. wreszcie Matej Laki.

Przy potokacb, pjynacych w tych dolinacii. powtarzaly si.; w z.i-

sadzie gatunki owad6w siatkoskrzydlych D«i wrybitnych lV.znie,

nale2a.ce przewaznie do dzialow Otwornic {SkyaoopmUiaeJ I Wodo-
sovvek {Hydropsychidae).

Dolina Strazysk. jako najbardziej nawudniona, odznaeza si<;

od przyleglych dolin wieksza mnogoscia, okazow, a wodospad S

klawki nacechowany jest gatunkanii. lognacyini sir w dzielniey al-

pejskiej, wzniesionej nad 1250 m. n. p. m., jako w swej wJasciwej

Nawet pod s'ciana Giewontu po kamienistej przestrzeni udalo

mi sie. sprawdzic istnienie wzlatuja.cych do tego pustkowia (,'liro-

scikowatych, odszukawszy po kis'ciacb luznie rosna/vych krzewow

kosodrzewiny Bagiennika Limnophibi.s ihcipiens Klti.)

Przy drodze do doliny Bialego napotkalem wsr6d nagich l.ik

i pol zrodio, wydostaja_ce sie ze zapadtego wyzlobienia. otoczone

kilkoma jodelkami i
~\\ u-rkami. Za potrz§sieniem drzewek zlaty-

walo takie mnostwo owad6w siatkoskrzydtych, ze w pierwszej

chwili niepodobna mi bylo rozeznac ich osobniki i musialem z wy-
tezona uwaga sledzic za kazdym gatunkiem z osobna, bym niogf

rozeznac wszvstkic gatunk i -sradza . < si^ przy zrodlowisku. Je-

dnakze okazala sie ta mnogosc mala, tylko czastka tej ilosci, ktora

zastalem pozniej przy innem zrodlowisku. mianowicie przy wy-

wierzysku Bvstivj za 'Ku/iiieanii. Woda odptywajaea tutaj po stoku

zbocza do wa_wozu rozlewa sie. po wv/lol>ieiiiacb i zapadhnarli.

a wskutek tego tworza sie. zastoiny wodne i te przy powstatym

strumyku garna sie do' odnog i rozpostartyeh mokrzadel. WJaSnie

te spokojne odlewy i moczarki sprzyjaja ga.sienicom pewnycb ga-

tunkow owadow siatkoskiy.vdhch, ktore wraz z gatunkanii. wyle-

gajacymi sic z biezaivj worlv," wvtwarzaja spotegowany objaw wy-

step'ujacych przy tern zrodlowisku owadow siatkoskrzydlycb.

Okolo zrodlowiska roje owadow siatkoskrzydlycb koczuja

po r6znych miejscach. Jedne zlatuja, z galezi drzew wysokopien-

nyeh, inne przesiaduja^ po szarej kbrze pni. inne obai

kie krzewy. Pewne gar me do wvboru szpil-

kowych drzew i krzewdw za siedzib§, inne zas wola. w Weiastej

koronie wybierac schroniska. Szpary i ezeluscie gbizow sbr/a nn

rowniez za krvjowke i wsuwaja sie. one najliczniej w wydra_zenia

skal nad woda rterczacycb. M ! « P°,
tod

*
v~

gach roslin nizkopiennych, nie wvbiczajac mchnw 1 hszajcow. po

"erai pelzajaeych. Nagle sploszone na stanowiskach v.

najcz^aciei " padaja natycbmiast na ziemie jakby niezywe 1 w«ra-

waja si§ w szpary, skad nie mozna ieh wydostac bez narazenia

Ra uszkodzenie.



Ohociaz wywierzysko Bystrej w Kalatowkach nastr§cza ko-

rzystne stanowisko dla owadow siatkoskrzydlych, to przeciez sto-

sunkowo mniejs/a ilosc ich zauwazalem przy niem, niz przy zr6-

dtach pod Boczaniem, a nawet brak niektorych gatunkow. Przy wy-

wierzysku Bystrej w Kalatowkach spadek wodyjest gwaltowniejszy 1

strugi me tworza zastoin, wlewajae sie pokrotkim biega do g!6wiiego

potoku. Nie znajduja. wiee tutaj gajsienice tak korzystnych warun-

kow dla swego rozwoju, jak przy tamtych. Wprawdzie pewne ga-

tunki stale powtarzaja sie przy zrodlaeh wielkich, jakie w kranue

regli Tatr sa dosyc czestem zjawiskiem, jednakze przy szczegolo-

wych badaniach niektore patunki wykazuja_ roznice fauniczne tycli

zr6dei. Malo wprawdzie dotychczas mamy wiadomosci pod tyro

wzgledem, lecz juz zebrane stuza za dowod tego objawu w roz-

siedleniu fanny tatrzanskiej. Przyklady na poparcie tego twier-

dzenia przytoczone sa przy zwiedzaniu tych samych zrodlowisk

przeze ranie w nastepnem lecie i widoczne sa ze spisu dolaczonego.

Z badaniem owadow siatkoskrzydlych w doskon. i

laczylem badania gasienie i poczwarek zwlaszcza u Cbroscikowa-

tych, ktorych domki zapelniaja w wielkiej mnogosci wszystkie

wody Tatr, a najwiecej wiekszV potoki. Za odchyleniem kamiem

w potoku zanurzonych spostrzega sie domki te albo przymoco-

wane do spodniej czeici kamienia albo poruszajace sie z gasienica,

ktora gramolisie, chwytajac pazurkami i wloska'mi nog ehropawe

zadareia i rysy, lub opada 'ciezarem swoim na dno, gdzie po plasty

miedzy kamieiicem. INie

zbite w kupke. wisiorki

przymoeowanych domk6w, pochodzace od zasklepionych poczwareK,

kt<5re zgromadziJy sie. na jedno miejsce dla zapoezwarczeoia W
poprzyczepialy sie oprzedem nietylko do powierzchni kamiem,

sz takze do siebie nawzajem. Domki w Tatrach napotykane juz

•zy pierwszem ich obeirzeniu przedstawily mi sie odmiennie o

mego gatunku naleza,eych. R6znice. ich spowodowata jakosc skla
-

nikdw, z ktorych sa, zlepione. Domki we wschodnich Karpataca

zfozone sa najczesciej z piaskowca karpackiego albo ze
.

sm
^|_

lupku, dlatego barwa ich jest przewaznie szara, ciemna, a powierzc^-

nia gladka i przez tarcie przy pooiwaniu sie gasienicy o tv

^
ar

przedmioty albo przez samo zeslizgiwanie si§ warstw wodnycb wy

polerowana; domki w Tatrach zas* sa. przewaznie barwy jaskraw j

i maja ksztalt bardziej kantowaty, poniewaz granit i inne s' J

o jasnych barwach sluza gasienicy za skladniki do budowy, a•**',

dose" tych tworzyw nie ulega latwo ogladzeniu. Czestokroc doffl^

taki z Tatr pstrokaci sie, r<5znobarwnymi skladnikami, miedzy

rymil^nia sie najjaskrawiej Jyszczyki ikrzysztaly. Nawet do ?

ze samych ziarnek drobnego piasku zlepione, wykazuja W



trach barwna roznic§, pochodzaea od r6znosei piaskowatego two-

Nie mogac dla braku dziel odpowiednich oznaczyc" gatun-
kow podfug gnjsienic, znosilem zyjatka w domkach do odnogi po-
toku na Klemensowee, gdzie umieszczatem je pod druciana. siatka.

Wylatywaly z nich wprawdzie niektore przeobrazone do doskona-
Jego stanu, lecz znaczniejsza ilosc ginela, nie znajdujac warunkdw,
w jakich zyje na wolnosci.

Ze wszystkich krain Tatr najwiecej ozywiona owadami siat-

koskrzydlymi kraina regli jest zarazem g)6wnem ogniskiem dom-
kow gasienic, ktore garna, sie gromadnie do wodospadow, do pro-

gow schodkowatych, jako tez do zatok, wir6w i odnog potokow.

Przez caly bieg potokow w reglach najwiecej rozpowsz.-ch-

nione sa walcowate rurki domkow. nakzaeych do Omrzyszki Dru-
sus discolor Ramb.), a zbite w kupki wisiorki tych domk6w na-
leza do zwyklych rzeczy.

Wielkie mndstwo kamyczkowatych plackow albo csdlenek,

przymocowanych do kamieni* zanurzonyeh w potokach. jest dzie-

lem gasienic Otworowek (Rhyocophila) i Broszezeli (Philopotamm).

Skladnikami domkow Otworowki sa drobne kamyczki. na ksztalt

czotenka do podstawy duzego kamienia przytwierdzone w ten §po-

sob, ze we wydraieniu czolenka mieszkanka jego porusza sie

swobodnie. Do bokow cz61enka przymocowane sa wie.ksze odJamki

kamieni, aby tern trwalej zlepieniec domku oprzec sie. mogl falora

wody. Domki Broszezela [r/r.K'.-iwiaja placek zlozony z nieregu-

larnie pozlepianvch kaniv.v.k.'w. m . i/v ktorymi zdarzaja sie tak

wielkie brylki, ze trudno sobie wyobrazic, jak moze tak malutkie

i watfe zyjatko, wewnatrz zyjace/taki ciezar przesuwac i dopaso-

wad przy wykonaniu 'roboty 'budowlane.j. Domki ostatniego ro-

dzaju sa taksamo jak pierwszego przymocowane do wiekszy<-h ka-

mieni i zapobiegliwosteia ga_sienic zabezpieczone od wpJyw6w ni-

szczaeyeb.

Z innyeh domk6w zwracaja uwage. rozki z piasku. ksztahu

trabki mysliwskiej, paciorkowatej robuty, p^Jzajar-e po dme poto-

kow. Ze szczelnie w rozku zasuni [°jf P° Prze
"

obrazeniu sie. szaroskrzydle istoty z rodzaju Dzeligi (EccUsopteryr).

Walcowate rurki mniej lub wiecej zakrzywione o romej diu-

gosci i grubosci, zbudowane albo z grubego zwiru albo z odlam-

k6w kory drzew, naleza. do wiekszej ilosci gatunkow z rodzaju

Kleczara (Stenophylox), rozsiedlonego po caJyeh reglach.

Z pozniejsza pora lata pojawia sie w potokach w
hczba malych prostych rurek, skladajacych sie w czesci z drob-

**S, w czes,. j piasku. oraz z odlamkovv ro
alinnych. Riirki te naleza do rodzaju Szezeciowlosa L

1 prawdopodobnie do gatunku viUosa Fab., ktory jest pospolitym



g j6zEF DZ1BDZIELEWICZ

jrorskim mieszkancem,wyst§pujacymwp6zno-jesiennej porze,awTa-

trach juz od potowy sierpnia. Dziwaczne ksztalty rurek z naje-

zonvmi kolcami i ga^zkami roslinnemi, rozpowszechmone w dol-

nYm biegu potokow, naleza do rodzaju Nazki (Ealesus), ale gatimku

me mogJem sprawdzic, gdyz jawi sie w pozniejszyra czasie, mz za

pobytu raego w Tatrach.
.

Oprocz wspomnianycb, wiele mnych domkow rozmaitej wi*

kosci rozmaitego ksztaltu i o r6znych sktadnikach znajduje m
w potokacb krainy gorskiej Tatr i najwieksza ich ilosc groroadzi

sie w takich miejscach, gdzie tauiowany przeplyw wody me za-

garnia ze soba zwiru, piasku i resztek swiata roslinnego, jako to:

korv, todyg, drzazg pni, odlamkow korzeni 1 ga^zek, szpilefc

i lilci z drzew opadlych i t. p. Wszystkie te przedmiot^ *M?

gasienicom za skJadniki do budowy, wedlug sktonnoaci iyjajjka

w' doborze budowlanym; dlatego gasienice szukaja, takich miejac

i stale w nich przebywaja. Domki nagromadzone w tych miej-

scach, gramolace sie po naniesionem smiecisku, stanowia. z mem

razem jedne mas§, poruszajaca, sie w zamecie wodnym jak w mro-

' 1S

\ przemiana, do doskonalego stanu rozlatuja sie skrzydkte

okazy po okolicy i chociaz cz§sto gasienice rzadszych gatun&ow

napotyka sie po catej nawodnionej przeatrzeni, odszukanie owa

doskonalego znacznym podlega trudnosciom.

Oprocz rodziny Chroscikowatych (Trichoptera) zastatem z kon-

cem lipca wide przodstawicielek rodziny Widelnic (Perhdae), p°-

iawiaiacych sie w najwiekszej potedze w okresie wiosennym.

•Przy zrodlach i potokach unosily sie w chwiejnym to*

szmaragdowe Szczetnice (CMoroperla) i mniejsze od men i ^ j

sze Rownolotki {Isopteryr*. Takz- StaMki (L*uch'd) z okopcone

ciaiem i skrzydlami mieszaJy sie z tamtemi, jako najblizej po

wny rodzaj. Natomiast duze wlaaciwe Widelnice (Perla, W 9

pteryx) nalezaly do osobliwosci o tym czasie, poniewaz tak w
^

raeh jako tez na rowninach wlasciwa pora, ich pojawu .l
est

ozWOju
nastapienia ciepla po zimowem uspieniu i poczatkowego ro

"10SD

Wsr6d badan potokow i zr6dlowisk w okolicach ZakoPan^
oczekiwaJem dnia pogodniejszego, aby udac sie do jednego i

w6w tatrz&nskich. ^ny
Stuwy, jako zbiorniki vvodv stojmvj. wyw,,rM.,a hard*) wa*J
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;
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vnyW bagnach i stawach zvi-t w pienvotnym -

(Libelluhdae) l kupiu sir do ivcli wud w rh^k.-i

zabezpieczenia bytu dal^zytn pokuleniom. Dnia 4t
sierp^a



Jem sie. ze a. p. Wladyslawem Boberskiin, badajacym porosty kra-

jowe, do najblizej poiozonego stawu Toporowego. Przy tej spo-

sobnosci zwiedzilem moczarki, lezace przy drodze na Wakatnundaka,

polan^, na poludnie od stawow Toporowyeh. Proraienie rfoaoa,

przclostajiicu sie. przez szczyty drzew oddalonvch <.d pierwszt-go

z tycli moczarkow, otoczonego borowkami 1 mnyiii. krzruaiiu.

ogrzewaiy zacisze tutejsze i wywolywaly na tem nueiscu pndwv/-

szona. deploy powietrza. W tem cieple rozkoszowaly B* Ondyay.

Uwijaiy sie. razno do kola wody, wypoczywaly chwilowo po ster-

czacych z wody todygach roslin i po okolicznem runie, poo*»

znowu wyprawialy zwyczajem swoim razne gomtwy. Bfo icta

wiecej gatunkow, i pierwszy raz w Tatrach .potkatnn .]< tutaj

w znuezuieiszej liczbie na jednem miejscu zgromadzone M»'« zy

zwyktemi Wazkami i Szablakami: Libellula depressa L., Diplax

vnlqata, *,m.iun,ra i fiaceola dostrz^K-m dwa p-tar/al.
;

ykazy rza'l-

ki , , ,auej tylko ze zachodnioh dzielmc Polski, Zalotki Leucorrh,-

nia dubia Vand. po runie polatujace. \\ uloL-znie byty tylko za-

bytkiem liczniejszej gromadki z wczesniejszej pory lata, a me za-

statem icb juz wcale za nastepnem pr/xl.yN „i n.ujem do tego

bagienka dnia 10 sierpnia. Grupe Wazek uzupetmai okopcialy

Szablak Diplax scotica Donov., latajacy w kilku okazacn w oto-

czeniu i nad woda bagienka. Byio to pierwsze sprawdzeme istaia-

nia jego w Tatrach.

Nad kazda stoja

sie. o tej porze Szklarka Aeschna cyanea J

nad tem bagienkiem w kilku okazach.

Z mniejszycb Ondyn plasaty po sitowiu km***

Patatki (LesL iympha Vand. , a po runie borowek nng^a «*

na tie ciemnej zieleni w cieniu karminowo-kaldunowa £atka Pyrrho-

, , „„ •„ •

H,,. ;,p wvtacznie gorska mieszkanka.

Ba^ko "pomniane
7
wyprzedza inne bf,^^

rzedem aa nieoi, w dalszeni zwarciu leanem. Na «*

giennie*pr Ondyn, abrak ichw^um^
mozna tylko niedostatkiem swiatia i ciepla W lesnej, zwartej

oslonie.
t

Wszystkie te bagna polotone a, «iP^»^ ia
Toporowego. OdpJywajacy z

,; do sta.

lewmiejpoloionej k ^ ztozone
wu Toporowego i zanosi do m j

'

jest dn0
z resztek swiata roslinm-go. Resztka.m tenu za| lMM J

stawu, w ktorem wytworzyl sie. przez gnicie i •
.

-
-

namut, wnikajacy Jo wa/stw wody catego
J
torcm «U. V

ta, obumierajaca roslinnosc dostarcza da zyjacego wg
swiata zwierzecego obfitej zywnosei tak.r«W^

Pelno
cej. Roi si« w stawie Toporowym od przer6znycn ow*



ich na dme, gramolacych sie w ggstym nainule, wiele podsuwa si$

pod saraa powierzcbnie albo pJynac swobodnie ku gornym war-
stwom wody albo przewijajac sie. po Jodygach i galeziach roslin

podwodnych. Nie brak owadow takze po krawedziach przybrzez-
nych stawu

;
jedne owady same sie. do nich garna , inne zanosi

koJysana wiatrem fala.

Niemniej ozywione jest owadarai otoczenie stawu. Kazdy
rz§d owadow jest tu zastapiony, a rej wioda. przed innymi nadobne
Ondyny, uwijajace sie. w powietrzu raczo i zwinnie. Najwieksze
mi§dzy memi Szklarki (Aeschna) przemykaja, szybko nad zwier-
ciadlem stawu, a za stalsze koczowisko obraJy sobie poJnocne brzegi
jeg), dokad przez szczyty drzew przedostaje si§ najwiecej swia-
tfa sbnecznego i gdzie szuwary i trawy rozrosiy sie wyja_tkowo.
Frzypieraja.ea do tego brzegu polanka wabi murawa Wazki

?
po-

iurkujace nad wierzcholkami podrostow swierkowych.
Zblizak sie. wtasnie godzina pomdniowa po przybyciu mojem

do stawu, a w tej porze dnia najrucbliwsze sa Ondyny.
Mialem wi^c sposobnosSc* zbadac wszystkie Ondynv, jawiace

sie w peJm lata przy stawie Toporowym. Z rodzaju Szklarki
uwijala sie okolo calego stawu pospolita Aeschna cyanea Latr.

Kzadsza od niej juncea L. wzbijata sie do wysokosci 8zczyt6w
!i drzew i cbwile polatawszy, wracala do stawu. Gatu-

nek ten, rozpow*/. -:uii..ii\ mkxe w kraju naszym po polnocnej
nizmie wyst§puje w reglacb Tatr w wiekszej liezbie okazow, niz

po okohcach r6wniny.

m

Oba gatunki wyl^galy sie. podowczas swiezo ze stawu i wiele

Jupmek z poczwarek znalaziem uczepionyeb do szuwaru, lodyg

nield

Ster°Z^Cych Vrzy brzegu ,
nira je wiatr zdoM zerwac i roz-

Z rodzaju Szablakow: Diplat flaveola, sanquinea i vtdgnta

obraty sobie polane za gfciwne koczowisko, kraza_c i furkoczac
ustawicznienad trawami i krzewami. Rzadko mieW si? z niemi

JJiplax scolica, wpadajacy w oczy czarno-okopcialym odwlokiem.
ronad sama woda_, przy jej skrawku przemykala szybko zielonawo-
kruszeowa Przeniela w jedynym okazie, a' po jej schwytaniu oka-

zaJos.§ ,
ze jest gatunkiem, znanym w kraiu tvlko z Tatr, Epitheca

arctica Zett.
J J

Miedzy szuwarami podlatywaly kruszcowe Palatki (W)
1 Latki (Agnon), Jechtajace wzrok modro-obraczkowym odwlokiem-

>

*„«.«*, gdy w gdrnych sferacli powict
rodzmn Undyn opanowala swa_ |, rz,wa-a imw zastepy owadow
przy stawie Toporowym. nu.iejsze i vv^tlejsze Chroscikowate zajety

dolne otoczenie stawu, po wyl^ni-m uq , niego w postaei do-

skonalej. Malutkie z« z*r,cisto-s/an-mi skrzv.lh.n.i z rodziny Wa-
satek (Leptoceridae) zastatem w wiekszej liezbie, raczo biegaja.ee



k..r/vstni- na m/.woj /via /u>r/u zvjacvcl. w, i

'laeh stawu. jak to okazafo sie z PV.mn. lZema >i</ zar'vbku km
ktore w gromadkach, z kilku sztuk zfozonveh. ozvwiaja za-i

miedzylesne tego zakatka Tatr.

Zwiedzilem ten staw powtornie juz dnia 10 sierpnia i pr

konalem sie, ze z uptyweni kilku <ini zaszlv wa/ne zmiany u

jawie gatunkuw owad'.'m siatkoskrzv.Uvch. rim'-A-ik I'hr./.jn

obsoleta. Hag. ni,. jawit sir weak', a \V;>tlik Mu'h,,,,,,/.^ /, ' "". A

ki (Aeschna) lataly w wi^kszej ;!<

Do Latek (Agrionj przybyl niezauwazany przedtem gatunek.

Z powrotem od stawu obralismy prostszy kierunek pr

zwarcie lesne na rozlegle kki rozpostarte u podn
po gestem runic : borowek snula <..- wi.-lka nia.--,.^ S/ablakow

(Diplar fiaveola, sanguinea i vuh/'ifa). si-iau'4-V.'vch sie na os'wie-

tlony obszar z nioezark6w po dolin.-u.-h r-zlany.-I.. ze stawu Topo-

rowego i z bagiemd, cia.gna.cyeh sie. u wsrodlesia, gdzie wyhjgaja. sie

Dniall.go sierpnia udalem m S?o Czarnego stawu pod Ko-

scieleem, polozonego w dzicdzinie alp-j.kiej. Kanek by* zupeb.e

pogodny i cieply . spodziewalem sie u ire poinyslmgo wvniku rnego

Utwi-rdzal miii- w t-m prz.-kvn.-.mu med^taf.-kprzedsiewzi^cia.

zrodlowycdi odph^6w w tej kraiuie. Gdziel jesli nie przy wiek-

szem zbiorowisku i wodv. jakiem jest staw, szukac wypadalo zyja_-

tek, legnacych si§ w wodzie?

Z przybyci*3m do kotliny stawu rozezarowatem si?. \\ pra-

wdzie wysuwac sie zaezety obloki z poza szczytow otaczajacyen

ai od strony poludniowej, ale od chwih do ifcwili ja

«& b) dw wzupelnym blasku
;
a w tych cl

fwae badane owady. Tymczasem daremnie iledziletn za wiek



szemi z nich Ondynarni, sadzac, ze znajda sie jak zwykle przy

kazdym, tak takze przy tym stawie.

Martwota, ktora nacechowana byla okolica wsrud wielkieh

ztamow skaf, nie ust§powaia ani z powierzchni ani z brzegow

stawu, zarostycli krzewami kosodrzewiny i drobna, roslinnosoia.

Od strony, gdzie kotlina laczy sie z rozpostarta wierzchowina roz-

b>z\>t-g.> yrzbi.-Tu -.'Ts.k!,.M-... /, (j m
:
.1/iI u-iatr kilka motyli z rodzaju

Bielinkow i uniosl nad powierzclmie. stawu.

Okoto pohidnia poczeJa si§ ozywiac okolica stawu drobnymi

owadami siatkoskrzydlymi. Przelatywaly cbwiejaco sir simirag-

dowe Szczetnice (Chloroperla rivulorum. Pict. i sudetnia, Kol.

migaly sie w oczach drobniutkie zofto-zielone Rownolotki (Isopte-

ryx apicalis. Newm.), a nikle SfaJdki (Leuctra nigra. Oliv.) o za-

dymionych skrzydelkach obsiadywaiy suknie przecbodnia.

Od stawu nadlatywaly w postaci przejs&ciowej fsubimagoj ze

zamglonemi skrzydlami dwuogoniaste Jgtki z rodzaju Szczecio-

gonki (Baetis), przysiadywaly na glazach brzegowycb, na belkach

szalasu i po wylince wyi'uikiuaty w gorr jako postaeie doskona-te

(imago) o przezroezystych skrzydJach. Gatunek oznaczyfem potem

jako phaeops Eaton, przedtem z Anglii znany. Byt on pod K

pore, lata jedynym przedstawicielem rodziny Jetek przy stawie

Czarnym.

Z opowiadania obecnych g6rali, ze widywali nad stawem

i przy nim wieksze owady z przezroczystemi skrzydknn, ale

w dniach caikiem pogodnyeh i bardzo goraeycb, wnosz§, ze ja-

wic sie musza przy stawie Czarnym Ondyny; nie udaJo mi sij

tego sprawdzic mimo ponownego zwiedzenia tego stawu
;
a za prz)*

ezyne uwazarn niebo przysloniete cbmurami.

Z powrotem od stawu Czarnego zatrzymafem sie kolo drog

do szaJasow na hali Krolowej przy strudze odplywajacego z c
f

lu^ci skal zr6d*a. Tu po galazkach drobnej roslinnosci, poraS^
eej na zwilzonej opoce, spostrzeglem czajacego sie Spryszaka J
tania Wallengreni ML., rozpowszecbnionego po alpj-

Tatr. Z dalszym biegiem strug wody petzaly rurki dom^

Chroscikowatych, zlepione z wapiennrgo zwini i i>k

nych. Byiy one dowodem jawienia sie wiekszej
!

tej rodziny na wvsokosci hal i kosodrzewinv. < {

Scieki i strugi, wydobywajace sie z pomieizy glaz6w najwyz^

Kilka dni ostatnich mego pobvtu w Tatracli

przepedzrtem na poszukiwaniacl. w' najblizs/.yrb ..kolicacb

panego i Gubal6wki.



1 nastepnrm jirzybycicin mojcm

a 1892 roku przy trwalej pogodzu

w£rod lata w Tatrach. Tego sar

tiego potoku, plyna.cego przez Kuzr

n, wyplywajacvm przy drodze do

w tern przekonaniu.

Na polanach snuly sie. Szklarki ;•; h, '• pns.-iw^ >«a

kolebke. stawow i bagien, w posznUnvaniarli /.. /' >\<. <• « '_'-^>

nawinal sie. Szklarnik Gorduteyaster Mdentntn* >H. ./'!' '/"
/ "/.

wiatrem, strudzony dlaiszym totem czep

i jodel, by wypocza_c na chwil§. Szablaki

lakach i ugorack. Wszystkie Ondyny w tei

>t.tl,j pogodv i naiviedzafy tiumnie slnm-fin r^wietl-ne. nieza .>wnt.

lecz nizka. roslinnoscia. poszyte miejsea "' kraim- ivu i.

Miedzy Ckroscikowatemi ubylo w tym '-za-a- i;«
'

>•

( ^
kick gatunkow, ktore az do tego ezasu zastaMn /<-/ <'.-<

catus ML. Tak samo Spryckon /W - """ "' ]
'

wiaevsie zeszlego lata w pehrym rozwoju do polo*

stawal sie. teraz rzadkim. Jak d,

owadow, przestaja.ce zyc w stanie doskonah •

pod-.'rzu z uphwem'lipca. mieszaja. -.'

*zeg„ lata, pra4mac sie nmzna / dat. przyt ( .c/,.n.y •.

^ J^' k
''Ifzonym, w jK.rownaniu / datami. ndno^.-yemi >K f0

'
,

lie kraju, w gJownym wykazie zawartemi.

Dnia 12-go sierpnia wybraJeni i

Olczysk. Badania te la,cznie z nastepu|.r -
nosci. ze potok Olezyska w^chowuje •

ktore wystepnja przy iri&iorw
kaeh. z ta roznica., ze okazv przy -

szczuplego'miejsca, przy tym potoku t
;

nej diugosci biegu/zatem liezba ^ J"*^ V^^aS
Z innyck wzglejw przypomina wa_woz Olczysk pojavvem nrekto

ryck gatunkow owadc J^W *""?Su
rej zebrane wiadomosci podane beda na wlasciwem nnejscu.



Skaliste zwareio brzegowisk potoku Ok'zy.sk. u-oste zrdesienie

wawozu i nizka cieplota wody potoku skladaja sie na znaczno
oziebienie warstw powiotrza \v w.-iwozio. W takieli warunkach
rozradza sie w potoku druzyna owadow siatkoskrzydlych rozpo-
w.-zechninna w reglacli Tatr vv najcblodniejszyoh zaufkaidi, jakie-
mi sn miedzy zalesionemi skaJami \ryply\vajace zn'.dknviska o obni-
zonej cieplooie wody i jakie mit-sci w sobie gleboko zapadly wy-
lom Czarnego Dunajca w dolinie Koscieliskiof.

Jesdi stonce przyswieca
nad potokiem miedzy drzewa
a na pobocznej. kwieeist.j polance w sznurowym lode podlatuje
Smaglec On L. Oprocz tvch nie orzypusz-
czam. by jakio inno gatunki z rodziny Ondyn cechowalv 'dolino
Olezyska w przooia-u lata, od polowy Hpea do polowy sierpnia,
gdyz podczas

_

iik'-o kilkakrotnego w roznycb odst§pach czasn
/uiY'dz.mia dolinv bytyby nie uszly mej uwadze.

Z bogato w dolinie zasfa_pionrj rodziny Cliroscikowatych
zalatuja do nai('iriii!ii('|>z\ di zakamark.'.w

j iskiniowo wvzlobionyrb
skat brzegowych Otwoiwki Rhyacopluln' vulgaris Pict. i Hogeni
ML. Obie sa w kraju wylaeziuani mies/.kankami zacliodnieh
Karpat. a druga .M^zukaban pierwszy w Tatrach. Dobu-za sie.

do nicb o vvczesniejszej porze lata rzadsza Rhyacophila torrenthnn
Pier., tylko z Tatr w kraju znana. Po calym biegu potoku igraja
ze spienionenii falaini Broszezele Philopotamus montanus Pict.
i liulificntus MP., a po stoivzacych glazach i w wystajacych nad
korytem galeziach odpoczywa najmniejsza Otworowka R'h>]n -opluln

Wyliezone gatunki Chroscikowatych s^ wprawdzie po wielu

Ota
viekszych potokach

_
w reglacb rozpowszedmiono. leez

Nowy nabytek dla fauny krajowej, Krazlaczek HaLesus men-
dax ML., pochwycilem w tej dolinie w potowie sierpnia i w tym
czasie takze przy zrodlowiskach za Kuznicanii pod Boczaniem,
jako te4 w dolinie Koscieliskiej. Na kazdem z tvch miejsc jest
on bardzo rzadki.

Przy r6znyeh potokach, strumykach i zrodlowiskach w re-
glach Tatr od poczatku sierpnia obsiadujacy mchy i glazy nad-
brzezne Spryszak Apatanin fimbrinfa. | ;,.,. "pojawil sie okolo 20
sierpnia wzdluz calego dolnego biegu potoku Olczysk w gromad-
kach 1 llosfci, po innych miejscach nie bywafej.

Osiedlony w wiekszej liczbie w dolinie Koscieliskiej Widlo-
&a Pict. nalezv w OfczySfc a. di Ad

rzadkosci i tak samo zdaje sie bye tutejszym mieszkancem Tur-



l:.

nik Acrophylax zerberus Bran., ktorego tylko szcz^tki skrzydel

odnalaztem w szparze jaskiniowej.

Z wyjsciem z ciasnego wa_wozn ku gornemu ptteb

toku na przestronniejsze brzegowiska poszyte lasem snuje &i§ nad

brzegiem w reglach bardzo rozp vanne okoto

zrodet przebvwnjara. < >mrzv-/.ka Z>>-«^ *^«s ML W zwin-

nvch zwrota.'-h Uu najmnie>zy kn gatunek krajovvy, o piowo-

szarych skrzydlach, miga sic przed oczarni i trudno dostrzedz, jak

czai si§ po y

Fo pniach" swicrkmv i jode* i po glazach przesmduje w la-

trad, i.r/oz. mnic odszukana, zatem nown dl.-i taimx krajow.-j

Wnjnmplnh, ,,hreo*« ML., kkra z prz.-nvami pqja™ s,,; iv <•«-

facza 8 i,
:

d«. nici alprjski Spryszak Jjwifriiiia Hfc&itfwiK ML. ).

Dnia 13 sierpnia wybraJem si? do doliny Koscieliskiej, ktora

/u,.1/Imh u ,. pr/..,ln;.n r-.U r/,« i / U sierpnia.

Dk r
,ki " n

i

'"V'y; r^n'
1

'-.';;^ '1/.. iobm-iie.
>trzr/,iua launiczue z obu Lit w i.y -

_

.)

f A„»h<na)
Nad fal-uni p.tnku prz.latuia. jak -trZ , lv ,

•

nnos/.a sie kruszddWC
;

' ,„•.,
hrmvOl, u n/ n 1 I- 1, «/m . ., I -^ ^'

'

,

!

'
''

"oniaate Jetki (Ephemernh^. MiM/.y .-a!.,:-,,.

Fdlwanabrzegn'rosnacei^ si, wysoko nad szczvtann

skapo jest zastajiona .

kolebce5

w boczmcn



:,

Pod pewnym -\

a glowne.n z

tych roznic zbaczafem
z »•*('. wilt-go -zlaku wody rzecznej do wazniejszych pobocznych
dopfywow w dolin o. jak Lodowe zr6dlo, potok plynacv przez

Przy Lodmvom zrodlo miafoni najkorzy^fniyjszy z calej do-
lin v pojmv: ..(Nzukafein przy nieni mVtylko gatimki nowe dla
tauny Tatr. lecz i <lla eah-j iannv kra j< 'Wyj. sprawdzdein znrazein
l>rzy ni.in takie. dla kturycli niiojseowoso pojawu w Tatraeb nie

Zrodtn LodoVe tak nazwane od nizkiej cieploty (4
n
E.) jest

zbiorowiskiem paru zrodet, tworzacych u wypjywu basen naturalny.
X tego basonu wylewa sie, woda w dwdch przeciwnycli kicrun-
k.-vli sli-ii«i-anii. kt.'.rc wytuaiv.aia grzazkie zastoiny,"p:z,platane
wysopkami. na-yconeiiii woda. Xrodla poJozone sa u stop zalesio-
iio^o zbocza. Kdka swierkdw ostania nawodniona przestrzen. Po
wysepkaeh krzewi sie. bujna roslinnose. \\ taxa'wosc-i to zrodla
LM.-wegn podziahdy na owady >iatkoskrzydle, legna.ce si§ tak
w glownym zbiorowisku, jako tez i w rozlewack, a niiedzv nimi
na uarnare >i ( - w stanie doskonatym do zakamarkow, do ktorveh
bardzo niaJo przedestaje sie swiatfa dziennego. IX> takioh zali'eza

sie Turnik Aa-opi/hx zerWu.i Bran z i.kopeial in c\ di in i skrzv-
dJami czarniawo obfoczkowanemi, tylko z ;Tatr w kraju naszym,

:

r\lk,. z .. .^-odkowyeh Air, znanv. Ukrywa sie on
w szpilkach swierkdw i po lodygach gestych burzanow koto zro-

'•'I

1- i v.--,,. L ,/„ o„ u kilkun .- u , k z ich spostrzeglem; w po-
doi.nych warunkach dostrzegtem okaz jedyny w grocie wawozu

Pod cieniera swierkow wzleciata parka nowej dla fanny kra-
ywvj Oinrzy-zki ]>,•»<>,, m/xtus Piet.

Miedzy burzanami wylowilem Bagienniki Limnophihts iqnn-
Hag.

1 affinia Curt.. rzadkosVi przedtem w Tatrach nie'spo-

Jedyny okaz z rodzaju Szczeciowloaa Ghaelopteryx, naleza-
ccgo do pozii ..,; fannicznyeh kraju, znaleziony
przy zrodle Lodowem w duiu l;{ -d.-rpnia. ni^wvldvin jest ,.l.j:i-

wem zboczeii pory pojawu owaddw w Tatracb. Z powodu uszko-
rnnek z tego okazu nie m6g\ bvc sprawdzonym.

Opn'.cz przvtoozunvol. iauia sie przy zn'.dle Lodmvem inne
Uiroscikowate. Takz- rodzina Wid.-lnii- 'iWlnim jest tu nalezy-
cie zastapioiui rzadk.-.MMaini n>zpowszo ( -lniii.n.-ini tv'lko po niekto-
J'.v.-b iiuejscowosciach Tatr.

W ogolnosei ze wszystkioh gatunkow owadow siatkoskrzydiyeh
przy zr6d!e Lodowem w tym jednym dniu sprawdzonyeh i w spi-
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sic dohiczunvin szczegolo

zr6(Uo najwazniejszem jc

tn.in. i
/< j^tunki. zajnmjace g6rna graniee ragli, Bkiipny siq w iej

11111,1

']M,,k. uv^hwajarv ze scieanionego ua\v,i/.u Krakow, rozlewa

si§ u dolnego biegu ' po grubej warstwie kamieAea. I'od tyn,

kainu-iUTin. wpi-zvkrvtvi-.il sfru-ach wody zyja gasldmv Uiim-m-

k.malvcl.. aOnnv.vszka />,:,<„* ,/;*;,',„ li.mk p .zr NW,
;

vimu,na

po calej dolinie lv A-idi.ki.'j. polatup- \\ t.-j im-jm-.-u j.,.-. u naj-

wiykszej liczbic. wpadajae w oczy swen. ja^^hcm zakaru anuan.

Wciemnych grotach wawozu usiada i,a sz;il>;M 1^vl ";'
,

' s
-|

siwa Otworoi '"'•"" ML>*'
;t " *'"

!:

k-cl. pla-i Zn, nuUak Heptagenio venosa Fab. 1 >« •

^.il^iy n

.v.vm^'.u .kat u/latuji- S/czetm.-a f
f/, .„-,, ,

,-A> ^m^nU,,, ,,..

Wgorrn "
,'

"

i miejsca te nawinlzaja w przelocie tylko VV oj*ilki (/W/h.)

tokpodzienu •:-; —'^T^
doliny Kosciehskiej. *

zanikte okazy Widlogo:

rzy* sie przy Czarnym I)una|c-u 1

w okazaol. z rozwiniHemi skrzydia

l/u.ti'.|U

L

V ' nun p/M/M- i lv >^ ^'Vnt'"!
w braku iumth i dostateczneg. eiepla wplyna musiaU na za

nikan
\\^!liU!HH

ZO

Lka, wylatywalv z grot Otworowki Bhyaco-^

Curt, nalezacej do drazyn owadow pory wozesne, w^nx. «>j4.t

km*, znalazt sie w grocie w bardzo ,
^moiiyin pojavv e._

Wymieniono stanowiska wo.lne « .Ui„i, lv- •
1--I - -

powtarzaja si§.

., .. reglach Tatr polo;

w tvm rtawie, tak jak w Toporowym, metna J«

dnie zalegajacego, brzegi uginaja, sie ™*pod stopami ja



i wuski pas it- h. utworzony /.<• -'•; >uogo korze-

nicy regli, w waninkach wviiuouiunvcli. >ta\v Smreczvnski przed-

stawil nu'si. jako bardziej 'zy w. -tna' kolebka dla rozwoju Ondyn,
niz Toponnvy. koluini-wo rdoi'u-' wvi .-!a}.> h<; z powtoki chmur,
gdym sie zblizyt do brzegu te-o stawu i iijrzaloin liczna zgraje

li Omlvn. szybko la'a.j.'yych na<l powiorzcbnia wody.

Ni»/ mt.gac przy.sta.pic do tej wody od t«j strony, z ktorej przybylem,
podszedleni ku lawk-\ utworzoiirj zc splotmv kosodrzewiuy i z tego

ruchomego, wysunietego ku srodkowi stawu przyladka niogkun

nietylko rozezuac okazy, lecz takze pocbwyeie z nicb te, ktore

uznak-m za potrzebne do przechowania \v zbiorach.

W ra^czych awrotacb nad stawem wymijaly sie duze Szklarki
Afsch no lyijnnpn Mull i juucea kin. Sainicc icb trzepotaly sie.

w gestwinie kosudrzowin v. .-Uadajar n.-i kiviuod/.i wody jaja.

Znaczna. ilose Szklarek niozna bylo soldo wyobrazie juz ze

saraego szelestu, ktory rozlegai sie do kola stawu, od tarcia skrzy-

dek zwierajacych sie z soba w przelocie i z uwiezlych w splotack

kosodrzewiny okazow.
Na osobnosci unosifa sir powaznie najwieksza miedzy On-

dynarai Drapiezka Anax formosus V. d. L., przelatujac tarn i napo-
wrot nad najwiekszeini gtebinami.

Skrawkiem wody mkucda przez cale koJo stawu kruszcowo-
zielona Przeniela Epitheca arctica Zett. Szafirowe i bronzowe
Swiftt.-zianki (Calopteryc virgo L.) zrywaly sie z wierzcltolkdw
okolicznycb krzewow i wzbijaly nad szczyty lasow do niewidzial-

nej wysokosei.

Do slonca zwrocone brzegi nawiedzaly Lunnice (Pyrrhosoma
minium Har.), wpadajacc w oczy karminowyin odwJokiem.

Z rozlicznego rod/. a ju ^iM.ib'w, tylko na j/.wvklejszego Di-
plai vulgata L., nie zabraklo koto stawu, leez jawic sie tu mu-
sza inne gatunki i tylko przypadkiem nie natrafitem na nie.

Cala ta zgraja Ondyn rozpraszala si§ i zmniejszala, gdy
cien chmury przesuwat sie. przez zwierciadlo wody, ale skoro sionce

wydobylo sie. z chmur, widzialem. jak < )ndvi.v vvvlatvwaty z gtebi

lasu i spuszczaly sie. z wysokosei szczytow" drzew na dawne stano-

Z inny<ih rodzin nie lldato mi sic podowczas dostrzedz przed-

stawicieli z wyjatkiem ChrdsVi ka k ryganea grandis L.), ktory
zadziwii inn:Le nie maio &y .pi. ,, ny z lodygi padl na wode,
zanui'zonv zinkl w glebi wody dlu2szego 6ledzenia za nim

Niebawem podczas mego krzatania sie kolo stawu. nadciag-
nejy mgly od strony szczytu Bystrej i z mgi:

t . jakby na umo-
wione hasJo, pierzcldy Ondyny w uiedostrzi-zonycli kiemnkacb.
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UstaJ wszelki ruch miedzy owadami przy stawie w przeczuciu
deszczu, ktory wkr6tce rosic poczal i nie dozwoliJ mi dokoriczyd
bardz.e, szczegolowych badan stawu. W nast§pnym roku, z po-
;y'": u

.

' im^'"-" x .trzymania sie przy innych stanowiskaeh dolinv
KoBcieliBkiej, bra k Jo mi czasu do powtornego zwiedzonia stawu^" ei/ "^ Kl -" i kujacego \vi I. much wiadom sci oprocz wyz
wymiemonych o ovvadach siatkoskrzydJych, zamieszkalvrb w tv'.n
zakatku Tatr.

Spuszczajac
zbocza z powroten
warciach le*n\,b -nm.ui bagi.-u i in..cz.ii-kuw. (t.jniv >i,.*po
padJyck dolinkach, Ich polo/., nie u gornej granicy lasow w&„..„
odgrywa role, \\ pionowem ro/.siedkniu ow*ado\\ shitkoskrzvdJych*
'*

I V '
-' "> ' -'- nic\ w wodacb Przypuszcznm, 4e rodzaj

Rl - •"mk.'.u {i.n„i,orhVn*) bibujacy sie w tego rodzaju nawo-
dni.-niu okobry. powinien bye tu hcznie zastapiony, jednakze z po-
wodu deszczu oprocz zwyczajnego, po caJym kraju rozpowszech-
nionego Limaopliihi* tjrf^us. J... ui- udaJo' mi sie' poehwveie wi\--

cej gatunkow.

Po dwudniowej przerwie, podazyJem dnia 16 sierpnia przez
Kuznice ku Kopie Magory, chcac zbadac doling Jaworzynki.W przypuszezeniu mojem, ze zdobede tutaj imwe wiadomosci,
doznalem zawodu, gdym rozpatrywaJ potok, pJynacy przez srodek
doliny, ktorego mala ilosc wody saczyla >i< pi / korvto kamiericem
z-»sypaii.-. \V ckulicv putnku >nuJ\ >•<_ same na'jpospolitsze ga-
luuki Widylnic i Jetek i to w szrzuplej liezbie. WyniosJem wire
przekonanie, ze potoki spJywajace chwilowo, podczas* gwaJtownych
wezbran i opadow, szybko po kamienistym gruncie. nie nadaja sie

do cliowu owadow siatkoskrzydJych wogole.
Gdy takze w bocznyek wawozach doliny nie byJo nie uwagi

godnego do odiulezienia . zwroeiJem sie w powroeie do zrodlowisk
pod Boezaniem, gdzie zawsze jakis szczegoJ prz

"

zany przysparzat u ;ad. mosci i'aunieznych z Ta
przy byJy do dawniejs/ych gatimkow dwa okazy

wiatr balny, wywoJujaey
•sliniiyin, jako tez zwierze-

yjowek owady siatkoskrzy-

j cli wili przypasc do ziemi

aja tmoszone bez mozliwo-

zew lub krzewow albo na

i

okaleczeniu.



Ig JoZlT D/IKDZIKLBWICZ.

Gdy po takim wietrze nastapi cisza, poznac sie daje znisz-

czenie tC-li owadmv na miejscach zwyklego ich osiedlema po

wielkim icb ubytku. Los ten spotkal owady siatkoskrzydJe pod

owe dni wietrzne i wyjatkowo ocalaly takie, ktore znajdowaly sie

w zarisznyeh zakipkacb 'wawozow lub "zabezpieezyly wczesnie przed

wiatreni. '\wi\v:ij;ie sie miedzy skaliste ezeluscie.

Nie spodziewajae >:. <> d^.ukac" czego osobliwszego w \\i.-lw.oj

odlegtosei od Zalo .|»" wl-^ .. n-rani.-zdem sie pivez owe dni do po-

szukiwaii w uboczach drogi, wiodacej do Kuznic, gdzie zakatki

powyz wspomniane byly przed stta. wiatrow ockronione.

Szczegoiowe wiadomosci, odniesione z badan przez te kilka

dni, przytoczone sa zbiorowo. jako odnosza.ce sie. do przestrzem

doliny Zakopiai'isko-Kiizinekic;. \\ dniu Hi >i-rpnia, po ustanm

silniejszego wiatru, zwied/.ileni doling P.ian-go. Doszedlszy do po-

toku' zdziwilem sie. nie d«strzegfszy latajaeyeli owadow siatko-

skrzvdheb. (>.v pochowuty sie w oddaionycb od potoku miej-

scach, |>iv.. v ittownyeh prad<3w powietrznyeb,

ezv «lukuezli\ve'up:ih' wpkn.dv s/.k..dli\yic na ich rozw6j, nie

mozna bylo wnioskowae na p wne. Ze w potoku tym cho-

waty sie zarodki lieznyeb pokolen. dowodzil d.-statek stale przy-

nioeowanyeb do kaniieni <!omk<r>\ z gasieniranii. po progach ze-

sunietego kamienca, jako tez ruelioinvch iknikuw. pelzajacycb na

dnie wirow i odno- Wszvstkie domki na pienvsze wejrzeme

roznily sie od do.nkow, w innveb ndejseowoseiaeh Tatr znajdowa-

nvch.' Miatv barwe jednostajnie ja-no-sinawa.. Barwa ta pocho-

dzila od lupku rozkruszonego w potoku, ktorymto Jupkiem poshi

guja. sie ga_sienice. . ,.

Postej>uja_e wyzej pntnkieni, doszodfein do jeiro wodospadow,

przypadaj;yy(di na' gorna graniee iasow. kforej zblizenie objawia

sie/w kartowaceniu drzew.

Nareszeie przv wodospadach dostrzeglem owady siatko>krzy-

dle. Byty one rzadko zast,,pione. Pod skl.-pieniem skal ukry-

wata si§ wlasuiwa gorneniu biegowi tatrzanskich potokow, jako

tez zi-odlowiskom. na wysokosei nad luOO metr. n. p. m. wypty-

wajacym, Otwon'ovka i:h>f
w.-ophila glareosa. ML., a Spryszak Apn-

tama WaUengreni. ML. czait sie po najglebszych rozpadlmacn

przy rabku zyt wodnych i po roslinaeh, wvra-raj^cyeh na zwie-

trzatej podstawie glazow.

Wyzej nad wodospadami w pasie kosodrzewui]

same tylko Szczetnice (Ckloroprda qmnmntica. Scop.), Rownolotki

(Isopteryx tripunctata. Scop.) i Sfaldki (Lriu-tra nigra. Oliv.), ko
'

lysza,c sie. jak Medne nad kamienistem pustkowiem.

udaua vlko



catego pobytu mego w Zakopanem, kiedy nie moglem wyruszyc
do odleglejszyeh okolic. Ta dolina przyezyn"

p.nii ) l.ion'.w uiuif tk potoki jej gk win . j;

dla i strurayki okoliczne, korzystne nastreczaja stan

owadow siatkoskrzydlych, a nawet pewne
Tatr, zebivme przezf innie. poohodza z tej wyJa<

W samej Klemensowce zbieralem owady siatkoskrzydle z ga-

J§zi drzew szpilkowych, przy potoku rosnacyeh. Zdarzaly sie. mie-

dzy pospolitymi w Tatrach takze rzadkie gatunki, do jakich zali-

cza sie, Zbfdniczek l)oh>phiUt* pnUux. ML. Podlatywal w kilku

okazach nad oeembrowana, kamieniami studzienka, w ktoivj do-

bywa si§ zrodlo. Malutki i caly czarniawy nio Jatwy jest do

dostrzezenia.

Otoczenie wzgorza, Kozincem zwanego, nacechowane jest

takze pewnymi gatunkami owadow siatkoskrzydlych, nierozpo-

wszeehnionymi po calej przestrzeni doliny. I tak zakatek w parku

Modrzejewskiej, przedziergany strurmkami zaei nioir boreni i <>^ro-

dzony spadzista, sciana. wzgorza stal sie. siedziba Bagiennik6w

(Limnophilus), wybieraja_cyck zabagnione miejsca kolo strumykow

do rozrodzenia potomstwa.

Niedostatek eiepJa i swiatla w zakatku tego parku opoinia

' idlych w nim owadow, co widoczne jest na Kusoszezetce

pteryx trifasciata Pict.), lata inc.- j tutaj w polowie sierpnia,

podezas gdy w innych okolicach Tatr nie dluzej jak przez prze-

cia» ro/.budzunej wiosny okazuje si§ w doskonalym stanie. Nie-

prawidtowosc p.ijawu jesiennwh przedstnwieieli uwidocznia sie na

Krazlaczku Unit <m* auricoU^ i'i -I r /.. « -z< -lim .<
> m <ig w kilka

dm potem po ealycb reglack Tatr. Splywa sie. zatem tutaj swiat

wiosenny owadow ze swiatem jesieni.

Do wlasciwos. i . _ ; k •'
i !«•/ '' n

Kleczar (Stenophjlax steUatus. Curt.), ktorego wylowilein ze szpilek

rosnacyeh przy strumyku swierkow.

lnaezej nacechowana jest zrodlo wn krawedz doliny. pr/.ypie-

rajaca do zaehodniej seiany Kozinca, Tu nad strumykicm pola-

tuja zwolenniczki swiatla z rodzaju Otworowek (Rhy«<

tego swiatla przy zachodzie slonca garna sie, Zmarwlociki (Hepta-

genia semicolorala. Pict.).

W zastoiiiacli w gestwinie poblizkiego lasu chowa sie nowy

dla fauny Tatr Krazlaozek llalem* uneatus. Brau.l odszukauy

wylacznio na torn miojsou. I'rzv zrodlach, z pod seiany odplvwa-

j^cych. wiele innvok "..wadnw
' ^iaiWkrzy.lh <-li uzupylni., !' cz: -

zasiapkmv swiat owadow. o.iodlony w U>] mu^eowosci Na o,wu
;

-

tlonym wierzeku Kozim-a usiadaja. w pmdoc-ie z pobhzkich gor

Ondyny, by ogrzac" sie na rozgrzanym kannemstym pokladzie.

fc:



Jednakze wystejmjace przy nmiejszych zrodlach, przy str

y

Tkach, na polanach i u przcdksia owady siatkoskrzydle st\ tyll

czcscia. t'ozlieznycli plemioii. ktdre opanowaly rzeke Bystra 1 ro-
1

odniej plynacy walny potok

'a, wyph wajaca

K il .! w k mi is! , \\ a! . >!• mii na Kal it u k i< 'i

wnolegle do niej po strome wschodmej piynaey

w dolinie Zakopiansko-Kuznickiej. Rzeka Bystra

unosi wprawdzie wielkie masy wody, lecz plyna.c przy sainyni

kraju la.su, w kierunku prostym, nie tworzy ani zakreu>w ani

odnozy. Otacza ja, gruba pomroka lesna. mzwiuniaj^ca sie gdzie-

niegdzie na maJym platku Jakowym. Polozenie takie nie earkiem
sprzyja rozwojowi owadow siatkoskr/xdhcli i dlatogo przeniosly

one nad nie zycie przy pobocznym potoku. ophikwjacym stopy

skalistyeh wzgorz, w gwalkiwnudi skr, t.-.cli. \wiuij g'a.'vch polanki

torujacym sobie przeplyw po koryci" zawalonrin glazami i zasy-

panem kamiencem. Tamowany w pochodzie potok wytwarza za-

padle glebiny i wirowate odnoza, a w gornym biegu w kaska-
dach leja sie jego strugi miedzy czelusciami glazow, pienia, ude-
rzaja_c o bryly kamieni i z szumem przesuwaja nad powierzcbnia
glazow. Spadajaca z podwyzszonych progow woda tworzy na
tej przestrzeni nawet male wodospady.

Przez zrzednialy drzewostan przedostaje sie do lozyska po-
toku dostatek swiatla sfonecznego, ktore, promieniujac od skal
i kamienistych zboczy wzgorz, lagodzi oziebienie okolicy, wywo-
tane naplywajacymi z blizkieb ziodel zimnymi pradami wody.

W tak korzystnych stosunkach, przy sprzyjajacem zaciszu
doliny, przygarnal si§ do tej okolicy swiat owadow, w ktorym
rodziny siatkoskrzydlych, wylegaja.ce sie. z wody biezaeej, rozwiel-
lise/.nily sie na catym biegu potoku. < Jasicni'-.- z i«/h \\ s/.ystkie

odpowiednie dla ich zycia miejsca dna' potoku. gramola sie po
usuwajacxm sir z pud ich r.oz'.-k zwiizo. p.-l/aia po >h-i

:rza--\i*li

zJomach kamieni, cliwytaja sig storczacych korzeni roslin, a gro-
madnie ztaza. sie do wkl^sfosci dna, ozuiac sie tu zabezpieczonemi
od gwaitowniejszych naplyw6w wody. "Prawie na kazdvm wick-
szym zJomie tkwia przymocowane budowle gasienic nien'ich miych
i grona domkow z poczwarkami. Tak samo jak gasicnice we
wodzie, oblegaja otoczenie na caJym biegu potoku postaci dosko-
nale tycb owadow. Unosza. sie nad wstega w.»dv. oUatuja gaiczie

drzew i krzew6w na brzegu, praetlizguja "si§ przez spieuionc ko-
ttowanie wody u wodo^padnw. zlatuja i' przclatn.ia w rozmaitych
kierunkaeh, a przewazna ilose ukrvwa sic za duia okolo potoku
po roznych kryjowkach.

Przeszedlem kilkakrotnie bez przerwy bieg tego potoku na
dJugosci od Klemens6wki do zrod.'k a bftdama moje przckoindy
ranie o wystepowaniu staiem i wyJacznem pewnycb gatunkow, na
pewnych tylko przestrzeuiacii. Wiadunu^-i p„d tvm wzgl§dem



:j:i:

Zestawiam tutaj grupy gatunkow. j.ojawiajacych sie. tylko

w pewnych cz§sciach biegu potoku glownego, pomijajuc zruilio-

wiska pod Boc-zanicm, kf«'»re stanowia wyjatek. l>o. rhoria/. nizcj

polozone od zrodel pomniejszych doplywow, odznaczaja si§ gatun-

Powyzej U)!)i) ni.-lrmv n. p. in. jawia sic od os.tatnu-li_.lni

lipca poza polowe, sierpnia kolo zrodel i przy pocaatkowyin bu-gu

stmmykow, odplywaj^cych po stokach Boczania i na przeleezy

Noaala

:

Drums trifidus. ML.
Apatania Wallengreni. ML.
Apatania fimbriata. Pict.

RhyacophUa philopotamoides. ML.
Isopteryx apicalis. Newin.

I.eiiHrn nujra. Oliv.

Na wysokosci nad 900 do 1000 m. n. p.m. przy zlewiskn

powv/szvcl. strun.vkow do zgrubialego rami.-nia. jako tez przy

tnn'rauHft.iu ../ d'o pnniczi-nia sie kilku ramion w walny potok,

cylindrica. De Geer

onracvch dni pogodnych, przebywaja i

przedlesiach

:



DZIEDZIELEWICZ.

Halesus auricollis. Pict., od druguij poJowy sierpnia.
Drusus discolor. Ramb.
Potautorites hiyuttatus. Pict.

Ecclisopteryx guttulata. Pict.

Ecclisopteryx madida. ML.
Philopotamus montanus. Donov.
Philopotamus hnlificatus. ML.
Ilhtl'icophila obliterata. ML.
Rhacophila Hageni. ML.
Rhyacophila vulgaris. Pict.

Rhyacophila tristis. Pict.

Chluroperla grommatica. S.
Leuctra cylindrica. De Geer.
Leuctra nigra. Oliv.

Heptagenia semicolorata. Curt.
Heptagenia venosa. Fab.

Do chwilowo przebywajacych naleza:

Aeschna cyanea. Latr.
Aeschna juncea. Lin.
Onychogomphus forcipatus. L.

Zdarza sie o tej porze okaz postarzaJy, latajacy u przedle-
sia Cordulegasfer bidenlatus. Sel.

_

Za poczatek dolnego biegu wspomnianego potoku poczytujennej^mW gdzie po rozszerzunem. kami.-ni^n. tozysku roz^aJe-

Przy dolnym biegu potoku zauwazylem mniei przedstawicieli
owadow BiatkoskrzydJych, nix , szego biegu .

Powtar^a si§ tntaj niektore gatunki, jawiace sie przy srednim

Drusus discolor. Ramb.
Ecclisopteryx guttulata. Pict.

:::S" Ust^ewewczesniej^ pee.

Heptagenia semicolorata. Curt.

w ?° V? EP^W Satunki temu biegowi wlasciwe, do
ktorych iii: ' ,w. scop.

Na pochylonych ku potokowi
,
la. Zczv ? n.-..-I. l„b zboczach

\V-

, ?'' M T " i"--"'-.K«"' «'« «»i-.h<-« do ,,„,., l,,zn, tu Szablaki:
Lhplax vulgata. -L. flaveola L. i j*,,,,,,/,^. ^liill.. a nad tozami
zrywa s,e nadobna Switez.anka Go Har<

Z. przyczyu
,, ,u vz,j wspo.,ii 1 i. 1 „v,-| 1 /,.>tawi.un vv osobnej

nZ' gf imn
ZaUWa'aUe Pr^ ^WdbwiAach potoku pod Bocza-mem nad 1000 m. n. p. m., chociaz wchodza w zakres grupy



wyliczonej z przestrzeni koJo zrodel i poezatkowego biegu potoku.

Gatuuki wvhic/.nie przy zrodlowisku przebywajace, a na reszcie

sieci wodnej potoku nie zauwazane odroznione sa gwiazdka.

*) Stenophylax nigricornis. Pict. Przy moczarowatych strugach zro-

dlowiska.

*) Halesus mendat. ML.
Drasus annulatus. Steph.

Drusus trifidus. ML.
Fotamorites biguttatus. Pict.

Apatania Wallengreni. ML.
*) Crunoecia irrorata. Curt.

Pkilopotamiis ludificatus. ML.
*) DolopMlus copiosus. ML.
*; Plectrornania breris. ML.
RhyacopMla vulgaris. Pict.

Rhyacophila tristis. Pict.

Rhyacophila glareosa. ML.
Rhyacophila philopotamoides. ML.

Clilomprrfa grammatica. Scop.

*) Chloroperlat sudetica. Klti.

Isopteryx apicalis. Newra. .
,

*) Taenioplryx trifasciata. Pict. (Jawi sie po przerwie przy bocz-

nym strumyku w parku Modrzcjewskiej).

Leuctra cylindrica. De (Jeer.

Lenctra nigra. Oliv.

Xemura lateralis. Pict. ., , „„-„:_ir<!„ n

k,/ i [lmv.-ln I
/-' ' ; '•' vsr<;p do znajmno* p onowego roz

na to pionowe rozsiedlenie zawisl od ^J^^J^T
z roznych dzielnic Tatr zebranycb przez przeciag calego lata.

Dnia 24 Bierpnia wybralem sie ponownie do Stawu Czarnego
1)nl

'

8ie przysporzyc nowych
'

l0<1

,

K "~'
: ,,-i.iki. j-ikie H"'"'V p,.,,rzo-

_

; ,j ,},.„, Grab) deszcz chwilowo

;;:;;,';,,,'T * p^aw^e ** o^6w w pet-

dnia 28 sierpnui

halnvm i jego

-one Wiercby.



W czasie koncowego pobytu mego w Tatrach, posta.piwszy

do zmttuwisk w Kalatow'kach zn>tatem tylko kilka okaz.'nv owa-

dow siatkoskrzvdhcli, pozosfahvli p<> Imrzv z lieznej dawniejsv.ej

druzyny.

W powroeie z ( 'zerwonych \\ ierclmw, na ktore wydostaiem

sie dnia 28 sierpnia. sp i-tr/.-^'lon na liali lvondratowej obok sza-

las.'iw cirmiia plana- wody. zahirajacrj posnal kannYrica i murawy.
IVzdrzewna te przestrz.-ri okraszah jrdynie rzadkie platki koso-

drzewiny. Za zblizeniem sie do togo miejsoa. przokonaJeui sir.

ze utworzyto sie tu bagno, ktorego iia<;a powierzdmig okalaJy

podmulone, grzazki.a trawann zarosfc hr/.<.-gi.

Poniewaz nie dopatrzyiem sic. nigdzie sladow dobywaj%cydh
sie zrodet, wnosze

, ze bagno to powstafo ze sciekow stopniafego

sniegu i lodu. oraz z <l -/ mych w kotli-

m., a zatem waznem dla rozsiedl.-nia ow.ul'w siatk<^kr/.\ dlvcli

w Tatrach.

Wszystkie Ondyny lataJy srodkiem bagna. ZdotaJeni roz-

roznic miedzy niemi dokladnie Szklarki Aesr/tnn cyanea Mull,

i juncpa L. Szczuply ich orszak godowy krzyzowat sie miedzy
soba w locie. Zblizona, do brzegu Przeniele Epitheca alpestris Sel.

udaJo mi sio poehwycie w siatke, Hyhi lo jedyna samica, jaka
w Tatrach odr-zukahan

, nienasuwa jaya zaduyi watpliwosci o ga-
tunku, podezas gdy przy innych stavvach tatrzafiskick trafialem
tylko na gatunek arctica 8e\.

Nie mogfem dostac sie blizej s'rodka ba^na. aby zlowio
szybko przemykajace nad powi.-rzclmia wody dwa ..kazv Zalotki
Lmcorridnia. Roz.'znalem mdzaj po czarnv.n kddunie'i koscia-

no-biaiem czologlowiu, jednakze gatunkn nie mogiem stanowczo
rozp /Mar i przypuszczam tylko, ze jest nini n.hieunda L.

Oprocz Ondyn polatywaly przy bagnie Szezetnice (Chloro-
pcrln riculovum Pict.).

Obok tego bagna, zajmujacego zaledwie kilka metiw kwa-
dratowych, znajdowalo sir drugic o wi.de nihi.jszr. wvdajaee sir

jakby kahiza deszezowa. Uwijajaee sie nad pierwszcin Szklarki
w gonitwach zapodzaiy sir na to drugi<>, a|.- polatawszv mala
chwile, wracah- na stale koczwwisko.

rrzypatroj%c si§ obrotom Ondy
Szklarek. przypadtezj do wody na krai

nurzalv niiedzj spl \\ galazek roslinny
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nocy bywaja zimne, a wtedy gina Szklarki w doskonalym stanie

f"
sk}; " m;l

.l;'i w bagnie wynika, ze ono nie jest przelotnem
kuczowiskiem Ondyn, lecz stalem gniazdem rodzmnem. opu^va-
nem czasowo dla braku zywnosci. Gdv nadtjdzie czas ,,0( |,'m
wracaja Ondyny do tego bagna, wychowuja.cego nastepne poko-

Polow wspomnionej wyzej, watpliwej Zalotki nie udaJ mi
sie zaeza_I bowiem deszcz padac, a Ondyny, jak wiadomo, gdy
niebo sie zachnmrzy 1 na deszcz sie zanosi. praestaja lata.'- i ssu-
kaja, vv okolicy sehronienia.

dniem zakonezyiem inoje badania w Tatracb, a od-
moge, ze nie pozostalem w nich przez <

aby z okresu poznojesiennego przyspomV wia-lomnsci o t'aiini."

owadow siatkoskrzydlych.

Z kilku okazow, zebranych dla mnie przez grzecznosc w Za-
kopanem, w ciqgu wrzesnia, a zniszczonych w przesylce, moglem
tylko oznaczyc Tlhijacophila obliterate ML., ktora zbierafem przed-
tem we wscbodnich Karpatach przez pierwsza. polowe pazdziernika.

PoJaczywszy dawniejsze wiadomosci o owadach siatkoskrzy-
dtych z Tatr, z uajnowszemi przeze mnie zebranemi, zestawilem
osobny wykaz tych owadow odszukanyeh dotychczas w alpejskiei
dzielnicy krajow Polski. Wykaz ten, jako tez po nim nastgpu-
ja,ce najnowsze wiadomosci ze wschodnich Karpat pochodzace, po-

" —upeinienie mego przegladu krajowej fanny.daje jako

ykaz o\\ii(I('.\\ siatko>kr/.\.N\i-li \. <i mpt, rn <t l's,-tnloneuroptera)
lalezionycli «!.»!> clirza- w Tatrach. uiaz nzupchiienie piz.-ladw o-lo-

szonego w Sprawozdaniacli Knmisyi lizy..-ra!i.zm-.i \> Krakowi.-

Neuroptera. Sieciowki.

Fam. Panorpidae. Wojsiiki.

Panorpa alpina Ramb. Rozpowszecbniona po calej krainie

najrzadziej polatuje po I'unie u przedlesi i na polankach.

krainie hal i tnrni no kosodr/.rwinirW iniiifj-zej ilosci

i po nizkopiennej roslinnosci



.lOZEF DZIKDZLKLKWK Z.

1'anorpa communis L. Az fto g&*y pas regli wszedzie roz-

powszeclmiona przez t-atu oieplq. pore lata.

Panorpa germanica L. Przez poczatkovva pore lata, w reglacli.

Fam. Triehoptera.. Ckroscikowate.

Subf. Phryganeidae. Chrusciki.

Phryganea grandis L. Przy stawie Srareczynskim 13 sierpnia.

Phryganea striata L. Przy stawie Smreczynskim w lipeu

(Dr. Wierzejski).

Phryganea obsoleta Hag. ML. Z gatunkiem varia F. naj-

blizej spokrewniony, lecz od niego jasniejszy i po wiekszej

cz§sci mniejszy. Samice wieksze od samcow. Caly jasno

popielaty. Przednie skrzydla popielate z ciemniejszem, sza-

rawem nakresleniem i takaz wstega ukosnaj. Dolne przy-

czepki samca {npp. an.) wzmefiione, z kolaakowatem ramia.cz-

kiem. Ostatnia obmczka odwloku samicy z uszkami po

bokach. Kilka okazdw ze stawu Toporowego dnia 4 sier-

pnia. W Anglii, w Szwecyi, polnocnej Rosyi, Islandyi,

Finlandyi, Bawaryi, Szwajcarvi. W okolicy Krolewea (HB).

6la.sk. (SA).

Subf. Limnophilidae. Bagnowki.

Grammotaulius atomarius Fab. Przy bagnach, stawach i mo-

ezarach w reglacli.

Limnophilus flavicornis Fab. Na calym obszarze, az do kra-

iny turni w poczaikowej porze wsrod lata.

Limnophilus decipiens KIti. Przy moczarkacb i bagnach w re-

glach (bagna koJo stawu Toporowego, park Modrzejewskiej).

Nad wodospadem Siklawy pod Giewontem (nad 1700 m.

n. p. m.).

Limnophilus igwiruH Hag. l'rzv >.v<'4\r Lodowem w dolinie

Koscieliskiej i przy bagnach koJo stawu Toporowego w sier-

|)iiiu lirii'dzo rzadki.

Limnophilus affinis L. Przy zrodle Lodowem 13 sierpnia.

Limnophilus griseus L. Pospolity przez cale lato na catym

obszarze. Wzlatuje do kosodrzewiny, w ktorej kisciack

szpilkowycb ukrywa sie.

Acrophylax zerberus Brau. Przy zr6dle Lodowem w dolinie

Koscieliskiej, w grocie wa_wozu Krak6w, 13 sierpnia. W do-

linie Olczysk znalezione w grocie szezatki skrzvdel. pra-

wdopodobnie naleza do niego.

StenophylaK nigriconu's l'ict. Przy potokacli. strumykach, na

podg6rzu i w reglach takze wyzej nad 1200 m. n. p. m.



od poczatku letniej pory do polowy sierpnia rozpowszech-
niony Gasienica w doborze skladnikow do budowy dom-
kow okazuje najwieksza, sklonnoso do zwiru, zatem gatu-
nek jawi sie. zwykle przy strumykach i potokach z takim

Stenophylax stellatus Curt. Z gatunkiem latipennis Curt,
rozpowszechnionym we wsehodnich Karpatach spokrewniony'
ale okazy przewaznie wieksze od latipennis. Przednie skrzy-
clla jasniejsze. Dolne przyczepki samca na koAezvnach
bardziej zgrubiale. gnziczkowate.

Przy potokach w ..Iclicy Koziiica w Zakopanem w dru-—:- sierpnia rzadki. W Anglii, Szwecyi, Laponii,
^/.wajraryi r, w okolicy Petersburg, ill

tx luctuosus Pill, et
"' W poczatkach sr<3dlecia

w reglach.

t. HaleSUS lincatUS Bran. Do Stenophylax rotundipennis Brau.
z wielkosci i ubarwienia podobny, rozni sie. liczba, ostrog
u n6g 1, 3, 3. Przednie skrzydJa brunatnawo-zolte z ja-
sna plama na przedsionku (thjiridhou). Dolne przyczepki
samca z wierzchu kolankowato do iSrodka zwrocone kon-
czastemi ramiaczkami; gorne przyczepki samicy w dwock
rarkevatych platkach w malym odst^pie sterczace.

Przy zastoinach potoku pod zachodnia s'cian'a. Kozinca
w Zakopanem w kilku okazach 20 sierpnia. Gora Pradziad
w Slasku *ku koricowi wrzesnia. W Styryi. (ML, T.).

* Halesns meildax ML. Mniejszy od uncatns. Przednie skrzy-
dla zelazisto czarne, polyskujace si§, z jasnym punktem na
przedsionku. Dolne przyczepki samca z wierzchu palczaste

gesto uwlosione, gorne samicy koriczaste.

Przy zrodlowiskach pod Boczaniem za Kuznicami, w do-

linie Olczyskiej i Koscieliskiej od 13 do 19 sierpnia spo-

strzegany, bardzo rzadki. Tylko w Styryi. (ML. T.). Mac
Lachlan utworzyJ dla niego osobny rodzaj Metanoea.

Halesus auricollis Pict. Od polowy sierpnia przy strumykach,

potokach po wyzszym pasie regli bardzo rozpowszechniony,

i w dostatecznej ilosci.

* Halesns flavipeimis Pict. Do Drusus discolor Ramb. bar-

dzo podobny. Przednie skrzydJa jasno z6ltkowo-zolte, zlo-

cisto uwlosione. Srednie przyczepki samca, patrzac z boku,

haczykowato do g<5ry wygiete. Dolne przyczepki samicy

lyzeezkowate na &6X zwrtfcone.

Z powodu podobieiistwa do Drusus discolor nie zostat

odrdzniony dotycln-zas wv tannic Tatr. Jeden okaz samicy,

pochodzacy z doliny Koscieliskiej (13 sierpnia) swiadczy
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gorskich kra-pojawie w Tatrach. Eozpowszecliniony

jach srodkowej Europy. (ML. T.).

DriiSUS annulatllS Steph. Przednie skrzydta blado-z61te, waz-

kie, konczyny zaostrzone. Dolne przyczepki samca z boku
widziane, wzniesione w ksztatcie k!6w, srednie pfatuszko-

wate i uwlosione. Z gory patrzac, dolne palcowato wydhi-

zone. Poniewaz samica nie zostala dotychczas opisana po-

daje rysunek konca jej odwtoku z boku fig. 1 a i z wierz-

chu fig. 1 b. Jest do samca podobna, lecz przednie skrzydta

sa, u niej bledsze i ku konczynom rozszerzone.

Kilka okazow przy potoku odplywaj^cym od z rodJowis k

pod Boczaniem w poJowie sierpnia, a miedzy niemi jedna
tylko saraica. Tylko w Anglii i SL*sku.

Drums discolor Ramb. Po catyeh reglach przy rzekach, po-

tokach , zrodlowiskach , rozpowszechniony w dostatecznej

ilosci w lipcu i sierpnia. Zakopane z Kuznicami, Olczy-

ska, Koscieliska, doliny pod Giewontem, Kalatowki, hala

Krolowa przy strumyku, spadajacym do Olczysk.

Gatunek a .acej sieci wodnej w re-

glach Tatr; we wschodnich Karpatach niezauwazany.

Drusus destitutes Kol. Rozki brunatne. Przednie skrzydJa

wydtuzone, szaro-kasztanowate, z z6Itawem nakresleniem.

Jedyny okaz z Tatr pocbodzi prawdopodobnie ze zr6dJa

Lodowego 13 sierpnia. Karyntya, Slask (ML. T.).

Drusus trifidus ML. Najmniejszy ten gatunek krajowy jest

w Tatrach bardzo rozpowszechniony w dostatecznej ilosci

i przebywa w poblizu zrodeJ i przy pomniejszych strumy-
kaeh, tak w nizszych, jako tez wyzszych okolicach, od 700
do 1200 m. n. p. m. Okazy ze wschodnicb Karpat prze-

wyzszajfj, zwykle wiekszoscia tatrzanskie.

.
* DriiSUS mixtllS Pict. Rozki ezarniawe. Przednie skrzydla
szaro-brunatne, przy znamieniu i 6-tej komorce krajnej

ciemniej nplamione i z jasnemi plamkami na przedsionku
i Juktfwce.

Parka przy zr6dle Lodowem w dolinie Koscieliskiej 13
sierpnia schwytana, gdzie podlatywaJo kilka okazow pod
cieniem s'wierk6w przy odnodze wschodniej zrodla. W Szwaj-
caryi i w gorach Jurajskich we Francyi. (ML. T.).

Paltostomis sudetica Kol. Przytoczona w dawniejszych bada-
niach z Tatr w lipcu.

Potamorites biguttatus Pict. W Kuznicach, w dolinie Olczy-

skiej i KoScieliskiej, przy potokach i rzekacb w reglach

w lipcu do poJowy sierpnia. Jawi sic az do g6rnej gra-

nicy lasow. Poniewaz jawi sie pospolu z podobna w wiel-

ko£ei i ubarwieniu Ecclisopteryx guttulata Pict., przeto nie



mozna bylo dotyehczas przekonac sie nalezycie o ilosci oka-

z6w. Prawdopodobnie nie jest rzadki.

EcclisopteryX guttulata Pict. Przez cafa. kraine, regli bardzo

rozpowszechniona, wzlatuje do krainy hal i kosodrzewiny.

W lipcu do poJowy sierpnia.

Ecclisopteryx madida ML. Razem z guttulata w ostatnich

dniach lipea i pienv-zveh sierpi i / mw 1/ ma w Kuznicach

i w dolinie Koscieliskiej.

Chaetopteri/x villosa Fab. Gatunek ten, z dawniejszych badan

przytoczony w reglach Tatr, jawi si§ zapewne w dostatecz-

nej ilosci od konca sierpnia, gdyz natrafiane w sicrpniu

liczne gasienice wskazuja na ten zwyczajny gatunek.

Okaz nadpsuty pr'zy zrodle Lodowem schwytany 1H

sierpnia moze bye innym gatunkiem.

Apatania Walkngreni ML. Przednie skrzydla prawie prze-

zroczyste, na przedniej krawedzi bardzo rzadko uwiosione.

Dolne przyczepki s.iinca zlo/nne z dwoch random dlugich

i na spojeniu zagietych.

Gatunek jawiacy si§ zwykle na alpejskiej wysokosfci,

takze ponizej przy zrodJach i strumykach. Na hali Krolo-

wej, nad wodospadem Siklawka., przy strumykach i zrodlo-

wiskach pod Boczaniem, na przeleczy Nosala, w Kalatow-

kach, zrodlowiska < Hezysk. w dolinie Bialego 1 Koscieliskiej.

W lipcu i z poczatkieni sierpnia rzadki.

. Apatania Hinbriata Pict. Nieco wiekszy od poprz.-d/apn-.-o.

Przednie skrzydla szarawe, g§sto cierauo-ztocisto uwlosione.

Przyczepki saraca cienkie, kolcowate, wloskami porosle.

Przy gornym biegu potokow i przy zr.'-dlowUkach w kuz-

nicach, vv dolinaeh: Olczysk ,
K > *k

j

Strazysk od

polowy sierpnia, a w ostatnich dniach sierpnia w znacznej

ilosci rozpowszechniony.

G6ra Praclziad w Slasku. W gorach srodkowej Luropy.

(ML. T.).

Subf. Sericostomidae. Lyzaki.

Sericostoma personatum Kirb. et Sp. W nizszych polozeniach

regli przy potokach w lipcu, a w op6znionych pokolemach

tratia sie rzadko do potowy sierpnia.

Notidobia ciliaris L. Przy potokach w reglach, w okresie

wiosny.
. , ,

„
Orunoecia irrorata Curt. Przy zmdlnwiskjte h pod Boczaniem,

za Kuznicami w lipcu i w pienvszyeh dniach sierpnia, jako



Subf. Leptoceridae. Wasatki.

84. Mollaiiodes Zelleri ML. Rozki nie o wiele dhizsze od prze-
dnich ^krzydeb ktore sa szarawo- pophdat.-. ciemno-zloeisto
g§sto uwlosione.

Tylko przy stavvie Toporowym w Tatrach od 4 do 17
sierpnia w dostaf. , !m . ok. -lie- Minsk.;,

w Litwie. (ML. T.).

85. Odontocerus albicornis Scop. Przy rzekach i potokach w dol-
nym pasie regit w sierpniu rzadko zauwazana. Zapewne
jawi sio liczniej o wczesniejszej porze lata.

Subf. Hydropsychidae. Wodosowki.

102. Hydropsyche bulbifera ML. W reglach, w okresic wiosny
wedlug dawniejszych badari.

106. Philopotamus montanus Donov. W reglach przy potokach,
w hpcu do polowy sierpnia w dostatecznej ilosci.

105a. * Pliilupot.-uiHK inditiottusML. Zostal w Przegladzie z ga-
tunkiem vanegatus Scop, mylnie pomieszany. Prawdopndobnio
ten ostatni jawi sic takz<- w Tatrach. lcc'z wc wcz-snicj*Z''i
porze lata. U btdificatus si ,krzv,tta ciemnirjsze, prawie
czarne, plamy zWist- wyr.-./ni-i^- nix ,. mrwjatus. Okazy
pierwszi-g.. [,., najwirk^zej cz?sci wieksze od okazow dru-
giego. Dolne przyczepki samca pierwszego gatunku ku
gorze zakrzywione, drugiego w do* hikowato zagiete.

Frzy wielu potokach w reglach w maJej ilosci . w lipcu
i sierpniu zwykle razem z montanus przed potowa' sierpnia.
(Kuzniee; doliny: Olczysk, KoM-iH .k Sr r /- ,k. /a lb ..nka

iaq ?wy ^'owwkn P"3 drodzfi do doliny Bialego).
108. Dobphilu, copwsus ML. 2rodWisko pod Boczaniem. Do-

iao S^ 1,^^ 1 Bialego potoku. (Dr. A. Wierzeiski).
109. Ddophdus

t
> lt /f ltM ML Zrodlu w parku Kbwnsmvki. tak.o

w aohnach Strazysk i Biatego potoku. W lipcu do polovvy

110. Wormaldia occipitalis Pict. W reglach, w okresie wiosny
i na poczatku letniej pory.

1 13 a.* Plectrociicinia btwis ML. li^ki znhe. Przedni* skrzvcUa
ptowo-szare, ztocisto - z.'dto uwKsion... Ja.biiej.sza cahi od
zwyczajnej w kraju conspersa

i od ni.j mnirjsza, bez sre-
brzystego uwlosienia po wierz-dm s/.vi. S ,•',,. ,i tvelu-z s

w dzielach meopisana, jest bledziej ubarwiona od samca.
Dolaczony n-uin-k prz^bfawia kn„i,,. j,j ,„lwhku z boku
ogladany, fig. 2.
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Przy zrodiowiskach pod Boczaniem i pray drodze do do-

liny Biatego, od ostatnich dm lipca do potowy sierpma spo-

strzegana, rzadka. Tylko w Sawajcaryi ML. T.i.

115. Polycentropus multlguttatus Pict. Prey rzekavli i potokach

w Zakopaneni we wczesnej porze lata.

12 1 . Rhyacophila torrentium Pict. Przy potokach w reglarl. u li |-u

i w pierwszvt'li Iniaeii su-rpnia rzadka kuznice. <
Mczyska

125. Rhyacophila obliterata ML. Jedeu okaz sehwytany we wrze-

sniu w Zakopaneni.

12«W». Khvacophila Hageni ML. Z gatunkiem rh„ira ML. ";y-

hu-znie we wsehodnich Karpataeh spr-tra-gaiiym. najoh/.;.,

spokrewniony. Przednie skrzydla szarawo-znltr cienniR-|-

sze niz u polomca. Konczyna ostatniego czlonka dolnycb

przyczepkow aaraca buciczkowata ze *u*\r.\ mi zewn.-itr/

wydluzona, u polo,,/,;, za* ku H'udk.Avi zwrocmia U sa-

micy ostatni czlonek odwloku nv.v razy tak di.igi jak po-

przedni, kmrv i-st f&HftJ grille.

ten czlonek krotkim koncem wysteje z poprzedmego gni-

niHzko\vato"'0 i n.zszerzonego.

Po oalych re-lacl. |.m rzeka.-h i potokach w lipcu

i sierp.uu u d ^tatee/n,j il-i rozpo^z. l.ni.m, khan, -

sowka, Kuznice, Olczyska. St™y>ka Iv-cioliska,. U„a

Pradziad \\ Slj.sku. Wannbi mm ML. L

127. %^^'' — K* iwzone
-'

bh "

zei mieiscowosci w poczatkowej porze srodlata.

»• frahrtrir, ssrt«tf=S

listych wa_wozach, ktorymi w szybkim spadku plyna po

toki. Przez lipiec do potowy sierpma spostrzega.

sIp /auewne iuz z wczesniejsza. pora lata. \\

i zbioS krajowych^ zostata pomieszana przez meuwage

z Wormaldia occipitalis.

130a. * Rhyacophila Blam.s« ML «.,r,,„k ten "^
krasem i pokreskowanem ub.

, v ..;_,_

ktore u innych gnip. -i alb-
j/';

1

;

1

;;^;-
1

,;

1

pielato-szare, z odcieniaim

IS! 355
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samicy wystaje z wyzJobionej stozkowatej ostatniej obra,czki.
Jawi sie. u gornej granicy regli i w dolnym pasie hal i ko-
Bodrzewiay przy gornym biega potok6w, a najwi^cej w po-
blizu zrodel i przy zrodlowiskack. Ukrywa sie w grotach,
przesiaduje po korze pni i pod strzecha gaJezi 'drzew, jako
tez w szpilkach kosodrzevviny. Przez'druga, polow§ iipca
i przez sierpien, w malej ilosci, lecz bardzo rozpowszech-
niona. Przy wodospadzie Siklawki, za Bramka,, przy wo-
dospadach w dolinie Biatego, przy potokacli i przy zrodto,
wiskach pod Boczaniem i przy zrodlowisku w Kalatowkach,
przy zrodiowiskach i przy gdrnym biegu potoku Olczy-
skiego, przy zrodle Lodowem, w grocie Pisanej i przy zro-
dlach punmiejszych na brzegach Czarnego Dunajca w doli-
nie Kosciehskiej. W arcyksi?stwach Austryi, w Karyntyi,
w Alpack Bawaryi. (ML. T.).

* Rhyaeopliiln pliilopot anionics ML. SkrzydJa przednie
ciemno zJocisto jednostajnie uwfosione bez uplamienia i tern

przytoczonej
schodnich Karpat, ktorej przednie skrzydla sa

szaro-zJociste z brunatnawemi obJoczkowatemi plamkami'.
Koncowy czlonek dolnych przyczepkow bardzo wazki i ge-
sto uwlosiony.

Przy potokach pod Boczaniem, przy zrodlowisku obok
drogi do Bialego w lipcu do poJowy sierpnia rzadki. W Pi-
reneach. (ML. T.).

Glossosoma Boltoni Curt. Jako mieszkanka gorska, jawiaca
sie w okresie wiosny, gdy cieplo wzmaga sie. wyzej 15" R.,
me zostaJa w Tatrach co do poezatkowego pojawu wyba-
dana >satrahcih.-m n,i sp.,radv t.-zue okazv w lipcu. a vv gro-
cie Pisanej na jeden okaz 13 sierpnia.

Fam. Sialidae. Zylenice.

R
tl
ph
lttoZnX

iS SChUm
'

W CZCmCU l llpCU Z miCJSC bK"

^^oSa^ W ^bwporzeprze
j
.ciowe

j
od

tophidia a/finis Schneid. W reglach w lipcu. (M. Lora-

Bapkidia Batzeburgi Br. Z miejsca blizej niepodanego w Ta-

Swlis fuUginosa Pict. W reglach i na podgorzu w okresie
wiosny, a wyjatkowo takze w lipcu w pasie gfrnym reglo-wym przy potokach rozpowszechniona.



Fam. Hemerobiidae. Zlotooki.

Osmylus^ maculatus Fab. Na podgorzu i w reglach do od-
szukania; okazow z Tatr nie posiadaja. zbiory krajowe.
Micromus paganus L. We wyzszym pasie reglowym, jako
tiz na kosodrzewinie w lipcu.

Hemerobius micans Oliv. Przez pore Ietnia. w regiach roz-

powszeehniony.

Hemerobius humuli L. Od podgorza po calym obszarze gor-

skim, po kosodrz -whw u ta .<
. przez cafe lato pospolity.

Hemerobius nervosus Fab.' W reglach, takze w dolinie Ko-
j w sierpniu w malej ilosci.

""
irobius punctatus Gozsy. W reglach, w porze sr6dlata

pospolity.

Ghrysopa pfiyi.io

Gkrysopa vulgaris Schneid. Wszedz
ysopa pkylloch

•ysopa vulgaris

rozpowszechniony

Pseudoneuroptera. Prasiatnice.

Fam. Psoeidae. Sklepce.

.
* Amphigerontia bifasciatn Latr. SkrzydJa przezroczyste,

przednie z d\v< : mi. W reglach w sierpniu.

Rozpowszechniona po polnocnej i srodkowej Europie. (Kolb.).

Psocus nebuloso similis Steph. Po drzewach w reglach, po

kosodrzewinie w halaeh w sierpniu cze.sto natratiany.

Stenopsocus immaculatus Steph. W sierpniu, w reglach, nie

rzadki.

Fam. Perlidae Swierszczoloty.

Dictyopteryx microcephala Pict. W okreaie wiosny, przy rze-

kach i potokach na podgorzu i w reglach.

Dictyopteryx alpina Pict. Przy zrodle Lodowem, w groeie

Pisanej i na g6rnym biegu Czarnego Dunajca 13 sierpnia.

W dolinie Olczysk w pierwszej poiowie sierpnia. Rzadki.

W groeie Pisanej okazy karlowate, o czwarta czesc mniej-

sze od ustrojow doskonatych, ze skrzydlami skorkowatemi,

platkowatemi.
|

-' grzbietu.

Perla marginata Pict. W dolinie Olczysk i Koscielisk w sier-

pniu bardzo rzadka i zapewne we wczesmiejszej porze licz-

niejsza.
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203. Perla cephalotes Curt. W poczatkowej porze lata w krainie
regli.

206. Chloroperlo rinijoru ,i Pict. Przy stawie Czarnym pod Ko-
scielcem, na hali Krolowej i Kondratowej, zatem w alpej-

skiej wysokosci, w krainie hal i turni vv sierpniu.

207. Chlorojterln gr« „< „><n >' >> Scop. W porze wiosennej i podczas
lata po koniec sierpnia rozpowszechniona w reglach przy
potokaeh, strumykach, zrodtach i zrodlowiskach, w krainie
hal i turni pospolita.

208. Chloroperlo .:,,,./)>»."'- Pict. W reglach w lipcu.

208 a. Ghloroperla sudetica Kol. Dla braku opisu nie mogtem
gatunku nalezycie odroznic od grammatica, do ktorej jest

podobna; zytki na skrzydlach ma brunatnawe, grammatica
zas szmaragdowe, a niektore czarne, o ile wywnioskowa-
lem z porownania okazow zebranych w reglach i w halach
w sierpniu. Tylko z gory Pradziad w glasku podana.

210. Isopteryx tripunotata Scop. Nad gorna, granica lasow w do-
linie Bialego 19 sierpnia rzadka.

211. Isopteryx apicalis Newm. Przy zrodlach, zr6dlowiskach, przy
stawach, strumykach i potokaeh w reglach. halach. turniach
bardzo rozpowszechniona w lipcu, sierpniu.

214, Taeniopteryx trifasciata Pict. W reglach w okresie wiosny,
luzne okazy jawia sie w chtodnych zakatkach po za po-
lowe sierpnia. (Park Modrzejewskiej). Rzadka.

216. Leuctra cylindrica De Geer. W calej krainie regli przez
lato rozpowszechniona.

217. Leuctra nigra Oliv. W calej krainie reglowej, takze hal
l turni, przy zr6dlach, strumykach, potokaeh, stawach w tur-
niach, przez letnia. pore, bardzo rozpowszechniona.

2 is. Nemura varieyata Oliv. W okresie wiosny na podgorzu
i w reglach.

219. Nemura lateralis Pict W krainie regli, hal i turni przy
zrodlach, zrodlowiskach, strumykach, potokaeh i stawach
w turniach przez lipiec i sierpien rozpowszechniona.

221. Nemura humeralis Pict. W reglach przy zr6dJach i potokaeh
w porze s>6dlata.

222. Nemura cinerea Oliv. W reglach w sierpniu.

Fam. Ephemeridae. Jetki.

226. Ephemera vulgata L. Na podg6rzu i w reglach w czerweu
i lipcu rozpowszechniona przy potokaeh i plasa wedle
zwyczaju na polankach i Jakach

235 a. * Baetis phaeops Eaton. Postad przejsciowa (subimago) ze
skrzydlami szaro-zamglonemi bez zaduego uplamienia. Po-
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z teczowym polyskiem. Odwlok czer-

Bpojeniach otiraczek jasniejszy. Ogonki

Przy Czarnym stawie okolo polowy Bterpnia posta-

cie przejsciowe, wylegajace sie ze stawu, usiadaja. na

glazacb brzi-gowych. s^mvin ogrzanycb. pn kosodrzewinic.

na szalasie i linia sie. do postaci doskonalej, kt6ra plasa

okoJo rozwartej p.'.hii-<'ii.'j cx.'sci stawu. Ta Jetka, jawiaca

sie tutaj w wiek.szej ilosci. jest najwazniej.sza, przedstawi-

cielka rodziny. Z innycli krajmv przytoczona z Anglii,

Szvvecyi i Laponii. (Eat.).

Heptagenia semicnloraia Curt, l'u cahvli reglach, przy po-

tokach i zrodlowiskaeb w gromadkach, w lipcu i sierpniu,

gatunek najbardziej rozpowszecbniony. a nujwiecej zauwa-

zany przy Czan • Koscieliska.

Heptagenia iridium K, 1.
\\" Ivu/nicac-li pod Boczaniem w sier-

pniu w gromadkach. Rozni sie, od okazow, pochodzacych

ze wscliodnicli Kurput. jasni.-jszem ciemno-zlocisteni, prawie

miedzianem <abarwieniem \> skrzydef.

Heptagenia venosa Fab. W dolnyra pasie reglowym przy

potokacb, polatuje takze nad przydrozami i po polanack,

(wa_woz Krakow w gornyeb piatrach) w szczuplej ilosci, ale

zawsze po kilka okazow na jednem miejscu rozpowszeck-

Fam. Libellulidae. Ondyny.

nicy w kra^

w ostatnic'h dniacb maja i przy stawie Toporowym w lipcu

odszukana (dr. A. Wierzejski). Na okaz postarzaty natra-

fiJem 4-go sierpnia i na okaz taki 10 sierpnia, przy bagnie

obok drogi do Morskiego Oka i przy rozstajnej do stawu

Toporowego. Okazy te polatywaly po runie w poblizu wody,

i rozeznac je byJo mo/na po znaczniejszej wielkos'ci od ra-

zem polatujacych czarno-kaldunowych Diplax scotica Don.

Zolf plamy po wierzcbu odwJoku z wiekiem ciemnieja, lecz

rozpoznalne sa na tie prawie czarnem.

Leucorrhinia rubicunda L. Przy stawie Toporowym w lipcu.

(Dr. A. Wierzejski). Z wszelkiem prawdopodobienstwera

do tego gatunku naleza okazy, spostrzegane przy bagnie na

bali Kondratowej w dniu 28' sierpnia. Jest to mieszkanka

polnocnego podmokJego nizu, spostrzegana takze we wscho-

dnicb Karpatacb, zatem wnosic niozna, ze rozpowszeehmona

jest na calym lancuchu Karpat,



Diplax vulgata L. W calych Tatrach, od podgorza do kra-

iny bal i kosodrzewiny, od ostatnich dni lipca, do najpoz-

niejszej jesieni pospolity. Wzlatuje takze w kraine turni.

Diplax flaveola L. Od podg6rza do gornej granicy lasow

bardzo rozpowszechniony, a najwbcej przy bagnach i za-

bagnionych stawach (Toporowy, Smreczynski), w lipcu i sier-

pniu.

Diplax scotica Donov. Dotychczas nieprzytoczony we faunie

Tatr, odszukany zostal w kilkunastu okazach przy bagnie

obok drogi do Morskiego Oka za Jaszczurowka i przy sta-

wie Toporowym 4, 10 i 20 sierpnia.

Diplax sanguinea Mull. W Zakopanem i w gornym pasie

reglowym w lipcu pospolity.

Libellula depressa L. Na podgorzu w raaju, w reglacb

w czerwcu i lipcu przy stawacb, bagnach i kaluzach.

Libellula quadrimaculata L. Na podgorzu i w reglach, w po-

czatkovvej porze lata do poJowy lipca. Przy stawach reglo-

wych pospolita.

Gordulia aenea L. W poczatkowej porze lata; pod wzgledera

rozsiedlenia i poiy pojawu blizej niezbadana.

Epitheca arctica Zett. W gornym pasie reglowym, w kra-

inie hal i kosodrzewiny, przy stawach (Toporowy, Smre-

czynski) w lipcu i sierpniu, w malej ilosci. Przy jednym
stawie koczuje zaledwie kilka okaz6w.
Epitheca alpestris Sel. Przy bagnie na liali Kondratowej
(nad 1350 m. n. p. m ), tylko w jednym okazie 28 sier-

pnia. 2 dawniejszych przytoczen wnosic nalezy, ze jawi

sie w lipcu przy stawach w dzielnicy alpejskiej.

Anax Jorrnosus V. d. L. Staw Smreczynski 13 sierpnia.

Zapewne takze przy innych stawach jawi si§, lecz rozpo-

wszechnienie w Tatrach nie zostalo blizej zbadane.

Brachytron pratense Mull. Jakkolwiek dotychczas nieprzyto-

czona z Tatr, wnosic nalezy z pojawu w sasiednich kra-

jach, be jest rozpowszechniona, przy stawach reglowych
w okresie dalszego rozwoju wiosny.
Aeschna cyanea Latr. Pospolity w calym kraju gatunek ten

jest gatunkiem najwi§cej rozpowszechnionym mi§dzy innymi
i uwija sie. po polanach, na przedlesiach, w dolinach rzek

i potokow, a w najwiekszej ilosci pojawia sie, przy stawach
reglowych od ostatnich dni lipca do schylku cieplejszych

dni jesieni (Toporowy, Smreczynski, bagno na hali Kon-

272. Aeschna juncea L. W Tatrach w wiekszej ilosci, niz w in-

nych dzielnicach kraju, po polanach, a w skupionej ilosci

przy stawach od ostatnich dni lipca po ostatnie sierpnia.



(Stawy: Toporowv. Snire<-z\ n>ki, bagno na hali Kondrato-

wej nad 1350 m. n. p. m.).

Aeschna borealis Zett. Odszukana w turniach przez dra A.

Wierzejskiego (blizszyeh wiadomo^ci o miejscu i porze zna-

lezienia brak). Blizsze zbadanie rozpowszechnienia i pory

pojawu w Tatrach tej alpejskiej inieszkanki pozostawione

jest przysztosci.

Aeschna grandis L. W reglach przy stawach. Miejsca i pora

pojawu nie zostaly blizej zbadane.

Onychogomphus Jorcipatus L. W reglach przy strumykach,

w lipcu i w pierwszych dniach sierpnia zauwazany. (Na

wierzcholku wzgorza Koziiica, w dolinie Olczyskiej przy

bocznym strurnyku, przez polane. plyna.cym).

Gomphus vulgaris* f,iu/« L. \\" reglach w okresie pelnej wio-

sny zwyczajna. Pora i rozsiedlenie blizej niezbadane.

Cordulegaster bidentatus Sel. Przy potokach w reglach w lip-

cu w szczuplej ilosci. Wyja.tkowo postarzale okazy poja-

wiaja sie, do poiowy sierpnia.

Calopteryx splendent Har. W dolinie Koscieliskiej przy Czar-

nym Dunajcu 13 sierpnia.

Calopteryx virgo L. W reglach od pelnej wiosny do polo-

wy sierpnia przy potokach. Przy stawie Smreczyriskim 13

sierpnia.

Lestes nymplia Sel. Przy bagnie za Jaszczurowka. obok roz-

stajnej drogi do stawu Toporowego i do Morskiego Oka,

przy stawie Toporowym w sierpniu. Zapewne takze po

innych miejscowosciach Tatr rozpowszechniona.

Lestes sponsa Hans. Przy stawach Toporowym, Srareczyn-

skim w ciagu sierpnia w dostatecznej ilosci.

Platycnemis pennipes Pallas. W Pieninach zauwazana, a za-

tem wnosic niozna, ze jawi sie, w Tatrach.

Erythromma najas Hans. Przy stawach reglowych w okre-

sie wiosny. Pora i miejsca pojawu blizej niezbadane.

Pyrrhosoma minium Hans. Nadobna ta Latka z karmino-

wym kaJdunem jest ozdoba bagien i staw6w reglowych,

Jechtaja.c wzrok podczas podlatywania po roslinnosci poro-

slej na brzegach. Spostrzegana przy bagnie za Jaszczu-

r6wka kolo drogi do Morskiego Oka i przy stawie Smre-

czynskira 4, 10 i 13 sierpnia. Pora i inne miejscowosci

pojawu nie zostaly blizej zbadane, prawdopodobnie pojawia

sie ten gatunek takze w lipcu przy innych stawach reglo-

wych. Co do ilosci rzadka.

Aqrion armatum Hey. Okolicami i iloseia. bardzo rzadka te

Latke w krajach Polski, ktorej wlasciwa. _°jczyzna sa kraje

przybiegunowe Europy, podaJ dawniej Xowicki
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z Tatr w lipcu i sierpniu. Pore, i miejscowosei pojawu na-

le?atoby blizej zbadac.

Agrion pulchellum v. d. L. Na podg6rzu i w reglach w okre-

Agrion hastulatum Charp. W drugiej potowie sierpnia przy

etawie Toporowym polatuje przy brzegu potnocnym po szu-

warach we wiekszej ilosci.

Uzupehiienie Przegladu z r. 1890, sposta

nemi we wschodnich Karpataeh w ciagu lat ostatoich,

kazem gatunkow nowycb dla fauny krajowej.

Limnophilus marmoratus Curt. W dwoch okazach, w pierw-

szych dniach listopada na poreczach mostu nad Prutein

kolo Kotomyi sehwytany i do zbiorow Akademii umieje-

tnosci w Krakowie odesJany.

Limnophilus a/finis Cart. Sehwytany przy moczarku w bo-

rze MJodiatynskim we wrzesniu.

Limnophilus fuscicornis Rambr. W drugiem pokoleniu w osta-

tnieh dniach wrzesnia przy Prucie koto KoJomyi bardzo

Halesus tesselatus Eamb. W wykazie z r. 1890 pomieszano
ten gatunek z radiatus Curt., kt6rego nie zauwazono koto

Kotomyi; tesselatus Ramb., jawi sie. przy Prucie i przy mty-
nowkach Prutu, jako tez przy okolicznych zastoinach, na-

sycanych zrodtami, od 18 wrzesnia do polowy pazdziernika

w dostatecznej ilosci; zwlaszcza zauwazano ukrywaja.eego

Halesus digitatus Schrnk. Przy potoku Kobylica w Mlodis

budkach kapielowych.

i Schrnk. Przy po
tynie, 13 wrzesnia, bardzo rzadki.

* Brachycentrus cavphaticiis nov. sp. Subnubilo obscurior.^

Alae anticae fusco-ri ujrne. inter pfproshgwa fit arculum macula
obliqud sulphureo pilosd ornatae, in medio campo et ad arculum
albo punctatae ; alae posteriores nigrae. R6?.ki czarne, zaledwie

brunatnawo-obra_czkowane. CiaJo czarne, gtowa z wierzehu

biaJawo-uwlosiona. Uda n6g czarne, piszczele i stopy bru-

natnawe. Przednie skrzydta brunatnawo-czarne, tylne atra-

mentowo- czarne. Przednie skrzydta od znamienia (pterosti-

gma) przez okolice; ozylnej (anastamosis) do ci§ciwy (ar-

culus) z ukosna, kolankowata., siarkowo - zotto uwtosiona

wste.ga, bialym punktem po srodku skrzydel i taka plaraa
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na ci§ciwie. Przyczepki (appendices anales) samca ijodo-
bnie jak u zwyczajnego subnubilus uksztaltowane. Nieco
wi§kszy i ze skrzydlami wi§cej rozszerzonemi i zaokra.glo-
nemi niz subnubilus.

Dotychczas spostrzegany przy Prucie kolo Kolomyi od
4-go po polowe maja po lozach, na brzegaeh rosnacvh.' jako
bardzo rzadki. Przy Bystrzycy nadwornianskiej (Pni6w* Pa-
sieczna) w ostatnich dniach maja i pierwszych czerwca,
w malej ilosci.

Rycina dolaczona przedstawia koniec odwloku samca,
mianowicie %. 3 a. z boku, fig. 3 b. z wierzcbu, a fig. 3c
ze spodu widziany.

86 a. * Leptocerus albiiuacula Ramb. Przednie skrzydla szarawe,
prawie przezroczyste z ciemnerai podluznemi smugarai na
przedniej polowie. Znamie. na wewnefrznym kacie z bia-

lawa,, prawie opalowa, plamka. Rozki eielisto-biale, bruna-
tno- obraczkowane.

Od 4-go do 15 maja w lozacb, na brzegaeh Prutu ro-

snacych, koto Kolomyi (przy strzelnicy) bardzo rzadka.
Tylko z okolic Paryza przez obcokrajowych przyrodni-

kow przytoczona. (ML. T.).

119 a. Lype reductaHag. Malutki. Skrzydla okra.glawe, przednie
zolto-szarawo uwlosione. Przyczepki samca ramkowate, do
srodka koncami zwrocone. Od raaja po koniec sierpnia przy

L Kolomyi ku Delatynowi, przy potokach podgon
(Mlodiatyn) w malej ilosci rozpowszechniony.

Rhyacophila polonica ML. Gatunek ten, wylacznie wscho-
dnim Karpatom wiasciwy, spostrzegano dotychczas przy Pru-
cie i przy wiekszych potokach w okolicach Dory, Mikuli-

czyna i Jablonicy; w lipcu i sierpniu w dostatecznej ilosci

rozpowszechniony. Na najnizszem stanowisku podgorza za-

uwazany pod wzg6rzem Waratek przy potoku tak samo
zwanym 29-go wrzesnia.

Samica nie zostola przez autora opisana. Przednie

skrzydla tejze sa ciemniejsze niz u samca, czarniawo pla-

mione. Z ostatniej kieliszkowatej obraczki odwloku wy-

staje krotki, na koncu rozdwojony predk.

Koniec odwloku z boku przedstawiony jest na rysunku

fig. 4.

.
* AgapetllS pactus ML. Przednie skrzydla szarawo-uwlosione,

zaokraglone. Gome przyczepki sa z dolnymi u samca pre-

clowato splecione i na koncach zabkami zaopatrzone.

Od ostatnich dni czerwca do'polowy wrzesnia we wiel-

kiej ilosci obsiaduje lozy przy Prucie i jego mlynowkach
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od Kotomyi ku Delatynowi. W Holandyi, Belgii, Niemczecli

i Francyi. (ML. T.).

Rodzaj. Gentroptilum Eat. Blyszczka Dz.

.
* Centroptilum luteolnni Mull. Szesc przednich obra.czek

odwloku przezroczysto - bialych z karminowemi plamkami po

bokach, trzy koncowe obraezki karminowe. Ogonki biale

i takiez zylki przezroczystyeh skrzydelek.

Polatuje w gromadkach we wrzesniu i pazdzierniku,

przy Prucie kolo Kotomyi. Szwajcarya, Niemcy, Anglia,

polnocna Ameryka. (Eat.).

Heptagenia nigrimana Duf. Przy Prucie kolo Kolomyi i przy

potokach podgorza w pierwszera pokoleniu w maju, drugiem

we wrzesniu i pazdzierniku w gromadkacb tylko po kilka

-^mm^-



Sprawozdanie

z poszukiwan nad fauna robakow,
clokonanych w lecie r. 1893.

I0ZEF NUSBAUM.

Otrzymawszy od Komisyi Fizyograficznej Akademii Umie-
jetnosei w Krakowie zasitek w celu prowadzeni'a poszukiwan nad
fauna, robakow, zajajem sie. przew I • lenic (Anneli-
desj krajowych i z bogatej tej gmpy robakow zdofalem dota,d do
pewnego stopnia opracowac dzdzownice (Lumbricidae).

Egzemplarze dzdzownic posiadam z kilku stanowisk w kraju,

zebrawszy je w przewaznej mierze osobiscie, w czeSci zas za po-

srednictwem kilku uczniow ruoich, a mianowicie : 1) z okolic m.
Lwowa, 2) z okolic ra. Rawa-Ruska, 3) z okolic m. Monasterzysk,

4) z Tatr, gtownie z okolic. Zakopanego. Posiadajac materyaJ

bardzo obfity i pocbodzacy z roznych miejscowosci kraju, moglem
sobie wyrobic pewne pojecie o faunie tej grupy robakow krajowych,

imam nadzioje. /.,• dalszc poszuk »\ mia pozwola mi uzupelnic do-

tychczasowe braki.

Pomimo iz dzdzownice europejskie byly przedmiotem badan

ze strony licznego dosyc grona z< .". d'Udekem,

Perrier, Savigny, Eiseo, Oerley, Benhara, Vejdovsky, Rosa i t. d.)

w systematyee ich panuje dota_d nuanah /-lui.jr. poohodzacy, jak

zwykle, z niedostatecznie dokladnych i scisfych opisow nowych

form i z uiedostatecznego uwzgledniania ndini.-ui 1- kalnycli. Szcze-



golniej w systematyce dzdzownic mozliwie szczeg6towy opis ,

tunkow i odmian je>t burdzo wa/ny. ponicwa/ liczno znamic

gatunkowe sa, pod wielu wzgledami niepewne (ilosc segmentow
ciala, polozenie siodeJka, uklad otworow grzbietowyek, ubarwienie

ciala i t. d.). To tez w obszerniejszej pracy, traktujacej o pier-

scienieach krajowycb, zamierzam podac szczegolowe opisy form,

zii.-il'v.ioiiYcli w kraju. zwlas/rza iz pod do-yc licznymi wzgledami
znajdywalem roznice w porownaniu z istniejacymi dotad opisami.

Pr6cz tego posiadam ciekawe dane
?
tycza^ce sie. roznic w budowie

siodelka u rozmaitych gatunkow, na ktore to roznice systematycy

zwracali dotad zbyt raato uwagi.

W niniejszem atoli sprawozdaniu ogranicze sie do wyliczonia

najgtiAvniejszych tylko rezultatow moicb poszukiwan faunistycz-

nycb, poraijajqc w zupelnosci opisy gatunkow, a podajac tylko

i§ nowych odmian.

Rodzaj Lumbricus.

Ze znanych dotad w Europie srodkowej 4 gatunkow, znala-

zJem w Galicyi 3, a mianowicie

:

L. rubellus, Hoffmeister, Rosa (1893).

L. castaneus, Eisen, Rosa (1893).

L. herculeus, Eisen, Rosa (1893).

Porownywujac liczne egzemplarze gatunku L. rubellus,

dochodze do wniosku, iz mozna tu wyr6znic dwa state pod-

gatunki , mianowicie oprocz postaei , opisanych przez Hoff-

meistera, Eisena i Rose i prz rmy typowe,

znalazlem w Tatrach (w Jaszczurowce , Zakopanem i dolinach

okolicznych) postacie dosyc wybitnie r6znia.ce si§ od form

typowych. Odrozniam przeto:

Lumbricus rubellus subsp. typica.

Lumbricus rubellus subsp. tatrensis.

Pierwsza z wymienionycb form znalazlem w okolicach

Lwowa, Brodow, Rawy-Ruskiej, Zakopanego, drugs *J ,;
}
e/"

nie w Tatrach.

L. rubellus subsp. tatrensis posiada 82—110 segmentow, przyczem
egzemplarze nawet o 82 segmentack nie sa krotsze od egzem-
plarzy L. rubellus subsp. typica, majacych po 110 do 120
segmentow (pojedyncze segmenty u egzemplarzy podgatunku
tatrzanskiego sa znacznie dlnzsze niz u l'<>nn tvpowych). Oba
podgatunki roznia sie dalej szczegdJami w budowie plata

glowowego (lobus cepkalicus), oraz ubarwieniem, a mianowicie
dla podgatunku tatrzanskiego jest wielce znamienny brak



barwnika (lub wielkie ubostwo) posrodku grzbietowej strony
kazdego z segmentow pozasiodeikowych, wskutek czego na
segmentach tych ciagna, sie poprzeczne, szerokie pasy bez-
barwne, ograniczone od przodu i od tylu czerwono-bruna-
tnymi paskami, czego nie widzimy u egzemplarzy podgatunku
typowego, ubarwionyeh jednostajnie

Co sie tyczy gatunku Lumhricus herculeus nadmieni§,
zedotadznane byty tylko egzemplarze o 115—180 segmen-
tach ciala. W Tatrach atoli oprocz zwyklych, wielkich
osobnikow (o iloSci segmentow 142—150) znajdywalem takze
dorosJe egzemplarze o 65 segmentach ciala. Szczeg61nie
wielkie i phjkne egzemplarze otrzymalem z okolic Jaworowa
(Gal. wschodnia).

Rodzaj Allolobophora.

All rosea
(= AU. mucosa Eisen) Rosa (1893). Bardzo pospolita

All. profuga Rosa (1884, 1886). Pospolita; u wielu egzemplarzy
tatrzanskich poiozenie t. z. tubercula pubertals na siodelku
nieco inne niz u form typowych.

All. rilpina Ro<a . 1^4\ I tutaj odroznic mozna dwa podgatunki:
All. alpina subsp. typica, odpowiadajaca formom, opisanym przez

AV. alpina
_

mbap. tntrensis, kt6ra znalazlem w Tatrach, a kt6ra
rozni sie od pierwszego podgatunku polozeniem siodeika
(26—33 segment, podczas gdy u pierwszego podgatunku
siodeJko zajmuje 27 albo 28—33 segment), oraz tem, ze
wydziela zolto-kanarkowy ptyn przez otwory grzbietowe
ostatnich 5-6 segmentow ciala.

All. calliginosa Rosa (1893) (=All. turgida Eisen), Pospolita.

All. octoedra Rosa (1893) (= Dendrobaena Beckii Eisen,). Pospolita

w lesistych okolicach kraju, w Tatrach w dolinach oraz

w krainie kosodrzewiny i mchow.
All. constricta Rosa (1884, 1893). Posiadam egzemplarze tylko

z Tatr; forma ta jest wog6le dosyc rzadka w kraju.

All. foetida Rosa (1893). Pospolita w roznych okolicach kraju,

w Tatrach czesto pod kamieniami w reglach.

All. putris subspecies arborea Rosa (1893)= All. arborea autorum.

Miedzy innemi znajdywatem te postac w mchu nad Czarnym
Stawem (Gajsienicowym).
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AUolob. putris $ubsp. wbrybicunda Rosa (1893)= All. subrubicunda

autorum; dotad znalazJem te forme tylko pod Lwowem;
wogole dosyc rzadka.

Rodzaj Allurus.

Allurus tetraedrus Eisen, Rosa (1893). Pod Lwowem.

Rodzaj Criodrilus.

Criodrilus lacuum Eisen, Rosa (1893). W okolicach Lwowa (w sa-

dzawkach).



Flora glonow okolie Tarnopok
(Flora algarum agri Tamopoliensis).

ROMAN GUTWINSKI.

I. Okolice Tamopola.

Na lewym brzegu Seretu x
), wsrod oba

w wysokosci 317-08 m n. p. ra., pomi§dzy 49°31', i 49°36' p*.

szer., a 43°14' i 33°22' wd. dhig. od Ferro, zabudowal sie w roku

1540. Tarnopol, w£r6d okolicy, matemi rzekami , na potudnie ku

Dniestrowi plynacemi, gesto porznigtej. Okolica ta posiada w-zysr-

kie cechy Podola i wznosi si§, wogole uwazana, ku pohiocy,

a ku poludniowi opada. Uprawne pola z Jakami maja w niej

przewage nad lasami i gajami, ktore to tworza wi§ksze obszary

:ich, ...1

z dnia 22 marca 1800 r., gdzie wyra

Roczn. kolka naukow. tarnopolskiego z,

niniejszej rozprawy zachowuje te druga pisownie.
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koto Zbaraza. Myszkowic, Czartowi. Mikuliniec, Strusowa i Trem-
bowli, oraz Janowki, Draganowki i Ostrowa, a zreszta wystejnvja
w mniejszych lub wiekszyck luznych grupach. Lasy 'sa Uiciaste*
a tylko tu i owdzie natrafia sie wsrod nich sztucznie siane kolo-
nie drzew szpilkowych. W lasach tych pierwszenstwo maja. deby
(Quercus) i g r a b y (Garpinus), a do nich przyJa,czaja sie. wspa-
niafe j e s i o n y (Fraxtnu*), k 1 o n y (Acer), brzosty (Ulmus),
\i V y (Tilin., osiki [Popnlns tremula), olsze (Alnus), i vvierz-
by (Salix). Po polach zas dzikie grusze, jablonie i czeresnie
tworz 1, nie z wyz wymienionemi drzewami mate laski. Brzo-
z y (Betula) rzadko i tylko rozrzucone wchodza, w sktad grubycb
lasow; zwykle tworza samodzielnie mate, nader urocze gaiki. Buk
f'":/'

w /n ^ jrt.'.wvy pr/.-i^tPwioiel lasow okolic Lwowa, znajduje
si<- tutaj tylko w wielkicb lasacb miedzy Strusoweni a Trembowla.
Podszycie tutejszych las6w tworza: 1 e s z c z y n a (Corylus Avel-
lana), swidwa (Gornus sanguinea), gJ6g (Crataegus oxyacantha),
tarnina {Primus spinosa), s z a k \ a k (Rhamnus cathartfica),
kruszyna (Bhamntts frangula ), trzmielina (Evonymus
europaea et verrucosa), k a 1 i n a

(
Viburnum Opulus) i chara-

kterystyczna wJasciwosc tych lasow hordowina
(Viburnum Lantana).

Okoliee Tarnopola przerzynaja dwie g}6wne rzeki ze swymi
dopiywami. Na zachodnim kraricu Strypa z Wosuszka, w srodku,
Seret z Gniezna. i jej doptywem Gnila.

Strypa, lewa swa struga. , nosza,ca miano Wosuszki, wpJywa
w okolicj nasza z zd.-pt. od Jezierny, gdzie tworzy staw niewielki,

iiki stawek na pd. od pierwszego lezacv
i staw w Slobodce-Krowince zlewa swe wody ze struga., od Zlo-
czowa plynaca., powyzej Denysowa wjedne. znaczniejsza. i pJynie
z pf. ku pd. na najwiekszy staw w naszej okolicy, t. j. w"Bo-
hatkowcach i podmokte rudy az do wsi Sokotowa, skad gtebszym
jarem podolskim opuszcza nasza okoliee we wsi Hajworonka.

Z Seretem spotykamy si§ na terenie naszym powyzei wsi
Horodyszcze. Toczy on swe wody dolina podmoMa z zd. pi na
pd-wd. na stawy w Zarudziu, Iwaczowie gornym i Tarnopolu.
Od Tarnopola az do wsi Zubowa plynie na pd. w licznych zakre-
tach^eoraz to wieeej osuszajacem si§ porzeczem. Od Ostrowczyka
kieruje sie ku pd. wd. i ponizej Podg6rza taczy sie z Gniezn*
a plyna.c na pd. opuszcza okoliee koto Zatawia. W calym tym
biegu zabiera z prawoj stron\ odptvw bagion postawowv.-l. w No-
sowcach i Horodyszczu, stawkow w Isypowcach, Seredyiicach
i dwoch w Worobijowce, dalej pofok Kiermczki w lltuboczku
wielkim, potoki: ]?,„!., I',n„b-k i ( J.,M,. k,.b. ( V,,rt„,- V i. oraz potok
Wodawa, ptynacy na malenkie stawki w Nastasowie i Konopk6wce,



potoczki, czerpiace swe wody ze ste-

p6w Zazdrosci jeden, drugi ze stepow Pauta'lichy.

Od lewego brzegu zasi!aja S-ret ziiacznujs/.t; niivo strumyki:

maty potoczek, ptynacy od Ihrowiey, koto Iwaczowa dolnego,

Hnizdeczna, ptynaca na stawy: w Dobrowodach jedna, struga, a od
stawu w Nowikach, po stronie rosyjskiej lezacego, druga, struga

zwana Gniezna, ktore tacza, sie. w Oprytowcai-h, a plynuc na

stawki w: Dubowcach, Strclmikouvach. S/l ai'licim-ach i podmokte
trawiaste moczary w Bajkowcacb, zlewaja, sie kolo L)vczko\va

z potokiem Gnita , uprowadzajaca wody rozmaitej wielkosci sta-

wow: w KapUH..-.im\icli, Ilhiiu'Czku malyin. Tarasuwce, Bazarzyh-
cacb, Zbarazu. rzrniiciiowcacli. ( (clirvmowcarli, < V.cnritowie ma-
zowieckim i Romanowee. Odtad ptynio Gni.-zna podmoktemi
trawiskami na staw vv Stobodce koto Krowinki. a od niej jannn

glebszym ponizej Trembowli wpada do Seretu. Z (hiir/.iia knv.a

swe wody, od brzegu lewego, potoki: Rtidka, Terebna, Olcha
w Grabowcu, Soroczka ponizej wsi Skoroniochy, Boryczowka
w Loszniowie i malenki strumyczek bez nazwy w Pleban6wce.
Rzeki te przyczyniaja sie. obok lasow do cbarakterystyki omawia-
nej okolicy, a szczeg61niej jej potowy polnocnej o granicy dolnej:

Stobodka, Draganowka, Berezowica, Dyczkow, Borki wielkie i Ro-
manowka. Tworza bowiem widka 11,it stawow i stawkow, ktora

zupebiii' uprawnia nazwr „>tawiic:gu < >[>o!u". jaka_ Winceuty Pol

obejmuje takze Podole. Stawy te < me na jary,

a wody icb, powstrzymane wysok aiosly dno ja-

row tak dalece, ze w tylu wschodach opada jar, jak muwi W.
Pol, ile jest stawow na rzece. W glqbi tych jarow legty wsie

podolskie, a na brzegach wielkich stawow spotykamy czu-i-m kilka

wsi rozpolozonyck.

Poniewaz te tak bardzo eharakter\>tycznc dla okolicy Tar-

nopola stawy, coraz to bardziej usuwaja, sie z widowni, ustepujac

przez osuszen uni, tak ze przed laty 20 znacz-

nie ich byto wiecej niz dzisiaj, przeto uwazani za stosowne podae

krotkie ich opisy, by zachowac przynajiuniej ich pamiee na przy-

Staw na Strypie w Jeziernej ma dno gliniaste i namaliste,

bez sladu wapienia. Brzegi pt. wd., oraz cata czesc wd. i gorna

zd. poroste sa -.ot-ziTetami". utworzuiiymi

tea), sitowie i niy>zybrr I'im'n,-^ arundinacea). Koto tych zaro-

st6w widac skrzypy {Equixetuui /i,n<M>i,n . us/yct.« Suyittaria sagit-

taefolia), Hottonia palustrts i z rzailka n.zsianc IL/drocharis mor-

ales ranae i Villarsia nymphaeoides. Przy brzegu pd. ptywa mno-

stwo Ceratophyllum demersum , Hydrocharis morsus ranae, a tu

i owdzie widac Sagittaria, Gicuta i Potamogeton crispus.



Drugim stawem, jaki tworzy Strypa na naszera terytoryum,

jest staw w Bohatkowcach. Ksztalt jego przypornina odwrocona

i rozciagnieta, gloske 8. Dlugosc samej powierzchni wody wy-
nosi okolo 5 km SIX) m, szrrokosc przeszto 800 m, a zwierciadlo

jego wznosi sie, 320 m n. p. m. Na brzegu zachodnim legly wsie

Dworzyska i Iszczkow, na wscbodnira Boliatkowce, a na zd.-pd.

wies Siemikowce. Polnocna konczyna stawu przechodzi w mo-
Oaary, ciagnace sie po obu brzegach Strypy az do wsi Kupczyrice.

Od Dworzysk i na pi. wd. od Bohatkowiec dotykaja brzegow sta-

wu lasy, tworzace luzne grupy. - .vu przerwana
jest povvierzchnia wody w posrodku dose duzq, wyspa. , a na pl.-zd.

od niej widnieja, jt.
jszcze dwie wyspy, ktore leza blizko brzegu,

miedzy Iszczkowem i Dworzysk.-nui. Zwierciadlo stawu od wsi

Boliatkowce po pod gorzelnie, az do grobli we wsi Siemikowce
calkiem czyat.e. lvu pulimcy rozrosly sie przewaznie bujnie: Phra-
gmites, Acorus, Glyceria, Geratoph. . (Jhara, Hot-

tonia, Sparganium, a wzdluz prawego brzegu ciagna sie. geste za-

rosty, utworzone z trzeiny (Phragmites communis) i rogozy (Typha
angustifolia et latifolia). Dno piaszczysto-wapienne.

Male stawki w Isypowcach, Seredyricach i dwa w Worobi-
jowce maja dno gliniaste (czarne) z domieszka. wapienia. Powierz-

chnia ich cz§scia wolna. cze^ri.t zarusnicta : Typha angustifolia,

Acorus Calamus, Phragmites communis i Pkalaris arundinacea,

ozdobic

• 'jjltyllui

Staw dlugi na 2 & km w Nosowcach i na VI km w Horo-
dyszczu, zostaly przed szesciu laty osuszone (wedlug twierdze-

nia mieszkaricow tamtejszych wiosek *) i zamienione w sianozecia,

tak ze dzisiaj tylko roslinnosc, pokrywajq,ca malych rozmiarow
biota (Alisma Plantago, Polygonum m nrundinacea,
Acorus Calamus i

//

'

. tez stare sluzy sa, je-

dynem swiadectwem ich istnienia w tych miejseach 2
).

Staw w Iwaczowie gornym VI Jem dlugi o najwiekszej sze-

rokosci 500 m, z dwiema wyspaiui posrodku, raa dno namuliste.

Zwierciadlo oz.-ri;i p..kr\tt: z.-irostami r.>g.jzy {Typha angustifolia),

tataraku (Acorus Calamus) i Phalaris arundinacea, czescia zajete

przez Nuphar luteum, Polamogeton. Tofygmmm qrnminlt'ol!u,n, 17/

lorn In i,y,,iploitj,nl. ,. It'nu/oo '/his nqnati'l!h. < < rolupht/llum submersum,
Myriophy/fam cesflclllntum. Xajas minor. Lemna minor, Lemna

' Wvcieczko odbywalcm dnia 22 VII 1891
*) Dr. Teisseyre Wawrzyniec w pracy „KiU

i poszukiwaniach geologic/.nych na Podolu", Sprawoz



trisnlnt. y, p.^r.'d ktorycli \\ ysrrzela w gore, tu i owdzie uszyca
i Soy iffaria saaiffae folia).

Dziewia.tyni z kolei stawem jest staw tarnopolski. Ma on

4- km dlugosci." 1 km najwiokszoj s/.erokosci. a zwierciadto jego

wznosi si§ 303m n. p. ra. Dno jest namuliste, miejscami od

drobnych ziarnek wapienia i kwarcu piaszezyste. miejseami /as

/. wyraznymi odtamknmi bialego wapienia. Woua ezysta. Koslin-

ii.m : jt-u ..pi-MiJni) juz w I. Roczniku Kolka naukowego tarno-

polskiego za rok 1892 x
), dlatego tez popiv.estaje tutaj na powyz-

szej krotkiej wzmiance i przechodze do omowienia stawow na

potoku Hnizdeczna.

Pierwszyni z nich jest wazki i kn'tki staw w Dohrowodach.

Dlugosc jego wynosi okoto 900 m, a szerokosc 200 m; dno bto-

tniste. Brzeg prawv. na ktorym rozlozyta sie. winska. jest wolny.

a lewy podpasany zarostami rogozy (Typha). W pohidni..\vyni

kaeie przv slnzie plvw;ija l.ard/.u lieznie Sumphnt-,, ,,lha, Hamm-

cuius- aqtmttli*. ['ofit'nuy'rfoH htr, n». uafaus. < \ r •fophyl!urn. Glyri n'n

fluitans. a z posrod nich wychyla swe galeziste lodygi Cicuta

Staw drugi, w Dubowcach, ma prawy bizeg zajetx ezffoia

przez wiosk§, a lewy wyniosly, zlozony przewaznie z wapienia,

pokryty lasem mieszanym z debu i brzozy i podpasany zarostami

Sparyanhim ramosum i Acorus Calamus, koto ktoryck ptywaja

communis), a koto' nich widac: CeratophyUum. llippuris, Potamo-

,,(!<>,> rft.pui. Symphucn. .Xuj,/, "-is. CicuM

'rirosa. Caltha. Xluosotis, Alisma. Yillarsia. Sa'/ittaria i mnostwo

Lemna minor. W potnocnym wreszcie kacie zakrywaja zwier-

ciadlo wody liczne: Sparganium ramosum. /}//;"" amj^tnnii^.

Juncus tabernaemontanus, Glyceria spectabilis et fluitans; llippuris

i CeratophyUum.

Trzecim jest staw w Stechnikowcach dtugi na 2 km. a wazki.

bo najwieksza szerokosc nie przekracza 300m. Wodv jego pia-

wie zupeinie czyste. Tylko przy lewym brzegu widac ska.po ro-

snaee Gluc-io <p<,-f„/.;?is. Wrr nris i ll,,tf<win palnstris. Dno tego

stawu sktadaja: wapien. piasek w malej ilosci i przewazajaey gh-

niasty namut. ,

n„,.,., rtym { ostatnim na tym potoku jest maK-uki <tav,ek

.
J

. -i
• -_.-i:_r.._- ut^t-—

,

n- bez sladu piasku.
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zarosle wzdluz brzegow rogo^ (Typha angusttfolia), Gly,

oraz trzcina (Piir<t<jinite*\ a fuv.y brzogu prawym rozrzucc

kepami Aconis (J<i/hjh>ix i
<,!,,<,, in ^,>, ahri.< Si xlkiem po po-

wierzchni plywajq,: Nyuiplwrn alhn, Xup/mr lutcinn, Myriophiilhim

i wystrzelaja Saijitton'a. ova/. A. /> uulzwyezajna

plytkosc' stawu, a do spokojnych zatok schronily sie: Vdlnrsia

Gniezna, zwana w gornyrn swym biegu Gnila , tworzy sze-

reg stawkow i wiekszych stawow. a mianowicie : w Kapuseiri-

cacb, Ilhiboczku niatym. 'i'.ir.i -<'.\\ •<-. li 1/ uv\ uracil. Zbarazu, Czer-

nichowcach, Ochrymowcach, Czernil. • uazo\vi< -kiin, Romanowce
i Krowince. Nadto jest jeszcze kilka malenkich stawkow, a ra-

czej sadzawek w naszej okolicy, jak: w Stryjowce, Konstanty-

nowce, dwa w Magdalowre, w Boryczowce, w Iwanowce, znanej

z hodowli tytoniu. trzy malrrikie i czwarty duzy przy mlynie na
drodze do Chorostkowa, w Konopkowce, Ladyczynie, Nastasowie,

w Chodaczkowie wielkim — trzy

Stawy w Hlubca-zku niatym, TaraxAvcr. l>azarzyiu-acli i Zba-

razu tworzy jeden lancuch. Dno ich przewaznie muliste, roslin-

ii( ).-!('. jednakowa. nuiiej lull wietvj taka saina, jak na stawach po-

przednio opisanych. Lacza sie. tez one z diugira a stosunkowo
wazkim stawem w Czernichowcach, ktory procz znaczniejszych

Odrebny calkiem charakter ma druga polowa okolicy Tar-

nopola, t. j. poludniowa, o granicy gornej: Horodyszcze (na pi. od

Denysowa), Kalasantowka, Berezowica, Krasowka i Chodaczkow

Jary tu z wyjatkiem jarow Gniezny, Seretu i Strypy znacz-

nie ptytsze, wiecej od siebie oddalone, — wzniesienia przewaznie
mniejsze i nmiej liezne, a przez to teren lagodniej falisty. Lasy
zajely tutaj przestrzeii

,
objrta. widlami Seretu i Gniezny, podno-

szae malownicz ,m : okolicy (Jzartoryi , Strusowa, Loszniowa, Slo-

bodki, Krowinki i Trerabowli, i wyrozniaja,c takowa, na tie reszty

otoczenia bezlesnego, z wyraznem piefaiem stepu o szerokim hory-
zoncie ! Tu tez Seret i Gniezna scisniete w jaraeh o bardziej stro-

raych brzegaeh nie rozszerzaja swyeh koryt w stawy, tak ze je-

dynym na nich stawem, w tej czesci okolicy, jest staw w Kro-
wince, utworzony przez Gniezne. Staw to nie wielki wprawdzie,
lecz za to banl/.o pickm'.- |i.>}../.ou\ . z\vhi>zrz.-i jczcli siy go oglada
z brzegu „Wielkiego lasu a

, wznoszacego sie na zachodniej stronie

goscinca, wiodac--.. /. Tiinmpola do Tn-nibo\vli. ( 'z«;s<- p.'.biocna

stawu wsuwa >u; w kienmku zd. pi. w lHs\ i jest zarosla rogoza
{Typha angustifolia) i tat a rak i e m {Acorus Galamu*). ISra.-g wd.
podpasany rogoza, tworzaea, jeszcze przy sluzie na stronie pd.



\V sroilku prn

kepanii przybrzeznej rogozy (Typhd).

em, utworzonyin z trembowclskirgo k;

i \v Krowince.

v.- t.'i czesci okoliov zaunych wielvszych si

nieliczne stawki, ktore, powyzej po stawacb

sniiem, tak mate, zo z nidi jnlvnie staw za

przy drodze do Chorostkowa jeszcze zasfug

w to mocno zarosJv. Przewazaja w nim
tl «t,Y,,/;ff , Intifnlw . niniej juz t r z c i ny (Phn

olbrzymie niasv. zielonvdi. kulistych plech gronianki (Ifo-

Obok lasmv. skupionycli w jednym pa*io. olirztvonvin dwonia

?kaini. i braku stawow niepomiernie vrviVizniaja t<; czesY- okulicy

I'/i'sci jej piihiocncj stop v. (.'ia^na sie, one szeroko na za-

.'.<l o,l Sta'-otn ax ku Strvpio. Stt-pv 'le przed laty 40, wedJug

uwiadan tamtejszydi wiosniak.'.w. skbeialv sie z rozleglych pa-

,visk i sianoziri." inibiacyeb sic az irdzies w dali w zboz<>w\v!i

i e m przystrojone Jaezeniem (^rfwnM*) i ozywione vroilniMii

; zeru w bujnych oczeretaeh,

sViata. Najn'zl.-.Jc^zyrn jrszcz" jest stci \\-..kohcy /jan.Avki. t. j.

„s t e p b o h a t k o Wi e c k i
u

. Zreszta, cecba pierwol 1

zatarfa si§ pod wplywem pracowitej lvki ezknvieka, ktora rok

rocznie posuwa plug w srodek Jak i naturalnydi pastwisk 1 osu-

sza nawet pozostale mokrzejsze sianozeei hcznymi rowanii. Je-

riorka zmiikaja powoli, a roilinno^c pierwotua, nie raogac sprostac

w walce o byt ustepuje miejsca nowej. i tak zatraca sie dawna



Ciekawe ze wszech miar owe stepy zwiedzalern d»

a mianowicie w dniach 5 i 6 wrzesnia 1891 r. i 20 lipca 1892 v.

Wabify mie. bowiem owe prastare jeziorka. krvjacr. vv swem Jonie

przeslk-zna, i bogata flore glonow a przewaznie wieloksztaltne des-

midya. O ile jednak plon pierwszych wycieczek byl bogatym,
o tyle w r. 1892— skutkiem posuchy czerwcowej i lipcowej — ska,-

pym. Jeziorka bowiem wyscbdy tak, ze po k§pach traw i mchow
dojsc mozna bylo do samego srodka, zapadajac powyzej kolan
w wysfepiijaca. dopit-TO pod nogarni wodo. Xajwioksze nawet jeziora

w Halbertowce znalazlem byl w takim stanie. Wszedzie tea gni-

jace na powietrzu Characeae i slimaki n ap< -In i.-dv owe jeziorka
\\>tretna wonia siarkowodoru.

Wogole— zwiedzajaey po raz pierwszy te obszary ziemi, od-
gaduje istnienie dawnego stepu tylko po bardzo rozrzuconych nie-

Hcznych osadacdi. <>d<>svdmiony(di t'uroraeh i kai'czmaoh, w otwartem
polu stojacyoli. po braku drzew i wspomnianych jezku-kacb posrod
trawiastytdi ob^zarow. Xicdhigo jnlnak i to szczatki zaszumia zk>-

tem /bozem, jeziorka wyschna, zniknie slad dawnego stepu l za-

ginie bogata flora, a tylko to, co teraz jeszcze uda nam sie. po-
chwycic, przeckowa tradycye bogatej , charakterystyeziirj fanny
i flory stepowej. Ze zas glonow nikt dotad tut.-ij nie zb'ieraJ

,
przeto

z calym pietyzmem brnalem po nie w gfab jezior, nie dajac si§

odstraszyc usuwajacej si§ pod nogarni grz^zkiej ziemi.

Co sie. tyczy stosunkow klimatycznych naszej okolicy, to dat
nam dokladny ieh obraz przyjaei.d mdj Wladvsla w SatkeIff pracy
.,Klimat Tarnopola wedlug 24-letnich spostrzezen" '), dla tego tez

ogranicze sie. tutaj tylko do wyjecia ogolnyeh danych:
Srednia eieplota roczna Tarnopola wynosi + 6'82°C.
Srednia zimy -4-54° C, wiosny + 6-68 °C, lata f |7'81°C,

a jesieni 4- 7-34° C.

Najwyzsze maximum obserwowane wynosi + 35'4°C, a naj-

i WN w p.'dr.'.v.n letniem.
'

""

Srednia wilgotnoso roczna wynosi 82*4 °/
. t. j. o B'7°/ wyz-

sza niz we Lwowie; srednia zimy 92-7 g

/p , wiosny 78'8%°. lata
73-4

7

0>
, a jesieni 841 °/

.

Srednia roczna opadu wynosi 573 mm, a wszystkm maxima
opadow przypadaja g!6wnie na lipiec, leez sa to tylko burze lub
kr6tkotrwale ulewy.



Wogole rzecz biorac. tak okresla sic. klimat Tarnopola

1. Zima mrozna. obejmujaca zwykle gnid/.i<-u. styczc

i marzec. a cz^sto listopsid. Mini-, /na.-zurj wilgotnosi'i ..<

\ Wiosna banlz.Vkrntka. -r.inuv .jara .1- Hyni.- .1

tnia i polowy niaja; w drugiej potowie panuja czesto lei

u paly. W tvm C2

jardzo rzadkimi opadami. W pazdzirrniku 1 list-.padzie zar

lnnurz,nia d.-cb.xlzi ~uv- maximum .
po-lczns gdy opadv

a. a cieplota sie obni^a.

W porownaniu z KraUmem i Lwowc-m jest Tarnopol

: nirozniojszv. a w kvie eicplrjszy. a pod wz-kdem npadu >

II. Ogolny pogla_d na glony okolic Tarnopola.

W r. 1881 spedzatem wakacye letnio w Zbavazu i zebrakm

tarn, a nast^pnie w r. 1884 ogkosibm dmkiem w pienv>zej swej

rozprawce glonach p. t. „Materyaly_ do flory wodorost.'.w (Jab-

Xnerafti K ' «W&«»*1
(4rcv.. EmJorhn ehy.ms Kbl'b.. Gonnnn p-rto,;,!, Mail.. l',,ha.<tr,n„

pertusuin Kuetz. a-V"'"'""'" Kiiv]|
-

'' ''^t/trnfum A. Br. f) 6m-

<%fo5««n A. Br.. Veth'astnnn Ehrenher
;
,n A. Br. !>) m^ij Ka-

benh., ScewJt^u-i orttfu* M^.-n. /W ,, ^ f/v (^A;'. /'//«.

dron (Polyedrinm* trhpnnnu Xaeg., Aphonocapsa (Porphyrid* » nr cm-

e«t„ \u'.'. Xa<-) (Jll'tw.. Clustenmnhn-ip.hn,, Kl.iviib .
{W«»v«ih

Mnxeqhhii Bivb. a) rn»nHn,* b'aUi. b omjulosnm Itabh.. c) co«-

rinntiiu Rabeilli Phuroxnpun ntUtvwfum Kurtz.'' W. Sm.. ^///<-

/„//„ tjasfrou'r* Ku.-tz.. Gomphuacma uHcnceum Khrenb., M'fcwcfca

«>»!«»«»« Kabenb., Suriraya (Surirella) ovata Kuetz. b) omto

) Sprawozdanie Komisyi fi/.yograticzne



liivb.. C'lmntoylrxru SJra Ibvb.. Dmtunm r„l,,n ,v< |i„rv. Mrrhlion

drcularn Ag.
r
%/^m £7/m Khronb.. E^th.mut tn^hla Kurtz.

JW^,r, fa« <,q,i<U Kurtz. I. rirri^n/is LJm1xm.Ii.. (•,,/>,„/,<„,„','-

mum mncro.tpermum Kurtz, i OscHhiforia
{ O.tet'/Jor/'a i Fr'nh'chii

Kuetz.

(/.Mi Uali \ pr/.,-to tvll t. J ' funk ' 1 i \ .1. i Is >2

z okolic Tarnopola. W"tvinz.» roku o-lo m'Kmh dnikiein \) 117 ga-

tunk6w glonmv. ktore odkrvleu, w taniopolskhn stawie. Ze jednak
w lic/.bie t('j zuajdujr sir K) gatunk.'iw podaiiycb y\v zc Zbaraza,
pizeto ogolna liczba glonow poznanyeh dotad w okolicy Tarnopola
wynosiJa 136 gatunkow.

Badania systematyczne w tej okolicy ruzpoezadem w r. 1890.

wyp.,xy«-zcniu inui, .nikrosk-.p,, przrz IWrsor, J),,, .1. |;„s,,,|in-

skicgo. pnshizvlv do napisania nimVjs/ej Horv. hvdmdza one z na-

strpujacvol. mirj.eowosri: \Y o ,m. bi
j
o w k;x. SerodyAcn. Isv-

powcVNosowco. Nctcrpincr/l'lokcw,-,, (^rmiclM^v.
Hladki. Iwaczow gornv. Szlacbeince. S t re, 1, n i k o nv « c
Dubowce. Dobrowodv.' Jezierna. Hhiboczok wiclki.
CzystyJow. Proniatvn. Kutkowce. Tarnopol. IJ.-re-

zowica. Bucnidw. Luka wielka, Lad vr z v n. Za , t a w ki.

Zazdrosc. Bohatkowce. Ziarowka. 1,'ud w i k 6 w k a. K «>-

niuchy. Bakowiec. Sosnow. Strusow. Krowinka. Bo-
ryczowka. Wygoda. Iwanowka. Zasta^ki. Baworow-
ka. Halbcrtowk,. 1

> an t a i i , I, , . Sahoz,. 11,,-,,,,,1,'m, ];,.



r d o Genera ,,.,,

1. Florideae . . .

2. Melanophyceae . .

17 39 45
i. Siplioneae 2 3 3

5. Protococcoideae . . 28
('). Cuiijun-atae . . . 18 173-1-1 212

/. Hanllanaceae . . 35 226 332

22 52 62

1 22 55 i r 1 7;;r>

rnopola, jak nastepuje

Florideae . .

Melanophyceae
Confervoideae

Siphoneae

„ ,7

i')kolicaeh tarnopola stawy obfituja.



w Okrzemki (co przemawia za bardziej wapienna icli woda.),

a Desmidye (pomijajac gatunki najpnspolitszr) wegetuja, prze-

waznie w jezmrkaeh stepowycli i mnkryclt lakach w potudniowej

pohu-i naszVgo terenu, ktory wlaiciwie okolica Trembowli nazwacby

nalezalo.

Zbadanie przestrzeni, prawie 1414"58&w- lnajaccj. nmozli-

wihi mi przedru'szystkiein lvnni>va nzyografiezna Akad<anii Uin.,

z ktorej ramionia' podejniowaK-in te badania. Wiele jednak po-

parcia doznaiem w ezasie kiikudniowych wycieczek od: pp. Ma-
niewskie h, wtfa&icieli Bajkowiec, p. s t r o w s k i e g o w Ra-

kowcu, 00. Bernardy now w Zbarazu. ks. kan. Skrzyszow-
skiego i pp. Okonskich w Strusowie. Ws/.yscy nierylko uhitwili

mi wycioczki w okolicv calkiom nie/.nanej. lecz nadto podejmowali

prawdziwu- po staropoUku. za cm d/.irkuj<; I in iii]-< r, b-cznu-j.

Nie mniej uwazam za obowiazrk wvrazir pndziVkmv.anie p.

Haakowi, dzirrzawcy stawu i' mlyna w Bohatkowcacli. za

uprzejme oddanie mi lodki wraz /. wio.slarzem do dyspozycyi, oraz

Adamowi Okonskiemu, luemu b. uezniowi 'z gimn'. Fran-

ciszka duzfta w.- Lwnwic ktun w \vy<-i<vzka<-li w Stru.-ouvzyznie

czynny bral udzial i nie jedne probk§ ze srodka etepowycb jezior

wJasnor§cznie wydobyl.

Pisalem w Podgorzu 27. XII. 1893.

III. Cz§sc systematyczna.

Class. Chlorophyceae (Kuetz, [1845] ex parte) Wittr.

Ordo Confervoideae (Ag. [1817]) Falk.

Fa.n Coleochaetaceae (Naeg. [1847]) Pringsh. [I860].

I. Gen. Coleochaete Breb. [1844].

1. G pn/vinata A. Braun., De-Toni Syll. V. I., pag. 7.

Tarasowka — staw.

2. C. orbicularis Pringsh., De-Toni 1. e. pag. 8, 9.

Bagno zarosie Hippuris po stawie w Nosowcacli. jczioro

„Dejowe u opodal Baworowki i ..Koniisarzowki").

3. C. scutata Breb. Pringsh. Jahrb. II, Tab. 1, fig. 4 et Tab. Ill,

f. 3, 4; De-Toni 1. c. pag. 9.

Jezioro „Tymczyelia"— Sosnriw. jczioro „Dejowe" opodal

Baworowki [„KomisaiVnvki';,
; . i na li<(-ia«-li Hypo urn w jeziorku

bez nazwy aa stfpic ^boliatkowieckim"4 opodal Ziarowki.

4. G. irregular/* Brings]

pie „bohatkowieekim u opodal Zia

ih. Jahrb. II. Tab. I, fig. 0, !>«-'



Jeziorko niiedzy Ladyezynem a Z;udr«.s

od dro'gi do Zazdrosci, jeziorko na ate pie „bok
o[kkI;i1 Ziaruvvki: staw w polaeh /a Iwanmvka.

Fam. Oedogoniaceae (De-Bary) Wittr.

I. Gen. Bulbochaete Ag. [1817].

Irata Wittr. (

cell. veg. crass.

„
altit. = 35 a

oogon. long. =41 p. — 44 a — lat.

nannandr. long.= 25 a, lat. — 9— 11*5 a.

Jeziorko bez nazwy na stepie „bobatkowieckim" opo-

dal Ziarowki 6. IX. 1891.

2. B. angulosa Wittr. et Lund. Nordst. Zeal. Tab. I, f. 6—8.

cell. veg. crass.= 22 a

„ „ altit = 39 a
oogon. long. = 39 25 ;x= crass.

Jeziorko „Sine" na polaeh. nak-z.-ieveh do Ludwikowki

6. IX. 1891.

3. B. rectangularis Wittr. Prodr. pag. 55. Tab. I, f. 22—24,

y. tenuis Wittr. 1. c.

crass, oogon.= 23 p., altit.= 41 a.

Jezioro „Sine a wsrod pol, nalezacych do Ludwikowki

6. IX. 1891.

II. Gen. Oedogonium Link. [1820].

1. Oe. cryptoporum Wittr. Prodr. Oed. pag. 6.

var. vulgare Wittr. 1. c, pag. 7, De-Toni Syll. V. I, pag. 33.

cell. veg. crass.= 7 a— 9 a, long.= 28 a—29 a.

oogon. „ = 23 a
, „ =25 a

oospor. „ =22 a
, „ = 18 p.

Jezioro „Sinea wsrod pol, nalezacych do Ludwikowki

6. IX. 1891.

var. subdepression Wittr., De-Toni 1. c.

oogon. crass.= 21 a—25 u—26 p.

„ long. =28 fx.—30 a

oospor. crass. =20 p.—24 a—25 a

„ long. =21 a

Kazem z var. vulgare 6. IX. 1891.

2. Oe. crispum (Hass) Wittr., Hansg. Prodr. pag. 42.

cell. veg. erass.= 16a-18a, long.= 39 u

oogon. „ =41 a
, „ = 44 a

antber. „ = 5 a— 6 a, „ =14 u—16 a

Moczary na lewym brzegu stawu-Tarnopol, 22. VI. 1892.



3. Oe. Vauchen (Le CI.) A. Br., De-Toni Syll. V. I, p. 41.
cell. veg. crass.= 18

k

a—18 a—23 a
r, „ long. = 48 a-53 a—56 a— 64 a—69 a

oogon. eras. =51 a, long.= 55 a—58 a
oosp. „ =46 a, „ = 46 a
antherid. eras. =14 a—18 a, alt.= 5 a

VTT 1̂

no
„f

ro
f
t«^^^ po stawi6 w Nosowcach. 22.

VII. 1891, Worobyowka — staw; 22. VII. 1891.
4. Oe. upsaliense Wittr. Prodr. Oed. pag. 14, fig. 4.

cell. veg. crass. = 14 a-16a-25 a, long. = 69 a- 104 a
oogon.

„ =51 a =81 u— 92 m
oospor.

„ =44 p.—46 a
, =62 a— 76 u

anther, crass. =25 a; altitud. = 7 a-9 a.
K'

Razem z poprzeclnim gatunkiem. 22. VII. 1891
5. Oe. pachydemium Wittr. et Lund, forma Tab. nost. II, fig. 1.

cell. veg. crass.= 16 a, long.= 74 a—92 t;

oogon. „ =44 a, „ =80-5 a
oospor. „ =39 a, „ =57-5 a
anther.

„ = 15 ,,.-16 a, „ =7 a—9 u
anther. 2—6-cellular.

l ''

Razem z Oe. Vaucheri i <9e. upsaliense, 22. VII 1891
6. Oe. Cleveanum Wittr., Kirch. Algfl. pag . 56.

cell. veg. crass.= 22-4 a;
oogon.

n =28 a;
oosp.

n
=43 'a;

B-^^IKJ^IS VII 7$* P^ dr°dze

7. *^~ Wittr. Gotl. o. Oel. Tab. I, fig. 6, Prodr. Oedog.

cell. veg. crass.= 32 a, long. = 141 a- 144 a
oogon. crass. =64 a—70 a

^
„ long. =101 p.—88 a

oospor. crass. =61 a—64 a
„ long. =88 a- 82 a.

Jeziora w Halbertowce.
8.%—- W^n

%
Ko^

2

et Witt, Oedog. Ital . Ty ,l.

oosP- „ =18 a) * =i 6 p
Bagno zarosJe Hippuris po gtawie \ I 09



Fam. Cylindrocapsaceae. Wille [1884].

. Gen. Cylindrocapsa Reinsch [1867].

involute Reinsch. Algfl. v. Fr. pag. 66, Tab. VI, fig. 1,

w Halbertowce.

2. C. geminella Wolle. De-Toni Syll. V. I, pag. 93.

Jezioro pod Sataszami.

var. minor Hansg. Prodr. pag. 224, f. 122.

cell, crass. =16 {*.; crass, filara. =21 ja.

i ..Suit • wsiodp61, nalezacych do Ludwikowki.

(Kuetz. [1849]) Cohn [1855].

Ag. [1824].

Finn

B. annulina (Roth.) Ag., De-Toni Syll. V. I. pag
crass, cell. veg. =43 |x.

Seret pod Olcha kolo toru kolejowego.

Fam. Ulvaceae (Laraour [1813]) Rabenh.
[

I. Gen. Schizomeris Kuetz. [1843].

Sch. Leibleinii Kuetz., De-Toni Syll. V. I. pag.

cell. = 23 a.

na Ceratophyllum vertfcfllatum

staw na Strypie.

filam. =76
Pomiedzy Oe

w pojrilvnezveh nitkach .

Fam. Ulotrichiaceae (Kuetz. [1843]) Borzi em. [1883].

Subfam. Ulotricheae (Rabenh. [1868]) Borzi [1883].

I. Gen. Hormiscia Fries [1835].

//. aubtilis (Kuetz.) De-Toni Sylloge V. I. pag. 159.

(Ulothrix subtilis Kuetz).

var. tenerrima (Kuetz.) Kirch. Alg. pag. 77.

crass, filam. =10 p..

Szlachcince — prawy brzeg rzeki przy mfynie.

H. flaccida (Kuetz.) Lagerh., De-Toni I.e. pag. 161.

Gay Recherch. Tab. XI. fig. 101—102.
Tarnopol — moczarowaty lewy brzeg stawu, Isypowce —

zr6delko i bagienko przy stawie ; strumyczek, pJynaey z jaru

lesnego, pod mostem na drodze z Krowinki do Trembowli,



I zonata (Web. et Mohr.) Arescb., De Toni 1. c. pag. 163.

(Ulothrix zonata Kuetz.).

Jeziema— dolki przy stawie; jezioro „Dejowe" blizko

folwarku Baworowka („koniisarzovvka"); za Iwanowka —
zrodelko na poczatku stawu w polacb.

var. rigidula (Kuetz.) Hansg. Prodr. pag. 58. {= Ulothrix ri-

gidula Kuetz.)

Krowinka— na palacb, wspierajacych sluze. i kola mfyna.

II. Gen. Hormospora Breb. [1840]-

L irregularis Wille, Norges. Tab. III. f. 41—42.

Subfam. Chaetophoreae (Harv. [1841]) Hass. [1845J.

I. Gen. Aphanochaete Bertb. [1878].

. glohosa (Nordst.) Wolle, De Toni Syll. pag. 180.

Herposteiron globosum Nordst. Sandv

rod pol, nalezacych do Ludwikowki

uiaiueL. cen. = l^t {/..

Gladophora spec? 6. IX.

II. Gen. Herposteiron Nftg. [1849].

H. confervicolum Naeg. [-= H. repens (A. Br.) Witt.] De - Toni
Sylloge Vol. I. pag. 181.

Nosowce — bagno po stawie; jeziorko miedzy Lady-
czynem a Zazdroscia po prawej stronie drogi do Z
jeziora w Halbert6wce ; Czernichowce — staw, na Riccia
fluitans.

III. Gen Chaetophora Schrank. [1789].

sciach i lodygaeh roslin wodnych (abundat).

Kuetz. [1843].

8. variabile Naeg., Gay Recber. Tab. VIII fig. Qi

Worobij6wka — zroctto przy nilynic J«-zi<

przy atawie zarosfe Oha ra (cumhypnocystis
in Recher. Tab. VII. fig. 54 delinoatis; die 20.



var, gemnwnn (Kuetz.J-

crass, filam. = 7 p..

Jezierna — staw; zrodelko na pocza_tku stawu w polach

za Iwan6wka; Zbaraz — kolo studzien.

var. irregulare (Kuetz.) Rabenh., De-Toni 1. c.

Jezioro pod Sala-zami; /nidi'lko przy stawu: w Isy-

powcach.

var. gracile Kuetz., De-Toni 1. e. pag. 198.

Za stawem od strony Worobijowki.

flageUiferuiu Kuetz., Hansg. Prodr. pag. 68. De-Toni

1. c. pag. 200.

Subfam. Conferveae (Bonnem. [1822] ) Lagerh. [1887].

I. Gen. Conferva L. [1737].

Tarnopol — moczary na lewym brzegu stawu i zr6dlo

pod lasem Kutkowieckim ; row pod mostem kolejowym pod

Podbrzezna miedzy P>iala a ( 'zy.-tylowem ;
Bazarzvnce •-

staw; Tarasowka — staw'; Bohatkowco — staw; Worobi-

jowka— zrodlo przy mlynie ; Isypowce— zrodlo kolo stawu;

Bernadowka — odplyw zrodla przy drodze z Tiutkowa; je-

ziora: miedzy Lad ;.
na prawo od drogt

do Zazdrosci, pod SaJaszami , w ITalbertowce

cystis a cl. Gay in Recti. PI. IV. delineatis; die 21. VII.

1892).— Strumyczek, pfynacy z jars lesnego popod most
' na goscincu z Krowinki do Treinbowli; — dotki .wsnSd mo-

krej laki pod Wygoda. przy drodze z Borycz6wki do Iwa-

nowkif Rakowiec „Tudynka" '), Sosnow — jezioro „Tym-

var. elongata Rabenh., De-Toni 1. c.

crass, filam. =115 p-; long. cell. =81 p..

C. riqida Reinsch. Algfl. pag. 226. Tab. XIII, fig. 5.

crass, filam. - 25 p.- 25 |i- 27 p.- 27 -x - 27 p.

long. cell. - 67 n- 88 |*~ 62 p -HO |i -119 i*.

Jezioro „Sine" wsrod pol. nalezaeyoli do Ludwikowki.



•rhtw Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 218.

Dolki wsrod mokrej laki przy drodz<

II. Gen. Microspore Thur. [1850].

1. M. vulgaris Rabenh., De-Toni 1. c. pag. 226.
crass, filamen. =12'8

[/.. ; long. cell. =48 \x.

Tarnopol— zrodto pod lasem Kutkowieckim.
2. M. punctalis (Dillw.) Rabenh., De-Toni 1. c. pag. 230

crass, fil. =6-4 |*; long. cell. =128 [*- 25'6 [x.

Boryczowka— zr6dlo na prawym brzegu rzeki na
noc od mlyna.

Fain. Chroolepidaceae (Rabenh. [1868]) Borzi [1883].

I. Gen. Trentepohlia Mart. [1817].

1. T. um&rina (Kuetz.) Born., De-Toni Syll. V. I, pag. 242.
Wielki las (rewir Szlachcince) kofo Tarnopola na wi

bach, Boryczowka— wierzby na brzegach rzeki

II. Gen. Microthamnion Naeg. [1849].

M. Ruetzingianum Naeg., De-Toni I. c. pag. 257.
Tarnopol— moczarowaty lewy brzeg stawu

;
jezioro pod

ae (Hass.[l845]) Wittr. [1876] char, emend.

I. Gen. Cladophora Kuetz. [1843].

C. fracta (Dillw.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 288.
crass, cell, ramor. superior. = 74 £/.— 76 [i.

„ „ „ inferior. = 55 p.- 55 \x.

long. cell. „ =189 \/l— 241 p.

crass, cell, ramulor. = 41 w \ong , =322 ^Worobijowka— staw
; Tarnopol— staw

; Stechnikowce-
staw; jeziorko bez nazwv mi vd/.v L.-wl\ c/viu-m a Zuzdro
scia na prawo od drogi do Zazdrosci.

Forma m/hsimplex Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 289.
Krowinka — przy sluzie ralyna.

Forma gracilis Kuetz., De-Toni 1. c.

crass, cell. 54 \x.

Krowinka — staw.



. C. glomerata (L.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 295.
Seret pod Olcha kolo toru kolejowego; Seredyrice —

staw, Isypowce — staw, Iwaczow gorny — staw/ Szhu-h-
cirice — na sluzach mlyna; Stechnikowce — odplyw zroMla
na lewym brzegu stawu, Zbaraz— rowy, staw, rzeka.

. C. declinata Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 297.
var. fluitans (Kuetz.) Hansg. Prodr. pag. 84, Nr. 115. (= Cla-
dophora fluitans Kuetz.).

Seret pod Olcha, kolo torn kolejowego.

Ordo Siphoneae Grev. [1830].

Fam. Vaucheriaceae (Gray [1821]). Dumort. [1822].

I. Gen. Vaucheria DC. [1803].

. V. sestnlis (Vauch.) DC, De-Toni Sylloge Vol. I, pag. 398.
Bucni6w— rowy za mJynem kolo lazienki, Tarasowka,

zr6dlo przy mJynie nad brzegiem rzeki , Boryczowka — na
sluzie mlyna, Rakowiec „Tudynka", Iwaczow goruv— staw,

Dubowce — staw. Jeziorko bez nazwy mi§dzy fiadyczynem
a Zazdroscia na prawo od drogi do Zazdrosci.

V. geminata DC.
Zbaraz — role, ogrody.

Fam. Hydrogastraceae (Endl. [1843]). Rabenh. [1868].

I. Gen. Botrydium Wallr. [1815].

B. granulatum (L.) Grev., Rostaf. et Wor. Ueb. Botr. Tab. I,

fig. 1-8, Rostaf. Histor. wyd. korzonkor. Tab. X, f. 1.

Tarnopol — droga koto stawu po lewej stronie toru

kolejowego, wioda,cego do Lwowa; wyschle katuze czarno-
ziemu na drodze, wiodaeej do Bucniowa z goscinca krajo-

wego; brzegi stawu w Bohatkowcach przed „lasem wiel-

kim";— oschle dno stawu w polach za Iwanowka (tu wol-
b r z y m i c h masaeh !)— Zbaraz— osychajaee brzegi stawu.

Ordo ProtOCOeCOideae (Menegh. [1838]) Kuetz. [1878] em.

Fam. Volvocaceae (Cohn. [1856]) Kirch. [1878].

I. Gen. Volvox (L. 1758) Ekrenb. [1830].

V. aureus Ehrenb., Hansg. Prodr. pag. 101. De-Toni. Sylloge

Vol. I, pag. 536.

Bohatkowee -staw na Strypie. Gatunek rzadki,
t n y ,1 o t



feOttAN GtmVlSSKt.

3rytanii, Czech, Rosyi, S.wecyl
Ueryki;-w Gal icy i o dszukany po

szy przez Raciborskiego wProko
*acib. Materyaly do flory glonow Polski pag.
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II. Gen. Eudorina Ehrenb. [1831].

1. E. eleqans Ehrenb., De-Toni 1. c. pag. 537.

Zbara2 — stawy. — Jeziora: pod Ladyczynem. pod

Salaszami i opodal Ziarowki na „stepie bohatkowieckmi .

III. Gen. Pandorina Bory [1824].

1. Morum (Muell?) Bory., De-Toni 1. c. pag. 539.

Gatunek nader pospolity! - Jeziora: „Tymczycha

Sosnow: pod Balas* • K "a „stepie bohatko-

wieckim"; „Dejowe" blizko folwarku Baworowka (.Jvunisa-

rzowka" ?Sin> wsrod pol, nalezacych do Ludwikowki. Sta-

wy: Dubowee, Stechnikowce. Tarnopol, .k-zim.u, Bohatkowce,

Czernichowce, Zbaraz, Bazarzynce, Tarasowka. Pleskowce—
bagno wsr6d pol.

IV. Gen. Gonium Muell. [1773].

1. G. pectorale Muell, De-Toni 1. c. pag. 541.

Sosn6w — jezioro „Tymczycha" ; Rakowiec — „m-

dynka". — Zbaraz — stawy.

V. Gen. Spondylomorum Ehrenb. [1848]

S. quaternarium Ehrenb., De-Toni 1. c. pag. 543.
.

Bobatkowce — staw na Strypie. Nader rzadki

gatunek, znany dotad tylk'o z Nieraiec, Szwaj-

caryi i okolicy Ischl w Austryi g6rnej!

VI. Gen. Chlamydomonas Ehrenb. [1833].

0. Pulvisculus (Mueller) Ehrenb., De-Toni 1. c. 549.

snow — jezioro
,;
Tymczyeha".

" Pag- 92, 1
T

)hatkowce

[1828].

H. lacustris (Gin>d.) U'otaf. Sur I'Haemat. 1*7

(— Sphaeretta lacustris (Girod.j Wittiv, I)e-T<>iii

Sosnow — jeaioro ^Tymewroba".



Fara. Palmellaceae (Decaisne [1842]) Naeg. [1847]

Subfam. Coenobieae Falkenb. [1882].

I. Gen. Hydrodictyon Roth. [1800].

Hyd. reticulatum (L.) Lagerh. Bidr. Sver. Algfl. pag.

II. Gen. Scenedesmus Meyen. [1829].

. bijugatus (Turp.) Kuetz. (= £. obtusus Meyen). De-Toni 1. c.

pag. 564.

Tarnopol — staw; Zbaraz — stawy; row pod mostem
kolejowym, pod Podbrzezna. miedzy Biala a Czystylowcm

;

Jezierna— staw ; Stechnikowce — odplyw zrodJa na lewym
brzega stawu: za stawem od strony Worobijowki — J e-

rtowka, „Sine" wsi

nazwy — opodal Ziarowk

„stepie bohatkowieckim".

var. minor Hansg., De-Toni 1. c. pag. 564.

Osychajace brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a Luka,

wielka..

. denticuJatus Lagerh., De-Toni 1. c.

Zatoki po Serecie wsrod la,k pod Bucniowem. Stawy:
Tarnopol, Jezierna, Bohatkowce, Worobij<5wka, Czernickow-

ce. Jeziora: opodal Ziarowki na „stepie bohatkowiec-

kim", „Dejowe" na wd. blizkn tbiwarku Buworowka („Ko-

misarzdwka"), „Cyganowe", i „Sine a na polach, nalezaoych

do Ludwik6wki.
Forma. Willd. Obs. Alg. Tab. I, fig. 27—30. Borge Sibir.

Flor. pag. 6. Tab I, fig. 1.

Jeziora w Halbertowce.

. Hystrix Lagerh., De-Toni I. c. pag. 565.

Tarnopol — staw ; Worobijowka — pod siuza. przy mty-

nie. Brzegi Seretu miedzy Bucniowem a Luka wielka.—

17. VIII- 1890.

quadricauda (Turp.) Breb., De-Toni 1. c. pag. 565.

var. genuinus Kirchn. Alg. pag. 98.

Tarnopol — staw i zrodlo pod lasem Kutkowieckiin

:

row pod mostem kolejowym opodal Podbrzezny, miedzy

Biala. a Czystylowem ; Bucniow — na sluzie mlyna ;
Dobro-

wody — staw; za Iwanowka — staw; Bazarzynce —staw;
Bohatkowce— staw; Jezierna — staw : Worobijowka -staw

i strum vczek; Iwaezow gorny - sluza przy mtynie; jeziorko



bez nazwy na „stepie bohatkowieckim" opodal Ziarowki;
„Cyganowe" jezioro.

var. horridus Kirch. 1. c, De Toni 1. c.

Na sluzie mlyna wBucniowie.
var. abundans Kirchn. 1. c, De-Toni 1. c.

Tarnopol— staw; Jezierna— dotki przy stawie pomie-
dzy Ghara. * J * '

var. hyperabundans Gutw. Vorlauf. Mitth. Sep.-Abdr. Bot.
Centr. pag. 2, Nr. 29, 1890, Flora glonow okolic Lwowa
1891, pag. (20). Tab. I, fig. 2, Tab. nost. II, fig. 2

Brzegi Seretu miedzy Bucniowem a £uka wielka: za
stawem od strony Worobijowki; Jezierna dolki na brzegu
stawu miedzy Chara; Bohatkowce — staw.

I obliquus (Turp.) Kuetz, De-Toni 1. c. pag. 566. (= S. acutus
Meyen).

Czernichow — zrodlo przy drodze do Hladek i odplyw
tegoz; za stawem od strony Worobijowki; jeziorko na
„stepie bohatkowieckim" opodal Ziarowki. Zbaraz-stawy

var. dimorphus (Turp.) Rabenh, De-Toni 1. c. pag 567.
Tarnopol -staw; row pod mostem kolejowym opodal

Podbrzezny, miedzy Biala. a Czystylowem; Brz'I-i Scn-tu
miedzy Bucniowem a tuka. wielka. (17 VIII 1«W- D»-
browody— staw; Zbaraz-staw; Rakowiec — ' Tudynka"

;

jezioro „Dejowe u na ws C },6,l blizko tolwarku Baworowka
(„Komi8arz6wka«); jezioro „Cyganowe"

>.antennatus Breb. in Ralfs. Desm. pag. 222. Tab. XXXV,

Piekny ten gatunek, znaleziony w Galicyi po raz pierw-
szy przeze mnie w okolicy Lwowa i Sniatyna'), rosnie takzew \\ orobijowce — (staw) i w jeziorach na Halbertowce.

III. Gen. Sorastrum Kuetz. [1'845|.

spinulosum Naeg. Einz. Alsr. ntur QQ T.J, v t:... n i \a



IV. Gen. Coelastrum Naeg. [1849].

Brzegi Seretu w Bucniowie; za stawera od strony \W
robij6wki; Bohatkowce, Siemikowce — staw; Worobij<5w-

ka — staw; Seredyiice — staw; Sosn6w — jezioro „Tym-

De-Toni 1. c.z. u. cuoicum i\aeg.

Tarnopol — staw; „Cyganowe" jezioro na stepaeh.

3. C. microporum Naeg., De-Toni 1. c. pag. 571.

Brzegi Seretu miedzy Bucniowera a Luka. wielka (17.

VIII, 1890), zrodJo na'brzegu stawu tarnopolskiego pod

lasem Kutkowieckim, Dobrowody— staw; Worobij6wka—
za stawem od strony wioski.

V. Gen. Pediastrum (Meyen. [1829]) Racib. [1889] em.

1. P. integrum Naeg. Einz. pag. 96. Tab. V. fig. 4, Racib. Przegl.

Ped. 1889, pag. 3, De-Toni 1. c. pag. 573.

var. Braum'anum (Grun.) Nordst. Sandv. pag. 8. Tab. I,

tig. 6.

forma longicornis Racib. 1. c. pag. 6. Tab. II, fig. 3.

Stawy: Jezierna i Tarnopol.

2. P. simplex Meyen., De-Toni 1. c. pag. 574.

forma echimdata (Wittr.) Rac. 1. c. pag. 9. Tab. II, fig. 10.

Brzegi Seretu w Bucniowie.

3. P. muticum Kuctz., Rac. 1. c. pag. 10, (= P. Ekrenbergii [Corda]

A. Br.).

Stawy: Zbaraz, Tarasowka.

b) brevicorne Rac. 1. c. pag. 11. Tab. II, fig. 7.

Tarnopol — staw. Halbert6wka — jeziora.

4. P. Boryanum (Turp.) Menegh., De-Toni I. c. pag. 576.

var. brevicorne A. Br. Alg. an. pag. 86. Tab. II, B.

forma glabra Rac. 1. c. pag. 13. Tab. II, fig. 12.

Tarnopol — staw.

var. longicorne Reinscb. Algfl. pag. 96.

forma glabra Rac. 1. c. pag. 14.

var. ^^Sm~(Kuete.) A. Br., Rac. '. c. Tab ". f. 14 i 16.

Stawy: Jezierna, Bohatkowce; feziora:

Ludwikow'd. ..IVmve" pod BinvorVwka. ;„K.miisar/dwka u
),

Halbert6wka.



Halbert6wka — jeziora.

P. anatdositni (Ehrenb.) Meuegh., De-Toni 1. c. pag. :")":

var. rugomm Kac. L c. pag. 21. Tab. II, fig. 26.

Moczary na lewym brzegu stawu w Tarnopolu

Coenobio orbicular!, coutinuo < cellul. 5—6 composite,

cellulis laeribus. aii
:
/"!ns!<. perl^larlci* e basi truncata sur-

sum dilatatis, medio acute aiig"''"f!,f, >;! r<-t'n,<hii!„i > .r.-isi.t.

lobis truncatis, in angulis externis lobo brevissimo, truucato

long. cell. = 14*4 p.;

lat. „ sup.= 1 6 f/.— 1 8 p., infer.= 8 p..

Jeziora w Halbertowce wsr6d stepow Pantalieliy.

6. P. duplex Meyen., De-Toni 1. c. pag. 578.

var. clathratum A. Braun. Reinsch. Algfl. pag. 94. Tab. X,

fig. V, Rac. 1. c. pag. 23. Tab. II, fig. 27.

Bucniow — sluza kolo mostu; Tarnopol — staw, Du-

bowce — staw, Czernichowce — staw; Zbaraz — staw.

var. reticulatum Lagerb., Rac. 1. e. pag. 28.

Brzegi Seretu miedzy Bucniowem a Luka wielka; Tar-

nopol — staw; Worobijowka — staw.

var. subgranulatum Rac. 1. c. pag. 23. Tab, II, fig. 28.

Bohatkowce— Siemikowce— staw; jeziora: opodal Zia-

rowki, „Dejowe u blizko Baworowki, „Sine u wsrod pol ad

Ludwikowka.
var. rugulosum Rac. 1. c. pag. 24. Tab II, fig. 29.

Tarnopol — staw, Worobijowka, za stawem od strony

wsi; jeziora: „Sine, „Cyganowe u
i w Halbertowce.

var. coronatum Rac. 1. c. Tab. II, fig. 30.

Worobijowka— staw; jezioro „Dejowe" na wd. blizko

folwarku Baworowka („Komisarz6wka").
var. genuinum A. Braun, Rac. 1. c. pag. 29.

Tarnopol — staw; Zbaraz— staw; brzegi Seretu mie-

dzy Bucniowem a Jjuka wielka., Worobijowka — staw,

(forma, convergens Rac. 1. c. et forma recurvata (A. Br.)

Rac. 1. c).

7. P. constrictum Hass., Rac. 1. c. pag. ."»(). Tab. II. fig. 44.

Iwaczow gorny — staw. Tarnopol - staw.

8. P. biradiatum Meyen., De-Toni I e. pag. 582. Kac I. c f. 42.

Boliatkowce -staw; jezioro „ Sine" pod Ludwikowka,
jezioro „Dejowe" bli/.k. . IVov..r«'wki . Iv>mMtr//.wkr- .jeziora

w Halbertowce.



P. Tetros Ehrenb., Rac. 1, c. pag. 32. De-Toni 1. c. p. 5S1.

Worobijowka — staw: Jozierna — staw; Tarnopol- -

staw; jezioro „Dejowe u w pobli/u Bawonnvki
;

jeziorn

w Halbertowce.

var. excisum Rabh., De-Toni 1. c. pag. 582.

„Cyganowe u jezioro.

var. caudatum (A. Br.) Rabh., Rac. 1. c. fig. 41.

Jeziora w Halbertowce.

forma granulala Rac. 1. c. fig. 43.

„Sine u jezioro nsnVl pol. nalozacych do Ludu ik<'uki.

Subfam. Psewlocoenobieae Kirch. [1877].

VI. Gen. Sciadium A. Br. [1849].

8. gracilipes A. Br., De-Toni 1. c. pag. 585.

DoJki wsr6d mokrej Jaki pod Wygoda pray drodze

z Boryczowki do Iwanowki.

Subfam. Eremobieae Kirch. [1877].

VII. Gen. Ophiocytium Naeg. [1849].

0. majus Naeg., De-Toni 1. c. pag. 590.

„Sine" jezioro wsr6d p61, nalezacych do Ludwikowki.

0. cochleare (Eichw.) A. Br.. De-Toni 1.' c. pag. 591.

Tarnopol— staw: -Sine" jezioro— Ludwikowka; „ De-

jowe" jezioro — Baworowkn : jeziora bez nazwy — Hal-

bertowka.

VIII. Gen. Raphidium Kuetz. [1845].

R polymorphum Fres., De-Toni
Worobijowka — bagna >

Row pod mostem kolejowym.

a Czystylowem; Tarnopol — staw; „Cyganowe a jezioro

wsrod step6w, Bazarzyrice — staw.

var. aciculare (A. Br.) Rabh.
7
De-Toni 1. c. pag. 593.

Jezioro „Tymczycha" — Sosnow.

var. fusiforme (Corda) Rabh , De Toni 1. c.

Jeziorko wsrod stqm mio Izy Ladyezyneni a Zazdroscia.

na prawo od drogi do ostatniej: jezioro pod ^afa-zamr.

Taras6wka — staw.

var. falcatum (Corda) Rabenh., De-Toni. I. c.

Brzegi Seretu miedzy Bucniowem a Luka, wielka; je-

zioro „Dejo\ve l
- wsrod stepu na wd. opodal Bawoi\'wki

( r
Koinisarz6wki"); Czernichowce — staw.



2. R. convolutum (Corda) Rabenh., De-Toni 1. c. pag. 594.
Worobijowka, razem z R. polymorplmm; row pod mo-

stem kolejowym pod Podbrzezna miedzy Biala a Czystylo-
wem; jezioro „Dejowe", razem z R. polymorphum var.

3. R. Falcula A. Br., De-Toni 1. c. pag. 595.
Czernichow— zrodlo przy drodze do Hkdek i odplyw

. Selenastrum Reinsch. [1867).

Bibraianum Reinsch, Algfl. pag. 64. Tab. IV, fig. 2 a—c.

Tarnopol — staw; brzegi Seretu w Bucniowie.

X. Gen. Tetraedron Kuetz. [1845].

. trigonum (Naeg.) Hansg., De Toni 1. c. pag. 598. [=Ioly-
edrium trigonum Naeg.].

Tarnopol -staw (forma minus Reinsch, Algfl. pag. 75.
Tab. Ill, fig. I

7
c

, d, et forma gmrt'la Kcinscli I. c. fig. I,
'' Baworowka — jezioro „Dejowe" ; Halbertowka —

bez nazwy; „Cyganowe" jezioro (forma crassum
h, 1. c. fig. I, f.

i (A. Br.) Hansg., De-Toni 1. c. pag. 599.
Boliatkowce — staw.

3. T. tetragonum (Naeg.) Hansg., De-Toni 1. c. pag. 600.
Brzegi Seretu w Bucniowie ; — Tarnopol — staw ; Ba-

worowka — jezioro „Dejowe".
4. T. caudatum (Corda) Hansg., De-Toni 1. c. pag. 603.

Worobij6wka — bagno za stawem; Jezierna staw.
Brzegi Seretu w Bucniowie: jezinrko na „stepie bohatko-
wieckim" opodal Ziarowki; Bawor6wka—jezioro „Dejowe".

5. T. regidare Kuetz. {^Polyedrium MrmUlrvunn N ;ieg., Reinsch,
Algfl. pag. 72. Tab. V, f. II). De-Toni 1. c. pag. 604.

Tarnopol— staw; jeziora wsrod step6w: -Deiowe" pod
Baworowka

( B Komi>-ir//,wk:i- , : ..Sin-- ,„„! Luduik-uk.
i bez nazwy pod Ziarowka.

6. T. enorme (Ralfs.) Hansg. (-Polyedr. enorme (Ralfs.) De-By.-
btaurastm,,, c„o,;,>v K.-ilfs. Brit. I )<•>„). ,,;,<.• \\n '|\b WXIII-
fig. 11), De-Toni 1. c. pag. 608.

Tarnopol — staw l
).



XL Ge

L. C. Naegelii A. Br., De-Toni 1. c. pag. 622.

Isypowce — zrodelko i bagienko przy

2. C. ormthocephalum A. Br., De-Toni 1. c. pag. 6

long.= 42 (jl ; lat. = ll u.; long. ips. stip. :=

„Sine" jezioro wsrod stepu.

XII. Gen. Centrosphaera Bom [1881

Subfam. Tetrasporeae (Naeg. [1849]), Klebs. [1883] ampL

XIII. Gen. Schizochlamys A. Br. [1849].

S. gelatinosa A. Br., De-Toni 1. c. pag. 641.

Tarnopol — staw
;
„Sine" jezioro pod Ludwikowka.

XIV. Gen. Kirchneriella Schmidle [1893].

A', lunnta Schmidle, Beitrage zur. Algfl. pag. 15 [82]. Tab. II,

fig. 1—2 = Raphidium convoluttnu, var. /una re Kirchn.

Algfl. pag. 114.

Tarnopol — staw ; Tarasovvka — staw ;
row pod mostem

kolejowym opodal Podbrzezny miedzy BiaJa a Czystylowera.

XV. Gen. Tetraspora Link.

XVI. Gen. Crucigenia Morren [1830].

. rectangularis (Naeg.) Fr. Gay Recker. 1891, pag. 100. Tab.

XV, fig. 151.

Stawy: Szlaelicinee. Tarnopol. Bohatkowce-Siemikowce;

jeziora: opodal Ziannvki; ..Sine" pod Ludwikowka; bez

folium appela\



Subfam. Dietyosphaerieae De-Toni [1888].

XVII. Gen. Dictyosphaerium Naeg. [1849].

1. D. Ehrenbergianum Naeg., De-Toni 1. e. pag. 660.
Szlachcinee — sluza mlynska, Tarnopol — staw, Bu-

cniow — brzegi Seretu, Siemikowce - Bohatkowce — staw,
Rakowiec — „Tudynka", Baworowka — Jezioro Deiowe".

2. D. pulchellum Wood., De-Toni 1. c.

Bohatkowce — staw.
3. D. reniforme Bulnh., De-Toni 1. c.

Tarnopol — staw, Halbertowka — jeziora.

Subfam. Nephrocytieae De-Toni [1888].

XVIII. Gen. Nephrocytium Naeg. [1849].

1. N. Agardhianum Naeg., De-Toni 1. c. pag. 663.
Bohatkowce— staw; „Cyganowe" jezioro ws>6d stepow.

XIX. Gen. Oocystis Naeg. [1855].

1. 0. Naegeln A. Br., De-Toni 1. c. pag. 663.
Jeziora w Halbertowce; Tarasowka — staw.

forma Nordstedtiana De-Toni 1. c. pag. 664.
Jeziora w Halbertowce.

2. 0. solitaria Wittr. Alg. Fasc. 21, pag. 22, Nr. 244, fig. 1—5.
De-Tom 1. c.

Tarnopol — miedzy mcbami w moczarach na lewym
brzegu stawu; Bohatkowce — staw; Zastawki pod Zazdro-
scia rowy wsrod laid grzazkiej, zamszonej; jeziorko mie-
dzy £adyczynem a Zazdroscia na prawo od drogi do Za-
zdrosci; „Sine" jezioro wsrod' pol, nalezaeych do Ludwi-
k6wki; „Dejowe u

jezioro opodal folwarku Baworowka („Ko-
misarzowka")

;
jezioro pod Salaszami; „Cyganowe a jezioro

wsrod stepu. ' "
; ° J

var. rupestris (Kirch.) Hansg. De-Toni 1. c.

Jeziorko miedzy Ladyczynem a Zazdroscia; Tarasow-
ka — staw.

Subfam. Palmelleae (Decaisn. [1842]), De-Toni [1888] em.

XX. Gen. Gleocystis Naeg. [1849].
1. G. vesiculosa Naeg. Einz. pag. 66. Tab. IV, fig. 1. De-Toni 1. c.



Diam. faro.=37(A; diam. cell.= 7 a-9 ;;..

Worobijowka — bagno za stawe.n: Jezierna - doJki

przy stawie, mie/lzy Chora: ..Zastawki" pod ZazdrosVin.

gigas (Kuetz.) Lagerh., De-Toni 1. c. pag. 670.

Czernicbow — zrodto przy drodze do llladck i odphw
tegoz; Steebnikowce — odplyvv zrodbi na lewym brzegu

stawu; Rakowiec— „Tudynka u
;
„Cyganowe" jezioro w&nSd

G. maxima Gutw. nov. spec. Tab. nostr. II, fig. 5.

Cellulis vegetafiris glnbo.sis. rari*sin«>. g/obosa clh'pfiris.

memhrana ad 21 u. erassa ilistincte bistratosa. contentu chlo-

i-ophijllacto. rhb, ,>>!,, ,/'< di.< l -ir'.,,-,:iH»i.<. CeUulae 4 in lamUias

membrana dimidio tenuiore (quam memhrana cellularum

ipsarum', haud stratosa, achroa inclusas coniunctae.

Diameter cellulae 24 (t.

Habit, in lacubus ad „Halbert6wka u
in campis deser-

tis positis.

Species haec tantum cum G.(?) Clementine-

negb.) Rabenb. in De-Toni, Syll. Vol. I. pag. 609. Nr. lo72,

descripta paullo congruit. Differt autein roem-

G. cincta Gutw. nov. spec. Tab. nostr. II, fig. 6 a, a'.

Cellulae globoso ellipticae, globosae vel ellipticae, mem-

brana crassa, strata.™. m<y.<<• .>>/?osa. sa-

turate viridi; sinfjulae(?) vel 2—4 in famUias ellipticas

subcircularpsrf o>ninncta<>: quae In miliar, tegnmento Drum.

sunt, medio a a tern zona lata uw'ra e simili. sed obsnura et fere

nigra massa constitut" >• ' zonis dunhns cruciatim. rinctae sunt.

Cell. c. membr. long.= 28u; lat. = 18 a-23u.
Crass, ipsius membranae = 23 u..

Long, familiae 2-ceIl. «= 55 p..

Diam. familiae 4-cell. = ab= 67 pi; cd= 69;;.; ef=-7iu; gb

= 74 p.. (Cfr. Fig. nostr.).

„-Ladyczyn u
et „Zazdrosc".

XXI. Gen. Botryococcus Kuetz. [1849].

B. Braunii Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 674.

-Sine" jezioro — vvsrod stepu.



XXII. Gen. Dimorphococcus A. Br. [1849].

. D. cordatus Wolle, De-Toni 1. c. pag. 676.
long. cell.= 11-5 jjl; lat. cell. = 6"9 (a.

„Sine" jezioro — wsr<5d stepu.

XXIII. Gen. Protococcus Ag. [1824].

Pr. vin'dls Ag.. De-Toni 1. c. pag. 699.

Wszedzie pospolity.

Pr. infusionum (Schrank) Kirch. Alg. pag. 103, De-Toni 1. c.

pag. 702. (~ Chlorococcum infusionum Menegh.).
Bazarzyrice — staw.

Ordo Conjugatae (Link. [1826]), De-By. [1858] ampl.

Fam. Zygnemaceae (Menegh. [1838]), Rabh. [1868].

Subfam. Mesocarpeae De-By [1858].

I. Gen. Mougeotia Ag. [1824].

M. laetevirens (A. Br.), Wittr. (= Craterospermum laetevirens A.
Br.), De-Toni 1. c. pag. 718.

Worobijowka — staw; Nosowce — bagno po stawie
zarosJe Hippuris; Tarnopol — moczary na lewym brzegu

Subfam. Zygnemeae (Menegh. [1838]), De-By. [1858] em.

II. Gen. Zygnema Ag. [1824].

1. Z. stellinum (Vaucb.) Ag., De-Toni 1. c. pag. 730.
Tarnopol — moczary na lewym brzegu stawu.

2. Z. cruciatum (Vauch.) Ag., De-Toni 1. e. pag. 732.
crass. nl.= 44}/.; long. cell.= 70 p.

Jezierna — dotki przy stawie, miedzy Chara.
3. Z. pectinatum (Vauch.) Ag. ( = Zygoyonium pectinatum Kuetz.),

III. Gen. Spirogyra Link [1820].

1. 8. arcta (Ag.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 744.
var. catenaeformis (Hass.) Kirch. Alg. pag. 121. {I

naeformis (Haas.) Kuetz., Petit. Spirog. nag. 17. PI.

9-12, De-Toni J. c.
F & 1

S



cell. veg. long.=64{jt; lat.= 208p..

„ zygotif. "= 46 a 48 y. ; hit. = 27 p.—30-4 ft.

zygotae long. =38*4 p.—43 p.—44'8p.—48 u.

„ lat. = 208 p.—22 [j.—22-4 p.—224 p..

taeniae chloroph. 1, anfract. I 1
/.,, 2—2V2 .

11
' srud mokrej hiki pi I Wv-odn prz\ drodze z Bo-

Iwanowki 21. VII. 1892.

uell.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 749. Petit.

Spirog. pag. 25. PI. VIII. fig. 1—3.
Rakowiec — „Tudynka".

3. 8. neglecta (Hass.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 750. Petit. Spi-

rog. pag. 26. PI. IX, fig. 1-5.
cell. veg. long. = U9p.; lat. = 67 p..

zygotae long. =87'4{Jt; lat.=57-5—64(1.
Strumyczek przv drodze od Neterpiniec, wpadajacy do

bagienka, 22/VII, 1*891.

4. 8. jugalis (Dillw.) Kuetz., Petit. Spirog. pag. 28. PI. XI, fig.

3—4, De-Toni I. c. pag. 571.

Dubowce — staw; Dobrowody — staw; Tarnopol —

5. S. irregularis Naeg , De-Toni Syll. Vol. I, pag. 754, Nr. 1796.

Long. cell. = 1 1
2
'7 p. ; lat.= 32 ft.

„ cell. spon't('i-;ie = 122 v. ; lat.= 53 p..

„ zvgotae = 83 u ; lat,= 5 1 p..

Worobijowka staw, 22/VII, 1891.
6. S. ma.rima (Hassall.) Wittr. = S. orbicularis (Hass.) Kuetz., Pe

tit. Spir. pag. 31. Tab. XII. Fig. 1—2.
Lat. cell. = 136 p..

Worobijowka — staw.
7. 8. crassa Kuetz.. De-Toni 1. c. pag. 757. Petit. Spirog. pag.

32. PL XII, fig. 3, 4.

zygotae crass.= 147 p.

Iwaez6w gorny — staw, 21. VII. 1891.
8. S. ternata Ripart.. De-Toni I. c. pag. 761. Petit. Spirog. pag.

26. PI. VIII, f. 4—7.
cell. veg. long. 96 p.— 128 p.; lat. - 48 p.—544 p.

taen. chloroph. 3: anfract. 1

—

\
l
[2
—2—

2

1

/2 -

zygotae long. 80 a—88 p.; lat. 48"p.—52 8 p..

Dolki wsrod mokrej Jaki pod Wygoda. przy drodze

z Boryczowki do Iwandwki 21/VII, 1892.

NB. Pomiedzy licznemi nitkami owoeujacemi tego gatunku Skre-

tnicy (8pirogyra), znalazlem nitke, w ktorej jedne zy-

goty byly eliptyczne, inne zas prawie k u 1 i s t e o sre-

dnicy 52'8 p.. W tejze nitce znalazlem tez jedne. koraork<j,



zawievaja,ca dwie zygoty kuliste mniejsze, bo kiedy

Sredniea jednej wynosila 43
ft to drugiej tylko 40 jt. Po-

niewaz — o ile mi wiadomo, tworzenia sie. b 1 i z n i a-

czych zygot u Skre.tnicy dotad nie zauwa£ono, przelo

podajv rysunek na Tab. nost. II. Fig. 7. Nadto zamva-

zylem jedne. komorke. \v klnivj zyguta rozwinela sie. nor-

malnie, lecz zaraz*m z.-ihmni.-Y- k- ni-'-rk i mezkiej zaraiast

zlac si§(?) z Mwjii'!^c ;
,-i zi'iiskicj (?) saraa ulegla w chwili

przelewania sie do komorki zenskiej obionieniu i przyrosla

w postaci gruszki n,-i kn'.tkiej nozce do zygoty normalnej.

Wypowiadajac to przypuszszenie, nie chce twierdzie, by tak

mialo bye rzecv.ywiscie. -vlvz stadyow posrednich odszukac

nie zdolaJem; mniemai rata zygota oka-

zywala tak pod wzgledera blony, jak i zawartosci zupeJna.

tozsamose z zygota, normalna,. Rysunek podaje na Tab.

nostr. II. Fig. 8 a. (Fig. 85. Zygota normalis).

'. subsaka(?) Kuetz., Kirch. Alg, pag. 117, De-Toni 1. e.

pag. 763.

cell, evacuat. long.= 40 a; lat =20*8 ft.

cell, zygotif. „ =30-4; „=32^.
zygotae inadultae!

taen. chloroph. 1, anfract. I 1/?—2.

Razem ze Sp. ternata, 21/VII, 1892.

8 tenuissima (Hass. j Kuetz.. lX-Toni pag. 765. Petit. Spirog.

pag. 6. PI. I, fig. 1—3.
cell. veg. long.= 90 [a; lat.= 1 1 b ;;..

zygotae long. =48 a; „ =25 p.

taen. chlor. 1, anfract. 2Va—&7a-
„bine" jezioro wsr6d p61, nalezacych do Ludwikowki,

6/IX, 1891.

(Kuetz. [1833], De-Bary [1858] em.

Subfam. Euclesmidieae Hansg. [1888].

I. Gen. Desmidium Ag. [1824].

1. J). Swartzn Ag., Ralfs, Desm. Tab. IV, Delp. Spec. Tab. H,

fig. 8—20, De-Toni 1. c. pag. 789.

Jezioro „Dejowe tt blizko BawonSwki („Komisarz6wki")<

2. D. aptogonium Breb., Delp. Spec. Tab. Ill, fig. 1—5; Wolle

Desm. Tab. II, fig. 6—7; Ralfs. Desm. Tab. XXXII, fig.

1, De-Toni 1. c. pag. 781
Jezioro „Cyganowe" wsrdd stepdw.



II. Gen. Sphaerozosma Corda [1835].

vertebratum (Breb.) Ralfs, Desm. Tab. VI, fig. 1.

Jezioro „Sine" wsrod pol, nalezaoveh do Ludwikowki.

Archeri Gutw. Vorlauf. Bot. Centr. Nr. 29, 1890. Flora

gl. okol. Lwowa 1891, pag. 29. Tab. I, fig. 4. (-fyA.

vertebratum (Breb.) Ralfs. forma Nordst. Botan. Notis. 1889

pag. 166, Nr. 967, S. fi/iformr (Elivl,.. Ralfs in Turner

Fresh-Water algae of. E. Ind. 1892, pag. 112, 148. Tab.

XVII. tig. 20).

Jezioro „Dejowe" opodal Bawor6wki („Komisaraowki*)

i jezioro „Sine" wsrod pol, nalezaeyeh do Ludwikowki.

Piekny ten, a ciekawy ze wzgledu na kolczaste zygoty

gatunek odkrvl po raz pierwszy, lecz nie opisal Aivher.

(Cfr. Quart. Jour. Micr. 1865 i 1866. Vol. V, pag. 170 et

Vol. VI, pag. 273). pozniej znalazi go Roy w wielkiej

ilosci (sec litt. ad me die loll. 1892 dat), lecz nie owo-

cuja.cy; a takze Nordstedt. ktorv opisal go jako Sph. ver-

tebratum (Breb.) Ralfs. forma Nordst. Bot. Not. 1889, pag-

166, Nr. 967. Jak sie zdaje, nie jest to gatunek rzadki.

Sam znalazlem go najpierw 25/VI, 1888 w Jarynie (oko-

lica Lwowa), a 7/XI, 1889 w Szczercu (okol. Lwowa). na

stepnie w Lelech6wce (okol. Lwowa) w miesiacu VI, 1890.

(Cfr. Gutw. Mat. do fl. el. Galicvi. Cz. Ill, 1892, pag. 14),

a wreszcie w okolicy Tarnopola, w iniejscowosciach wyiej

podanych. Nadto widzialem rysunki okazow z okolic Mie-

dzyrzeca. przysfcme mi w r. b. przez p. B. Eicblera do

oznaczenia. W roku 1892 opisal go tez Turner w swych

.Fresh-Water algae of East Indien" pag. 142. Tab. XVII,

tig. 20, jako Sph. filiforme (Ehrb.) Ralfs, rozszerzaja_c dia-

gnoze tego gatunku dodatkiem: ..Membrana aut glabra vel

in quaque semkJhila orJn, >'/»,,- tryifnws 2 granulorum

NordstetdawBot.Not. 1889 pag. 166, ani tez o uwagach,

ktore w wyz przvtoczon - il.-ra!

Ralfs, Deara. Tab. VI. fig. 2, De-Toni 1. c. p. 790.

>ra: „Sine u wsrod pol, nalezaeyeh do Ludwikowki;

ry — opodal Ziarowki na stepie „bohatkowieckim".

Onychonema Wallieh. [I860].

t Biss. Jap. Desm
Tab. II, fig- 10. Sph



forme (Ehrenb.) Rabh., Wolle Desra. Tab. IV, fig. 5, 6;
Gutw. Fl. gl. okol. Lwowa pag. (30), Nr. 2.

Jeziorko na stepie Bohatkowieckim opodal Ziarowki.

IV. Gen. Gonatozygon De-Bary [1856].

1. G. Ralfsii De-Bary, Conj. Tab. IV, fig. 23—25, De-Toni 1. c.

pag. 801.

„Cyganowe tt jezioro na stepie „strusowgkim".

Subfam. Didyraioideae (Reinsch [1867]) Hansg. [1888].

V. Gen. Cylindrocystis Menegh. [1838].

1. 0. Brebissonii Menegh., De-Toni 1. e 815. (= Pem'um Brebis-
sonii Ralfs, Desm. Tab. XXV, fig. 6.

„Cygano\ve" jezioro na stepie „srrusowskim. u

VI. Gen. Closterium Nitzsch. [1817].

1. O. ohtusum Breb., Klebs, Ostpr. Tab. I, fig. 2a, De-Toni 1. c.

fig. 2.

n t
;iprc» ia Klebs. Ostpr. pag. 7. Tab. I, fig. 6.

Szlachcince — staw i prawy brzeg rzeki — moczarki;
row pod mostem kolejowym pod Podbrzezna., miedzy Biala
a Czystylowem; zrodlo na brzegu stawu Tamopolskiego pod
lasem kutkowieckim : Tarnopol— moczary na lewym brzegu
stawu; strurayczek o wapiennem Jozu, miedzy Romacho-
wem a Berezowica, pfynacy ws'rdd Jak do Seretu pod Bu-
cniowem; „Tudynka" — Rakowiec; Sosn6w — jezioro
„Tymczycha"; „Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim"

;

Bohatkowce —staw na Strypi.-: Zastawki pod Zazdroscia.;
jeziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia na
prawo od drogi do ostatniej; £adyczyn — jeziorko (okazy
37 ;j. lat., 690 a long.); jeziorko wsVod stepu „bohatkowiee-
kiego" opodal Ziar6wki; Czernichowce — staw fokazv 32 a
lat. 416 a long.).

J

s) truncatum Gutw. Flora glon6w okol. Lwowa pag. (33).
Tab. I, fig. 7, Bot. Central. Nr. 29, 1890.

Worobij6wka — staw; Stecbnikowee — odpJyw zrodla
na lewym brzegu stawu; Tarnopol — staw; Rakowiec —
;;Tndynka u

;
dolki war6d mokrej t^ki podWygoda przy

drodze z Boryez6wki do IwanWki.



b) subangustum Klebs, 1. c. Tab. I, fig. 9 6, c
Siemikowce — staw na Strypie.

3. G. striolatum Ehrenb., Ralfs, Desra. Tab. XXIX, fig. 2.

a) typicum Klebs, Ostp. pag. 14. Tab. II, fig. 4 a.

crass. = 30 [x; lat. apic.= 5fx.

Jezierna — staw; Rakowiec— „Tudynka u
.

b) erectum Klebs, 1. c. Tab. II, fig. 10.

crass.= 28 ja; long. = 2 10 p.

„Sine" jezioro na polach, nalezacvch do Ludwikowki.
4. C. turgidum Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXVII, fig. 3.

crass. = 83 (a!

Nosowce — bagno po stawie zaroste Hippuris.
5. C. strigosum Breb., Wolle, Desm. Tab. VI, fig. 13 i 14; Klebs,

1. c. Tab. I, fig. 3, De-Toni, 1. c. pag. 829.

Worobij6wka — bagienko za stawem (okazv long.=

284;j. crass. 18a); Bucniow— brzegi Seretu (crass. =90a—
144 a; long. 322 a—216*); Sosnow — rowy z ptynaca
woda tuz pod dvvorem (crass. = 18 a); Bohatkowce — staw

(crass. 13 a -14 a, long. =239 a); Czernickowee — staw

(crass. 14-4 a; long. = 243); Bazarzynce — staw.

6. C. praelongum Breb., De-Toni 1. c. pag. 830.

long. = 690 a ; crass.= 26 a.

Brzegi Seretu miedzy Bucniowem a Luka. wielka.; Bo-
hatkowce — staw.

7. C. Lunula (Muell.) Nitzsch., Ralfs, Desm. Tab. XXVII, fig. 1,

Klebs, Ostpr. pag. 6. Tab. I, fig. 1.

Bagno po stawie w Nosowcach; Stechnikowce — od-

pJyw zr<5dla na lewym brzegu stawu; strumyczek o lozu

wapiennem, miedzy Romachowem a Berezowica.. phnacy
wsrod lak do Seretu pod Bucniowem ; Bohatkowce — staw

na Strypie; Jeziorko na stepie „bohatkowieckim" opodal

Ziarowki; Rakowiec — „Tudynka" (specimina tantum 68 a
crassa.); Krowinka — staw, sluza mtyriska i pale wspie-

rajace kola mJyna.

8. CI. Delpontii (Klebs), De-Toni, (Close, crassnm Delp. Spec. pag.

217. Tab. XVIII. Fig. 22-30).
Forma glabra Gutw. Tab. nostr. II. Fig. 9 a'. Tab. nostr. III.

Fig. 9 a.

Forma sutura mediana singula, membrana crassa sed levi.

Long. cell.= 483 [7.. Lat.= 39 p.; Lat. apic. = 7a.

Hab. Jezioro bez nazwy na stepie „bohatkowieckiin"

opodal Ziarowki.
9. C. intermedium Ralfs, Brit. Desm. Tab. XXIX, fig. 3, Klebs,

1. c. Tab. II, fig. 15.

Jeziorko wsrod stepu „bohatkowieckiego u opod. Ziarowki.



10. G. decorum Breb., Delp. Spec. Tab. XVIII, fig. 1, 2.

Jezioro „Dejowe" na stepie „strusowskim u blizko fol-

warku Baworowka (,,Komisarzowka").

11. C. Cornu Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXX, fig. 6.

crass. = 6 [/.; long. = I 26 p..

Szlachcince — prawy brzeg rzeki przy mlynie; Tar-

nopol — staw; Worobijowka — staw.

12. 0. acutum (Lyngb.) Breb. in Ralfs, Desm. Tab. XXX, f. 5-

Nosowce — bagno po stawie; brzegi Seretu, miedzy
Bucniowera a -Luka wielka; Bohatkowee — staw na Stry-

pie {specimina 14 [jt. crassa et 137 \>. longa).

13. G. Geratium Perty, De-Toni Sylloge Vol. I, pag. 837.
crass.=7|-t; crass. apic.= 2

t

a; long.= 391>; long. apic. achr.

= 92(7,.

Jeziorko miedzy Ladyczynem a Zazdroscia w3rod ste-

pow Zazdrosci.

14. G. lineatum Ehrenb., Ralfs, Tab. XXX, fig. 1.

Jeziorko na stepie „bohatkowieckim" opodal Ziarowki.
15. G. Dianae Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXVIII, fig. 5, De-

Toni 1. c. pag. 838 et 839.
Dubowce — staw; jezioro — pod Salaszami.

var. arcuatum (Breb.) Rabh., De-Toni 1. c.

;

long. =129 j*.; lat. apic. = 2 a.

ab/xXXV, fig. 12, Delp.
Spec. Tab. XVIII, fig. 40 et 41, Klebs, Tab. I, fig. 14,
De-Toni 1. c. pag. 841.

^Jeziorko na stepie „bohatkowieckim" (spec. 74 p. longa
et 7 fj. crassa); Sosn6w — jezioro „Tymczycha u

;
jezioro

„Dejowe" wsrod stepu Strusowskiego blizko folwarku Ba-
worowka („Komisarzowka u

).

17. 0. parvulum Naeg., Einz, pag. 106. Tab. VI, C. f. 2.

Worobijowka — pod sluzami mlyna; „Cyganowe" je-

zioro na stepie „stmsow>kim L
; jezioro „Sine" wsr6d pol,

nalezacych do Ludwikowki; jeziorko bez nazwy na stepie

„bohatkowieckim" opodal Ziar6wki.
18. C. areolatum Wood., Wolle, Desm. pag. 43. Tab VII, f. 3—4,

De-Toni 1. c. pag. 842.
forma simplicior Tab nostr. II. Fig. 10a, a.

Forma quod ad staturam maxime G. areolato in Wolle
Desm. pag. 43. Tab. VII, fig. 3—4, similis, difert apid-
bus magis attenuatis, membrana luteolo-brunnm 'st.riis denti-

tuta sed densissime evidentissime punctata et suturis mediants
2 praedita.

long. cell.= 483 [j.; crass. 42—44 ;x—51a; lat. apic. = 7 a.

Hab. Worobijowka — zrudlo przv n'llvnie.



Forma glabra Tab. nostr. II. Fig. \\a,

Forma membrana levi, suturis 7nedianis \

crass, cell. =44 p.; lat. marg. apic.= 5[/..

„ long. cell. = fi()7a.

llab. in lacu parvo ad Ladvczyn.
1. Ehrenbergii Menegh., Klebs. Tab. I. f.

Brzegi Seretu w Bucniowie; Krowi

Varietas

Habit, in lacu innominato in campis desertis inter „La-

dyczyn" et ,,Znzdn>s< : ".

C. Mal'larernianum De-Not., De-Toni 1. c. pag. 845.

long, cell = 024 ;j.; lat cell. = 148 p.

lat. apic. = 17(a— 12ia.

Row pod mostem kolejowym pod Podbrzezna , miedzy

Biala, a Czystylowem.
C. moniliferum (Bory) Khivub. Halt's. Desm. Tab. XXVIII.

tig. 3; Delp. Spec. Tab. XVI. fig. 21-22; Klebs. Ostp.

Tab. I f. 4, c. d. et Hb.

Isypowce — staw ;
Iwaczow i>Virny staw; .Itzi.rna —

staw; Tarnopol-staw; dolki wsrod mokrej taki pod Wy-
goda; „Zastawki" pod Zazdroscia,, rowy wsrod laki zani-

szonej; llalbertowka — jeziora (specimina 53 a erassa):

Bohatkowce — staw; jeziorkn njiodal Ziurnwki wsrod J)0-

hatkowieckiego" stepu; Zbaraz -.-taw: Bazarzynce— staw.

Forma intermedia Gtttw. Tab. nostr. III. Fig. 13.

Forma ventre suhtnmido, dor* > rait r»,r<> apier* rrrs'/s ad '
..

partem Intitndini* mignxtatn. medium inter Cl. moniliferum

et Ehrenbergii tenens. Membrana glabra.

Long. cellulae= 384[jL.

Lat. „ = 64 ji

„ apic. == 8 jx.

Hab. in stagno ad Tarasowka.
' LeiUcinii LvuMtz', Raits. D^m. Tab. XXVIII, f. 4.

Worobijowka strumyczek, lewe ramie rzeczutki;

Szlacheince — sluza; Dubowce —staw; Tarnopol — lewy

brzeg stawu: jeziorko, mi.;dzy Ladyezynem a Zazdroscia/,

Bobatkowee — staw; Ivrowinka - strainyczek, piynacy

si jam lesnego pod mostem na drodze d<> Trembowli; Iwa-

nowka — staw; Halbertowka — jeziora; Zbaraz — staw.

Spraw. Kom. fizyogr. T. XXX. 11



var. angulation Bals , De-Toni 1. c. pag. 847.

Krowinka — staw.

forma Willei Gutw. Mat. Cz. II. Nr. 47.

Tarnopol — staw.

C. setoceww Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXX, f. 4, De-Toni

I. c. pag. 850.

Jeziorko wsrod stepu „bobatkowieckiego a opodal Zis

VII. Gen. Penium Breb. [1848],

1. P. closterioides Ralfs, Desm. Tab. XXXIV, tig. 4, Klebs, Ostpr.

Tab. Ill, fig. 2.

Razem z CI. rostratum.

2. P. Navicula Breb., Wolle, Desm. Tab. V, fig. 16, De-Toni 1. c.

nalezucycli do Ludwikowki.

VIII. Gen. Docidium Breb. [1841].

Kaculum Breb., Baits, Brit, Desm. Tab. XXXIII, fig.

IX. Gen. Pleurotaenium Naeg. [1849].

1. P. rectum Delp. Spec. pag. 225. Tab. XX, fig. 8—11.
„Cyganowe" jezioro na stepie strusowskim.

2. P. Ehrenbergii (Ralfs.) Delp. Spec. Tab. XX, fig. 1—7.
long. cell. =529 |a- 555 p.—561 |a.

lat. ad infl. = 35 y.— 89 [a— 37 ;/..

„med.sem.= 30 [a— 30 \l— 30 (/..

„ apic. = 21 a— 22 [7.- 25 p..

Dubowce - staw; Rakowiec — „Tudynka" (£) ^
nulatum Rails. Hansg. Prodr. pag. 189); Jezioro „Sine

u

wsrod pol, nalezacycb do Ludwikowki.
var. unduiatum Scha.-u-. Tanuhn. tig. 21. DcToni I. r. pag. 897.

„Sine" jezioro wsrod pol, nalezacycli do L»dwik6wW
{cum typo).



long. --' 358 jjl; lat. ad

..strnsowskiin".

P. Archeri Delp. Spec.

Tab. nostr. III. Fig
long. = 480*; lat. ad

i pod Sataszami.

X. Gen. Xanthidium Ehrenb. [1833].

X fasciculatum Ehrenb., Ralfs. Desm. Tab. XIX, f. 4.

Jezioro „Dejowe u
bl «5wka LKom

XL Gen. Cosmarium Corda [1835J.

. Disphinctium Naeg. [1849], Pleurotaeniopsis Lund. [1871]).

'J. connatum E-reb., Ralfs, Desm. Tab. XVII, % 10. Disphin-

cthim Meiieqhinianttm X;. -. Kinz. Tab. VI. G. Fig. 2. D.

connatum ;13reb.). De-By, Conj. Tub. VI, f. 47. De-Toni

Syli. V. I, pag. 884, Calocylhidrus connatu* Kiivlm Alg.

pag. 142.

long. cell. = 78 *- 83 n; lat. cell.= 53 *—58 p.

lat. isth. -41*; crass, cell. =46.

Jezioro ..Sin - wsrod p.'.l . dez;n >vl do Ludwikowki.

Tinea hesn .Ralfs). 1)<--T,»ni 1. e pag. 81)0. Calocylindrvs



\\olle. Deem. Tab. XII, f. 19 et Tab. L, f. 28, Penium
Thwaitesii Cleve Sver. Desm. pag. 492.

long. celI.«62(Ji; lat cell.= 30 [a.

lat. isth. =23 p..

Jeziorko na stepic ..bohatkowieckim" opodal Ziarowki.
3. G. speciosum Lund. Desm. Tab. Ill, fig. 5.

var. australianum Nordst. N. Zeal. Tab. V, fig. 9.
forma leopoliensis Gutw. Fl. gl. okol. Lw. 1891, pag. 50.
Tab. I, fig. 35 a, et Tab. II, fig. 356.

long. cell. = 70 [x; lat. cell.= 46 u; lat. isth. = 16fjL.
Jezioro „Dejowe u

blizko folwarku „Komisarzowka" na
stepic „strusowskirn".

4. G. Cueumis Corda. Ralfs, Desm. Tab. XV, fig. 2. Klebs Desm.
Ostp. Tab. Ill, fig. 15, Pleurotaeniopsts Cm-amis (CVrda!
Lagerh. Alg. Bidrag II, pag. 197, De-Toni 1. c. pag. 910.

Long.= 64u; hit. = 41 v.: lat. isth.= 23 p.
„Zastawki u pod Zazdro^cia.

5. C. granatum Breb., Ralfe, Desm. Tab. XXXII, fig. 6. Wolle
Desm. Tab. L; Fig. \-\- Klebs 0,tpr. Tab. Ill, fig. 23.
Delp. Spec. Tab. VII, fig. 16—21.

a) typtctm Klebs 1. c.

Jezierna— staw i dotki na brzegu stawu zaroslc Chara
ti-fujdis; zatoki po Scre.-ie pud Olcha; Tarnopol — staw;
Zbaraz - staw; Worobijowka - strumyczek. tworza.cy
lewe ramie rzeczulki; Stechnikowce — na deskach Slazy
przy mlynie; Iwaczow g6rny - staw, Bohatkowce - staw;
jeziorko bez nazw^ nein a Zazdroscia. na
prawo od drogi do Zazdrosci; jeziorko bez nazwy na ste-
pie

„ bohatkowieckim" opodal Ziarowki; jezioro nCyganowe".
P) subgrana „, \, ,•!-,. Sandv. pag. l3.'Tab. II. Fig. 8.

i u>
Z1

f
r
i

na ~~ Staw; Czernichow — zrodlo przy drodze
do Hladek i jego odptyw; jeziorko bez nazwy, miedzy
^adyczynem a Zazdroscia;

j« ;ziora: w Halbertowce i pod
bafaszami.

y^Ddpontii Gutw. EL gl. ok. Lw. 1891, pag. 47. Tab. I,

Jezioro „Cyganowe". - Worobij6wka - staw.
6) Forma. Borge Subt. Gotl. Tab. I, fig 2 4 5 8

(

Tarnopol -staw; „Zastawki- p-M XazdrUia — rowy
wsrod ia,ki mokrej, grzazkiej i zamszonej.

6. C. hoculatum Breb., Ralfs, Desm. Tab. XV.' Fig. 5.
var. depressum Schaarschm. Tannlm.-m p-i<>- ^7*0 Vi««- 10

Tarnopol — staw.
7. Cosmarium tenue Archer., R. J. M. S 1868 Vol VIII pag-

293. Cooke, Brit. Desm. pag. 92. WVst' In 4.-Wat Alg.
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West-Ireland 1892, pag. 147. Tab. XX. Fig. 25, (sec. Nordat

Forma strusoriensis nov. form. Tab. nostr. III. Fig. 15.

Semicellulis transverse hcmieUiplni*. in „r m-n'r, - <//{-

pticis polos versus subconstricte-attenuaffs. Mcnihrana sid>-

tilissime 'punctata.

Longit. ceilulae= latitud . = 1 6 u. .

Lat. isth.=4"8 |7.; crass, corp. = 8ia.

Hab. in laeu parvo „Cyganowe" dicto in campi.s de-

sertis ad Strusow.
8. C. leve Rabenh., Nordst. et Wittr. Ital. Tab. XII. Fig. 4, D.-

Tom 1. c. pag. 934.

Tarnopol — staw; Zbaraz — staw; jeziora: „Cyga-

nowe" i „Dejowe a na stepie „strusowskim".

9. C. nitidulum, De-Not. Elem , Wolle, Desm. Tab. XVIII, fig.

16- 18 et Tab. LII, tig. 9-10, Nordst. N. Zeal. Tab. VI,

fig. 17.

Jezioro „Sine" na polack, nalezacyeh do Ludwikowki;

„Cygano\vi' u jezioro ua stepie ..strusoAvskim".

p) mezotumiduhrm Gutw. Fl. gl. okol. Lw. 1891, pag. 54.

Tab. II, fig. 10.

Long. cell.= 25 [a ; lat. cell. =21^
Lat. isth. = 6 a; crass. „ = 14 a.

Jezioro „Sine".

10. C. Hammer* Reinsch. Algfl. pag. 111. Tab. X. Fig. 1.

var. mbbinah Nordst. Zeal pag. 56. Tab. VI, fig. 7.

forma nob. Tab. nostra III. Fig. 16; in „e vertice" medio

utrinque tumidal
Long. ^21j/.; lat. = 16 p; isth. =7;j. ;

apex- 1 1 ;/.: crass. 1 1
-.">;*.

Jezioro „Sine" na polar)), nal'-zacvcli do Ludwikowki.
11. C. retusiforme (Wille) Gutw. Fl. gl. ok. Lw. 1891, pag. 55.

Iwacz6\v gorny — staw.

Forma major Gutw: Mat. Ill, pag. 25. Tab. III. Fig. 6.

Tarnopol — staw.

12. C. Meneghmii Breb.. Halts, Desm. Tab. XV. Fig. 6.

a) gentrinum (Breb.) Kirch. Alg. pag. 148.

Long. cell. = 18-4p.; lat. cell.= 16a.

Lat. isth. = by.; lat. ap. =12j*.
Strumyczek, wpadajaov d<< ba-ienka przy clrodze z Ne-

terpiniec; Zbaraz— staw: Krowinka — przy sluzaeli mlyiia:

jeziora: na stepie „bohatkowieckim- opo.lal Zntr.'.wki.

„Sine a na polach, nale;?a,cych do Ludwikowki, miedzv La-

dyezynem a Zazdroseia. ..Cviranowr" na stepie ..strusow-

skim", w Halbertowce;' — „Zastawkiu pod Zazdroseia. —
rowy wsrod mokrej, grzazkiej, zamszonej laid; dolki wsrod



mokrej I$ki pod Wygoda, przy drodze z Boryczowki do

Iwan6wki.

b) simplicimmum Wille, Norg. Ferskv. pag. 30. Tab. I,

fig. \\a.
Dobrowodv — staw; jezioro „Sine" na polach, nale-

zacych do Ludwik6wki.

c) octangulariforme Gutw. Mat. Cz. II, 1890, pag. 12. Tab.

I> %• 6 -

Bagno zarosle Ilippuris na lewej strome za starq, sluza,

w Nosoweach.

d) Bemschii Istvanf. Jclentes pag. 227. Tab. I. Fig. 18.

Worobijowka — pod shi/.a mlyna; Isypowce — staw;

Dobrowody - staw ; Jezierna — staw ; Tarnopol — staw;

Bohatkowee — staw; „Cyganowe" jezioro wsrod stepu

strusowskiego".

e) Forma polonica Gutw. Mat. Cz. Ill, 1892, pag. 20. Tab.

Ill, fig. 9.

Salasze — jezioro; Halbertowka — jeziora.

13. C. Regnelii Wille.' Sy.lam. pag. 16. Tab. I. Fig. 34.
'

Jeziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia

przy drodze do ostatniej.

14. C. striatum Boldt, Sib. Clilor. pag. 104. Tab. V, fig. 9.

Jezioro „Dejowe" blizko Bawon'.wki (_K<>iuisarznwki
u

).

var. galiciense Gutw. Mat. Cz. II, 1890, pag. 11. Tab. 1, f. 5.

Long. cell. = 16 p.; lat. coll.= 14;x.

Lat. isth. =3-2 [x ; lat. apic. = 10 p.

Jeziora w Halbertowce.

15. C. stibstriatum Nordst.

Salasze — jezioro.

16. C. irnpressulum Elfv. Anteck. pag. 13. Fig. 9, De-Toni 1. c.

pag. 940.

Jeziora w Halbertowce; „Cyganowe" jezioro, na stepie

„strusowskim".

17. C. crenatum Ralfs, Desm. Tab. XV. Fig. 7, De-Toni 1.

|
PaS- 94K

„ 10
Forma a) Gutw. Fl. gl. ok. Lw. 1891. pag. 41. Tab. I, t. U
Long. cell.= 21 a: lat, cell.= 18 u.

Jezioro „Dejowe u blizko liawonV

na stepie „strusowskim".

0. exujuum Archer, Wille Norg. Detm.
XVI. Fig. 13-

I

14 p.—20 v\ lat.

^at. isth. = 3 p.— '.V-> ;,..

Jeziora: „Dejowe«i„Cyganowe" i



19. G. sexanqularc Lund. iiom. Tab. II. Fig. 23.

Forma minima Nordst. Zeal., pag. 60. Tab. VII, tig. 27.

Long. cell. = 14 p.; lat. cell. = 11-5 ja.

Lat. isth. = 3-4 p..

Jezioro „Sine" wsn'd pol, u;dc>;irv(di do Ludwikowki:

„Cyganoweu jezioro na stepie ..struso\vskim'
,

\

20. G. Scenedesmns Delp. Spec, pag. 1 01. Tab. VII. tig. 28—34.

var. dorsitruncatum Nordst. Zeal. pag. 59. Tal>. 111. Fig. If).

Long. cell. = 35 a; lat. cell. = 40 >i.

Lat. isth. = 10[A.

Pyrenoidibus singulis.

Jezioro „Dejowe" w poblizu Bavvormvki (^Komisa-

rzowki");

21. C. helcangulare Nordst. Bornh. pag. 199. Tab. IV. Fig. 16—
18. Tab. nostra III. Fig. 44.

Long. cell.= 11*5 ft

—

14 p..

Lat. cell. =11-5 [a— 11 '5 p..

Lat. isth. =2-3 p..

Crass, cell. = 7 p..

Gatunek znany dotycbczas z wyspy Bornbobn. rosnie

w jeziorze „Sinem u w^rod pol, nalezacych do Ludwi-

kowki i w jeziorku bez nazwy na stepie „bohatkowieckim u

opodal Ziarowki.

22. C. punctulatum Breb., De-Toni 1. c. pag. 961.

Jezierna — staw; jeziora: „Sine", opodal Ziar.'wki.

„Dejowe", Cyganowe", pod Salas-zami i w llalbertowce.

23. C. orbiculatum Ralfs, Desm. Tab. XVII. Fig. 5, De-Toni

1. c. 962.

Brzegi Seretu w Bucniowie.

24. C. Wittrockii Lund. Desm. pag. 31. Tab. Ill, fig. 14. De-

Toni 1. c pag. 964. Sehmidle, Alg. S.-hwaiv.wal. Khein.

pag. (32) 99. Tab. IV. Fig. 23; Tab. nostra III. Fig. 17.

Long. cell.= 23 ja; lat. cell. ==21 |a; lat. isth.=9p; crass, eel.

= lt-5p-
. . .

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim" i jezioro

pod Salaszami.

25. G. aphanichondrum Nordst. Tyrol pag. 36. Tab. XII, fig. 12.

Long. cell. = 44 [a; lat. ce)l. = 35p..

Lat. isth. = 1 2 p. ; lat. apie. = 1 i- p..

Bohatkowce — staw.

26. C. Klebsi Gutw. Mat. Cz. Ill, 1892, pag. 22. Tab. III. Fig. 3.

Jezioro pod SaJaszami; jezioro „Dejowe u blizko Bawo-

rowki („Komisarzowki a
).

Forma Tab. nostra III. Fig. 18.



Long. cell.=32—44 a; Lat. cell. = 28—41 *: Lat. isth. =
9—11-5*.

Tarnopol — staw; jezioro „Sine a na polach, naleza-

cyeh do Ludwikowki.
27. G. pachydermum Lund. Desm. Tab. II. Fig. 15, Klebs, Desra.

Ostpr. Tab. Ill, fig. 36 et 38.

Long. cell.= 82 j/.; lat. cell. = 67 *; lat. isth. = 28 p..

„ „ = 83 p.; „ „ =64 p.; „ „ =26 *.

I I = 92 a; "
I =74 *; " " =30 (x!

„ „ =115a; „ „ =81 a; „ „ = 345*.
Crass. cell.= 40 *—56 a.

„memb.= 2-3 a— 3*4 u.

Nosowce — bagno, po stawie, zarosle Hippuris; Kako-
wiec — „Tudynka"; Bohatkowce — staw; „Cyganowe u

jezioro i „Dejowe" jezioro na stepie B8trasowskiin
u

;
jezioro

na stepie „bohatkowieckim'- opodal Ziar<' \vk
i ;

jezioro „Sine"
na polach, naleza.cych do Ludwikowki; jeziora w Halber-

p) hexagonum Gutw. Fl. gl. ok. Lw. 1891, pag. 48. Tab. I.

Long. cell. = 1 10*4 w; lat. cell. = 85 a.

Lat. isth. = 345 p.

„Sine" jezioro wsrod p61, nalezacych do Ludwikowki.
28. G. undulatum Corda, Ralfs, Desm. Tab! XV. Fig. 8.

Sosndw — jezioro „Tymczycha".
29. Cosmarium corruptum Turner, East-India pag. 51. Tab. VIII.

Fig. 2.

Forma minor Gutw. nova forma, Tab. nostra III. Fig. 19.

Cosmarium fere aeque longum ac latum, sinu angusto
ertrorsum sensim sensimque amjdiato profunde constrictum.
Semwellulae subsemicirculares, bast subrectae anqulis infe-

rioribus rotundatis, dorso convexo. Membrana punctata. Massa
chlorophyllacea radiatim digitato-laciniata.

Long. cell. = 43 p.; Lat. cell.= 42 a.

Lat. isthrai = 16u.
Hab. in lacu parvo „Dejowe" appelato in loeis ileser-

tis ad Baworowka (Strusow).

30. Cosmarium trachypleurum Lund I)e«m Snoc nae 27 Tab.
II. Fig. 12.

"
,,rv

var. distichiforme Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig. 20.

Cosmarium 115—121 longitu quam latin*, sinu Une-

ari angnstissimo profunde constrictum; aemicellulac trans-

verse sub recta „, /t/i'aires vel .subtraprzirc -rl/ipfirar. h<isi reef",

lateribus paullo convexis 4—ti rermros-is a/nia/is injeriori



(m su/.rrrtix. mpenorOtn late rotundatis. Membrana in
centro verruos 7 (1 centrali, 6 peripltericis triaminium
sphaencum efficient tints), ml margims lateral.es in parte
(tubapicali. ufrimquc verma's (> obtuse- eonieis in thins srrirt

praeditae.

Long, cell, = 38 a—42 a.

Lat. cell. =38-6^—34^.
Lat. isthmi = 1 a— 1 2 a.

Crass. corp.= 20 a.

Hab. in lacu parvo „Dejowe" appellato in campis de-
sertis ad Boryczowka (Strusow).

A Cosmario disticho Nordst., cui quod ad aspectum front.-ilem

simile esse videtur, alia dispositions granulorum in medio
semicellulac, membrana verrucosa et lateribus verrucosis
atque aspectu laterali difFert.

G. minus Racib. Desm. dr. Ciast. (= C. trachypleurum Lund,
var. minus Racib. Desm. okol. Kr. fig. 5).

Jezioro „Sine" wsrod p61, naleia.cych do Ludwikowki;—
jeziora w Halbertowce.

C. galeritum Nordst. Brasil. Tab. III. Fig. 26, Do-Toni 1. c.

pag. 976.

Jezioro „Sine u wsrod pol, nalezacych do Ludwikowki.
0. candianum Delp. Spec. pag. 113. Tab. VIII. Fig. 1—6.
Long. cell. = 97 a; lat. cell. = 71 ;j.

Lat. isthmi = 28 p,

Membrana punctata.

Jeziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia
na prawo od drogi do Zazdrosei.

C. margaritiferum (Turp.) Menegh., Ralfs, Desm. Tab. XVI.
Fig. 2, Delp. Spec. Tab. IX. Fig. 5—9; Wolle Desm.
Tab. XIII. Fig. 13.

Bohatkowce ~ staw; jeziorko bez nazwy na stepie

„bohatkowieckim a opodal Ziarowki, „Cyganowe u
i „Dc-

jowea
jezioro na stepie ..-rni-.w-kim-

,
jeziora w Halber-

towce i pod SaJaszami.

('. hoieytis (Bory) Menegh, Ralfs, Desm. Tab, XVI, fig. 1.

Forma Boldti Gutw. Mat. Cz. II. 1890 pag. 13. (R. Boldt
Desm. fr. Gronl. pag. 29. Tab. II. Fig. 31).

Jeziorko na stepie r bohatkowieckim
a opodal Ziarowki.



verruculosum Klebs, Desm. Ostpr. pag. 38. Tab. I

tuberculatum Klebs 1. c. pag. 38. Tab. III. Fig. 72.

. /;/.!:

i; Bohatkowce -

"ft
5

jeziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem
i; Sosnow—jezioro „Tymczycha u

; Rakowiec —
„Tudynka"; Nosowce — bagno po stawie zarosle Hippu-
ns

;
Zbaraz — staw; strumyczek, plynax-v z jam h-snego

popod mostem na drodze do Trembowli w Krowince; dolki
wsrod mokrej J^ki pod Wygoda przy drodze z Boryczowki
do Iwan6wki.

var. subovale Klebs 1. c. pag. 39.
Jezioro „Sine" wsrod p61, nalezacjch do Ludwikowki.

var. subtumidum Wittr. Oel. pag. 57. Tab. IV, fig. 12.
Tarnopol — staw; Worobijmvka staw jezioro De-

jowe" blizko Baworowki f,Konma.v.6vvki").
^^esoletum Nordst., Nordst. et Wittr. Ital. pag. 27. Tab.

Bohatkowce — staw; Rakowiec — Tudynka" • Kro-
Winka — strunm-z.k. j.*m,-j.-v z

j ,m l->w -n p.-pu-i most
na drodze do Trembowli. J, z,om

n l) t .j„w^ UizU Bawo-
rowki („Komisarz6wki").

var. squamosum Schaar-cim.. Tanulnian. pag. 263. Fig. 13.
Jeziora w Halbertowce i „Sine" jezioro wsrod pol, na-

lezacych do Ludwik6wki.
G. tetraophthalmum (Kuetz.) Breb., Ralfs, Desm. Tab. XVII,

D^^A^ria22, Tab - ix - Fig
-

i-** w°iie

Jeziora: „Sine«, wsr6d p61, naleza.cych do Ludwikowki,
bez nazwy miedzy Ladyczynem a Zazdroscia, bez nazwyw Halbertowce, „Cyganowe« i „Dejowe« nk stepie „stru-

SSI'd ^dr"1
" ~ r°Wy W"6d mokre* Zam8Z°neJ

var. Lundelli Wittr. Oel. pag. 56, Dc-Toni 1. c. pag. 982.
Long. = 69..; lat. =r>«y.; isthmus- 1 fi ...

Jezierna — staw; jezioro „Sine" i jezioro bez nazwy
na step.e „bohatkowieckim« opodal Ziarowki.

*orma minor nob. Tab. nostra III. Fig. 21.
Forma 135-ies longior quam latior, semicellulis e latere

ucettularum verrwi, hemi^harrir.h in 6 -7 tconcentncas
. uicih'o s, micfiUulae >



basin duabus seriebus granulorum parallelis et intra eas me-
dio^ duabus verrucis minoribus praedita, ceterum tota super-
fide punctata.

Long, cellulae = 78 u. , lat. cell. = 57-5 (x.

Lat. isthmi =18-4 p.; „ apic. = 18*4 \l.

Crassit. corporis = 34*6 \L.

Hab. in lacu parvo „Sine" dicto in campis ad Ludwi-
koVka.

C. occidentale Turner East-India pag. 68, Nr. 109. (= G gem-
matum Turner, Some Desm. pag. 935. Tab. XVI. Fig. 5).

var. intermedium Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig. 22.

Varietas typo et var. ornato Turner minor, semicellu-

lis opicem versa.* ,
•<•

- 'fh-nuatis propter latera magis con-

vexa et convergentia, dorso 'rit/**/,a> quadrinndulato et late-

rtbus minus profunde qwdr/an •</ at/.* Mnnbrana Jevi, una
tantum^ serie granulorum mnrg/rud/nm praedita. SemiceUulis

e vertice visis hit, <JJ/ptici*. ad utrumqui polum granulatis.

Vyrynoidibus singulis
[J)

.

Long. cell. = 37 [a ; lat. cell. = 29 a.

Lat. isth. = 9 a
; „ ap. = 1 4 ia.

Crass, corporis = 20 ft.

Hab. in lacu parvo „Sine" dicto in campis ad Ludwi-
kowka.

A Gosm. occidentali Turner var. ornato Turner East-India

pag. 68. Tab. X. Fig. 5. varietas nostra praecipue defectu

papillarum (granulorum) in ventre semicellularum, lateribus

et dorso semicellularum non tam distincte (profundej undu-
latis, latitudine isthmi prae latitudine cellulae et sinu ex-

treme anifiliato diversa est. A forma typica differt magni-

tudine minore, semicellulis (non quadrangularibus) subsemi-

circularibus, totoque aspectu frontali.

0. reniforme (Ralfs) Archer, De-Toni 1. c. pag. 982. (- G mar-

garitiferum var. reniforme Ralfs, Desm. Tab. XVI. Fig.

2, a- a.)

Jezierna — staw; jeziora: „Sine", opodal Ziarowki.

„Dejowe u
, w Halbertowce, pod Saiaszami; „Zasta\vki u pod

ZsLzdrosci^- (Specimtna 80 u. long., 69 a lat., 20 ;x—21 a ad

isth. lata):

var. compressum Nordst. Zeal. pag. 46. Tab. V. Fig. 5.

Jeziorko na stepie „boliatk<>\vieckinr opodal Ziarowki,

„Dejowe u jezioro blizko Bavvorowki.

'J. Jh-ebi.*.*ouii Menegh., Ralfs, Desm. Tab. XIV. Fig. 3; Delp.

Spec. Tab. IX. Fig. 17—22, De-Toni 1. c. pag. 983.



<.IL
J

cell. = 64 (/.; lat. cell. = 54 fju

isth. = 14 p.—16 p.; crass, cell. = 35;,
„Cyganowe" i „Dejowe" jezioro na

40. G. Eaciborshii Lagerh. Krit. Bern. pag. 537. (= G. Nordstedti
Rac. Desm. ok. Krak. pag. 14. Tab. I, fig. 7), De-Toni
1. c. pag. 986.

Long. cell.= 38 -4 p.—42 p..

Lat. cellul.= 38-4 p.—40 [a—43 a.

„ isth. =14'4|x.
Crass, cell.= 19 p..

Jezioro „Dejowe" blizko Baworowki („Komisarzowki a
)na stepie „strusowskim a

.

4i. a«j^*^a™.
(
. a^^ Wittr . 0oL pag. 60 .

Long. cell.= 51 p.; lat. cell.= 44 p.
Lat. isth. =14 p.; „ apic.= 18p..

Crassit. cell. = 25 [*.

„Zastawki" pod Zazdros'cia; „Cyganowe" iezioro na
stepie „strusowskim«.

* J

42. Cosmarium subrectangulare Gutw. nov. spec. Tab. nostra III.
big. 23, 24.

m

Cosmarium 1-2—1-23 longius quam latins, profunde

-

lique subtruncatis, lateribus medio et ante apicem „<«*;*
ideo late btundulatis, angulis superioribus rotundatis, dorso
7

j ° '" to, mcmbrana punctata
vel punctata et 8 humilibus hemupkaericu
tuets) {J ad unumquodque latus, 1 ad unumquemque angn-
lum supertorem et 2 ad medium mar,:
exornata. Semtcellulae e vertice aspectae ellipticae Pire-
noides smgidi.

c r

Forma a) glabra Tab. nostra III. Fig. 23. = Gosm. rectan-

T^l F^U B°rge Chlorrfran
-
JaP^ «• 59'

Long. cell. = 345 fx—37 p..

Lat.
„ = 28p.-40a.

„ isth. = 9p.- 9 p..

» apic. = 14 p.—Up-
Crass. _ 18 p.. .

Forma 0) ornata Tab. nostra III. Fig 24
Long. cell. = 345 p.; lat. cell. = 28 u



FLORA GLONOW OKOLIC TARNOPOLA. \K\

Lat. isth. = 8 p.— 9 [jl.

Habitant in lacu parvo „Sine" dicto in campis ad Lu-
dwik6wka.

Species nostra quamquam quod ad aspectum trontalem
valde Cosm. rectangulare in memoriam revocat, differt prae-

cipue pyrenoidibus singulis, angulis int'erioribus magis (fere

oblique truncatis) late rotundatis, dorso retuso integro vel

indistincte undulato atque membrana. Cosm. homolader-

Nordst. etl.'UM S])r('l(

videtur.

43. Cosmarmm formosulum Iloff. mscr. Nordst. Bornh. pag. 191.

Tab. VI. Fig. 6-7.
var. depauperatum Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig. 25.

Typo minor, crenis hiteraVdms infrgris. crenis dorsalUrns

ultimis bidentatis, mediants (tribns) integris. tnmore Lasali

qnattiior seriebns grannlorum perpendicular 'thus et horizonta-

libus ejornoto, Sed in serif; horizontal! proxima isthmo <p-a-

nulis quinque. Granuhitit m< ihmnae ad latera et dorsum
densior^ tres quattnorre scries periplicricas, centrum versus

radiantes efficients.

Long. cell.= 38'4
t

a; Lat. cell.=304 ft.

Lat. isth. = 8ja; Lat. apic.= 128 ft.

A Cosmario subcostato Nordst. Ital. pag. 37. Tab. XII. Fig.

13, semicellulis magis elongatis. creiii.-. 1 a- rdibus (non bi-

dentatis) integris, basi semicellularum recta (non renin >rini)

et latitudine isth mi praecipue differt.

Hab. in keu parvo „Dejo\ve" appellate in locis deser-

tis ad Strusow.

44. C. subtholijorme Rac. Desm. pag. 19. Tab. II, fig. 8, De-Toni

c. pag.

ng. cell. acul. = 48 a, c. acul. = 51 2 p.

Lat, „ n n
=42 ft, „ „ =45-4;7..

„ istbmi =14*4 ft— 19 ft.

Jezioro „Dejowe" na stenach <frusowskich, blizko Ba-

worowki („Komisarz6wki").

G. oehtodes Nordst. Desm. arct. pag. 17. Tab. VI, fig. 3,

Wolle Desm. Tab. XIV, fig. 13-14, De-Toni I. c. p. 992.

Long. cell.= 70 fx; lat. cell.= 56 ft; isth. 19 jx.

Jezioro nDejowe"; dolki wsrod mokrej la>i pod Wy-
goda, przy drodze z Boryczowki do Iwanowki.

var. gianulatum Liitkem. Desm. Atters. Tab. VIII. Fig. 9.

Jeziora w Halbertowce.



46. G. binum Nordst., De-Toni 1. c. pag. 993.
Jezioro „Dejowe".

47. 0. sublatum Nordst., Zeal. pag. 45. Tab. V fig 1—4
Long. cell. = 87 a; lat. cell-= 78 a.

'

Lat. isthmi = 25 p.

.to n „ Jezioro
» Sine " wsrod pol ad Ludwikowka.

48. G. Gayanum De-Toni 1. c. pag. 994. (= C. elUpticum Gay,
Conj. pag. 63. Tab. II. Fig. 5. (= C. Gay'i Gutw. Bot
Centralbl. Nr. 29, 1890). .

Long. cell. -97 [/.— 94 a.

Lat. „ = 69 [x—64 a.

„ isth. = 23 a—25 a—2 1 a.

„ apic. = 23 {J.— ' — 1 6 a—24 a.

aq ^> a "?.
ast

1?^ i " Pod Zazdroscia; — jezioro „Sine«.
49. G. Amelln Boldt, Sib. pag. 107. Tab. V. Fig. 15

var. rotundatum Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig. 26.

,.
L(f'"^ ! rOi, l..,y,iU8 quam latius, profunde sinu

mean extrorsum ampliato constriction
pezice-sulinnm^huric;,, has! pu.dhdo ,;„iformi impressa
conttgms, angiitis inferioribus rotundatis, Intvnhus verruco-
sis converts, apicem versus convergentibus, dorso late ro-
tundato. Sermcelhdae e latere spectatae obovato- circidares
margme dorsah truncatae, membrana utrimque valde incras-
sata e verhce visae elltpticae, medio utrimque anas.
tumidae et valde mcrassatae. Membrana dense

_. — ,„„,,
/ ,„,,„ srnn'rrHuhmmi in 3—4 series concen-

tricas disposes, in medio earum autem verrucis maioribusW perpendtculares et 5 horizontals series subrectas et inter

n'L'f ^ m °''»"";'" •">'»» Mrimque 3 non completas series

Lat isthmi=18a; crass corp =

,„U
Vane

if
S n°Stra differt a ^P (

Bold * 1- C) semicellulis

roh,„Z
8P r

nClS
'

angUlis illfe™"bus rotundatis, dorso
otundato et maiore numero serierum verrucarura in medio
unmscuiusque sem.cellulae

, semicellulis e latere aspectis
dorso truncate atque membrana incrassata. Aspectu autem

SeSnlo"1%^ST ^nulorUm
P
(omnino) et

am . . vP° varietas nostra paene congruit.Amne est var,,tati nostra,, etiain C qunternarium Nordst.

%m£. Tu. LT/aaa" No4t Ze8
'' "* 62

'



FLORA OLONOW OKOLTC

G. conspersum Ralfs, Brit. Desm. Tab. XVI. Fig. \,

var. rotundatum Wittr. Scand. Desm. Tab. 1. Fig. i.

Long. cell. = 92 [x.

Lat. „ = 69 p..

„ isth. = 53 p..

Jeziorko miedzy Ladyczynem a Zazdroseia
;

j.-ziora

w Halbertowce.
0. subcrenatum Hantzsch. Wolle, Desm. Tab. XVIII, tig. (i- 7.

Pi/nnoides sinyidi!

Dobrowody — staw; Tarnopol — staw; strumyczek,

plynacy z jam lesnego pod mostem na drodze z Krowinki
do Trembo'wli.

var. subdivaricatum Gutw. Mat. Cz. II, pag. 14. Tab. I,

fig. 10.

Iwacz6w gorny — staw.

0. Phaseolus Breb., Ralfs 1. c. Tab. XXXII, fig. 5, Kleba,

Desm. Ostpr. pag. 35. Tab. III. Fig. 42.

Jezioro „Sine" na polacb
;

nalezacyeh do Ludwikowki.
var. elevatum Nordst., Norg. pag. 7. Fig. 5.

Forma motor nob. Tab. nostra III. Fig. 27.

Membra na qranulata. semicelbdae in »e vertices eWpfi-

cae^ medio utrimque fere ita ut apud G. nitidulum var. me-

~ofumiJidum inflatae, e latere circulares.

Long. cell.= 41 y.; lat. cell.= 34
{

j.—37 p.

Lat. isth. =11-5 a; lat. apic.= 14—16 a.

Jezioro „Sine".

Forma. Racib. Nowe Desm. Tab. V, fig. 5.

Jezioro „Dejowe" blizko folwarku Bawar6wka („Komi-

sarzowka").

(osmarium Schneideri l
) Gutw. nov. spec. Tab. nostra III.

Fig. 28.

Gosmarium paullo longius quam latius, medio ad %
partes latituJin>'< <>'»>/ <„ m-'i^iun, i„tr<>rsum et exlrorsum

ampliato constrictum. Semicellulae elhpticae, bast reniformes,

angulis inferior)/,"* rat watfw, dorsosub-

convexe rotundato ; e vertice >>'<< tWplicae, medio utrimque

inflatae. Membra na (/numb'.* fverrucis minutis) dense, con-

cent rie-e ordinatis ornata. Pyrenoides— verisiiniliter — bint.

Long. cell. = 46 p; Lat. cell = 41 [a; Lat. isth = 14 «a.

Species nostra Gosm. Phaseolo Breb. quod ad

aspectum frontalem et „e vertice" similis, differt ab eo ma-



gnitudine majore, pyrenoidibus binis et membrana gramdaft
(non punctata). Cosm. punctidatum

f

i) rotundaturn Klebs, in

Turner East -India pag. 54. Tab. VIII. Fig. 53, quod' ad
aspectum frontalem speciei nostrae non dissimile, differt in

„e vertice" tumorum defectu, et pyrenoidibus singulis.

Hab. in stagno ad Podwoloczyska.
54. C. silesiacum Gutw. PL ok. Lw. 1891, pag. 55, Nr. 71.

var. minor Gutw. 1. c. (- C. - Lcib. IVsni.
nowe 1889, pag. 12. Tab. I. Fig. 6).

„Cyganowe u
jezioro na stepie „strusowskim".

var. major Gutw. 1. c. pag. 56. Tab. II, fig. 14.

Jeziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia.
na prawo od. drogi do ostatniej.

55. G. ortogonum Delp. Spec. Tab. VII, fig. 51.
Forma Gutw. Mat. Cz. Ill, 1892, pag. 20. Tab III. Fig. 16.
Long. cell. =32 p.; lat. cell. = 24 (/..

Lat. isth. = 8 p; lat. apic.= 1 3 p.
Jeziora w Halbertowce.

56. C. se.motafum Gutw. Mat. do flory glonow Gal III, 1892,
pag. (20). Tab. III. Fig. 7 a, a'.

Jeziora w Halbertowce.
var. triomphalum Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig. 29.

Varietas typo paullo major, isthmo prae latitudine an-
gustioreil: 2-5..), membrana ad moraines duabus s< rlebns
granuhrnm praedka, supra istlnnum ,/„„/,„< subrectangula-
nbus et supra easdem fere in medio semicelullarum

'

una
eL^atw,

Jlie e mrt{ce
aspectae ellipticae, medio utrimque tumidae H biqranulatae.

LongU. cellulae= 28(i.

Latit. „ =23 p..

isthrai = 9 a.
i "iv^sit.

k6wS
ab

'

m laCU ParV
° " Sine " dict

° in campis ad L,ldv,

57. 0. polonicum Racib. Desm. ok. Krakowa. Tab. I. Fiff. 4.
var. intermedium Gutw. nov. var. Tab nn'sln III i'i" '>

Varietas paullulo longior qua,,, /at,'or. ambit,, semire'l
larum tantum l2-dentato-cre,,„to. ,„emhra„a semiceUularu
tantum duabus seriebus marginatum granular,,m amtoru
praedita, basiprope isthmum—non media in parte utrimm
tumore biverrucoso exornata, in medio glabra Semirtllub
e vertice visae ellipticae, medio utrimque tumidae tumorih
singulis biverrucosis, e latere aspectae circular*.

Long. cell. = 25 u.; lat. coll =93.5 y
Lat. isthmi = 7-8u.



Varietas haec a typo (Rac. 1. c.) praecipue tumoribus
(in „e vertice") obtusis et singulis, defectu 3 granulorum
supra isthmura semicellulae, semicellulis e latere circulari-

bus, duabus (non 3) seriebus granulorum marginalium dif-

fert, a var. quadrigranulato Gutw. (Fl. gl. ok. Lwowa,
pag. 62, Nr. 99. Tab. IL Fig. 31) cui quod ad aspeetuin

frontalem simillima est, numero minore dentium marginn-

lium, seriebus duabus granulorum maiginalibus, d.-tVctu .">

granulorum ad istlunum uniuscuiusque simicellulae, tumori-

bus (in „e vertice") singulis diversa est.

Hab, in laou parvo -Sine" dicto in campis ad Ludwi-

k6wka.
Forma. Tab. nost III. Fig. 31.

Quattuor seriebus marginalibus granulorum.

Long. cell.= 41p.; lat. cell. = 37 p..

Lat isth. = 11-5[;..

Hab. in lacu parvo innominato in campis dcsertis prope

„Ziar6wka" ad „Bohatkowce".
Forma haec maxirne forrnarn a Schmidle 1

) in fig. 4 deli

neatam in memoriam revocat.

58. G. fontigenum Nordst., Wittr. et Nordst. Alg. exsicc. Nr. 47
1

,

cum icone. Gutw., Mat. Cz. Ill, 1892. Tab. Ill, fig. 4.

Jeziora: „Sine" i pod Salaszami.
59. G. biretum Breb., Ralfa, Desm. Tab. XVI. Fig. 5.

Bohatkowce — staw.

60. C. Turpinii Breb., De-Toni 1. c pag. 1019.

a) typicum Gutw., Gl. st. na Zbruczu pag. 7, Nr. 15. Tab.

nostra III. Fig. 32.

In „e vertice" inflationibus utrimque singulis.

Long. cell.= 6Long. cell.= 60 {a—64 p..

Lat. cell. =54jx—57*5
{j

Lat. isth. =16 p.—16 p..

= 16 jx—18 (J

Crass, cell. =345—36'8 \u

Bohatkowce — staw; jeziorko — miedzy Ladyczynem

a Zazdroscia; jeziora w Halbert6wce.

b) Lundellii Gutw. Mat. wod. S Pr. Kom. fiz. T. XVIII, pag.

133(= Brebissoni Rac. Spr. Kom. fiz. T. XIX sec. Nordst. \

Jezierna — staw; jeziorko, miedzy Ladyezynem a Za-

zdroscia, (specimina 74 p. longa, 62 p. lata; 16 p. ad isthmum

et 23 (x ad apices lata); jezioro „Dejowe" blizko Bawo-

Ueber die

ift. 3, pag. 1



rowki („Komisarz6wki u
); Zbaraz — staw; jeziora w Hal-

bertowce.

c) podolicum Gutw. Fl. gl. ok. Lwowa 1891, pag. 62. Tab.

Jeziorko, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia
d) gypsorum Gutw. 1. c. pag. 63. Tab. III. Fig.' 3.

Tarnopol — staw.
e) elegans Gutw. 1. c. Tab. III. Fig. 4.

Jeziora w Halbert6wce.

/) gostyniense Rac. De nonnul. Desm. pag. 18. Tab. II, f. 12.

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim u
.

g) var Turneri nov. var. Gutw. Tab. nostra III. Fig. 33.
Varietas, d 'thiamine retmo {ut apud

var. gypsorum Gutw. FJ. ok. Lwowa Tab. Ill- Fig. 3),

lateribus sub dorso haud return [ut apud v •

Gutw. 1. c. Fig. 1), ««//«'/, , ,-„•//,, ,•/./, „,/,//„ „W
£W6 wm*?™ tumult's ri ii ( cr<tsstiH\. snuono utuW n.-antdis mi-
noribus. Semicelhdae p fronte „s „ltn, ',!,-„..

granulis in sr.ries >",>,,;„<,:<,
,

,'

disposal's, sub mnnjiiu-- dorsniii nit',, aril <>, ',, ,,,,,/i, <end
cellular)nit ifran id is ,nain,-i/,ns- ,'„ v , ,-/.

perpendiado res arrnatas ordiuafis (,,;,„,d,'s-
'

in sp,-',p Itori-

zontali mediana tribus gem-matin ' '

Long. cell.=
69fj<.; lat. cell. = 59-8 u

Lat. isth. =21 v
.- cr corp.=36-8|A.

Hab. in kcu parvo campis desertis inter „Ladyezyn"

Varietas nostra Cosmario subguasillo Boldt. var. tropica
lurner Last-India pa „.. 3. Tab. IX. Fig. 16, (quae varie-
tas a typo (Cfr Boldt, Desm. Grr.nl. pa,- 2f>. Tab. I. Fig.
25 raagnopere diversa est et pro rarietetl h liua
haberi potest) similis, differj gb (

ae
long.tudme), dorso retuso et area (circa granula m
supra isthmum semicellulae) glabra (Cfr. Turner 1. c.) nulla.

61. C. Quasi llus Lund., Desm. Tab. Ill Fie 10
„Cyganowe« jezioro.

Forma minor nob.
Long.^39,-42^;

lat. 37..; isth . 115u; apex Ik
btaw w Bohatkowfafh

62. 0. Qregonji Roy et Biss. Gutw Mat (V IT r lftt»2 naff 24,
Nr. 40. Tab. Ill, %. H. "'

lli|
'

ft °'

Long. = 29 u,
; Lat. = 24 ;a

; Grass. = 1 3 „,

Jezierna — staw;' .Cygaoiwe" j' Deiowe" iezioro na
stepie „stru8owskim". " j j

var. papilliferum Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fie. M-



terihus Li-tri u,aidat is, membraan ad Iatcm

t latere ifKjx-cfis oruiih'is. sKjirn

trimque papilli'teris.

Long. cell. = 28 ^ lat = 21 i>. -22 (/..

Lat. isth. =6-28^; lat. apic.= ll p— 12(x.

Crassit. corporis= 14- p..

Hab. in lacu parvo „Sine u dicto in campis ad Ludwik6wka.
63. C. Boeckii Wille, Norges pag. 28. Tab. I. Fig. 10.

Tarnopol — staw; jezioro „Sine" pa polach, naleza.-

cych do Ludwikowki.
64. G. omatum Ralfs, Desm. Tab. XVI. Fig. 7, De-Toni 1. c.

pag. 1025, Nr. 207.
var. polonicum Rac, De non. Desm. Tab. II, fig. 3.

Long. cell. =41 [/..

Lat. „ =39 p.—41 (a.

„ isth. =11-5 \l.

„ apic. = 16 ja.

Crass, cell. =21 p.

Tarnopol — staw; Jezierna — staw. (Specimina, quae

in stagno ad Jezierna leg!, aream parram eirra tmwa-em

basalem nudam non praebent).

65. C. Broome! Thwait., Ralfs, Desm. Tab. XVI. Fig. 6, Delp.

Spec. Tab. VIII. Fig. 44-48.
Jeziora: na stepie „bohatkowieckim a opodal Ziarowki;

miedzy Ladyczynem a Zazdrcscia; ..Sine"; „Dejowe" i „Cy-

ganowe" na stepie „strusowskim u — i jeziora w Halber-

towce na stepacb Pantalicby.
66. C. subcostatum Nordst. Ital. Tyr. Tab. XII, Fig. 13.

Jeziora w Halbertowce.
67. Gosmarium bigemma Rac, Nowe Desmid. 1889. pag. 13. Tab.

I. Fig. 10. (= C. bidentatum Turner East. India 1892, pag.

55, Nr. 42. Tab. VIII. Fig. 24).

var. genuinum (Rac. 1. c).

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim",

far. podolicum G
JW«U*W 11.

,ar. Tab." nostra III. Fig. 35.

Varietas m inor. later/,bus sennicellularum distinefe qua-

dri-undulatis. a> ,,//.'/, - ip ioribut: suhrectis, dorso tnnwato.

sed indi'sti'ncte in — -medio leviter re

perfects angjistis sima. Semioellulis a latere aspec tin eompres-

sis rectangidis, •nib dorm utrinujm {
mamillis) ven ueis dwibwt

e. Membrana de asissiuie putict ata, pyreno-

ides singuli.

Long. cell.= 29 {a ; Lat. cell. = 26 a

Lat. isth. = 8{i ; Lat. apic. = 13*.



Hab. in lacu parvo „Dejowe" appelato in campis de-
sertis ad Baworowka (Strusow).

Quoniam species ^Gosmarium bidentatum" a CI Turner
anno 1892 constituta paene plane cum specie a Raciborski
sub nomine Mgemma anno 1889 descripta congruit et tan-

turn dorso late rotundato, lateribus non undulatis, isthmo
angustiore et sinu extrorsum (NB. propter s< micell dam at
teram hand adultam Cfr. 1. c. Fig. 24) ampliato differt,

propterea formam a CI. Turner descriptam ad Gosm. bigemma
Racib. ut varietatem Turnerianum nob. adiungendam esse

C. Boldtianum Gutw. Tab. nostra III. Fig. 36. (C. crenatum
for. trierenata Boldt, Sib. pag. 106. Tab. V. Fig. 12. C.
costatum Nordst. Forma Gutw., Mat. do fl. gl. Galicyi 0*.
Ill, 1892, pag. (25). Tab. III. Fig. 12).

<

G. elliptico- quandrangulare, 111—14 longius quam la-

ttusj medio sinu lineari constriction. Snnicellulis e fronte
visis sectinnj.lari/.u*. nngu/is infrrinril,,,* suhwtis, superio-
nbus rotundatis, ambitu 10—16 crenatis; crenis lateralibus

3 (Boldt. 1. c, Gutw. 1. c.)vel 5—6, omnibus aeque magnis
vel arena in medio laterum sita minore, crenis apicalibus 4
{2 mediants minoribus\ vel 4—5 (omnibus aequalibus). Se-
nncfUuhe e latere visae ad isthmum inflatae superne subpa-
rallele angustatae et apice truncatae vel latissime rotundatae
(Cfr. Boldt Fig. 12 ft). Membrana margines versus granu-
les m^ duplicem^ seriem radiatim dispositis ornata (granulis
rut n,n's autem in parte subapicali nonnunquam singulis . me-
<ho supra isthmum 5-7-8 seriebus gramdorum praedita.
bemicellulae e vertice aspectae ellipticae utrimque inflatae,
sumrno apice granulis destitutae. Pyrenoides sinquli.

Long. cell.=29^—304 n—31 a—37^.

Cra
isth. =10 [y.— 10

fj -H;.

a u~ ^ ~ — a/
K-
— iopt.

liab. in pratis muscosis ad „Wygoda" inter „Bory-
czowka" et Jwanowka".

0. pusiUum Breb. var. retusum Turn., East-India pag. 71. Tab.

Forma intermedia 1
) nob. Tab. nostra III. Fig. 37.

Forma in „e fronte u
habitu Gosmarii Hammeri var.

subangustati Boldt, G. pusilli Breb. var. retusi Turn. C.



glon6w okolic tarnopola. 101

erosi Arch, non Delp. for. minoris Tmn. et K binn/is in

Gay Conj., in e vertice cllipticn utrimqiw papil/a prai'dita

Long. oell.= 12-8[A— 16ja; lat. cel. = 9'6u— 12"8(i..

Lat. isth. = 3^—3-2^; „ apic.= 6-4p— 9'6[x.

Hab. in lacubus parvis „Dejowe" et „Sine" dictis in

cam pis desertis.

0. pseudogranatum Nordst., Symb. Tab. III. Fig. 27. Gutw.,

Fl. gl. ok. Lw. 1891, pag.' 47, Nr. 37. Tab. I. Fig. 29.

Jeziora: „Cyganowe" i „Dejowe", na stepie strusow-

skim.

G. pygmaeum Arch., Micr. Journ. IV, 1864, pag. 174. Tab.

VI. Fig. 45—49.
Long. cell. =9 p.; lat. cell.= 9 p..

Lat. isth. = — 3 (*.

Jeziorko bez nazwy na stepie „bohatkowieekim" opo-

dal Ziarowki.

C. calcareum Wittr., Gotl. Tab. IV. Fig. 13, De-Toni 1. c.

pag. 1047, Nr. 274.

„Cyganowe u jezioro.

C. jenisejense Boldt, Sib. pag. 107. Tab. V. Fig. 13.

var. rectangulum Gutw. nov. var. Tab. nostra III. Fig
;

38.

Varietas 118 longior quam latior, sinu lineari ex-

tremo acutangule amptiato vel lineari aperto.^ Semicellulis

obverse subtrapezicis, bast recti's vel paullo reniformi injlexis,

angiitis inferioribus rotundatis, lateribus sursum lenitee sub-

di'renjentibu.% angiitis super ioril s nU ,< ndatis, dorso trun-

cate, Semicellulae e vertice aspectae elliptical medio utrim-

que tumidae. Membrana granulis subacutis, in series con-

centricas dispositis praedita. Pyrenoides singuli(f).

Long. cell.= 31 -40 p ; Lat. cell.= 2669 |x.

Lat. isth. = 9(a; crass. =17'85|a.

Habit, in lacu parvo „Sine a dicto in campis ad Lu-

dwik6wka.
. .

1 tivag

(Long: Lat.= M8; lat: isth.= 2'96) et sectionem transver-

sam atque granulationem membranae cum specie a CI. B.

Boldt sub nomine C. jenisejense descripta congruit et pro-

pterea earn varietatem C. jenisejensi habendam esse puto.

Cosm. Gangense Turner East-India, pag. 59. Tab. Vlll

Fig. 55, C. punctidatum var. depressum Tur. 1. c. Fig. lb et

G quadrans Turner 1. c. Fig. 6, varietati nostrae et C. je-

nisejensi affinia esse mihi videntur. C. Gangense praecipue

semicellulis depresso-quadrangularibus, apice truncato, m-

cisura mediana aperta lineari atque disposition granulorum

varietati meae simiilimum. Quod autem magmtudmem et



aspectum frontalem semicel'ularum attinet, G. Gm
dium inter var. recto nt/td itm nob. et C. jenisejcuse Buldt

tenet [Lg: Lt. = L25. Lt: Lth. = 2-7, et apud typum (Boldt

1. c.) Lg: Lt. = 117; Lt: Isth. = 289; aspectum in „e ver-

ftce" Turner non indicat!] differt autem ab eisdem tantum

margine crenato-undulato (propter granula membranae ma-

jora — puto) et granulis (gemmulis) majoribus. C. punctu-

latum var. drpress/t,u l'urner 1. c. imprimis autem semicel-

lula superior (Cfr. Fig. 16, 1. c. Turner) vix a variet. rectan-

gulo nob. diversum! Lg.=Lt., sed lat: isth. = 3, et apud var.

nostram lat: istli. = 2'96 (aspectum sectionis transversalis Tur-

ner et hie non indicat). 0. quadrans Turner 1. c. varie-

tati nostrae quod ad aspectum frontalem simillimum, differt

membrana paullulum incrassata, minute granulata et semieel.

e vertice visis. Omnia ea, quae supra commemoravi, affi-

nitatem omnium earum formarum claram faciunt et mea

sententia: C. Gomjcuse. punet.iduhtm var. depressum et C. qua-

drans potius varietates G. jenisejensi Boldt quam species

distinctas putanda sunt.

74. G. Gorbula Breb., De-Toni 1. c. pag. 1054, Nr. 2529.

var. Pijreti Gutw. Mat. do flor. gl. Galicyi Cz. II, pag. 15.

Tab. I, fig. 12.

Forma podoUca nob. Tab.
Forma 1'14 tavlum lowjior quam lax

i basalt semicdJidaru in e/fiptico, 12 granu
loivjior <i>hi„i lotior, darso hiiissnne

i medium's S periphe*

Long. cell. = 32 [a
; lat. cell.= 28

j.

„ apic. = 14
[.

Crass, corporis == 10 jx.

Jezierna— dolki, zarosle Chora fragilis, na brzegu stawu.

XII. Gen. Arthrodesmus Ehrenb. 11836].

convergens Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XX. Fig. 3. Delp.

Spec. Tab. XIV. Fig. 13—23.
„Dejowe" jezioro na stepie „strusowskim".

hexagonus Boldt, Sibir. pag. 109. Tab. V. Fig. 16, De-Toni

1. c. pag. 1059, Nr. 5.

„Sine" jezioro wsr6d p61, nalezacych do Ludwikowki.

XIII. Gen. Euastrum Ehrenb. [1831].

verrucosum Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XL Fig. 2.

var. opi, i'/irturn Istv.

Jezioro „Sine" wsrod p61, nalezacycb. do Ludwikowki.
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2. Euastrum Pokornyanum Grun. in Rabenk. Tab. Ill, pag. 185,

De-Toni Syll. Vol. I, pag. 1073. Nr. 2584.

var. subcrassicolle Gutw. nov. var. Tab. no.str. III. tig. io.

Parvum, dlamefro dtiplo long lux, xemlcellulls trdob/s.

lohls basalibus breclbiis. monjlae bitlssime cmtotu - bllo'»,lls.

a lobo polori slim uhtusoiajolo t/lxcrc/ls. lobo polori apb-rm

versus seitS'm sens/',,,//'/.' xed pon'hda attenootls, later dai* xub

apiee lenissime emanjhtatix.

jKdis

ellipticlx, e vert Ice vlxix elliptic is, medio >itrlm,pie tumblls.

Membra,>o ,b n.slssl,,,/- rt subtllisslme punctata.

Long. cell. = 28-8 [/.; Lat. aelL--14*4{fc.

Isthm. lat. = 4-8 ;j.; Apic. lat. = 9l8.fl.

Hab. in lacu parvo „Dejowe" appelato in carapis de-

sertis ad Boryczowka (Strusow).

Varietas nostra etiam Euastro crasslcolli Lund, blcre-

nato De-Toni 1. c. pag. 1072 et 1073 Nr. 2583. (Eu. era*

sicolle Lund, forma Wille, Nov. Semi. pag. 33. Tab. XII.

Fig. 9) et Cosmarlo trllobulato Reinsch Formae minor i

Wille, Norges. pag. 32. Tab. I. Fig. 15, affinis est. Ab
Euastro crasslcolli forma bicrenata, cui quod ad aspectum

frontalem similis est, differt semicellulis e latere visi, utnm-

que integris (non bicrenatis), apice non truncatis (Cfr. Wille

1. c. Fig. 9 b), atque isthroo dimidio angustiore. A Cos-

mario tri'lnb,data Ri.-insi.-h forma mlaorl Wille var

differt margine apicali semicellularum lenissime en

membrana punctata, isthrao et lobo polari (1<6 ;

magnitudine et lateribus lobi polaria sub apice lenissime

emarginatis et propterea bicrenatis.

E. Incraxxatum Nordst. Zeal. pag. 35. Tab. Ill, fig. 12, De-

Toni, Syltoge Vol. I, pag. 1079.

Long. cell.= 29 p; lat. cell. =16^.
Lat. isth. = 8a; crass. corp. = 10p.

Jeziora: „Sine«; miedzy Ladyczynem a Zazdrosci* apo-

dal Ziardwki i „Dejowe." - - -v.

E. Sendtnerla„.>m Reins.-l.. Al»ll I"- 135. 'lab. IX. "-
_

•»•

(sub Didynridio), De-Toni 1. c. pag. 1079 Cosmo,-nn

Sendtnerianum Reinseh, Gutw. Fl. g!on6w okolic Lwowa

1891, pag. 40. Nr. 6. .

-

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim.

E. spinuhsom Defy. 8p ei pag. 85. Tab. VI, fig. 16-18.

Jezioro „Cyganowe« i „Dejowe" na stepie artmaow-



var. Bulnheinii Rac. Nowe Desm. pag. 32. Tab. II, fig. 6.

Jezioro „Sine."

6. Euastrum subbinale Gutw. nov. spec. Tab. nostra III. Fig. 41.

Paullo hngius quam latins medio profundissime sinu

linear i, tiincte tri-

lobis, lobis basalibus inaequilateralibus flatus inferno 'origins,

superius brevius) integris, obtuse angulatim rotundatis, lobo

polari apicem versus indistincte subdilatato, margint apical/

subincise - retuso vel lenissime quadriundulato , an
recti's rotundatis. Membrana levis, paullo supra isthmum

elevatione papilliformi praedita.

Long. cell.= 18*4 [x; lat. cell =15 jx.

Lat. isth. = 4fx; lat. apic. = 10;x.

Hab. in lacu parvo „Sine" dicto in campis ad Ludwi-
kowka.

7. E. rostratum Ralfs, Desm. Tab. XIV, fig. 6 a et 7. (==E. de-

gam var. rostratum Rabenh. Fl. eur. alg. Ill, pag. 186,

Kirchn. Alg. pag. 159), De-Toni 1. c. pag. 1099.
Jeziora: „Cyganowe" i „Dejowe" na stepie strusow-

8. E. Crameri Rac., Now. Desm. pag. 32. Tab. II. Fig. 5.

( = Euastrum specJ C. Cramer in sched. Rab. Alg. exic.

Nr. 1444).

Long. cell.= 58|x; lat. cell.= 42 (x.

Lat, apic. =24 a; lat. isth.= 1 1 [a.

Jezioro „Dejowe" blizko folwarku Bawor6wka („Ko-

misarzowka") na stepie strusowskim.
9. E. elegans (Breb.) Kuetz. Ralfs, Desm. Tab. XXXV, fig. 3,

E. bidentatum Naeg. Einz. Tab. VII. D. Fig. 1.

Jezioro „Cyganowe" i „Dejowe" na stepie stni^w^kim.
10. E. denticulatum (Kirchn.) Gay, Not. Conjug. pag. 335. (—&

binale Ralfs fi) denticulatum Kirchn. Algfl. pag. 159, E.

amoenum Gay, Monog. pag. 53, Euast. binale p Ralfs, Desm.
Tab. XIV. Fig. 8/.

Long cell.= 29 (x; lat. cell.= 19.x.
Lat. isth. = 5 jx; lat. strict. subapic.= 13 (x.

Jezioro „Sine" na polach, nalezacych do Ludwikowki,
jeziora: „Cyganowe" i „Dejowe" na' stepie „strusowskim

u
.

11. E. Satkii 1
) Gutw. nov. spec. Tab. nostra III. Fig. 42.

Euastrum parvum, ambitu quadrangulare, m
profundissime constrictum. SemiceUulae

de meteorolngia agn



trilobae, lobis basalibus minutis, inaequilateris a lobo po-

lari sinu obtusangulo eliscretis, lobo polari lata

tundatis, dorso subretuso. Margo inferior loboru

tfilms H iit'ir.jo at ,,////,>, >!,,) superiorum duabus i

leis parvis), margo autem dorsalis duobus acul

marginem loborum lateralium et angulos super

\

iores lobi po-

lari* <~ira nulis in trio laptlii tit d/'sp /sit is, medio <

nentia papillifoetiti consent rice i/ranufata e.rori

glabra. SerniceJlulnp e latere aspectae eireu/a

dorsali truncalae ibique ad angulos singulis acu

parvis munitae. medio utrlmqiie papHlntap, <

elliptical ad polos granulatae, utrimque med,lo papillate*.

Pyrenoides singuli.

Long. cell. = 18-84 p.; lat. cell. = 17-27 t,..

Lat. isth. = 4-71 ^ ; „ apic.= 1418 p.

( Yassitudo corporis = 11 \L

Hab. in lacu parvo „Sine u appelate in ca

dwikowka.
Eu. Gandianum Delp. Desm. pag. 107. T'ab. VI. Pig.

11—12. Eu. sihirionn Boldt. Sib. pag. 99. Tal». V. Fig. 2,

speciei nostrae affinia esse videntur.

XIV. Gen. Micrasterias Ag. [1827].

\ Crux - melitensis (Ehrenb.) Ralfs. Desraid. Tab. IX. Fig. 3,

Wolle, Desm. U. S. Tab XXXV. Fig. 3, Del]

IV. Fig. 7—18.
Razem z E. denticulatum.

f. truneata (Corda) Bivt>.. Ralfs, Desm. pag. /T). Tab. X.

1. a defectum Breb., Ralls, Desm.
1. c. pag. 1137.

Jeziorko bez nazwy na t

dal Ziarowki, jezioro „Sine

Ludwikowki; jezioro „Dejow

^strusowskim", jeziora w Hall

2. 8. empidatum Breb., Ralfs, Desm
Jezioro „Sine".



(Naeg.) Archer, Ph leg. Einz.

Tab. VIII. C. Fig. 1.

Jezioro pod Salaszami.

4. & Avicula Brcb., Ralfs, Desm. Tab. XXIII. Fig. 11. Delp.

Spec. Tub. XH. Fio-. 22-211. Wolle Desm. Tab. XL.
Fig. 30—32.

Jezioro „Dejowe" blizko folwarku Baworowka („Ko-

misarzowka").

5. 8. Renardi Reinsch. Spec. Tab. XXIII. Fig. A. 1, Nordst.

Zeal. pag. 36. Tab. IV. Fig. 2. De-Toni 1. c. pag. 1154
var. congruum Rac, Nowe Desm. pag. 2i». Tab. VII, f. 11.

Long. cell. c. process. =» 35 a.

Lat. „ „ „ = 26
J*.

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim u
.

6. 8. pileotum Delp. Spec. pag. 107. Tab. XII. Fig. 36—38. De-

160. Tab. XII. Fig. 30-35,
lorn 1. c. j

Jezioro pod

8. 8. dentieulatum (Naeg.) Archer. I'hm-n.strum dcnticulatum Naeg.

Einz. Tab. VIII. C. Fig. 3.

Long. cell. = 32 p.; lat. cell, = 26 u,

Lat. isth. =6-4;7.~8tj..

..Cyganowe 1

' jezioro na staple
n
strusowskiin"; jeziora

w Halbertowce na stepie Pantalichy.

9. S. muticum Breb.. Ralfs, Desm. Tab. XXL Fig.4et Tab. XXXIV.
Fig. 13, Wolle, Desm. Tab. XXIX. Fig. 11—15.

Long. cell. = 32 F ; lat. cell. = 28 j*.

Jezioro „Sine" na polacli. nalezaevch do L
jezioro

?
,Dejowe" na wschfkl, blizko' t'olwarku Baworowka

(n Komis{irzi'.\vk:,-. : j,. z j,,|. ..(Jyganowe" na stepie „strusow-

skim"; jeziora w Halbertowce i pud Salaszami.

10. S. Pseudosebaldi Wille, Norg. pag. 45. Tab. II. Fig- 30.

Bazarzyiice — staw.

11. 8. orMculare (Ehrenb.) Ralfs, Desm. Tab. XXI. Fig. 5, Wolle,

Desm. Tab. XXXIX. Fig. 9 -10. Delp. Spec. Tab. X-

Fig. 5.

Jezioro „Cyganowe u
i „Dejowe" na stepie atrusowskim;

jezioro „Sine u na polach. nal-zacwh d- Ludwikowki i j
e

"

ziorko bcz nazwy. miedxv EuVczvnem a Zazdrosria ^
prawo od drogi do ZazdroBci.



var. depressum Roy et Biss. Japan.

Do Toni 1. c. pag. 1

„Dejcm poblm
rzowki").

12. fif. striolatum (Naeg.) Aivhe r, Phyc

Einz. Tab. VIII. A. Fig. 3.

Boliatk

dyczynem a Zazdrc ezioro' .

cych do Ludwikowki
;

jeziora w
13. H. punctilio turn Bivb.. Halfs, Do.ni. '

jeziorko bez nazwy, mie^lzv Ladyezynein a /azdroseia na

prawo od drogi do Zazdrosci.

I cdternans Breb., Rails, Deem. Tab. XXI. Fig. 7. Drip.

Spec. Tab. XL Fig. 39-47, Wolle, Desm. Tab. XLL Fig.

26-28.
Jezioro „Dejowe" w poblizu Baworowki („Komisa-

rz6wki") po jej wschodniej stronie.

. dilatatum Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXI. Fig. 8. S. ere

nulatum (Naeg.) Del p. Wolle, Desm. Tab. XLII. Fig. 2<i—

29, Phycastrum i St >> ,,«<! ;„;>nn rremdatum Naeg. Einz. Tab.

VIII. B., De-Toni 1. c. pag. 1193.

Jeziora w Halbertowce na stepie Pantalicby; jeziorko

miedzy Ladvezynem a Zazdroscia.; jezioro „Dejowe u w po-

blizu "Baworowki
(B
Komisarzowki").

quadramjulare Breb. Ralfs. Desm. Tab. XXII. Fig. 7, De-

Toni 1. c. pag. 1199.

>'. TJautzschii Reinscb in Roy et Bis<. Japan, pag. 240, St.

indication Delp. Tab. XI. tig. 10. 11, De-Toni 1. c p. 120*.

Jezioro „Dej<»wo" blizko tbhvarku Baworowka („Ko-

"
Jezioro

,7
Sine" wared

'

P6L nalezaeycb du Lud

jeziora w Halbertowce na stepie Pant dichy
:

„Cj

jezioro na stepie „ftru«)wskim u
;

jezioro bez n;

19. S. cyrtoceru,, Breb., Rail's, Tab XXII. Fig. 10, Wolle, Desi

Tab. XLII. Fig. 30-31. De-lW 1. c. pag. 12l>/.

Bohatkowce - staw na Stay pie; jezioro ..Mm- w sr

pol, nalezaeyeb do Ludwikowki; jezioro „Cyganowe

stepie „strusowskim'".



20. H. polymorphum Breb.,' Ralfs, Desm. Tab. XXII. Fig. 9 et

Tab. XXX IV. Fi-. 6. Delp. Spec. Tab. XI. Fig. 56-62,
Wolle, Desm. Tab. XLII. Fig. 9—10.

Bohatkowce — staw na Strypie; jezioro „Sine" wsrod

pol, nalezaeych do Ludwikowki
;
jeziora w Halbertowce na

stepie Pantalichy; jezioro pod Salaszami.

21. S. ijracile Halts, iWn. Tab. XXII. Fig. 12, Delp. Spec. Tab.

XII. Fig. 12-21, Wolle, Tab. XLIII. Fig. 16, 17.

Jeziora w Halbertowce na stepie Pontolichv.

22. S. i>nradoxum Meyen, Balfs, Desm. Tab. XXIII. Fig. 8.

var longipes Nordst. Norg. pag. 35, Fig. 17. M. C. Cooke, On
som Desm. new. PI. XV. Fig. 16, 17, De-Toni 1. c. pag.

1212.

Tarnopol — staw.

23. S. Manfeldtii Delp. Spec. pag. 160, Tab. XIII. Fig. 6-19,
De-Toni 1. c. pag. 1214.

Long. cell. = 35;x;

Lat. cell. c. proces.=42w.
Lat. „ s. „ = 12*

„ isthmi = 5p.

Jezioro „Sine" na polacb, naleza.cvcli d<> Ludwikowki.
24. R avulentum (Ehrenb.) Menegli.! Ball's, 'Desm. Tab. XX III.

Fig. 2.

var. depauperatum Wille, Now. Semlia pag. 55, Tab. XIII.

Fig. 69.

Jezioro „Dejowe" blizko Baworowki („Komisarzowki").
25. 8 contortum Delp. Spec. pag. 152, Tab. XI. Fig. 53—55.

Iwaczow gorny — staw.

2(> S tetracerum (Kuetz.) Ralfs, Desm. Tab. XXIII. Fig. 7, Delp.

Spec. Tab. XL Fig. 25—28. De-Toni 1. c. pag. 1232.^

Jezioro „Sine
r na polacb, nalezaeych do Ludwikowki.

Class. Bacillarieae Nitzsch. [1817].

Ordro I. Raphideae H. L. Smith [1872].

Fam. I. Naviculaceae (Kuetz [1844]) Heib. [1863] p. p-

Gen. Navicula Bory [1826].

Sectio Pinnulariae (Ehr.) V. H. Syn. pag. 72.

. nobttu (Ehrb.) Kuetz. Bac. Tab. IV. Fig. 24.
Long.= 287 p. ; lat.= 46 p.

;

Striae 4 in 10 p..

Jeziorko na stepie „bohatkowieckim tt opodal Ziarowki.
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I major Kuetz. Bac. Tab. IV. Fig. 19, Van Heurck, Syn

pag. 73, Tab. V. fig. 3-4.
Long.= 141^ — 190 p.

Worobijowka— staw; bagno, zarosle Hippuris. p*> >ta

wie w Nosowcach; Jezierna—staw; Czernicliowee— brz.-i:

stawu; Rakowiec „Tudynka"; Krowinka — brzegi reek

kok> inostu; dolki wsV»d mokrej hiki pod Wygoda. pr/.i

drodze z Boryczowki do [wandwki.
A//. N ;.-!, K- „!/. Bac. Tab.IV.fig. 18et Tab. XXX.
? . 12, A. Schm. Atlas Tab. XLII, fig. 11—14,
yn. Tab. V. fig. 5.

Bagna po stawack w Horodyszczu i Nosoweadi Wo-
>bijowka — staw i lewe ramie rzeczulki; Tarnopol -

moczary na lewym brzegu stawu; Czernichowce — staw;

Tarasowka — przy zrodle kolo mlyna; Rakowiec — „Tu-

dynka"; jezioro pod Sataszami; jeziorko na stepie „bohat-

kowieekim" opodal Ziarowki; jezioro „Sine"; staw w po-

lach za Iwandwka.
var. commutata Grim. VanHeurck, Syn. pag. 73, Tab.V,fig. 6.

myczek, plynacy z jam lesnego

Trembowli.mostem na drodze do
'

var. distiguenda Cleve, Finl. Diat. pag. 22, Tab. I. tig. 1.

Seredyrice — staw; „Zastawki u pod Zazdroscia (rowy

wsrod laki mokrej. gi •

var. minor Cleve, Finl. Diat. pag. 22, Tab. I. Fig 2.

Jezierna — staw; Zastawki" pod Zazdroscia; „Cy-

ganowe" jezioro na stepie „strusowskim".

4. N hemiptera Kuetz. Bac. Tab. XXX. fig. 11. Grun. Nav. Tab.

(2) IV. fig. 20.

Jezierna- staw : Worobij6wka—staw; Czernichowce

-

staw; Bohatkowce — staw; Sosnow - rowy z phmaca

woda. tni przy dworze i jezioro „Tymczycha"; Rakowiec

„Tudynka"; jeziorko pod Ladyczynem. _
5. N. mesogongyla Ehrenb., Cleve, Finl. Diat. pag. 25, Tab 1, ng. II.

Long= 76 (/.; lat.-=14|x.

Rakowiec — „Tudyn! "

6. N. ohlongo - linearis Kozl. Mat.

XVII, fig. ft a—b, De-Ton

7. N. horealis (Ehrenb.) Kuetz. Bac. Tab. XXVIII, fig. 68, 72

A. Schm. Atlas Tab. XLV, fig. 15-21 ; Van Heurck, byn

Tab. VI, fig. 3. .

Nosowce — bagno po stawie; krowinka ,-./ !;

;

1
.^

eztk, i.Knarv z iaru lesnego pop a
y
embowli; „Zastawki« - (rowy wsrod lak

plyna.cy z

HI ku TlV



Mini, grzaafciej i zam.zonej) pod Zazdroscia.; jezioro
„Sino- i.,, ,,nlu-l. n.i,

, UM ,| L.,1 .

< [ n
we" jezioro na st-pi, strusowskim; stau u p ',>!,/, hva
nowka. *

.V. Breb^ami Kuetz. Bac. Tab. Ill, fig. 49, Tab XXX, fig. 39,
A. Schm. Atlas Tab. XLIV, fig 16-19; Van He.uvk.Sv-,
pag. //, Tab. V, fig. 7.

'
J

Czernichowce - staw i zrodlo wapienne; Krowinka-
razem z A. borealis; Uakowioe —

. Tudynka"
var. subproducta Van Merck, Syn, pag. 77, Tab. V. Fig. 9.

Dofki wirdd mokrej l^ki pod Wygoda przy drodze
z Boryczowki do IwanOwki.

'

var. fc^ Van lf0Iir, kj Syn . pag 77> Tab y Ff g _

larasowka — bloto przv zr.'.dle obnk mlyna.
A. Naur^tero 1,,-un. Nay. Tab. (2) IV. Fig. 18; Schum. Diat.

latra lab. IV. Fig. 52. A. Schm. Atlas Tab. XLIV. Fig.

,t
1:

V'.

,

.

11

.

1 !" uvk -
Svn

- V*Z- 77, Tab. VI. Fig. 7.

.

ttorobijowka- staw i stnmu <-z,k. tw-.r/^cy lewe ra-
mie rzeczulki; NoSOwe - bagno po stawie; Bohatkowee-

( ™i
.'

-Tudynka"; „Cyganowe"

w polach m iv.
e _ todi

&

tlpienne.
var. ,„,.,v, ,.,„,, Vll l[ lU(( . k .

. W1 ,,„
- s -,,,,. vi. Fig. 6.

skie o
^ ~~ Zr6dl

° P°d laSem na brzp£u tarnoPo1
-

X
J
v"

'

y

"'r/
K,l " tz

- B*e
- Tab. XXVIII. Fig. 79-80, Tab.XXX^ Fig. 20; A. Schm. Atlas Tab. XLIII. Fig. 4;

\an Heurck, Syn. pag. 78, Tab. VI. Fig. 8.
Worobij6wka — staw; Taras6wka — staw; ieziorko

mi
.

step,o ..bolmtkowH.ckmr- op-dal Z?nrowki
*. !ii/>ha iLbrenb.) Kuetz. iiac. Tab. XXVIII IV 70; A.

5£
m
78 M

T
I
b
t^
LV

- ** 45~^; Van Heurck, Syn.
pag. 78, lab. A. Fig. 12.

Rakowiec — „Tudynka u

var. major Grun. Nav. Tab. (2) IV Fi««.». xau. [4) iv. lug. Itj.
iowe jezioro na stepie „strusowskim".nCyga:

•
&ckn Grun. Nav. (2) iV.Tig.
Szlacbcince - staw; Iwaezow gor.

kowce - staw na Strypie.
b 7

K
\ agpenitculata (Ag ) Kuetz, Bac. Tab. III. Fig. 28 et Tab.

v ng - \~2
J Grun

-
Nav

- Ta*>- (2) IV. Fig. 293, d;
Van Henrck, Syn. Tab. VI. Fig. 19.

Worobijowka - strumyczek; bagno wsrod pol pod
i-leskovvcami; Bucniow - brzegi Seretu; Dobrowody -
«aw, bziachrinee — Btaw; Tarasowka — zrtfdfo przy



mlynie nad brzegiem rzeki: Kruwinka — strumyczek, pjy
na.cy z jam lesnego pod mostem na drodze do Tttmhowli;—
jezioro „Oyganowe" na stepie „»tni*>\vskiiir; Rakowiec —
„Tudynka"; Sosnow — jezioro „Tymczychau

.

13. N. mesolepta Ehrenb., Kuetz. Bac. Tab. XXVIII. Fig. 73,
Tab. XXX. Fig. 31; A. Schm. Atlas Tab. XLV. Fig.

52—53, 70; Van Heurck, Syn. pag. 79. Tab. VI. Fig.

10—11.
Czernichowce i Bazarzyiice — stawy; jeziorko pod

Ladyczynem.
var. pro'ducta Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 22 a, De-Toni
Sylloge Vol. II. Sec. I, pag. 32.

Bucniow — brzegi Seretu; Jezierna - staw ; Woro-
bij6wka — staw; Nosowce ') — bagno po stawie; Rako-
wiec —

;
,Tudynka u

.

var. stauroneiformis Grun. 1. c. fig. 22*, De-Toni I. c.

Tarnopol — lewy brzeg stawu (moczary); Horody.-zcze

i Nosowce — bagno po stawie; Rakowiec — a
Tudynkaa

;

„Cyganowe" jezioro — na stepie „strnsnwskim": jeziorko

bez nazwy na stepie „bohatkowieckim" opodal Ziar6wki.

Sectio Radiosae Grun. [I860]. V. H. [1885].

H. N. oblonga Kuetz. Bac. Tab. IV. Fig. 21; Schum. Diat. Ta-

tra Tab. III. Fig. 46; A. Schm. Atlas Tab. XLVII. Fig.

63-68; Van Heurck, Syn pag. 81. Tab. VII. Fig. 1.

Nosowce — bagno po stawie; Tarasowka — staw :
Ra-

kowiec — ,,Tudynka"; jeziorko pod £adyczynem;_ „Za-

stawki" — (rowy ws'rod mokrej, grzazkiej i zaniszonej laki)

pod Zazdroseia; jeziora w Halbertowce na stepie Panta-

15. N macilenta Ehrenb. Cleve, Fin. Diat. Tab. I. Fig. 7, (De-

Toni, Sylloge Vol. II. Sec. I, pag. 37 sub. .V. oblonga).

Jezioro pod Salaszami ;

' — „Cyganowe" jezioro na

stepie „struriowski]ir-':
n
Zastawki u pod Zazdroscia.

16. N. peregrina (Ehrenb.) Kuetz., De-Toni 1. c. pag. 38.

var. Menisculus (Schum.) Van Heurck, Syn. pag. 82. Tab.

VIII. Fig. 20-22.
Czernichowce — staw; Taras6wka — btoto przy zr6dle

koto mlyna; Krowinka — staw i pale, wspierajqce sluze.

i kola mlyna.



Forma upsaliensis (Grim.) Van Heurck, Syn. pag. 82. Tab.

VIII. Fig. 23—24.
Krowinka — staw ; Tarasowka — zrodlo nad brzegiem

rzeki obok rnlyna.

: cincta (Ehrenb.) Kuetz., Van Heurck, Syn. pag. 82. Tab.

VII. Fig. 13-14.

Krowinki
var. Heufleri Grun. Van Heurck ]. c. Tab. VII. Fig. 12 et

15; Grun. Nav. (I) III, fig. 32.

Worobijowka — strumyczek, tworzacy lewe ramie, rze-

czulki; Czernichow — zrodlo przy drodze do Hladek i od-

plyw jego; Czernichowcc— staw; Krowinka— staw; Rako-
wiec — Tudynka

;
„Zastawki" — (rowy wsrod laki inokrej.

grza_zkiej i zamszonej) — pod Zazdroscia,.

18. N. gracillima Greg. var. Van Heurck, 1. c. Tab. VI. Fig. 24.

Dotki wsrod inokrej la_ki pod Wygoda przy drodze

z Boryczowki do Iwan6wki.

19. iV. gracilis Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 48, Tab. XXX. Fig

57; Grun. Nav. (2) IV. Fig. 27. Van Heurck, Syn. pag*

83. Tab. VII. Fig. 7-8.
Worobijowka — strumyczek lewe ramie rzecznlki;

Iwaczow g6rny - staw; Isypowce — staw; Rakowiec -
„Tudynka".

20. N. radiosa Kuetz., Bac. Tab. IV. Fig. 23. Schum. Diat. Ta-
tra Tab. III. Fig. 42; A. Schm. Atlas Tab. XLVII. Fig.

50-52; Van Heurck. hyn. pag. 83. Tab. VII. 20.
W orubi].',wk.i — slaw i ra-.v.ulka: X-.s-wco - bagno

zarosle Hippuris ; Jezierna — staw; Bucniow, Olcha —
brzcgi Seretu; Tarnopol — moczary na lewvm brz.'gn

stawu; stawy: w Szlachciiiea.-h. Dnbn.wndach. Zbarazn.

Bazarzyiicach i Tarasowce. — Rakowiec — „Tudynka";
Sosndw — rowy z plynaca woda. tuz obok dworu: Bobat-

kowce — biemikowce — staw; „Zastawki — (rowv ^ l
'

u ' 1

laki mokrej, zamszonej)— pod ZazdiWi.i: jf/i-.ra :' mi'AV
£adyczynem a Zazdroscia, . ..Si,,,.-- ,,a 'p„lai'!i.
do Ludwiknwki. ..Di-jowe- na wscln.d

, w pnbliz'u) fblwarku

Baworowka („Komisi !/.'. \\k,i- 1. ,|\,, „,.- ,,., ,| ( .pi.- n^tru-

sowskim", w Halbortuwc<- iia "st'»-pic l'atitalichy. — Kro-

winka— staw i slllZy; d ( ,lk vVH-ud laki p -I W V -' "h l'
rZ

-

V

drodze z Boryczdwki do Iwanowki '

var. acuta (W. Sm.) Van Heurck, 1 c Tab. VII. Fig. 19-
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var. tenella (Breb.) Van Heurck, Syn. pag. 84 Tib. VII.

Fig. 21- 22, A. Schm. Atlas Tab. XLVII. Fig. 45-46.
De-Toni 1. c. pag. 42.

Dotki wsrod mokrej Ja.ki pod Wygoda.
21. N. viridula Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 47! A. Sclmi. Ail.,.

Tab. XLVII. Fig. 48, 53-56; Van Heurck, Syn. pag. 48

Tab. VII. Fig. 25, 26.

Czernichowce — staw; Krowinka na sluzie mtyna.

var. avenacea (Breb.) Van Heurck 1. c. Tab. VII, fig. 20.

Krowinka — staw.

var. slesvicensis (Grun.) V. Heurck 1. c. pag. 84. Tab. VII.

Fig. 28.

Bazarzyiice — staw.

22. N. rhynchocepkala Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 35; Grun.

Nav. Tab. (2) IV. Fig. 31 b (var. genu'n,a\ *ehnm. I>i;«t.

Tatra Tab. Ill, Fig. 39; A. Schm. Atlas Tab. XLVII.

Fig. 28—29, 31-32; Van Heurck, Syn. pag. 84 Tab. VII.

Fig. 31.

Isypowce — staw; Stechnikowce — staw; „Cygano-

we" jezioro na stepie „strusowskimu
;
Krowinka na sluzach

var. ampkiceros (Kuetz?) Grun. Van Heurck 1. c. Tab. Vll.

Fig. 30.

Boryczowka — na sluzie mtyna; Bernadowka - od-

ph/w zrodla przy drodze z Tiutkowa.

var. hrevis Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 31 c.

Brzegi Seretu miedzy Bueniowem a Luka wielk.i: <

»•)'-

nichow — zrodlo przy drodze do HIadek: \\...r..ln|.,wka:

Bohatkowce — staw; Tarnopol — staw; Isypowce — staw:

Nosowce — bagno po stawie; Pleskowce — bagno wsrod

pol: Iwaczow gorny — staw; Szlackcince — staw; Stech-

nikowce — staw; Dobrowody - staw; Czernichowce -
brzegi stawu; . a „

var. biceps (Ehrb.) Grun. Nav. pag. 530. De-Tom, Sylloge

Vol. II. Sect. I, pag. 45.

Bucni6w — brzegi Seretu.

var. dubia Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 32. De^Toni, 1. c.

Tarnopol - staw; jeziorko miedzy Lad

zdroscia,.

var. ehngata Grun. 1. c.

De-Toni 1. c.

Worobijowka— strumvczi-k. tworzary lewe ra

czutki; Nosowce- bagno po stawie zarosfe hippu,

Za-

Tab. (2) IV. Fig. 31 a,



browody — staw; „Cyganowe" jezioro na stepie „stru-

sowskira".

23. N. cryptocephala Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 26.

var. a) lanceolata Gran. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 28 a.

Jezierna — staw; Stechnikowce — odplyw zrodla na

lewym brzegu stawu; Bohatkowce — staw, „Cyganowe u

jezioro na stepie „strasowskim" ; Rakowiee — ^Tudynka";

Iwaczow gorny— staw; Tarnopol— staw; Seredynce— staw.

var. £) rhynchocephala Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 28*.

Sebum. Diat. Tatra Tab. III. Fig. 40. {N. angustata W. Sm.).

Bucniow — sluza mlyriska; Tarnopol — staw; Sere-

dynce — staw; Dubowce — staw; Worobijowka — staw.

var. y) minor Grun. 1. c. Fig. 28 c, d.

Iwaczow gorny — staw; Nosowce — bagno po stawie;

Seredynce — staw ; Stechnikowce — staw ; Czernichowce—
brzegi stawu.

var. 8) intermedia Van Heurck, Syn. Tab. VIII. Fig. 10.

Boryczowka (zrodlo), Zbaraz, Szlachcince, Isypowce

(stawy); dolki wsrod l^ki mokrej pod Wygoda,, przy dro-

dze z Boryczowki do Iwan6wki; staw w polach za Iwa-

nowka.
24. JV. kungarica Grun. Nav. Tab. (1) III. Fig. 30. Schum. Preuss.

Tab. II. Fig. 2.

Kutkowee— zrodlo pod lasem na brzegu tarnopolskiego

var. humilis (Donk.) Grun. Arct. Diat. pag. 27, sec. De-Tom,

Sylloge Vol. II. Sectio I, pag. 47. (= Navicu/a humilt

Donk. Van Heurck, Syn. pag. 85. Tab. XL Fig. 23).

Tarasowka — bloto przy zrodle obok mlyna; Kro-

winka — staw; staw w polach za Iwanowka.
25. N. Gastrum Ehrenb. Kuetz., Bac. Tab. XXVIII. Fig. 56.

var. styriaca Grun. (= N. styriaca Grun. in Van Heurck,

Syn. Tab. XVII. Fig. 7, 8).

Krowinka — przy sluzie mlynskiej.
26. N. Placentula (Ehrenb.) Kuetz., Bac. Tab. XXVIII. Fig. 37,

Van Heurck, Syn. Tab. VIII. Fig. 26 (ut N. Gastrum var.

Placentula (Ehr.).

var. lanceolata Grun. in CI. et Gr. Arct. Diat. pag. 34, sec.

De-Toni, Syiloge Vol. II. Sectio I, pag. 56, (= Nav. tumida

var. lanceolata Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 44).

Dobrowody — staw; Czernichowce — staw; Stechni-

kowce — odplyw zrodla na lewym brzegu stawu.
var. suhsalsa Grun. 1. c. pag. 34, sec, De-Toni 1. c. pag. •

r
' ,i>

(= Nav. tumida var. subsaha llnui. Nav. Tab. (2) IV. Fig-

436—c).
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Stechnikowce — razem z odmiana poprzednia; Tamo-

pol — staw; jeziorko na stepie „bohatkowieckim u opodal

Ziarowki.
pag. 34, sec. De-Toni L

ialfs, Vanpag. l»u. (Navicula anglica Ra..-, .

87. Tab. VIII. Fig. 29—30, (= Nav. tumida a)

Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 43 a).

Iwaezow gorny — staw? Tarnopnl — staw; Uerni

chowce — staw; Tarasowka — bloto przy zrodle obol

27. N. "d/cephala Ehrenb. Kuetz., Bac. Tab. XXVIII. Fig. 60 et

62; Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 45; A. Schm. Atl.-.s Cab.

XLIV. Fig. 33-34, Tab. LXXII. Fig. 29-33; Van

Heurck, Syn. pag. 87. Tab. VIII. Fig. 33-34.
_ _

Jezierna — staw; Bohatkowce — staw; >ne jezioro

na „strusowskim" stepie; jeziorko bez nazwy ooa

rowki na „bohatkowieckim" stepie; jeziorko imedzy £aay-

czynem a Zazdroscia/, Tarnopol— moczary nafewj

stawu; Isypowce - zrodelko przy stawie; Nosowce - b*

gno po stawie; Rakowiec - ,,Tudynka«
;
]ez,ora w Hal-

bertowce na stepie Pantalichy; jezioro pod Safeszami
;
„uy-

ganowe" jezioro na stepie „strusowskim ;
Kutkowce

zrodlo pod lasem na brzegu tarnopolskiego stawu; - ia-

rasowka - bloto przy zrodle obok mlyna; Bazarzynce -
staw; Borycz6wka - zr6dlo na prawym brzegu rzeki na

pin. od mlyna. Dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda

przy drodze z Boryczowki do Iwanowki .

28. N. lanceolate* Kuetz. Tab. XXX. Fig. 48 Tab XXVffl. F»
38, Sebum. Preuss 1862. Tab. IX. Fig. 38 ;

Grun *ay Tab.

(2) IV. Fig. 26; A. Schm. Atlas, Tab XL I. 1

; ^
Van Heurck Syn. pag. 14. Tab. VIIL F,g. 16. - g-
lanceolate Kuetz., Synopsis pag. U^b. V? 1M?w»
gracilis W. Sm. Brit. Sat Tab. XVIII. F.g. 1/*? non

jj&. - staw; Bucniow - brzegi Seretu; Worobi-

jowka
"

rzeczulka; ~ .ta« > :
I,

,

« •
' IfZ.ce -

browody, Czernichowce, Zbaraz, Bazarzynce, B^^* ™'^.
jeziorko: mi§dzy Ladyczynem a Zazdroscia; jezioro pod ba

laszami; staw w polach za lwan6wka.

Sectio Ellipticae V. H. Syn. pag. 91.

29. AT. oculata Breb., Van Heurck, Syn pag- 92..Tat.IX..iig.

pag. 187, Nap. Seminulum Schum. Preuss. Tab. IX. Iig. 44,



Nav. Semmulum Grim. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 2 (icon

mala)].

Czernichowce — staw; staw w polach za Iwanowka,.

30. N. elliptica Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 55. A. Sena*. Arias

Tab. VII. Fig. 23, 24, 27—32, 54—55; Van Heurck, Syn.

pag. 92. Tab. X. Fig. 10.

Jezierna - staw; Worobijowka — staw
;
„Zastawki" —

(rowy wsrod laki mokrej, grza.zkiej, zamszonej) pod Za-

var. oblongella (Naeg.), Van Heurck, Syn. pag. 92. Tab. X.

Fig. 12; (=K oblongella Naeg. A. Schm. Atlas, Tab. VII.

Fig. 52—53. A. Grim. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 4).

Brzegi Seretu, mi§dzy Bucniowem a Luka. wielkaj

Nosowce — bagno po stawie; Krowinka — staw.

31. A7, ovalis Hilse, Cleve Fin. Diat. pag. 44. Tab. II. Fig. 13

snb Diploneide.

Long.= 40 [a; lat.= 16^.
„Zastawki" pod Zazdroscia; jezioro „Sine" na polach

nalezaxiych do Ludwikowki.

Sectio Stauroneideae V. H. Syn. pag. 95.

82. N. Tuscula Ehrenb. Van Heurck, Syn. pag. 95. Tab. X. Fig.

14 (= Stauroneis Tuscula Ehr., Stauroneis punctata Kuetz.

Bac. Tab. XXI. Fig. 9).

Tarasowka — bloto przy zrodle obok mlyna.

33. N. mutica Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 32. Schum. Preuss.

Fig. 43, Grun. Nav. Tab. (3) V. Fig. 16, (= Stouten**

Cohnn Hilse).

Czernichow — zrodlo przy drodze do Hladek; Tarno-

pol— moczary na lewym brzegu stawu; Seredynee— staw;

Tarasowka — bloto przy zrodle obok mlyna.
var. Goeppertiana (Bleisch), CI. et Gr. Arct. Diat. pag. -H,

sec. De-Toni, Sylloge Vol. II. Sec. I, pag. 114, Van Heurck

Syn. pag. 95. Tab. X. Fig. 18—19.
Kutkowce — zrodlo pod lasem na brzegu stawu tar-

nopolskiego.

var. quinquenodts (Grun.), Van Heurck, Syn. pag. 95. Tab.

X. Fig. 21, (= Nav. quhn.uniuihS <.nm. Nav. Tab. (1)1"-

Fig. 33).

Forma nob.

Forma apicibus magis constrietis (quam apud typum)

paullulo capitatis.

Long. cell. =22 U.

Lat. „ =7-2 L



Sectio Perstriatae V. H Syn pag 97.

34. N. Kotschyi Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 12.

Nosowce — bagno po stawie.

35. N. Carassius Ebr., Grim., Nav. Tab. I. Fig. 31, Kuetz., Bao.

Tab. XXVIII. Fig. 67.

Stecbnikowce— odptyw zrocUa na lewym brzegu stawu;

prawy brzeg rzeki obok mlyna— Szlacbcince ;
larnopol —

staw; jeziorko na stepie „bobatkowieckim
a opodal Ziarowki.

Sectio Oassinerves V. H. Syn. pag. 99.

36. N. cuspidata Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 24 et 27. Van Heurok,

Syn. pag. 100. Tab XII. Fig. 4. '
•

Stawy: Czernicbowce, Bazar/ v.We. Tar s.'.wka, >zla<-li-

cince, Iwaczow g6rny, Tarnopol, Jeziema. r.ol.atknu..-,-.

w polu za Iwan6wka. Dotki wmWI n,.krei_lak, H W v-

goda przy drodze z Boryczowki do Iwanowki; Worobi-

j6wka-Lgno za stawem; bagno wsrod p6l pod Pleskow-

cami; Rakowiec - „Tudynka"; jeziora w Halbert6wce na

stepie Pantalicby; jeziorko pod Ladyczynem.

37. N. ambig ... Nav. Tab. (2) IV. Fig. 33.

Bucniow - brzegi Seretu; Boryczowka - zrodfc
>

na

prawym brzegu rzeki na pin. od mlyna; Krowinka wr

myc/ek. - H "to»tom
»J

drodz* d°

i bloto przy zrodle obok mtyna; Kutkowce - zrodlo pod

lasem na brzegu tarnopolskiego stawu; Sosnow - rowy

z bieza_ca_ wod? tuz pod dworem; Stochnikowco - > r.

;

i odplyw irodla; Szlachcince - prawy brzeg rzek

Iwaczow gorny - staw; bagno w.r,',d pol pod Plesko*

cami; Nosowce - bagno po stawie;
Y°

rob
^kowce -

i zrodlo przy mlynie* Tarnopol - -

Siemikowce - staw; Jeziema - staw; iw .-

kolejowym pod Podbrzezna, miedzy Bi* a Cz
;

jeziorkobeznazwy pod Ladyczynem; „Cyganowe jez10ro

38. *5£XL* Gutw. Mat. do n. gl. Galieyi
7
Pars III, 1892,

pag. (37). Tab. III. Fig. 17.

Czernicbowce — brzegi stawu. .



Sectio Sculptae V. H., Syn. pag. 100.

39. N. sphaerophora Kuetz., Bac. Tab. IV. Fig. 7. Grun. Nav.

Tab. (2) IV. Fig. 34, A. Scbm. Atlas, Tab. XLIX. Ffr.

49—51; Van Heurck, Syn. Tab. XU. Fig. 2—3.
Worobijowka — zrodlo przy mlynie i bagno za sta-

wem; Nosowce — bagno po stawie; Tarnopol — staw;

Czernichowce — staw; Bohatkowce — staw na Strypie;

Sosnow — jezioro „Tymczycha u
;
jeziora w Halbertowce na

stepie Pantalicby.

Sectio Serianteae V. H., Syn. pag. 101.

40. N. exilis Kuetz., Bac. Tab. IV. Fig. 6; Grun. Nav. Tab. (2)

IV. Fig. 30; Schum. Preuss. Tab. II. Fig. 31; Van Heurck,
Syn. pag. 101. Tab. XII. Fig. 11, 12.

Bucniow — brzegi Seretu; Czernichow — zrodlo przy

drodze do Hladek.

Sectio Formosae V. H., Syn. pag. 101.

41. N. amphisbaena Bory. Kuetz., Bac. III. Fiff. 41. Grun. Nav.

XI^F?
IV

'

Flg
"

86; Van HeUrCkl Syn
-
Pag

-

102
'

Tab "

Stawy: Bohatkowce, Jezierna, Czernichowce, za Iwa-
nowka, — Nosowce — bagno po stawie, Szlachcince —
prawy brzeg rzeki; Rakowiec — „Tudynka u

; Sosn6w —
rowy z piyna^cq, woda tuz pod dworem; Worobijowka -
pod sluza. mlyna i zrodlo przy mlynie. — Jeziora: pod

Ladyczynem, „Tymczycha" w Sosnowie, „Dejowe" na wschod
(w pobhzu) folwarku Baworowka („Komisarzowka a

), w Hal-

bertowce, pod Karczma Salasze; — .Zastawki" pod Za-

zdroscia,.

Sectio Limosae Grun. V. H., Syn. pag. 103.

42. AT! Umosa Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 50; Grun. Nav. Tab.

(3) V. Fig. 86, Van Heurck, Syn. pag. 103. Tab. XII-

Fig. 18.
> J F»e

%
Jezioro „Sine" na polach, nalezacych do Ludwikowki;

J^eziorko bez nazwy, miedzy Ladyczynem a Zazdroscia;

Tarnopol — staw; Worobij6wka— staw ; Seredynce — staw;

Kakowiec-
nTudynka«; „Zastuwki<- rd Z.zaroscia; Czer-

nichowce — brzegi stawu, Krowinka — staw; staw w po-

lach za Iwanowka.
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var. Ucuneaia Grun. Nav. Tab. (3) V, fig. 7.

Worobijowka — staw; jezioro pod Ladyczynem.
var. truncata Grun. 1. c. fig. 8d, e i 9.

Bucniow — brzegi Seretu; jeziorko opodal Xiarowki.
jeziorko pod £adyczynem; Bohatkowce-staw; Nosowcc
bagno po stawie; „Zastawki a pod Zazdroscia.

var. subinflata Grun.? Van Heurck, Syn. Tab'. XII. Kg. 20.

Krowinka — staw.
43. N. gibberula Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 50, Nav. Umosa var.

gibberula Grim. 1. c. Tab. (3) V. Fig. 8 a. Van Hourek.
Syn. pag. 103. Tab. XII. Fig. 19. Nav. limon var. mfata
Grun. 1. c. Tab. (3) V. Fig. 8 c, /, 10.

Row pod mostem kolejowym pod Podbrzezna, miedzy
Biata a CzystyJowem ; Iwaezow gorny — staw; Bucniow—
brzegi Seretu; Worobijowka — strumyczek, lewe ramie

rzeczuiki; Nosowce — bagno po stawie; Dubowce — staw

;

Krowinka — brzegi rzeki kolo mostu.
44. N. ventricosa Ehrb., Kuetz., Bac. Tab. XXI. Fig. 15; var.

rninuta Van Heurck, Syn. pag. 103. Tab. XII. Fig. 26.

Krowinka — brzegi rzeki kolo mostu.
45. N. infiata Kuetz., Bac. Tab. (3) V. Fig. 36; Grun. 1. c. Tab.

(2) IV. Fig. 41, Schum. Preuss. Tab. II. Fig. 23.

Worobijowka — strumyczek, lewe ramie rzeczulki;

Seredynce — staw ; Iwaezow gorny— staw ; Szlachcince —
staw

;

" Dubowce — staw ; Czernichowce— staw ; Tarnopol—
staw; Stechnikowce — odplyw zrodla na lewym brzegu

stawu; Bobatkowce — staw; Sosnow — jezioro „Tym-
czycha".

Sectio Affines V. H., Syn. pag. 103.

46. JV. Iridis Ebr., Kuetz., Bac. Tab. XXVIII. Fig. 42. Van

Heurck, pag. 103. Tab. XIII. Fig. 1. (=Nav.firma\X. Sm.).

Czernichowce — staw.
var. amphigomphus (Ehrenb.), Van Heurck, Syn. pag. 104.

Tab. XIII. Fig. 2, Nav. amphigomphus Ehr., Kuetz., Bac.

Tab. XXVIII. Fig. 40-41.
Bobatkowce — staw; jeziorko na stepie -„bohatkowiec-

kima
opodal Ziarowki.

var. amphirhynchiis (Ehr.), De-Toni, Sylloge Vol. II. Sec. I.

pag. 154. Nav. amphirhynchus Ehrenb., Kuetz., Bac. Tab.

IV. Fig. 13. Tab. XXI Fig. 11; A. Sehm. Atlas, Tab.

XLIX. Fig. 27—30; Van Heurck, Syn. pag. 104. lab

XIII. Fig. 5. Nav. producta W. Sm., Grun., Nav. Tab. (2)

IV. Fig. 35, teste Donkin. sec. De-Toni 1. c. pag. 154.



Dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda, przy drodze

z Boryczowki do Iwannwki; (
'x< niichowce — staw; Tara-

sowka —- staw; Worobijowka; — Tarnopol — staw; Kut-

kowce— zrodlo pod lasem na brzegu tarnopolskiego stawu;

Jezierna — staw; Bobatkowce — staw; strumyczek, ply-

naey z jaru lesnego pod mostera przy drodze do Trembo-
wli w Krowince; jeziora: pod karczraa Salasze; pod La-

dyczynem i w Halbertowce.

var. afinis (Ehrenb.). Van Heurck, Syn. pag. 104. Tab.

XIII. Fig. 4. Nav. affinis Ehrenb., Kuetz., Bac. Tab.

XXVIII. Fig. 65, Tab. XXX. Fig. 45—46; Sebum. Preuss.

Tab. IX. Fig. 39, Grun. Nav. (3) V. Fig. 2—3, 11; A.

Schm. Atlas, Tab. XLIX. Fig. 20—23.
Stawy: Dobrowody, Jezierna, Bohatkowce, Czerni-

cbowce. — Zrodla: Worobijowka, Kutkowce pod lasem

na brzegu tarnopolskiego stawu. — Jeziora: „Sine" na

polaeh Ludwikowki, opodal Ziarowki, „Cyganowe" na ste-

pie „strusowskim" i pod Salaszami. — „Zastawki" — rowy
wsrod mokrej laki — pod Zazdrosciaj Rakowiec — „Tu-

dynka"; Sosnow— rowy z biezaca woda tuz pod dworem.
47. N. firma Kuetz., Bac. Tab. XXI.' Fig. 10. Grun. Nav. Tab.

(3) V. Fig. 1, De-Toni, Sylloge, Vol. II. Sec. I, pag. 155.

Nr. 553.

Czerniehowce— brzegi stawu ; Eakowiec— „Tudynka"

;

jeziorko bez nazwy na stepie „bohatkowieckim" opodal

Ziarowki; „Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim".
48. N. Peisonis Grun. Nav. Tab. (1) III. Fig. 28, A. Schm. Atlas.

Tab. XLIX. Fig. 24—26.
Iwaczow gorny — staw.

Sectio Bacilleae V. H., Syn. pag. 105.

49. N. BaeiUum Ehrenb., Kuetz.. Bae. Tab. XXVIII. Fig. 69,

Grun. Nav. Tab. (2) IV. Fig. 1. Van Heurck, Syn. pag.

105. Tab. XIII. Fig. 8.

Tarnopol — staw; jeziorko bez nazwy na stepie „bo-

hatkowieckim" opodal Ziarowki; „Sine a jezioro na polaeh,

nalezacyeh do Ludwik6wki.
50. N. Pupula Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 40, Van Heurck,

Syn. pag. 106. Tab. XIII, fig. 16.
Krowinka — staw i strumyczek, plynacy z jaru le-

snego pod mostem na drodze do Trembowli."
51. N. cocconeiformis Greg. Grun., Nav. Tab. (2) IV. Fig. 9, De-

Toni, Sylloge, Vol. II. Sec. L pag. 163.
Tarnopol — staw; Dobrowody — staw.
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52. N. llostellum Grim., Nav. Tab. (2) IV. Fig. 10.

Bucniow — brzegi Seretu; Szlachcince — prawy brzeg

rzeki przy mlynie; Bohatkowce — staw na Strypie.

53. N. laevi'ssima Kuetz., Bac. Tab. XXI. Fig. 14. Gran. Nav.

Tab. (2) IV. Fig. 5, Van Heurck, Syn. Tab. XIII. t. 13.

Stawy: Bohatkowce, Tarnopol, Iwaczow g6rny, Czer-

nicbowce. — Jeziora: pod £adyczynem, „Tymcaycba

w Sosnowie, Cyganowe" na stepie B
strusowskun. ZrOdfa:

Worobijowka i Stecbnikowce. — Bucniow — brzegi Sereta;

Rakowiec- „Tudynka" ; Krowinka — strumyezek plynacj

z jam lesnego, pod mostem przy drodze do Trembowli.

Sectio Minutissimae V. H., Syn. pag. 10b.

54. N. binodis Ehrenb., Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. H5 (mala),

Grun., Nav. Tab. (2) IV. Fig. 42; Schum., Diat
1

IV. Fig. 60; Van Heurck, Syn. pag. 108. Atlas suppl.

Jeziorko miedzy Ladyczynem a ZazdroScia,

55. N. Seminulum Grun., Nav. Tab. (2) IV. Fig. 2, De-Ton,, Syl-

loge Vol. II. Sect. I, pag. 166.
. . . , .

Nosowce - bagno Jo stawie. [Specimina vixerunt n

vitro obtruso, aqua repleto et loco tenebroso oonservato, a die

22 Julii 1891, usque ad diem 10 Junn 189^ U]

56. N. atomoides Grun., Van Heurck, pag. 107. Tab XIV, f. U.

var. subserians Grun., Van Heurck, 1. 0. Fig. H- »•

Tarasowka - bloto przy zr6dle tuz obok mfyna.

57. N. minima Grun. (-N. minutissima Grun. nee Rabenh). Van

Heurck, Syn. pag. 107. Tab. XIV. Fig. 16.

Strusow - odplyw zrodla przy spalonym kosciele,

Worobijowka — zrodlo przy mlynie.
17L

58. N. crassula Naeg., De-Toni, Sylloge Vol. II. Sect. I, pag.

Tarnopol — staw. „. g

59. N. minuscula Grun. in Van Heurck, Syn. Tab ^ *^J
Taras6wka- bloto przy zrodle obokmlyna,

Krowinka

przy sluzie mlyna. m . T v - o
60. N. EsL Ehrenb. Cleve, Finl. Diat. Tab. I. Fig-£ ki .

Jezioro „Sine« na polach, nalezacych do Ludwi*

61- N. subtilissima Cleve, Finl. Diat. Tab. II. Fig- «£ __

Bohatkowce - staw "» »We
? 'f^Tzazdroacia.

wsrod laki mokrej, grzazkiej, zamszonej, poa u



II. Gen. Rhoiconeis Gran. [1863].

1. It. trinodis (W. Sm.) (=Navicula) Gran., Nav. Tab. (2) IV.

Fig. 8, De-Toni, Sylloge, Vol. II. Sec. I, pag. 199.

Jezioro pod karczma Salasze.

III. Gen. Libellus Cleve [1873].

l.(?) L. aponinus (Kuetz.), De-Toni, Sylloge Vol. II. Sect. I, pag.

203. Navicula aponina Kuetz., Van Heurck, Tab. XI 1.

Fig. 15.

Krowmka — przy sluzach mlyna!

IV. Gen. Stauroneis Ehrenb. [1843].

1. 8. Phoenicenteron (Nitzch), Ehr., Van Heurck, Syn. pag. 67.

Tab. IV. Fig. 2.

Czernichowee — brzegi stawu; Steclinikowce — odptyw
f

zrodla na lewym brzegu stawu; Taras6wka— staw i btoto

przy zrodle obok mlyna: Rakowiec — „Tudynka" : Bohfttj

kowce — staw; jeziorko bez nazwy na „bonatkowieckiia
a

stepie opodal Xiar'wki: ..( Vgaiinuv' ji'Zh.m na stepie „stru-

sowskim"; doJki wsrod mokrej i^ki pod Wygoda przy dro-

dze z Borycz6wki do Iwan6wki.
var. lanceolata (Kuetz.), Brun., De-Toni, Sylloge Vol. II, pag-

204, Stauroneis lanceolata Kuetz., Bac. Tab. XXX, £ 24.

Jezierna — staw; Nosowce — bagno po stawie; Ku-

tkowce — zrodlo pod lasem na brzegu tarno}.ulski<\i;'o stawu:

jezioro „Sine" na polaeb, nalez§cych do Ludwikowki.
2. 8. anceps Ehr., Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 4, Sebum., Preuss.

pag. Tab. IV.

Worobijowka — zrodto obok mlyna; Tarasowka —
staw; Kutkowce — zrodlo pod lasem na brzegu tarnopol-

skiego stawu; Rakowiec— „Tudynka"; jeziorko bez nazwy

na stepie „bohatkowieckini" : ..(''viranowc," jezioro na „stru-

sowskim" stepie; dolki wsr6d mokrej Jaki pod Wygoda
przy drodze z Borycz6wki do Iwanowki.

rar. linearis (Kuetz.), Rabh., Van Heurck, Syn. pag. 69. Tab.

IV. Fig. 8. Stauroneis linearis Kuetz.'. Stauroneis amphf

cephala Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 25, De-Toni 1. *,

pag. 211.

Bohatkowce — staw: jesiorko mi.-dzv £adyczynem
a Zazdroscia; jeziorko opodal Zim-owki na ..bohatkowieekn""

stepie (specimina 78jjl 1 o n g a, 18 n lata); „Cyga-



nowe" jezioro na stepir .,stnisowskiin" i „Sine" na p<

nalezacyck do Ludwikowki.
3. S. producta Grun, Van Heurck, Syn. Tab. IV. Fig. 12.

V. Gen. Pleurostauron Rabenh. [1859].

: P. acutum (W. Sm.), Rabenh. Stauroneis acuta W. Sm., Van

Heurck, Syn. pag. 68. Tab. IV. Fig. 3.

Tarnopol — moczary na lewym brzegu stawu; 2s o-

sowce — bagno po stawie; Bohatkowce — Jaw.

. P. Legumen (Ehr.), Rab. Stauroneis {Stauroptera) Legumt »,
\

.n\

Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 11. Stauroneis Smitkit
>

(Breb.)

Grun., Nav. Tab. IV. Fig. 16, De-Toni 1. c. pag. 222

Sosnow — rowy tuz pod dworem z ptjaacf mxU,

i jezioro „Tymczvcka"; Nosowce - bagno po sfewie;

„Sine« jezioro na polach, nalezacycb do Ludwikowki; row

pod mostem kolejowyra pod Podbrzezna, mied

a Czystyloweni; Kutkowce — zrodto pod lasem na.brzegu

taniopolski.-u m:,uu: Tarasowka - bloto przy zrodle obok

U$%2£ iS fl£, Vi I: r a",'"X I*
if

Van Heurck, Synopsis-plane congruuntj.

VI. Gen. Amphipleura Kuetz. [1844].

• A.pellucida (Ehr.?) Kuetz, Bac. Tab. IIL Fig. 52. Van Heurck,

Syn. pag. 113. Tab. XVII. Fig. 14—15-

Stawy: Bazarzynce, Tarasowka, Bohatkowco za Iwa-

nowka.. Jeziora: „Sine« na polach, naleza.ye -

do LM*

kuwki, „Dejowe" blizko fohvarku Baworowka („kom»sa

rzowka") i pod karczm% Salasze.

VII. Gen. Pleurosigma W. Sm. [1853].

>attenuatum (Kuetz.), W. Sm., De-Toni ^J*^w„o
Worobij.wka-staw; Nosow^^^^^

^r^u u

zw.r^,-
bow^e - staw: Su-^il^v,

;j

a

;
^^Vu u

snow — rowy z plynaca. woda tuz po"

• >. a^a^m^Kuetz.), Grun.. Nav. Tab. (4) VL Fjg. 6,
7.

Kuetz.. I>>ac. Tab. IV. I';- 26, Van Heurck, Syn. pag.

Tab. XXI. Fig. 12.



Stawy: Jezierna, Czernichowce, Dobrowody, Tarnopol,

Worobijowka, Seredynce. Nosowce — bagno po stawie;

Bucniow — brzegi Seretu i sluza przy mlynie; Stechni-

kowce— na deskach sluzy; Tarasowka— bloto przy zrodle

obok mlyna; Rakowiee — „Tudynka u
.

P. Spenceri (Queck.), W. Sm., De-Toni 1. c. pag. 253.

var. Kuetzingii Grun. in Van Heurck, Syn. pag. 118. Tab.

XXI. Fig. 14. Pleurosigma Kuetzingii Grun. Nav. Tab. (4)

VI. Fig. 3, Pleurosigma gracilentum Rabenh.

Czernichowce — staw; Tarasowka staw; Krowinka—

staw i pale, wspieraja.ee sluze. i kola mlyna; Boryczowka- -

sluza mlyna; dolki wsr6d mokrej laki pod Wygoda. przy

drodze z Boryczowki do Iwanowki; staw w polach za Iwa-

. P. Parkeri Harrison, Van Heurck, Syn. pag. 1 18. Tab. XXI.

Fig. 10.

Long. =74 ^ ; Iat«=18|x; lat. apic.=4"6^.
Tarnopol — staw.

. P. scalproides Rab., Van Heurck, Syn. pag. 119. Tab. XXI.

Fig. 1.

Czernichowce — staw; Zbaraz — staw; Krowinka —
sluza i brzegi rzeki kolo mostu; Boryczowka— sluza mlyna;

dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda przy drodze z Bo-

ryczowki do Iwanowki.

VIII. Gen. Frustulia Ag. [1824].

. F. rhomboides (Ehr.), De-Toni 1. c. pag. 277, Navicula rhomb*

ides Ehr., Kuetz., Bac. Tab. XXIII. Fig. 45, Tab. XXX
Fig. 44, Vanheurckia rhomboides Breb., Van Heurck, Syn.

pag. 112. Tab. XVII. Fig.

par. obtusa Grun., Nav. Tab. (3) V. Fig. 14a.

Dobrowody — staw; „Cyganowe" jezioro na stepie

„strusowskim".

F. viridula (Breb.), De-Toni 1. c. pag. 278. CoUetonema mrvfr

lum Breb. Vanheurckia viridula Breb., Van Heurck, Syn.

pag. 112. Tab. XVII. Fig. 3.

Isypowce — zr<5delko i bagienko przy stawie; Berna-

dowka, odptyw zrodla przy drodze z Tiutkovva.

F. vulgaris (Thwait.), De-Toni 1. c. pag. 280. CoUei

gare Thwait., Grun,, Ins. Ban. pag. 1 2. Tab. II. Fig. 1°'

Schizonema vulgare Rabenh., Vanhairekia vulgaris Van

Heurck, Syn. pag. 112. Tab. XVII. Fig. 6.

Tarasowka— bloto przy zrodle obok mlyna; Sosnow—
jezioro „Tymczycha".



IX. Gen. Mastogloia Thwait.

1. M. Smithii Thwait., Van Heurck, Syn

SzlachciiK

2. M. Danseii Thw
Fig. 18.

Long. cell. =

Szlachcince — prawy brzeg i

Van Heurck 1

„Zastawki«-rowy wsrod laid mokrej, grzazkicj i zam-

szonej — pod Zazdroscia..

Fam. Cymbellaceae (Kuetz. [1844]) Grun. [I860].

X. Gen. Cymbella Ag. [1830].

C. Mrenbergii Kuetz, Bac. Tab. VI. Fig. 11. Schm Atks, Tab.

IX. Fig 6-9, 16-18, Van Heurck, Syn. pag. 60. lab.

IL F
BohaLwce - staw; jeziorko na »^a^^£

stepie opodal Ziarowki; „Cyganowe" jezioro wsrod ,si

C. c^l^Bac. Tab. HI. Fig 4* A. Schn, Atfcj.

Tab. IX. Fig. 60, 53-55; Van Heurck, Syn. pag-

Tab. II. Fig. 3. stawu; Bohat-
Tarnopol — moczary na lewym brzegu sw

,

kowce — staw na Strypie
6; Scaum.,

var. navicuUformis Auersw, Van Heurck, 1. c. Uig. o,

Diat. Tatra Tab. II. Fig 29
,

e4,cych do Ludwi-
„Sine" jezioro — wsr6d p61, naieaacycu

kowki. n,. tv- vj ff . 62. 64,

C amphiceplmla Naeg., A. Schm. Atlas, Tab 1A. i , ,,.
,

(|

66; Tab. LXXI. Fig. 52; Van Heurck, Syn. pag.

II. Fig. 6.

Isypowce — staw. , T) \\\ Fi-. 7.

C levu Naeg. in Van Heurck, Syn. P*»^x . Fi ,, *•..

CbcccKina fa* (Naeg.), A. Schm., Atlas,

Zbaraz — staw. y Heurck, Syn.
• C affinis Kuetz, Bac. Tab. VI. Fig- o. ^ lX ^

sec. De-Toni 1. c. pag. 352).
___

Czernichowce - staw; Zbaraz
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6. C. leptoceras (Ehr.), Van Heurck, Syn. pag. 62 Tab III. Fig.

24 Cm Kuetz., Bac. Tab. 111. lig. 68

teste Brun. sec. De-Toni 1. c. pag. 353, Nr. 1392.

Zbaraz — staw; Krowinka — przy sluzaeh; Worobi-

jowka - strumyczek, lewe ramie rzeczulki; staw w polach

za Iwanowkq,.
,

7 0. earcwa Kuetz., Bac. Tab. VI. Fig. 17. A. Schm., Atlas, Tab.

LXXI. Fig. 35-36.
Krowinka — przy sluzaeh.

8. C. gastroides Kuetz., Bac. Tab. VI. Fig. M. Van Heurck, Syn.

pag. 63. Tab. II. Fig. 8.

Long. = 76 ja—240 (a.

Lat. =23 {x— 40 ja.

„ apic. = 7y.- 16 (A.

Striae 4 in 8
f/..

Stawy: Jezierna, Dubowce, Steobnikowce, Zbaraz, Iwa-

czow gorny, Isypowce, Worobij6wka, Bohatkowce — Je-

ziora w Halbertowce na stepie I'autalichv: „Za

Zazdroscia: doJki wsrod niokrej iaki pod Wygoda. pwy

drodze z Borvczuwki do Iwanowki.

Forma minor Van Heurck, Syn. Tab. II. Fig. 9.

Zbaraz — staw; jezioro pod karrzina Salasze.
_

var. suhstomntoplwra Gutw.. Bavkal. pag. 358. I
hvToni. 8yl-

loge Vol. II. Sec. I, pair. 362. Tab. nostra 111. Fig. 43.

Krowinka — przy sluzaeh mlyna; staw w polach za

Iwanovvka..
, G |

9. G. lanceolata (Ehr.), Kirch. Alg. pag. 188. Van Heurek, by*

pag. 63. Tab/ II. Fig. 7. C'occo^/^/ lanceolufnm UxU

Kuetz., Bac. Tab. VI. Fig. 3, A. Schra., Atlas, lab. A.

Fig. 8—10.
ri j

Stawy: Worobij6wka. Dubowce, Tarnopol, Czerm-

cbowce, Krowinka. — Tarasowka — przy zrodle obok m yna,

Rakowiee - ..Tudvnka^. -- Jeziora: w Hall— '•

„Tymczy(:lia- w Sosnowie, „Sine« wsrud pol, naleiacyca

do Ludwikowki.
var. aspera (Ehrenb.) Brun., De-Toni 1. c pag- 363.

10. C.cp4^„;;,K Uri/. . \w;\l'[ A. S-liiiK. Ada,, Tab. IX. F'g.

76-79. Van Heurck, Svn. pa<-. in. Tab. II. Fig- ll >



var. parva (W. Sm.) Vcan Heurck, Syn. pag. 64. Tab. II.

Fig. 14, Cocconema parvum W. Sm., A. Schm.. Atla<. Tab.

X. Fig. 14-15.
Rowy za mlynem kolo lazienki w Bueniowie; No-

sowce — bagno po stawie; Krowinka - strunivozck. ptv-

nacy z jaru lesnego pod mostem na clrodze do Trembowb;

..Za'stawki" pod Zazdmscia : je/iora w llalbertowee.

('. ,SWM<7 Kabh. (C. helvetica Sm. non Kuetz.).

„Zastawki" pod Zazdrosciq,.

6T

. OW*(HemprJ Kircbn.. Van Heurck, Syn. pag. «>i. Tab.

II. Fig. 12— 13. Cocconema Ct'stula Ibnipr.. A. Schm..

Atlas, Tab. X. Fig. 1—4. Kuetz., Mac Tab. VI. Fig. I.

Dubowce — staw; Zbaraz — Btaw; Krowinka rtaw;

„Zastawki u — rowy wsrod taki lm.kroj. zamsz.mej pod

Zazdroscia.; „Sine u 'jezioro, wsrod p61, do Ludwikowki na-

lezacycb. (S p e c i m i n a 47 u 1 o n g a. 1 u. 1 a t a. s f r 1
1
s

transversis 7-63 in LOy. : j.-zioro pod kareznia >a-

lasze
;
jeziora w Halbertowce (S p e c i m i n a 112 a 1 on g a.

28 p. lata); dolki \\>r.'.d m.duvj laki przy drodze z Bory-

czowki do Iwanowki pod Wygoda..

var. WWC«/fl^ i Kuetz. ), Grun., Diat Ios. Land. pag. 4o. lab.

I Fio- 8 sec. De-Toni, Sylloge, Vol. II. Sec. I, pag. 365;

Van Heurck, Syn. Tab. II. Fig. 16; Cymbella mandate

Kuetz., Bac. Tab. VI. Fig. 2. _ .

Czernichowce - Btaw; Zbaraz - staw; Krowinka -
przy slttzach ndyna: ..Za>Tawki" pod Zaadro&Cl*; staw

w polach za Iwanowka.

. G. tumida (Breb.) Van Heurck, Syn. pag. 64. Tab. II. 1 ig.

10, Cocconema tumidum Breb. et Cocconema cyn

Rabenl, pro parte, sec. De-Toni 1. op.,,- :\p '.-".'

stomatophora Grun., A. Schm., Atlas, Tab. X. Fig. 28-30,

Van Heurck 1. c. .

Krowinka - brzegi rzeki kolo mostu; Sosnow - je-

zioro -Tvn -/.vt.-lj
: Zb.-u -' \- '\

vl
;;;

1 8
r*

•

. 0. helvetica Kuetz, Bac. pag. 79. Tab. VI. Fig. 13; A^ Schm

Atlas, Tab. X. Fig. 18*, 21; Van Heurck, Syn. pag. 64.

Tab
;ZaStaw

g
ki"

5- pod Zazdroscia.; jeziora w Halbertowce

na stepie Pantalichy.

XL Gen. Encyonema Kuetz. [1833].

prostratum (Berk.), Ralfk, A. Schm., Atlas, Tab^X. Fig.

64-66, Tab. LXXI. Fig- -

65. Tab. III. Fig. 9-11; Encyo



Encyonema para-

Bac. Tab. XXII. Fig. 1.

Iwacz6w. Gorny — staw; Krowinka — staw; staw

w polach za Iwanowka..

. caespitosum Kuetz., A. Schm., Atlas, Tab. X. Fig. 57—58,

60—62; Van Heurck, Syn. pag. 65. Tab. III. Fig. 18.

Suppl. Fig. 3.

Bucniow — sluza mlyiiska; Jezierna — staw; Woro-

bijowka — pod sluza, mlyriska; „Zastawki" — pod Za-

zdroscia. — rowy wsrod mokrej, zamszonej Jaki.

var. Auerswaldii (Rabenh.) Van Heurck, Syn. pag. 36. Tab.

III. Fig. 14, Encyonema Auerswaldii Rabenh.. A. Schm.,

Tab. X. Fig. 55.

Krowinka — przy sluzach mlyna; staw w polach za

Iwanowka,.

;. ventricoswn (Ag.) Grun., Gymbella ventricosa Ag., Kuetz.,

Bac. Tab. VI. Fig. 16; Gymbella silesiaca Bleisch, Gym-

bella minuta Hilse, De-Toni, Sylloge Vol. II. Sec. I, p. 373.

Dubowce — staw; Stechnikowce — sluza; Worobi-

jowka — staw; Krowinka — pale, wspierajace sluz§ i kola

mlyna; Boryczowka — zrodlo na prawym brzegu rzeki na

pin. od mlyna; Zbaraz — staw (Specimina cum Fig.

19a in Van Heurck, Syn. Tab. Ill identica)!
Bernadowka — odplyw zrodta przy drodze do Tiutkowa;

„Zastawki u — pod Zazdroscia.

. gracile Rabenh., A. Schm., Atlas, Tab. LXXII. Fig. 20—21,
Tab. X. Fig. 36-37, 39^40; Van Heurck, Syn. Tab.

Ill Fig. 20-22.
Bucniow — rowy za mlynem kolo lazienki; jeziorko

bez nazwy na „bohatkowieckim K
stepie opodal Ziarowki;

jezioro pod karczma Satasze (hie lecta specimina
cum C. scotica W.' Sm., in Van Heurck, Syn. Tab. III.

Fig. 21 delineata, identica sunt).

XII. Gen. Amphora Ehrenb. [1831, 1840].

1. A. elegans Greg., De-Toni, Sylloge Vol. II. Sec. I, paj

Nr. 1525.
J

Rakowiec — „Tudynka".
2. A. Hbyca Ehrb., Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 28. A.

Atlas, Tab. XXVI. Fig. 102-105.
Tarnopol — staw; Seredynce — staw; jeziora <

bert6wce.

3. A. salina W. Smv De-Toni l"g.



var. minor Van Heurck, Syn. pag. 57. Tab. I. Fig- *>.

im^ora fo/Ww Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 18; Sebum.,

Preuss. Tab. II. Fig. 31.

Czernichowce — staw; Krowinka — staw.

4. A. coffeaeformis (Ag.) Kuetz., Bac. Tab. V. Fig. 37. A. Schm.,

Atlas, Tab. XXVI. Fig. 56, 58, 98.

Isypowce — staw.

5. A. lineolata Ehrenb. Kuetz., Bac. Tab. V. Fig. 36: A. N-hm_.

Atlas, Tab. XXVI. Fig. 51. Van Heurck. Syn. pag. ;>/

Tab. I. Fig. 13, 25; Amphora plicata Greg, A. tenera

W. Sm, De-Toni 1. c. pag. 394, Nr. 1589.

Jezioro pod karczma Satasze wsrod step6w.

6. A. ovalis (Breb.) Kuetz, Bac. Tab. V. Fig. 35 et 3). A. Mm...

Atlas, Tab. XXVI. Fig. 106-111. Van Heurck, Syn. pag.

59. Tab. I. Fig. 1.
,

, „o

Stawy: Czernichowce, Iwaczow gorny Dubowce,

Tarnopol, Bohatkowce, Krowinka za Iwanowka; Nosowce

-

bagno po stawie Jeziora: „Sine" na poltftb,^^;

cych do Ludwikowki; pod Ladyczynem;
p
Dejowe w po-

blizu Bawon'.wki: ,.u.l Salaszami; w Halbertowce. £
r ° d ' a -

Bernadowka i Isypowce.- Bakowiec - »JW™ ^
**

cni6w - rowy za mlynem kolo lazienki; Worobijowka -

strumyczek, lewe ramie, rzeczutki. , j

var. PU (Kuetz.) Van Heurck, Syn pag. o9. 1 afc 1.

Fig. 5, 6;^oraP,^^^e^^T^^
8, Tab. VL Fig 7. Amphora rnmufhsima W. Sm, De ioni

1 *£££- odplyw zrodJa przy -^ "J£
Krowinka - przy sluzach mlyna; Tarasowka - Woto pray

zrodle obok mlyna; Czernichowce -staw, Bucn.ow- row)

za mlynem koi lazienki. (Forma *»fo Grum m

Heurck* Syn. pag. 59. Tab. 1Jta f-ltt * ^

__j (Kuetz. [1844] Grun- [I860].

XIII. Gen. Gomphonema Ag. [1824].

& constrictum Ehrenb. Kuetz., Bac. Tab- XI^. Fig 1
f fi|

et Fig. 4. Van ll,urck. Syn. pag-
JfpXzezna, miedzy

R6w pod rnostern kolejowym Vod£T^a
u.

'

' Zastaw-

Biafa. a Czystvlowem; Rakowiec - »
T
f^£ J. Vd Za-

ki" - rowy
*

wsrod mokrej, zarnszonej ^ F
mQst

zdroscia; strumyczek, plynacy « J^f. ^ff^
przy drodze z Krowinki do Trenibowli. o J
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nichowce, Isypowce, Nosowce — (bagno po stawie), twa-

cz6w gorny, Stechnikowce, Dubowce, Bohatkowce. — J e-

z i o r a: pod karczma, Salasze, W Halbertowce, „Cyganowe u

i „Dejowe u na stepie „strusowskim u
,
„Tymezycba a w So-

snowie, „Sine" na polach, nalezacych do Ludwikowki i na

stepie „bohatkowieckim" opodal Ziarowki.

var. subcapitatum Van Henrck, Syn. Tab. XXIII. Fig. 5.

Bazarzynce — staw; jezioro pod Salaszami; Boryczow-

ka— zrodlo na prawym brzegu rzeki na pin. od mlyna.

2. G. capitatum Ehr.. Kuetz., Bac. Tab. XVI. Fig. 2. Tab. XXL
Fig. 13, Van Heurck 1. c. Tab. XXIII. Fig. 8.

Stawy: Czernichowce, Krowinka [forma curia Van

Heurck 1. V {=Gomphon. italicum Ehrb.)], Nosowce —
(bagno po stawie), Isypowce, Iwa<-zow g-'i-ny. Dubowce,

Jezierna. — Jeziora: „Tymczyeha" w Sosnowie i jez.

w Halbertowce. — Strumyczek, plynacy z jaru lesnego pod

raostem na drodze z Krowinki do Trerabowli.

3. G. subtile Ehr., Van Heurck, Syn. Tab. XXIII. Fig. 13-14,

Gompkonema Saqitta Solium., Preuss. Tab. IX. Fig. 29,

De-Toni 1. c. pag. 423.

Jezierna — staw; Jeziora: pod Salaszami, „Sine" na

polach, nalezacych do Ludwikowki, „Tymczycha" w So-

snowie, jez. w Halbertowce.

4. G. acuminatum Ehr., Kuetz , Bac. Tab. XIII. Fig. 3. A. Sehm.,

Atlas, Tab. LXXII. Fig. 10. Van Heurck, Syn. pag. 124

Tab. XXIII. Fig. 16.

a) coronatum (Ehr.) Rabenh., Kuetz., Bac. Tab. XXI, f. 12.

Bucniow — brzegi Seretu; Bohatkowce — staw; Je-

zierna — staw; jezioro „Sine" na polach, nalezacych do

Ludwik6wki; jeziorko, miedzy Ladyczynem a Zazdroscu*;

jeziorko opodal Ziarowki; Dobrowody— staw ; Dubowce

-

staw; Iwaczow gorny — staw; Nosowce — bagno po

stawie; Isypowce— staw ; Worobijowka— pod sluza mlyna;

Tarnopol — staw; Sosnow _ jezioro „Tymczychaa
;
R*

kowiec - „Tudynka"; Czernichowce — brzegi stawu; „I>
jowe" jezioro w poblizu Bawor6wki („Komi8arz6wki );

„Cyganowe u
jezioro na stepie „struso\vskini" : jeziora w Hal-

bertowce; jezioro pod karezimj, SaJasze; Kmwiiika — staw;

strumyczek, 'plynucv z jam losn.-u pod most na drodze

z Krowinki do fmnhowli: dolki wsmd mokH luUi r l

Wygoda. przy drodze z Boryczowki do Iwauowki; staw

— polach za [wanowka: Tarasmvka — staw.
Sceplr,">">n Rabenh., De-Toni i. c. pag.

Dejowe" jezioro blizko folwarku



y) submontanum Gutw., Mat. Pars II, 18VK). pag. 2S. Tab. I.

Fig. 23, De-Toni 1. c. pag. 424.

Dubowce — staw, „Cyganoweu jeakwo ba „atraaow-

skim" stepie.

8) nasutum Ehrenb.

Rakowiec — „Tudynka u
;

jeziora w Halbertmvee.

c) foffegw (Ehrenb.) Van Heurck, Syn. Tab. XXIII. F. 1/.

Czernichowce — staw.

7]) trigonocephalum (Ehrnb.) Van Heurck, Syn. Tab. XXI II.

Fig. 18-

Tarasowka — staw: [esioro pod Satasaami.

5) clavus (Breb.) Van Heurck. Syn. Tab. XXIII. Fig. 20.

Dolki wsrod mokrej taki pod Wygoda pi/.v drudzn

z Boryczowki do Iwanowki.

intermedia Grun., Van Heurck, Syn. Tab. XXIII, f. 21.

Jezioro pod karczma Satasze.

5. G. Turn's Ehr., = G. apicatum Ebrb., De-Toni 1. c. pag. 424.

„Dejowe a jezioro w blizkosci folwarku — Baworowka

(„Komisarz6wka").

6. G. Augur Ebrb., Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 74. Van Heurck,

Syn. pag. 124. Tab. XXIII. Fig. 29. Gomphonema „,,,,„-

latum Ehr., Gomphonema cristatum Ralfs, De-Tom 1. c.

Pag- 424. ^ , t x

Stawy Jezierna, Bohatkowce, Dubowce, Iwacz6w

g6rny, Czernichowce. - R6w pod mostem kolejowym pod

Podbrzezna., niiedzy BiaJa a Czystylowem; Czernichowce —
zrodlo; Seret pod Olcha kolo torn kolejowego; Rakowiec -
„Tudynka"

;
„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim ;

Sosnow — jezioro „Tymczycha".

7. G. montanum Schum, Diat. Tatra, pag. 67. Tab III.JJS-^
Van Heurck, Syn. pag. 124. Tab. XXIII. Fig. 33, 36.

Jeziora w Halbert6wce.

var suecica Grun. in Van Heurck, 1. c. Fig. 32.

Dolki wsrod mokivj h,ki pod Wygoda przy drodze

z Borycz6wki do [wan6wki. ,

var. subdavatum Grun. in Van Heurck, Syn. pag. 125. Tab.

XXIII. Fig. 38, 42, 43.
.

Krowinka - pale, wspierajace sluze i kola mhna.

jeziora w Halbert6wee.

8. G. feW«p.Ehr., Sebum., Diat. Tatra Tab. Ill, R* 37. Go,n-

PLeL Jj£* Ebrb., ^um.^fteuss^Fjg. JO^ ^
3tawH«

y
p3°Za2aScTa°; jeziorko pod fcadydzynem.



8. 9raciU Ehr, Van Heurek, Syn. pag^ 125. Tib. XXIV

1 c XXIV Fig. 16), Schum., Tatra, Tab III. Fig. 36

Tamopol - lewy 6rzeg rtawu; Krowinka - przy .!«-

ftStfCttJS!T—II

S

tr-. Van Henrck,

a Berezowiea Wielka,, plynjcy wiv6d l%k do
:

j^tupod

Bucniowem; strumyczek, plynacy z jam lesnego popod

most na drodze z Krowinki do Trembowli; Boryczowka

-

zrodto na prawym brzegu rzeki na phi od mlyna.

G. tenellum Kuetz" Van Heurek, Syn. Tab. XXIV. F g 23.

Bucniow-sluza mlynska; Nosowce— bagno po stawie

Iwaczow G6rny - staw; row pod mostem kolejowym pod

Podbrzezna, miedzy Biala a CzystyJoweni ;
Tarnopol- mo

czary na lewym brzegu stawu L
„Zastawki« -- rowyj^d

iaki mokrej, zamszonej— pod Zazdroscia; jezioi

dyczynem: jezioro pod karczma. Salasze.

12. O. Vibrio Ehrb,Kuetz.,Bac. Tab. XXIX Fig. 87; Schum
— 31, Diat. Tatra, Tab. III. tig- ™-

Strypie; „Za>tawkr ,,od Za/.druscia.; jezioro „Sine n F
lach, nalezacych do Ludwik6wki; jezioro pod karczma

^cZus Eh,, Sebum.. Preus, Tab. IX. Fig. 26, De-Toni,

Syll. Vol. II. Sec. I, 'pag. 427, Nr. 1739.

Sosnow — jezioro „Tymczychau
;

jeziora w tiaio«

fctShMM Kuetz., Bac. Tab. IX. Fig. 4; Van Heurek,

Syn. pag. 126. Tab. XXIV. Fig. 28-29.
*

Jezierna-staw; Tarnopol- moczary na lewym brzegu

stawu; „Zastawki" pod Zazdroscia; staw w polach z
T

n6wka^ (var. pulvinatmn Grun., Van Heurek, Tab. XXIV-

SyZ. pag. ,26. Tab. XXIV. ,1, ,s "/j^,
mtrtcalum var. a„<j„«t«t,i,, t kn-t/.. .

I.ruu . """/ ^
Kabenh.. XpliriteHa nnrlruluiJen llantseli. nou trowj

«*«»> ta,_De-T„ni I. <. pag .
42-.I

ka
Jezioro „Dejowe u na wsebOd (w pow«M»j

Bawor6wka („Komisarz6wka" i. -,
55.

var. 1 hrennn Grun. in Van I burck, Tab. XXIV, £ &*, »
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Czernichowce — zrodJo wapienne; jezioro pod karczina

16. G. parvulum Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 63. Van Ilemvk.

Syn. pag. 125. Tab. XXV. Fig. 9—11. SpheneVa Varn,h,

Kuetz., Oomph, mhiiitltsiutum Btvb. mser. \wc Flirenb. i-i

Ralfs, Gomph. rostellatum Rabenh. Fl. Alg I. pag. 2s:5.

Oomph. Lagenula Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. »>(». \ an

Heurck 1. c. Fig. 8.

Krowinka — staw; TarawMca imSdio ob<»k mlyna

:

Bazarzynce — staw; Zbaraz — staw; staw w polach u

Iwanowka; Boryczowka — zrodto na prawym brz.'gu r/.eki

na pin. od mlyna; — jezioro pod karcv.n.a Nitas/..-

var. lanceolatum Van Heurck, Syn. pag. 125. lab. \W.
Flg

'Do°iki wsrod mokrej laki pod Wygoda. przy drodze

z Boryczowki do Iwanowki.

17. (7. «W«i Kuetz, Bac. pag. 84. Tab. XXX. Kg. 58. Van

Heurck, Syn. pag. 126. Tab. XXV. Fig. 3*.

var. telographicum (Kuetz.), V. H. L c Fig. 37.

Bernadowka -odplyw zrodJa przy drodze z Tmtkowa,

dolki srod mokrej Ja>i pod Wygoda. przy drodze z Bory-

czowki do Iwanowki. Q
18. 0. abbrevialmn Ag, Kuetz., Bac Tab. VIII. Fig. 5, 6 et S.

Van Heurck, Syn. Tab. XXV. Fig. 17.

Pod Wygoda razem z poprzednim gatunKiem.
,-

19. G. olivaceum (Lyngb. >. Kuetz.. liac 1
a b. \ 11

•

r £ i > <"< "
Van Heurck, Syn. pag. 126. Tab. XXV 1-

1, - •

Gomplwnema aubmmosum Ag.. K .^ '
'

;

-

15. <V"
''

J ' '

De-Toni 1. c. pag. 433, Kr. 1768.
Rl i lltkowce -

Stawy: Iwaczdw g6rny, Isypowce, Bohatk^ . ^

kolejowyn) pod Podbrae.ua, m.edzy B.ala a CzystjK

',„ Van Heurck, Syn. pag. 126-

Tab. VII. Fig. 12.

Krowinka - przy 91n,achmyna.
Fjg 2S

var. calcareum (Qeve), Van neurc*
i lVVP „ n r7eki na

Boryczowka - zrodto na prawym brzegu xzek.

pin. od mlyna; Czernichowce - staw

20. 0.C^ ihrb,. Van *^^™^$$^ na
Strumyczek, plynacy z jaru lesneg F f

drodze z Krowinki do Trembowh.



. G. obtusatum (Kuetz.), Van Heurck 1. c. Tab. XXIV. Fig.

43-44.
Jezioro pod karczma, Salasze.

XIV. Gen. Roicosphenia Grun. [I860].

R. curvata (Kuetz.), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 127. Tab.

XXVI. Fig. 1-3.
Stawy: Bobatkowce, Jezierna, Dubowce, Iwaczow

gorny, Isypowce, Worobijowka, Tarnopol, Czernichowce,

Krowinka, Tarasowka, Bazarzyrice, za Iwanowk^. — Je-

ziora: pod Salaszami i miedzy Ladyczynem a Zazdro-

scia. — Czernicbow— zr6dlo przy drodze do Hladek; Seret

pod Olcha, koto toru kolejowego; r6w pod Podbxzeina,

miedzy Biala a Czygtylowem —• pod mostera kolejowvm.
B. fracta (Schum.), Rabenh., De-Toni pag. 438, Nr. 'l 798.

Worobijowka — staw.

Fam. Cocconeidaceae (Kuetz. [1844]) Grun. ]1868] ampl.

Gen. XV. Cocconeis Ehrenb. [1835].

C. Pediculus Ehrenb., Kuetz.
;

Bac. Tab. V. Fig. 9 (t) Van
Heurck, Syn. pag. 1 33. Tab. XXX. Fig. 28—30. Cocconeis

communis Heib., Cocconeis Kuetzingii Breb., DeToni Syl-

loge pag. 452.

Bucniow — sluza mJviiska — na Oedogonium spec.

Seret pod Olcha. — kolo toru kolejowego — na Ceratoptifr

lum; strumyczek, plynacv z jaru lesnego pod mortem na

drodze z Krowinki do Yrembowli. — Stawy: Jezierna,

Worobijowka, Dubowce, Szlaclicirice, Isypowce, Czernichow-
ce, Zbaraz, Bobatkowce, Krowinka.

C. Placentula Ehr., Kuetz.. Bac Tab. XXVIII Fig. 13. Van
Heurck, Synop. pag. 133. Tab. XXX. Fig. 26—27.

Bucniow i pod Olcha razem z C. Pediculus.- Stawy:
Bohatkowce, Jezierna, Dubowce. Szlachcince, Iwaczow gorny,

Isypowce, Worobijowka, Tarnopol. S.-redyi' < V.rrnirhowce.

Zbaraz, Bazarzyiur*', Tarasowka, Krowinka i za [wam-wkii.

J e z i o r a : w Halbert6wce na stepie Pantalichy i miedzy

Ladyczynera a Zazdroscia,.

var. lineata Ehrenb., Van Heurck, Svn. na<>\ 133. Tab. XXX,
Fig. 31-32.

y
' *

Zbaraz — staw; Krowinka — pale, wspierajace aim*?

i kola mJynskie.
C. punctata Ehrenb., Sebum.. Diat. Tat. pag. 60. Tab. II, f- 20-



(Kuetz. [1844]) em. Grim. [I860].

Gen. XVI. Achnanthes Bory [1822].

1. A. parvula Kuetz., Bac. Tab. XXL Fig. 5. Van Ileurck. Sv...

pag. 129. Tab. XXVI. Fig. 25-28.
Czernichowce — staw.

2. A. hungarica Grun., Van Ileurck, Syn. pag. 130. Tab. XX VI I.

Fig. 1—2. Achiaiitliiilium iniiujnricuin Grun., Yvh. tin.

neu. Diat. pag. 146. Tab. XIII.' Fig. 8.

Jeziora: w Halbertowce, ..Tv mcsycha" jrSosilOwie,

pod Ladyczynem. opodal Xian'.wki. -- Staivy: Isypowcc,

Tarasowka, Bazarz\ nee. < 'ziu'niVln.uvr. St<M-Iinikow<'<>. 1'..-

hatkowce, Jezierna.

3. A. offinis Grun., Van Heurck, Syn. pag. 130. Tab. XXVII.

Fig. 40.

Czernicbowce — staw.

4. A. obtusa Sebum., Diat. Tatr. pag. 62. Tab. II. Fig. 23, De-

Tom, Syll. Vol. II. Sec. I, pag. 479, Nr. 1948.

Szlachciiice — staw.

5. A. delicatula (Kuetz.), Grun., Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 21.

Forma angustata Gutw., Mat. do fl. gl. Gal. Pars. II, 1890.

Tab. I. Fig. 25, De-Toni 1. c. pag. 481, Nr. 1954.

Dubowee — staw.

6. A. Biasoletiana Grun., Van Ileurck, Syn. pag. 130. XXVII.

Fig. 27—28.
Tarasowka — bloto przy zrodle obok mlyna.

7. A. gibberula Grun., Van Heurck, Syn. Tab. XXVII. Fig.

47—49.
Kutkowce - zrodlo pod lasem na brzegu stawu tar-

nopolskiego; Bernadowka — odplyw zrodta przy drodze

z Tiutkowa; Krowinka — przy sluzach mlyna.

8. A. microcephala (Kuetz.), Grun., Van Heurck, Syn. pag 131.

Tab. XXVII. Fig. 20—23. AchnonthiJhun „.> r •>/>•' >'«

Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 13 et 19, De-Tom SylL Vol.

II. See. I, pag. 483, Nr. 1959.

Strumyczek o tozu wapiennem. miedzy komachowem

a Berezowica. Wielka,, plynacy wsr6d *ak pod Bucniowem

do Seretu; Bucniow - rowy za mh
Czernichow - zrodlo przy drodze do Hladek; Worobijow-

ka — strumyczek, lewe ramie rzeczulki; Borycz6wka_

zr6dfo na prawym brzegu rzeki na pin. od in'

tkowee- zrodlo pod lasem na It/,.;

9. A. exilis Ku.-rz.. IU-. Tub. XXL Fig. 4. Van Ileurck. hyn.

pag. 131. Tab. XXVII. Fig. 16-19.
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Row pod mostem kolejowym pod Podbrzezna, rni§dzy

BiaJa a Czystylowem; zr6ctfo na prawym brzegu rzeki na

pm. od mlyna w Boryczowce.

10. A. minutisdma Kuetz., Bac. Tab. XIII. Fig. 2 c, Tab. XIV.

Fig. 2b, Tab. XXI. Fig. 2. Van Heurck, Syn. pag. 131.

Tab. XXVII. Fig. 37-38.
Zrodla: Tarasowka — obok mlyna, Kutkowce-pod

lasem na brzegu tarnopolskiego stawu, Worobijowka — przy

stawie. — Bazarzynce — staw.

var. cryptocephala Grun., Van Heurck, Syn. Tab. XXVIII.

Fig. 41—44.
Czernichowce — staw; Boryczowka — zrodlo na pra-

vym brzegu rzeki na pin. od mlyna; Bernadowka — od-

llorvczowkn nizciii z var. cryptocephala.

A. lanceolata (Breb.), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 131. Tab.

XXVII. Fig. 8-11. Arlnumihidnnnlanceolatum Breb., De-

Toni 1. c. pag. 486, Nr. 1969.

Tarasowka — zrodlo przy mtynie nad brzegiem rzeki;

Strusow — darniowe pokrycie studni w jarze kolo spalo-

nego koscioia; Bernadowka — odplyw zrodla przy drodze

z Tiutkowa; row pod mostem kolejowym pod Poabrze£n%

miedzy Biak a Czystylowem; r< ,'wy "za miynem koto la-

zienki w Bucniowie. — Czernicbowce — staw; Steehai-

kowce — sluza; Nosowce — bagno po stawie zaroste Hip-

puris- Isypowce — staw.

Ordo II. Pseudorhaphideae H. L. Smith. [1872].

Fam. Nitzschiaceae Gran. [I860].

XVII. Gen. Bacillaria Gmel. [1788].

B. parodoxa (Gmel.), Grun. Nitzschia paradoxa Gmel., Kuetz.,

Bac. Tab. XXI. Fig. 18. Van Heurck. Syn. I'
1 --

'/,,

Tab. LXI. Fig. 6
;
De-Toni, Syll. Vol. II. Sec. II, P-

4yd '

Tarasowka — bloto przy zr6dle obok mlyna.

XVIII. Gen. Nitzschia Hass. [1845].

Sectio Tryblionella (W. Sin. ex parte) Grun.

N. Tryblicmella Hantzsch.. De-Toni 1. c. pag. 498, Wj*5fi



Worobijowka — strumyczek, lewe rainie. rzeczulki;

Rakowiec — „Tudynka" ; Czemichowce — brzegi stawu

(abundantissime!); Tarnopol — staw.

Sectio Apicnlatae Grun.

2. N. hungarica Grun., Nitzsch. pag. 568. Tab. 12 (XVIII). Fig.

13. Schum., Preuss. Tab. II. Fig. 2. Van Heurck. Syn.

pag. 173. Tab. LVIII. Fig. 19, 21.

Taras6wka — Roto przy zrodle koto mlyna.

Sectio Pseudo-tryblionella Grun.

3. N. calida Grun., Nitzschia TrybUonella var. calida (Grun.),

Van Heurck, Syn. pag. 171. Tab. LIX. Fig. 4—5.

Krowinka — przy sluzach mlyna.

Sectio Dubiae Grun.

4. N. dubia W. Sm., Van Heurck, Syn. pag. 174. Tab. LIX.

Fig. 9—12. Grun., Nitzsch. Fig. 24.

Sosnow — jezioro „Tyniczycha"

5. N. stagnorum Rabenh., Van Heurck, Syn. Tab. LIX. Fig. 24.

Tarasowka — btoto przy zr<5dle kolo mlyna.

6. N. serians Rabenh., Van Heurck, Syn. Tab. LIX. Fig. 23.

Czerniehowce — staw.

7. N. thermalis (Ehrenb.), Auersw., Grun., Nitzsch. pag. 569. lab.

12 (XVIII). Fig 22. Schum., Diat. Tatra, Tab. I. Fig. 14.

Van Heurck, Syn. pag. 174. Tab. LIX. Fig. 20.

Krowinka — przy sluzach mlyna; Sosndw — rowy

z ptynaca woda tuz pod dworem; Worobij6wka — stru-

myczek, lewe ramie rzeczulki; Isypowce- staw
;
Iwaczow

g6rny — staw; Szlachciiice — staw; Jezierna — staw.

8. N. constricta Pritch., Kirchn. Alg. pag. 197, Nr. 514.

Nosowce — bagno po stawie; Czemichowce — brzegi

stawu; Worobijowka - strumyczek, leweM.^
9. N. commutata Grun., Van Heurck, Syn. pag. 175. Tab. LIX.

Sectio Bilobatae Grun.

Syll. W. -

irasowka — zrodlo przy mly-

i staw; Czemichowce - zrodlo wapienne; Stru*
'

odplyw zrodla przy spalonym koseiele; Boryezowka

10. N. parvula W. Sm, De-Toni, Syll. Vol. IL Sto IL p .

.

U.
P

Worobijowka - staw; Tarasowka -^ g™^»>

[

Czemichowce - zrodlo wapienne; Strusow -



sluzie mhn.i: -tnim\.v.i-L. phn;M-\ /j.mi li-m u" p»d 11104

na drodze z Krowinki do Trembowli; Czernichowce —
brzegi stawu; Seredynce — staw; Nosowce — bagno po

stawie; bagno wsrod pol pod Pleskowcami; Szlachciiice —
prawy brzeg rzeki ; Stechnikowce— staw ; Dubowce —- staw

;

jeziorko pod Ladyczynem i opodal Ziarowki; Bucniow —
sluza mJynska.

Sectio Grnnowia (Rabenh.) Grun.

N. Denticula Grun., Van Heurck, Syn. pag. 175. Tab. LX-

Fig. 10. Denticula obtusa Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 14,

Denticula Kuetzingii Grun., Nitzsch. pag. 548. Tab. XII.

Fig- 15.

Dubowce — staw; Dobrowody — staw; „Zastawki

pod Zazdroscia,; jeziora w Halbert6wce.

Sectio Vivaces Grun. [1880].

. N. vivax W. Sm., Van Heurck, Syn. Tab. LXII. Fig.
1—J,

nee Hantzsch! Niizschia Amphioxys forma elongata Rabn.

Fl. Eur. I, pag. 151, De-Toni 1. c. pag. 522.

Rakowiec — „Tudynka"
;

jezioro na stepie „bobatko-

wieckim" opodal Ziarowki; jez. „Sine" na polach, naleza.-

cych do Ludwikowki; Tarnopol — lewy brzeg stawn;

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim u
.

Sectio Dissipatae Grun. [1880].

. N. dissipata(Kuetz.), Grun., Van Heurck, pag. 178. Tab. LXIH-

Fig. 1.

Dubowce — staw.

var. intermedia Grun., Van Heurck 1. c. Tab, LXIII, Fig.
f

Kutkowce — zmdlo pod lasem na brzegu tarnopol-

skiego stawu.
,

var. media (Hantzsch), Van Heurck, Syn. pag. 178. Tab.

LXIII. Fig. 3. Nitzschia media Hantzsch. Schuin., IMt-

Tatr. Tab. I. Fig. 15.

Iwaczow gorny — staw.

Sectio Sigmoideae Grun. 11X801.

14. N. sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm.
Tab. LXIII. Fig. 5-7.

mlyncm koto lazienki — Bu brzegi

Seretu, miedzy Bucniowem a Luksi WielUa: Wo.-oI.ijovvk



strumyczek, lewe ramie, rzeczulki; Rakowicc „Tu<lynk.-i- :

Sosn6w — rowy z plynaca, woda, tuz pod dwoivm; dolki

ws'rod mokrej laki pod Wygoda, przy drodzo z IWvcznwki
do Iwanowki. — S tawy: Bazarzyure. Krowinka, (

H

z<-r-

nichowce, Nosowee — bagno po stawie, Dobrowody, za

Iwan6wka. — Jeziora: „Cyganowe" na ..stnisowskiin u

stepie, „Tymczycha" — w Sosnowie, opodal Ziarowki i ..Si-

ne*, na polach, nalezacych do Ludwikowki.
15. JST. vermicularis (Kuetz.),' Hantzsch, Schum., Preuss. Tab. II.

Fig. 14. Van Heurck, Syn. pag. 178. Tab. LXIV, f. 1-2.
Long.= 1 55 >x

;
lat.= 9'6 [a.

Puneta carin. 5 in 8 \>..

Tarasowka — staw; Kutkowce — zrodlo pod lascm

na brzegu 'tarnopolskiego stawu; staw w polach za Iwa-

nowka ; Rakowiec— „Tudynka"
;
„Tarnopol Btaw : Won -

bijowka— strumyczek, lewe ramie rzeczulki; Szlaehcinco—

19. N. lamprocarpa Hantzsch, Van Heurck 1. c. Tab. LXIV.
Fig. 3.

Czernichowce — staw; Krowinka — pale, wspierajare

sluze i koJa mlyna; staw w polach za Iwanowka,.

Sectio Sigmata Gran. [1880].

17. N. Sigma (Kuetz.), W. Sm., De-Toni 1. c. pag. 530.

var.' curvula (Ehrenb.), Brun., De-Toni 1. c. pag. 531. Ni-

tzschia curvula W. Sm., Nav. curvula Ehrenb., Infos. Tab.

XIII. Fig. 14.

„Zastawki" — rowy wsr6d laki mokrej, grzazkiej

zamszonej — pod Zazdroscia.; Tarnopol — staw; Worobi-

jowka — strumyczek, lewe ramie, rzeczulki; Nosowee —
bagno po stawie; Iwacz6w g6rny - staw;_ jeziorko micdzy

Ladyczynem a Zazdroscia; „Cyganowe u jezioro na .stru-

sowskim" stepie.

var. suhcapitata Rabenh., Ni " itzsch
?
Van

Heurck, Syn. Tab. LXVI. Fig. 10, De-Toni 1. c. p. 531.

Kutkowce - zrodlo pod lasem na brzegu tarnopol-

Sectio Lineares Grim. [1880].

18. N. linearis (Ag.), W. Sm., Van Heurck, Syn. pag. 181. Tab.

LXVII. Fig. 13-15.
R6w pod mostem kolejowym

Biala. a Czystylowem; Nosowee —
wiec — .,tudynka".



var. tenuis (W. Sm.?), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 181.

Tab. LXVII. Fig. 16.

Z r 6 d 1 a : Kutkowce — pod lasem na brzegu tarno-

polskiego stawu, Boryczowka — na prawym brzegu rzeki

na pin. od mlyna, Czernichow — przy drodze do Hladek.

Bucniow — brzegi Seretu; Czernichowce — staw; Kro-

winka — pale, wspierajace sluze i kola mlyna.

T. minutissima Schum., Diat. Tatra, Tab. I. Fig. 13.

Iwaczow gorny — staw.

I vitrea Norm., Van Heurck. Syn. pag. 181, De-Toni 1. c.

pag. 536, Nr. 2112.

var. recta (Hantzsch), Van Heurck, Syn. pag. 182. Tab.

LXVII. Fig. 17.

Bernadowka — odplyw zrodla przy drodze z Tiutkowa.

Sectio Lanceolatae Grun. [1880].

21. iV lanceolata W. Sm., Van Heurck, Syn. p. 182. Tab. LXVIII.

Fig. 1-4.
Krowinka — pale, wspierajace sluze i kola mlyna.

22. N. subtilis (Kuetz.), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 183. Tab.

LXVIII. Fig. 7—8.
Bernadowka— razem z N. vitrea var. recta; Zbaraz —

var. paleacea Grun., Van Heurck, Syn. pag. 183. Tab. LXVIII-

Fig. 9—10.
Tarasowka — staw.

23. N. intermedia Hantzsch, Van Heurck, Syn. Tab. LXIX. Fig.

10-11.
Bernad6wka — razem z N. subtilis.

24. N. gracilis Hantzsch, Schum., Diat. Tatr. Tab. I. Fig. 18. Van

Heurck, Tab. LXVIII. Fig. 11—12.
Szlachcinee — staw; Krowinka — brzegi rzeki kolo

mostu.

25. N. Palea (Kuetz.), W. Sm., Grun., Nitzsch, pag. 579. Tab. 12

XVIII. Fig. 3. Van Heurck, Syn. pag. 183. Tab. LXIX-
Fig. 2^1 etc. Nitzschia minuta Bleisch. Grun. 1. c. Fig. 2.

Van Heurck 1. c. Fig. 23.

Bucniow — rowy kolo lazienki; Dobrowody — staw;

Szlachcinee — staw; Isypowce — zrodelko przy stawie;

staw w polach za Iwanowka. ,

var. debilis (Kuetz.), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 183. Tab.

LXIX. Fig. 28-29.
Krowinka - - przy sluzach mlyna.



var. tenuirostris Van Heurek, Syn. pan-. 188. Tab. LX
Fig. 31.

Boryczowka — zrodlo po prawym brzegu rzcki
pin. od mlyna; Kutkowce — zr<5dlo pod latent na bn
tarnopolskiego stawu.

var. fhnticola Grun. in Van Heurek, Syn. pag. 183. 1
LXIX. Fig. 15-20.

Borycz6wka— razera z var. kmwirottri's; Beniad.'.wk;

odplyw zrodla przy drodze z Tiutkowa.
.
N. communis Rabenh.. Grim., Nitzseh. Tab. 12 Will. 1

J 8. Sebum., Diat. Tatr. Tab. I. Fig. 11); Van Heurek, S

pag. 184. Tab. LXIX. Fig. 32.

Row pod mostem kolejowym pod Podbrzezmi . mie.

Biala a Czystylowem; Worobijdwka — lewe ramie, i

czuJki; Rakowiec — „Tudynka"; Sosn6w - rowy tni
\

dworem; „Zastawki" — rowy wsr6d mokrej. zanis/o

laki — pod Zazdroscia; Stawy: Cserniohowce, Zbar
Iwaczow gorny, Worobijowka.

N. amphibia Grun., Nitzseh. pag. 574. Tab. 12 XVI II . 1

23. Van Heurek, Syn. pag. 184. Tab. LXVIII. Fig. 15-
Krowinka — staw.

var. acutiuscula Grun., Van Heurek, Syn. Tab. LXVIII, fig.

!

Czernicbowce — zrodlo wapienne.

Sectio Nitzschiella (Rabenh.) Grun.

N. acicularis (Kuetz.), W. Sra., Schum., Diat. Tatra, Tab.

Fig. 17. Van Heurek, Syn. pag. 185. Tab. LXX. Fig.

XitzuchieUa acicularis Rabenh.

Strumyczek o lozu wapiennem, mi§dzy Romachow<

a Berezowica,, plynacy wsrod lak do Seretu pod Burn

wem; Bueniow — s'fuza kolo mJyna, Tarasmvka — ir6c

przy mlynie nad brzegiem rzeki: — ..Cyiranonv jc/v

wsrod stepu „strusowskiego"; Stawy: S^redyriee. I"

cz6w gorny; Dobrowody: za Lvanowka; Krowinka; Baz

rzynce; Taras6wka; Tarnopol.

XIX. Gen. Denticula Kuetz. [1844].

0. frigida Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 7. Grun., Nitzsc

pag. 550. Tab. XII T._. H:l. D-nti *nnis var. tc„,„

Van Heurek, Syn. pag. 159. Tab. XLIX. Fig. 35. Den,

cula tenuis Kuetz.. Bac. Tab. XVII. Fi- 8.

Bueniow — rowy kolo lazienki w Bucmowie; Duboi

ce — staw; Czerniehowee — staw; Boryczowka — zrod

na prawym brzegu na pin. od mlyna.



var. inflate brun.. Ihr.diod,, tenuis var. /////"/" brun., Van

Heurck, Tab. XLIX. Fig. 32-34.
Borycz6wka — zrodlo; Krowinka — pale, wspierajace

sluze, i kola mlyna.

XX. Gen. Hantzschia Grun. [1880].

II. Amphioxys (Ehrenb.), Grun., Van Heurck, Syn. pag. 168.

Tab. LVI. Fig. 1—2. Eunotia amphioxys Klnv.ul>.. Kurt/..,

Bae. Tab. XXIX. Fig. 44. Tab. XXX. Fig. 1. Nitzschia

amphioxys W. Sm., Kirch. Alg. pag. 196, De-Toni 1. c.

pag. 561, Nr. 2204.

Krowinka — brzegi rzeki przy moscie; Tarnopol —
moczary zamszone na lewym brzegu stawu; Bucni6w —
brzegi Seretu. — Jeziora: pod karczm.-i Salaszc: opodal

Ziarowki; „Sine u warod pol, nalezacych do Ludwikowki.

Stawy: Nosowce — bagno po' stawie; Bohatkowce, Je-

zierna. — „Zastawki u — rowy wsr6d mokrej, zaraszonej

taki — pod Zazdroscia..

H. elongate (Hantzsch) Grnn., De-Toni 1. c. pag. 563, Nr. 2206.

Nitzschia elongate Hantzsch, Nitzschia amphioxys var. elon-

gate Van Heurck, Syn. pag. 169. Tab. LVI. Fig. 7—8.

Kutkowce — zrodio pod lasem na brzegu tarnopol-

Fam. Surirellaceae (Kuetz. [1844]) Grun. [I860].

XXI. Gen. Suriraya Turp. [1828].

. 8. hiseriata (Ehrb.), Van Heurck, Syn. pag. 186. Tab. LXXIL
Fig. 1-2; Surirel/a hif'rons Ehrb.. Kuetz., Bac. Tab. Vll.

Fig- 10-

Brzegi Seretu, mi§dzy Bucniowem a £uka Wielkaj

Worobijowka — stnunwzek, lewe ramie, rzeezulki
:

,X}-

ganowe" jezioro na „strusowskim u
stepie. Stawy: Je-

zierna, Tarnopol, Dobrowody, Szlaehcirice, Bohatkowce, Kr°"

. 8. splendida (Ehr.). Kuetz., Bac. pag. 62. Tab. VII. Fig. 9. Van

Heurck, Syn/ pag. 187. Tab. LXXII. Fig. 4.
.

Brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a £uka_ WieLKa,

„Cyganowe u jezioro na stepie „strusowskim". — Stawy-
Tarnopol, Krowinka, Bohatkowce. . .„

!. 8. tenera Greg., SurirJfa diaphana Bleisch., Surirella robusta

var. tenera Van Heurck, Syn. pag. 187.
Long.= 108 p; lat T

= 37;x; costae 4—6 in 10 [A.
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Strumyczek o lozu wapiennem, miedzv
a Berezowica. Wielka, pfynacy wsn'.d laki'

Bucniowem. — Nosowee — bagno na lew*

wnego stawu, zarosle Hippuris.

Ehr., Schum., Preuss, Fig. 19.

Tarnopol — staw; Sosnow — rowy /. jtlvnaea wuda
tuz pod dworem. — „Sine a

jezioro rm pulacli. nal.-xarwli

do Ludwikowki (S p e c i m i n a 77 v. I o a g a. 1 s -,.
' i n

ra e d i o, 21 p ante a p i c. lata, ad a p i c. 7 u l'a t a.

cost is 2-17 in 10 p.).

5. 8. didymatf) Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 07 Schum.. 1'ivuss. IS.

Bucniow — rowy za mlynem koto fazienki.

6. 8. ovalis Breb., Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 64. Van Heurck.
Syn. pag. 188. Tab. LXXIII. Fig. 2. Surirella ovata var.

ovalis Kirch., Alg. pag. 201.

Sosnow— rowy tuz pod dworem; Szlacbeirice — sluza;

Stechnikowce — odptyw zr6dla na lewym brzegu stawu;

Zbaraz — rowy przy drodze na „Manasterek u
.

var. ovata (Kuetz.), Van Heurck, Syn. pag. 188. Tab.
LXXIII. Fig. 5—7. 8unW:> ' Kircliu.

Surirella ovata Kuetz., Bac. Tab. VII. Fig. 4.

Dobrowody — staw; Stechnikowce — £Iuza; Szlacli-

cince — prawy brzeg rzeki; Sosnow — rowy tuz pod

Fig. 9— 10 et 14. Surirella ovata var. mmuta Kirchn., Alg.

pag. 201.

S t a w y : i showoe, Nosowce
f

— (bagno

po stawie), Jezierna i za Iwanowka w polach. Z r 6 d I a

:

Bernadowka — przy drodze z Tiutkowa, Boryczowka —
na pin. od mlyna. Strumyczek, plvnaey z jaru lesnego

pod most na drodze z Krowinki do Trembowli.

var. angusta (Kuetz.), Van Heurck, Syn. pag. 189. Tab.

LXXIII. Fig. 12. Sun'rt '» an usta K i. tz Bac. Tab. XXX.
Fig. 52. Surirella angusta % (J run. in Wien. Verhandl.

1862, pag. 455. Tab. X. Fig. 8.

Zr6dfa: Stechnikowce — na lewym brzegu stawu;

Worobijowka — obok mlyna, Bernadowka — przy drodze

z Tiutkowa, Czernichowce, Tarasowka — obok mlyna.

Kutkowce — pod lasem na brzegu tarnopolskiego stawu.

Jeziora: „Tymczycha" w Sosnowie i opodal Ziarowki

na „bokatkowieekim" stepie. Sta wy: Czernichowce, Kro-

winka. Zbaraz, Tarasowka. S t r u m y c z k i : iniedzy Ro-

machowem a B <**) Krowinka.



pod raostem na drodze do Trembowli. Rowy: Bucni6w

—

kolo lazienki; Sosnow — tuz pod dworem.

var. pinnata (W. Sm.), Van Heurck, Syn. pag. 189. Tab.

LXXIII. Fig. 13. SurireUa pi,mala W. Sm., Kirchn., Alg.

pag. 201. SurireUa minuta (3. pinnata Grun. in Wien.

Verh. 1862, pag. 460. SurireUa paaJuri/hrmis W. Sm.,

Van Heurck, Tab. LXXIII. Fig. 11.

Dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda, przy drodze

z Boryczowki do Iwanowki; Rakowiec — „Tudynka";
Sosnow — rowy tuz pod dworem; Worobij6wka — stru-

myczek, lewe rami§ rzeczulki; Bucniow — rowy za mly-

nem kolo lazienki. S t a w y : Seredyrice, Nosowce — (ba-

gno po stawie i. Szlaeheince, Dubowce, Dobrowody i Bo-

hatkowce. — Zr6dla: Boryczowka — na pin. od mlyna
na brzegu rzeki, Kutkowce — pod lasem na brzegu tar-

nopolskiego stawu, Bernadowka— przy drodze z Tiutkowa,

Worobijowka — obok mlyna, Isypowce — przy stawie,

Stecbnikowce — na lewym brzegu stawu, Czernichow —
przy drodze do Hladek. — Jeziora: „Cyganowe" na

„strusowskim" stepie, bez nazwy — miedzy <Ladyczynem
a Zazdroscia, „Tymczycba" w Sosnowie.

7. S. gracilis Grun., Oest. Tab. VII. (10). Fig. 11. Van Heurck,

Tab. LXXXIII. Fig. 16.

Bagno wsrod pol pod Pleskowcami, Isypowce — zr6-

delko i bagienko obok stawu; Stecbnikowce— deski sluzy;

Worobij6wka — strumyczek, lewe ramie, rzeczulki; Rako-
wiec— „Tudynka". Stawy: Szlaeheince, Iwacz6w gorny,

Nosowce — (bagno po stawie), Isypowce, Seredynce, Tar-

nopol (abundantissime !), za Iwanowka (abundantissime I),

Jezierna.

XXII. Gen. Cymatopleura W. Sm. [1851].

1. C. elliptica (Breb.), W. Sm., Grun., Oest. pag. 149, (463). Van
Heurck, Syn. pag. 168. Tab. LIII. Fig. 1—4.

Tarnopol — staw; Krowinka — brzegi rzeki i sluza;

staw w polacb za Iwanowka; Dubowce— staw; Isypowce—
staw; Worobij6wka — staw; strumyczek, lewe ramie, rze-

czulki, i sluza; Bobatkowce — staw.
var. ovata Grun. 1. c. Tab. XI. Fig. 1.

Dubowce — staw.

2. C. Solea (Breb.), W. Sm., SurireUa Solea Kuetz. Tab. III.

Fig. 61.

Stawy: Bohatkowce, Jezierna, Dobrowody, Dubowce,
Stechnikowce, Szlarheirioe, Iwaczow gorny, Nosowce (bagno



opodal Ziarowki,

Worobijowka i Stechnikowce.—
„Tudynka" w Rakowcu. Sosnow — rowy tuz pod dworera;
Bucniow — rowy za mtynem; r6w pod mostem kolejo-

wym mi§dzy Biata a CzystyJowem pod Pddbrzezna. Kro-
winka — brzegi rzeki, BucnioV — brzegi oaychajaee Se-

retu; Worobijowka -— strumyczek, levve ramie. rztvzutUi:

strumyczek, z jam le.snego ptyna.cy pod most na drodzc

z Krowinki do Trembowli.
var. gracilis Grim.

Tarasowka — staw; Rakowiec — „Tudynka u
.

XXIII. Gen. Campylodiscus Ehrenb. [1840].

1. G. noricus Ehr., Gran., Oest. pag. 432. Tab. VII (10). Fig.

4—5. A. Schm., Atlas Tab. LV. Fig. 8.

Nosowee — Horodyszcze — bagno po stawie.

var. costatus Grun., Oest. 1. c. Fig. 6.

Nosowee — bagno po stawie.

2. (J. spiralis W. Sin. Hurin'ipi spirnli* Kuctz.. l>ac. Tab. III.

Fig. 64. Van Heurck, Syn. pag. 189. Tab. LXXIV.
Fig. 4-7.

Nosowee — bagno po stawie.

Fam. Diatomaceae (Grun. [1862]) Kirch. [1878].

XXIV. Gen. Diatoma D. C. [1805].

1. D. vulqare Bory. Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 15 (i— *.).

Grun. in Wien Verhandl. 1862. pag. 363. Tafc XII. Fig.

8. Van Heurck, Syn. pag. 160. Tab. L. Fig. 1-6. Ben-

ticula obtusa Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 14? De-Tom

1. c. pag. 635.

Czernichowce — zrodlo wapienne (abundantissime !);

Zbaraz - odplyw artfdel na brzegu stawu ponizej mJyna;

strumyczek, plvimcy z jam Iesnego pod most na drodze

z Krowinki do Trembowli.

2. 1) hiemale (Lyngb.) Heib. Kirch., Alg. pag. 20 J. Van ll«-urck
?

Syn pa«-."l60. Tub. LI. Fiir. 1-2. Odontuh'um Inemnh

Kuetz. Bac. Tab. XVII. Fig. 4. Fragilaria hiemalis Lyngb.

De-Toni 1. c pag. 636. Nr. 2540.

Zr6dlo na prawym brzegu rzeki — Boryczowka.



iter, mesodon (Ehr.) Grun.
7
Van Heurck, 1. c. Fig. 3—4.

FragUaria mesodon Ehr. Odontidnmi nipsndim, Kuetz., Bac.
Tab. XVII. Fig. 1.

Boryczowka — razem z typowymi okazami; staw w po-

lach za Iwanowka.

XXV. Gen. Meridiem Ag. [1824].

M. circulars (Grev.) Ag. Kuetz., Bac. Tab. VIL Fig. 16. (1),

Van Heurck, Syn. Tab. LI. Fig. 10—12.
Z r 6 d I a : Czernichowce, Zbaraz, Tarasdwka, Kutkowce,

pod lasem na brzegu tarnopolskiego stawu, Boryczowka —
na poln. od mlyna, Worobijowka — obok mlyna na Spi-

rogyra spec. R6w, utworzony przez wybranie ziemi na na-

syp kolejowy, stale wypeiniony woda. ze zrodel, bijacych
na brzegu pod mostem kolejowym miedzy Biala, a Czysty-
towem pod Podbrzezna,; strumyczek o lozu wapiennem
miedzy Romachowem a Berezowica, Wielka. phn.tr v wsrod
lak do Seretu pod Bucniowem; Bueniow — rowy za mly-
nem kolo lazienki; Sosn6w — rowy z woda plynaca, tui
pod dworem; strumyczek, plynacy z jaru lesnego pod most,
na drodze z Krowinki do Trembowli; dotki wsrod pokrej
iaki pod Wygoda przy drodze z Boryezowki do Iwanowki;-
„Zastawki u — rowy wsrod laki zaraszonej — pod Zazdro-
scia; Czernichowce — staw; Dobrowody — staw.

M. constrictum Ralfs. Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 81. De-
Toni 1. c. pag. 643. Nr. 2558.

Kutkowce — zrodlo pod lasem na brzegu tarnopol-
skiego stawu.

M. ovatum Ag. Gutw. Mat. Cz. II. 1890. pag. 33. Tab. I.

Fig. 28.
v 6

Bucnidw — rowy za mtynem koto Jazienki; Worobi-
jowka — zrodlo przy ndynie.

Fam. Fragilariaceae Kuetz. [1844].

XXVI. Gen. Synedra Ehr. [1830].

S. pukkella (Ralfs.) Kuetz., Bac. Tab. XXIX Fig. 37. Van
Heurck, Syn. pag. 149. Tab. XL. Fig. 27.

Krowinka — przy sluzach miyna; Czernichowce —
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var. Smithii (Ralfs.) Van Heurck, Syn. pag. 150. Tab.

XLI. Fig. 2.

Dotki wsrod mokrej Jaki pod Wygoda pray drodze

z Borvczowki do Iwan6wki.

2. 8. Vaucheriae Kuetz., Bac. Tab. XIV. Fig. 4. Grun. in Win.
Verhandl. 1862. pag. 393. Tab. VI. Fig. 9. Van Heurck,

Syn. pag. 150. Tab. XL. Fig. 19.

Krowinka — staw, Worobijowka — staw.

var. truncate Grev. Van Heurck,' Tab. XL. Fig. 20.

Boryczowka — zrodlo na prawym bfzegn rzcki oa phi.

od mtyna — na Meridion circulars.

var. capitdlau, Gran. Van Heurck, Tab. XL. Fig. 2b\

Boryczowka — zrodlo, razera z popflpednia odmiana.

3. S. Ulna (Nitzsch.) Ehr., Kuetz., Bac. Tab. XXX. Fig. 28. Van

Heurck, Syn. pag. 150. Tab. XXXVIII. Fig. 7.

x) genutna Kirch.. Alg. pag. 208. Nr. 551.

„Zastawki" — pod Zazdroseia; Worobijowka — stru-

myczek, lewe ramie rzeczulki ; Sosnow — rowy tuz pod

dworem; Neterpince — strumyczek, wpadajaey do bagienka

przy drodze z tejze wsi; strumyczek o lozu wapiennem

mie'dzy Romachowem a Berezowica Wielka, plynacy wsrod

Jak do Seretu pod Bucniowem; Bucniow — sluza; stru-

myczek, ptynacy z jaru lesnego pod most na drodze do

Trembowli.

Z rod la: Worobijowka — przy mlynie, Isypowce —
przy stawie, Zbura/. farasowka — przy mtynie.

J e z i o r a : pod Ladvczynera i w Halbertowce.

S t a w y • Dobrowody, Czernichowce, Zbaraz, Tarnopol,

Isypowce, Nosowce — (bagno po stawie), Iwaczow gorny,

Szlachcince, Stechnikowce, Bohatkowce, Jezierna.

B) biceps (Kuetz.) Kirch. 1. c.

Bucniow - rowy za miynem koJo kzienki; row pod

mostem kolejowym pod Podbrzozna miedzy Biaia a Czy-

v)

S

hnaitslma (W. Sm.) Brun., Van Heurck, Syn. png. 151.

Tab XXXVIII. Fig. 3. Synedra longissima W. Sm., Ka-

benb. PI. alg. I. pag. 130.

8) spathtdi/era Grun., Van Heurck, 1. c. Fig. 4.

Jezioro pod kaivzma Salasze; staw w polach za iwa-

przy
hirhynchus (Fhr

l. Bac. Tab. X_
strumyczek, lewe

,,rz\ dpodze z JvrowinKi uu u^uu.
aLhirhynch^ ' }™ ampktrhynchm Ehr.,

Kuefz., Bac. Tab. XIV. Fig. 15. -



*) lanceolate (Kuetz.) Grun, Van Heurck, Syn pag. 151.

Tab XXXVIII. Fig. 9—10. Synedra lanceolata Kuetz.,

Bac! Tab. XXX. Fig. 31.

Tarasowka — staw; Zbaraz — staw.

d) oxyrhynchus (Kuetz.) Van Heurck, Syn. pag. 151. lab.

XXXIX. Fig. 1. a. Synedra o.ryrhynchus Kuetz., Bac. lab.

XIV. 8 (2) 9—11.
, iJV _

Rakowiec — „Tudynka"; Czernichowce — zr6dlo; „De-

jowe" jezioro blizko Bawor6wki („Komisarz6wki"); -Dobro-

wody — staw; Isypowce — staw; Jezierna — staw. .

n vitrea (Bory. Kuetz.) Van Heurck. Syn. pag. 151. lab.

XXXVIII. Fig. 11—12. Synedra vitrea Kuetz., Bae. XIV.

Fig. 17. Synedra splendens var. wfc-ea Rabenh. Fl. Alg.

I. pag. 134.

Krowinka — staw.

noftita (Kuetz.), Van Heurck, 1. c. Tab. XXXIX. Fig. 1. B.

Czernicbowce — zrodlo; Zbaraz — staw.

I Sceptrum Gutw. Mat. Cz. II. 1890. pag. 34. Tab. I. Fig. 29.

De-Toni, Sylloge Vol. II. Sec. II. pag. 656 Nr. 2588.

Zbaraz — staw.

I Acus Kuetz., Bac. Tab. XV. Fig. 7. Van Heurck, Syn. pag.

151. Tab. XXXIX. Fig. 4. Synedra tenuis Kuetz., Bac.

Tab: XIV. Fig. 12. Synedra tenuissima Kuetz., Bac. Tab.

XIV. Fig. 6. Synedra oxyrhynchus W. Sm. non Kuetz

Synedra qracilliuia Rabcni.. Siissw. Tab. IV. Fig- 20.

(d-e.), Synedra Acuta Kuetz., Bac. Tab. XIV. Fig. 20. et.

' piculata Rabh. Siissw. Tab. IV. Fig. 20.
'—

Czernichowce — zrodlo; Bazarzyric* Tara-

s6wka--C slaw; jeaioro "pod karczma Salasze; „Zastawki^

pod Zazdroscia/, 'Dobrowody — staw; Dubowce — staw;

jeziorko pod Ladyczynem; Bucniow — sluza koto mJyna.

var. delicatissima (W. Sm.) Grun., Van Heurck, Syn. pag.

151. Tab. XXXIX. Fig. 6—7.
Bazarzynce — staw

;
jezioro pod karczma, Salasze

;

dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda przy drodze z Bo-

rvczowki do Iwan6wki.

8. radians Kuetz., Bac. Tab. XIV. Fig. 7 (1—4.) Van Heurck,

Syn. pag. 151. Tab. XXXIX. Fig. 11.

Bucni6w — siuza koto mostu; Dubowce — staw; No-

sowce — bagno po stawic zarosle Hippuris.

8. capitata Ehr., Kuetz., Bac. Tab. XIV. Fig. 19. (1—7.), Van

Heurck, Syn. pag. 152. Tab. XXXVIII. Fig. 1.

var. typica Gutw. Fl. gl. ok. Lwowa 1891. pag. 105. Nr. 5.

Rakowiec — „Tudynkau
; stawy: Bazarzynce^ Tara-

sowka, Dubowce, Bokatkowce; j e z i o r a: „Dejowe u w po-



blizu Bawor6wki („Komisarzowki"), w HalbertoVce i p
karcznia. Salasze.

var. hastata (Rabh.), Gutw. FI. gl. ok. Lwowa 1891 p. 1(

Dubowce — staw; Bobatkowce - staw.

8. amphicephala Kuetz., Bac. Tab. III. Fig. 12. Grun.. ( >.

Tab. V. Fig. 11. Van Heurck, Svn. pag. 153. Tab. XXXI
Fig. 14—15.

Dubowce — staw; Nosowce — bftgno po Bftftwie.

S. affinis Kuetz., Bac. Tab. XV. Fig. 6, 11.

Bazarzynce — staw.

var. parva (Kuetz.), Van Heurck, Svn. pag. 153. Tab. XI
Fig. 23. Synedra parva Kuetz..

' Bac Tab. XV. Fig.

Grun. in Wien. Verh. 1862, pag. 405. Tab. VIII, tig.

Boryczowka — zr6cUo na pin. od mlyna.

var. duhia Grun., Van Heurck, Syn. Tab. XLI. Fig. 20.

Krowinka — pale, wspierajaee sluze. i kola mlyna.

XXVII. Gen. Fragilaria Lyngb. ]1819].

/''. rimcens Balfs., Kuetz., Bac. Tab. XVI. Fig. 4. Grun., Oest.

pag. 59 (373). Tab. VII. 15 a, b. Van Heurck, Syn. pag.

135. Tab. XLIV. Fig. 1.

Bucniow— rowy za mlynem kolo lazienki; Dubowce —
staw; Nosowce — bagno po stawie; TarnopoJ — staw;

Bobatkowce — staw; jeziorko miedzy Ladyezynem a Za-

zdroscia.

F. capucina Desmaz., De-Toni 1. c. pag. 688, Nr. 2734.

var. mesolepta Ra'benh.. Van Heurck, Syn. pag. 156. Tab.

XLV. Fig. 3. Fraqih ria capucina var. constricta Brun.,

Grun. 1. c. Fig. 12. FraqiJaria contractu Schum., Preuss.

pag. 184. Tab. VIII. Fig. 12 (A-B).

ens (Ehr .). Gi•un„ Van Heurck,. Sivn. pag. 156. Tab.

XLV. Fig. 26 , E et D. Staurc •uens Ehr, Scl

. Diat. Tab. I. Fig. 3. Odontidium TakcUari* r W.
Sib., Dimeregr i Tabellaria PritcL, De-Toni 1. c. pag.

688, Nr. 2735.

Kutkowce — zrodio pod lasera, na brzegu ts

skiego stawu; Dubowce — staw; Sosndw — rowy
dworem i jezioro „Tymczycha".

. brev (striata Grun., De-Toni 1. c. pag. 690.

var. pusilla Grun., Van Heurck, Tab. XLV. Fig. 3



Fam. Striatellaceae (Kuetz. [1844] Heib. [1863],

XXVIII. Gen. Tabellaria Ehr. [1839].

T. fenestrate (Lyngb.), Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 12. Tab.

XVIII. Fig. 2 et Tab. XXX. Fig. 73. Grun. in Wien.

Verh. 1862. Tab. VII. Fig. 20. Van Heurck, Syn. pag.

162. Tab. LIL Fig. 6 et 8.

„Sine u jezioro na polach, nalezacych do Ludwik6wki.

T. ffocculosa (Roth.), Kuetz., Bac. Tab. XVII. Fig. 21. Van

Heurck, Syn. pag. 162. Tab. LII. Fig. 10—12.
„Sine a jezioro — razem z gat. poprzedzajacym.

Fam. Eunotiaceae Kuetz. [1844].

XXIX. Gen. Cystopleura Breb. [1849].

C. turgida (Ehi

De-Toni, Syll. Vol. II. Sec. II, pag. 7

therm'a turgida i Kbr . Ku.-t/... Mac. 'lab. V. Fig. 14. Grun

in Wien. Verh. 1868. pag. 324, Tab. VI. Fig. 2. Var

Heurck, Syn. pag. 138. Tab. XXXI. Fig. 1—2.
y.) genuina Grun. 1. c.

Brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a Luka. VVielka:

Zatoki po Serecie pod Olcha — w plesze Bivularia Pisum;

Rakowiec — „Tudynka" ; Sosn6w — rowy pod dworeroj

„Zastawki" — pod Zazdrosciaj doiki wsrod m
pod Wygoda przy drodze z Boryczowki do ]» m wki:

jeziora: pod karczma. Sabisze, „Sine u na polach, nale-

zacych do Ludwik6wki; „Tymczycha" — w Sosnowie,
—

„Dejowe u w blizkosci (na wschod) folwarku Baworowka

(„Komisarz6wka u
); stawy: Bohatkowce, Dubowce, No-

sowce — Horodyszcze — (bagna po stawie), Tarnopoi,

Czernichowce"(na Riccia natans), Zbaraz, Bazarzynce, Ta-

rasowka i za Iwanowka.

P) Westermanni (YAivX Grun.. 0„st. pag. 32f>. Tab. III. Fig-

8. Van Heurck, Syn. pag. 138. Tab. XXXI. Fig. 8; W~
themia Westermanni Kuetz., Bac Tab. V. Fig. 12 (i— *)•

Tab. XXX. Rg. i.

Jeziora: w Halbert6wc«, pod Ladyczynem, „Smc

na polach, nalezacych do Ludwikovvki; stow rw SttyP*

w Boliatkowcach.

Y) gracilis Grun. 1. c. Pig. 6.

Jeziora w Halbertovvce.



8) granulota (Ehr.\ Brun.. Van 11,-uivk. Svn. pair. 1.'

XXXI. Fig. 5-ti. Epithemia .jranxIata'KnvU... B:

V. Fig. 20.

Tarasowka — staw.

s) Vertagus (Kuetz.), Grun. 1. c. Van Heurck, Svn. p
Tab. XXXI. Fig. 7. Epithemia IWtrnp*,- Kuvti. B.i

XXX. Fig. 2. Epit. gra„><lal« \Y.

De-Toni 1. c. pag. 779.

Tarasowka — staw.

2. C. Some (Kuetz.), Kunze, Revis. Gen. pi. II, pag. 891. sec

De-Toni 1. c. pag. 780, Nr. 3120. Epithemia Sorer Kuetz..

Bac. Tab. V. Fig. 12 (5a, b, c), Van Heurck, Svn pag.

139. Tab. XXXII. Fig. 6—10.
Olcha — rzeka Seret koJo toru kolejowego; Rako-

wiec — „Tudynka"; stawy: Jezierna, Tarasowka, Ba-

zarzynce, za Iwanowka (abundantissime !), Bofeatkowee,

Czernichowce. — Jeziora: miedzy Ladyczynem a Za-

zdroseia i „Dejowe" blizko Baworowki („Komisarz6wki").

3. G. gibbet (Ehr.), Kunze, Revis. Gen. plant. II, pag. 89 i. sec

De-Toni 1. c. pag. 780, Nr. 3121. Epithemia gibba (Ehr.).

Kuetz., Bac. Tab. IV. Fig. 12. Grun. 1. e. Tab. VI. Fig.

7. Van Heurck, Syn. pag. 139. Tab. XXXII. Fig. 1—2.

Cymbella incrassata Breb.

Bucniow — brzegi Seretu; Olcha — Seret koio toru

kolejowego; Rakowiec — „Tudynka"; „Zastawki" — pod

Zazdroscia l
)

; dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda pray

drodze z Boryczowki do Iwanowki. — Stawy: Boha-

tkowce, Jezierna, Dubowce, Worobij6wka, Tarnopol — (le-

wy moczarowaty brzeg), Bazarzyrice. — J e z i o r a : „Sine u

wsrod p61 ad Ludwikowka, miedzy Ladyczynem a Zazdro-

scia,, pod karczma Salasze, w Halbert6wce, „Tymczycha" —
w Sosnowie, „Dejowe u — blizko Baworowki („Komisa-

var. ventricosa (Ehr.), Grun. 1. c. (Epithemia ventricosa Kuetz.,

Bac. Tab. XXX. Fig. 9. Epithemia gregaria Breb.), Van

Heurck, Syn. Tab. XXXII. Fig. 4—5.
Rakowiec — „Tudynka" ; Taras6wka - staw.

4. C. Argus (Ehr.), Kunze, Revis. Gen. plant. II, pag. 881, sec.

De-Toni 1. c. pag. 782, Nr. 3125. Epithemia Argus Ehrb
,

Kuetz., Bac. Tab. XXIX. Fig. 55, Grun., Oest. pa*. 329.

Tab. III. Fig. 27. Van Heurck, Syn. pag. 139. Tab. XXXI.

Fig. 15—18.

dzenia Kymarewic



feOMAfc GUTWJNSKI.

Jezioro pod karczaia Salasze i „Dejowe" blizko f'ol-

warku Baworowka („Komisarz6wka u
); Krowinka — brzegi

rzeki; doJki wsrod mokrej laki pod Wygoda, przy drodze

z Boryczowki do Iwanowki.

var. alpestris (W. Sm.), Grun. 1. c. Tab. III. Fig. 28, (var.

phicephala Grun. in Van Heurck, Syn. pag. 139. Tab.

XX \

Bazarzynee — staw.

5. 0. Zebra (Ehr.), Kunze, Rev. Gen. plant. II, pag. 891, sec. De-

Toni 1. c. pag. 784, Nr. 3127. Epithemia Zebra (Ehr.),

Kuetz., Bac. Tab. V. Fig. 12 6. Tab. XXX. Fig. 5. Gran.

1. c. pag. 328. Van Heurck, Syn. pag. 140. Tab. XXXI.
Fig. 9, 11—14. Epithemia intermedia Wartm.

a) genuina Grun. 1. c.

Jezioro „Sine" wsrod p61, nalezacych do Ludwikowki;

jeziorko bez nazwy. midday Ladyczynem a .

jezioro pod karcznui Salasze- .,I).-.)owe" jezioro blizko Ba-

worowki („Komisarz6wki"); jeziora w Ilalhertowce; „Za-

stawki"— pod Zazdroscia.; Tarnopol— staw; Bazarzynee—
staw; Jezierna — staw; dolki wsrod mokrej lajti pod Wy-

. goda przy drodze z Borycz6wki do Iwanowki.

P) saxonica (Kuetz.), Grun. 1. c. Tab. VI. Fig. (>. Epithww
saxonica Kuetz., Bae. Tab. V. Fig. 15, De-Toni 1. c

pag. 784.

Bucniow — brzegi Seretu; Rakowiec — „Tudynka";

jeziora: w Halbertowce, „Tymczycha" — w Sosnowie;

pod Ladyczynem
;
„Sine" wsrod pol, nalezacych do Ludwi-

k6wki; stawy: Nosowce — (bagno po stawie), Dubowce,

Bohatkowce.

y) proboseidea (Kuetz.), Grun. 1. c. Tab. VI. Fig. 5. Van

Heurck, Syn. pag. 140. Tab. XXXI. Fig. 10. Epithemia

proboseidea Kuetz., Bac. Tab. V. Fig. 13.

Jezioro pod karczma, Satasze i jez. „Sine u ad Ludwi-

kowka;
,;
Zastawki u — pod Zazdroscia,; Nosowce — bagno

$) Porcellus (Kuetz.), Grun. 1. o. Tab. VI. Fig. 3 et 4, Epi-

themia Porcellus Kuetz., Bae. Tab. V. Fig. ^18— 19.

Nosowce — bagno po itawie* Dubowce -staw; „Za-

stawki" pud Zaz-Weia: j,. zi „,'.,: w 1 1,1 h.-rtowcM'.. „De-

jowe" blizko Bawon'.wki.' ,.(' v .,; U1 ..u."- i |,<»1 F^adycayne01'

6. C. Musculusi?) (K.MzX Km.zr l»,-vi. <;,•„ ,,|,,,t II. j>.-»g.
8V)1 -

sec. Ue-Tnni i .• [>,• :*-> x, ",\^ /;.;<;,. ,>,, ybi«'» ]»*

Kuetz., Bac. Tab. XXX. 1-V V, V,',. I hunk. pag. 1
<°-

Tab. XXXII. Fig. 14-ir>.
"

Dubowce -— staw.



7. C. gibberula (Ehr.), Kunze, Revis. gen. plant. II. pag. 831, ie&

De-Toni 1. c. pag. 786, Nr. 3129. EpMemia </iU, n,h,

(Ehr.), Kuetz., Bac. pag. 35. Tab. XXX. Fig. 3. Schmn.

Preuss. Tab. I. Fig. 1. Van Heurck, Syn. pag. 140.

Tarnopol, Iwaczow gorny, Dubowce (s t a w v ; \V..n.-

bijowka — bagno za stawem.

var. producta Grun. 1. c. Tab. VI. Fig. 9. Van llnuvk.

Syn. pag. 140. Tab. XXXII. Fig. 11— 13.

Jeziorko miedzy Ladyczynem a Zazdrosci^.

XXX. Gen Eunotia Ehr. [1837J.

1. E. Arcus Ehr., Van Heurck, Syn. pag. 141. Tab. XXXI V.

Fig. 2. Himantidium Arcus Ehr., Kuetz., Bae. Tab. V.

Fig. 22, 23. Tab. XV. Fig. 3. Tab. XX. Fig. 43.

Jezioro „Dejowe" blizko Bawor6wki („Koraisarzowki u
);

jeziora w Halbertowce i pod, Salaszami.

var. curtum Grun., Oest. Tab. III. Fig. 16.

„Zastawki" — pod Zazdroscia.

2. E. major (W. Sm.), Rabenh., Van Heurck, Syn. pag. 142. Tab.

XXXIV. Fig. 14. Himantidium majus W. Sm., Himanti-

dium bidens Greg.

Long.= 97 p.; Iat.=16;x.

Tarnopol — lewy, moczarowaty, zamszony brzeg sta-

wu. Jeziora: „Sine", „Cyganowe u
i w Halbertowce.

3. E. peetinalis (Dillw.?),' Rabenh., Van Heurck, Syn. pag 142.

Tab. XXXIII. Fig. 15—16. Ih'uiantidimn pectinate Kuetz.,

Bac. Tab. XVI. Fig. 11. Grun., Oest Tab. III. Fig. 19 c—e.

Himantidium minus Kuetz., Bac. Tab. XVI. Fig. IOC 1—4
);

Eunotia minor Van Heurck. Tab. XXXIII. Fig. 20-21.

Eunotia denticula Rabenh., Schum.. I>iat. Tatra, Tab. I.

Fig. 4. Van Heurck, Tab. XXXIII. Fig. 14.

Bagno po stawie w Nosowcach; Dubowce — staw;

jeziorko na -bohatkowieckim" stepie, opodal Ziarowki.

4. E. paludosa Grun., Oest. Tab. Ill (6) Fig. 10, pag. 336, De-

Toni 1. c. pag. 798, Nr. 3167.

Jeziorko opodal Ziarowki i „Zastawki u — pod Za-

zdroscia,.

XXXI. Gen. Pseudo- Eunotia Grun. [1865].

1. P. lunaris (Ehr.), Grun., Ins. Bank. pag. 7 (sub Ceratoneide),

Synedra lunaris Ehr., Kuetz., Bac. Tab. XIII. Fig. 1, 5.

Tab XV. Fig. 1. Eunotia lunaris Grun. in Van Heurck,

Syn. pag. 144. Tab. XXXV. Fig. 3-4.



?
Zastawki" —pod Zazdroscia.; Rakowiec— „Tudynka";

dolki wsrod mokrej laki pod Wygoda przy drodze z Bo-

ryczowki do Iwanowki.' Jeziora: pod karczma, Salasze,

„Cyganowe", „Dejowe", „Tymczycha", miedzy Ladyczy-

nem a Zazdroscia., opodal Ziarowki, „Sine a ad Ludwikowka.

S t a w y : Czernichowce, Nosowce — (bagno po stawie),

Bohatkowce, Jezierna.

var. subarcuata (Naeg.), Grun., Van Heurck, Tab. XXXV.
Fig. 2.

Czeruichowce — staw.

var. bilunaris (Ehrb.), Grun. 1. c. Synerfra hiliinaris Ehr..

Kuetz., Bac. Tab. XV. Fig. 4.

Jeziorko na „bohatkowieckim" stepie, opodal Ziarowki.

XXXII. Gen. Ceratoneis Ehr. [1840].

1. C. Arcus (Ehr.), Kuetz., Bac. Tab. VI. Fig. 10, De-Toni 1. c.

pag. 814.

Tarnopol — staw.

Ordo III. Cryptorhaphideae II. L. Sm.

Fam. Melosiraceae [Kuetz. (1884)], De-Toni [1890].

XXXIII. Gen. Gaillonela Bory ») [Melosira Ag. (1824)].

1. O. varians Ag., Kuetz., Bac. Tab. II. Fig. 10. Van Heurck,

Syn. pag. 198. Tab. LXXXV. Fig. 11—15.
Sosnow — rowy przy drodze; strumyczek, ptynacy

z jaru lesnego pod roost na drodze z Krowinki do Trem-
bowli; Krowinka — pale, wspierajace sluze, i kola mlyna;

Worobijowka — pod sluza, mlyna;' Bucni6w — sluza miyn-

ska; Tarnopol — staw; Iwacz6w g6rny — staw; Czerni-

chowce — staw; Krowinka — staw; Zbaraz — staw; staw

za Iwanowka. w polach; Borycz6wka — Sluza mJynska;
Czernichowce — zrodlo wapienne.

2. O. subftexilis Kuetz., Bac. Tab. II. Fig. 18.

Jeziora: w Halbertowce i „Tymczycha" w Sosno-

wie. — Sosn6w — rowy z plynaca. 'woda, przy drodze

(diam. cell, veget. 20 }/.; diam. auxospor. 48 |x. Die 3,

VII, 1892); stawy: Dubowce, Stechnikowce, Iwacz6w
gorny; Isypowce, Tarnopol, Bohatkowce.
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G. distans Kuetz., Bac. Tab. II. Fig. 12. Van Heurck. Syn.

pag. 199. Tab. LXXXVI. Fig. 21—23.

Bucni6w — sluza; Worobijowka — strumyczek, lewe

ramie rzeczulki; jeziora w Halbertowce.

G. tenuis Kuetz., Bac. Tab. II. Fig. 13.

Stawy: Dubowce, Tarasowka, Zbaraz. \A orolnjnw-

ka — razem z G. distans; Sosnow — rowy przy dworze;

jeziorko pod Ladyczynem; Bueniow — sluza przy mlynie —
miedzy Oedogonium spec.

XXXIV. Gen. Orthosira Thw. em. Heib.

0. orichalcea (Kuetz.), Sm.

Bueniow — brzegi Seretn; Sosnow— rowv przy d\v<>-

rze; Worobijowka — strumyczek i staw: Seredyikv

staw; Bobatkowce — staw.

var. crenulata (Kuetz. ). Kirch.. Alg pas?. 217. Van Heurck.

Syn. Tab. LXX XVIII. Fig. 3-4.

Czernichowce — staw; Zbaraz - staw; jezioro pod

karczma. Salasze;- r6w pod mostem kolejowym, pod Fod-

brzezna,, miedzy Biala. a CzystyJowem.

0. Boeseana (RablO. Kirch. 1. c. pag. 21,. .AW W,-,,,,,

Rabh., Van Heurck, Syn. pag. 199. Tab. LXXXIX.

Fig. 1—6.
Sosnow —rowy pod dworem; Iwaczow gorny- staw

;

brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a <Luka Wielka,.

XXXV. Gen. Cyclotella Kuetz. [1833].

G. operculata Kuetz., Bac. Tab. I. Fig. 1, 12 et 15. Van

Heurck, Syn. pag. 214. Tab. XCIII. Fig. 22 et 28

Brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a <Luka Wielka;

stawy: Iwaczow gorny, Dobrowody, Tarnopol, Bohatkowce,

C. fSZana Kuetz, Bac. Tab. XXX. Fig. 68. Van Heurck,

Syn pag. 214. Tab. XCIV. Fig. 17-19. (var. rectangu-

lata Breb).
Czernichowce - staw; Krowinka - staw.

C KH'tzinyiona Chauvin., Van Heurck, Syn. pag. 214. lab.

XCIV. Fig. 1, 4 et 6.

Diameter cell.= 19 p..

Stawy: Zbaraz, Krowinka, Tarnopol Worobijowka,

Dobrowody, Seredyiice.

. C. Uneata (EhrbA Grun.. var. eugh/pta ^hhrb..-.. Grun. m V.

H, Tab. XXX. Fig. 33.

Krowinka — staw.



Class. Pliycophyceae.

Ord. Nematogenae Rabenh.

Fam. Rivulariaceae.

I. Gen. Calothrix Ag. em. Tlmr.

1. G. sabulicola (A. Br.) Kirch., Alg. pag. 220.
„Zastawki" — rowy wsrod laki mokrej, zamszonej—

pod Zazdroscia.

II. Gen. Mastigonema Fisch.

1. M. aerugineum (Kuetz.) Kirch. Alg. pag. 220. Nr. 596.
Odplyw zrodla na lew^ni brzegu stawu w Stechni-

kowcach; „Sine" jezioro na polach, nalezacych do Ludwi-
kowki, w zlozu Nostoc lichenoides.

III. Gen. Rivularia Roth. [Agardh (1824)].

1. R. angulosa Roth., Ag., M. Bornet., Les Nost. heteroc. pag. 6.

Gloiotrichia natans Rabenh., (Born, et Flab.. Rev. II.)

pag. 369.

„Cyganowe" jezioro na stepie „ strusovv.sk im".
var. gigantea (Trent), Kirch., Alg. pag. 222.

Zatoki po Serecie pod Olcha,
2. R. Pisum Thur., Kirch., Alg. pag. 222.

Jezierna — staw.

var. durissima (Kuetz.), Kirch. 1. c.

Zatoki po Serecie pod Oleha. — na lisciach Stratiotes

aloides.

Fam. Scytonemaceae.

IV. Gen. Scytonema Ag.

8, vi,<ei»i„atum Thur., Gutw., Fl. ffl ok I
Tab. III. Fig. 33.

Bohatkowce — staw.

V. Gen. Tolypothrix Kuetz.

T. Aegagropila Kuetz., Kirch., Alg. pag. 227
long. cell.= 4-8 fi.



Jeziora w Halbertowee.

var. pulchra Kabh., Kirch., Alg. pag. 228.

long. cell. veg. = 13 \j., lat. = 13 p.

„ „ limit.- 9 ft
— 1 3 [x, lat. = 1 8 u

Tarnopol — moczarv zamszone na Irwvni brzcgu stawu

2. T. W»»/^-i' Kirch.. iSi/mphtjosiphon Wiwinrn Hilse.), Kirch

Alg. pag. 228. Nr. 613.

Tarasowka — staw.

Fara.

VI. Gen. Nostoc Vauch.

1. A7", sphaeroides Kuetz., Kirchn., Alg. pag. 233.

cell, veget. crass.= 35^, long.= 3"2jx.

_ limit. „ =4-8ft, „
=4'8 it — 6"4 [t

Dolki wsr6d mokrej hiki pod Wygudi* przy drodze

z Boryczowki do Iwanowki.

2. JV. lichenoides Vauch., Kirch., Alg. pag. 233.

cell, veget. long. = 7;j-, crass. = — 5 p-

„ limit. „ =9 p., „ =7 a — 8 a

Tarnopol — moczary zamszone na lewym brzegu sta-

var. 'sphaericum (Vauch.), Kirch., Alg. pag. 233.

long. cell. veg.=4-6^ — 4'8a= lat.

„ „ limit. = 6 a - 6-9 [i, lat. = 69 ft- 7 f*

diameter coloniae 172 -5 a

Zatoki po Serecie pod Olcha; Ifosowce — bagno po

stawie, zarosle Hippuris.

3. AT. raMsc<mm Ag., Kirch., pag. 234.

cell. veg. long. =lat.= 4-6 [x

„ limit, long. = lat.= 6-9 p.

Na darniach, pokrywajqeyeh studnie wjarze przy spa-

lonym kosciele w Strusowie.

4. N. inundatum Kuetz., Kirch., Alg. pag. 235.

cell. veg. crass.= 34 p.

„ limit. crass.=57 [J. — 69 a

spor. crass.= 6-9p-, tang.«9*2 a

Iwacz6w gorny - staw, dma 11. VIII. 1891.

tz., Kirc" "

= 4-6 ft, i

„ -«•» f
„ =6'9 p.

- staw^dniaTr VIII. 1891.



6. iV. agglutinins Menegh., Kirch. 1. e. pag. 234.

cell. veg. long. = 4*6^, crass. =57 p.

„ limit. „ =5*7 \j. — 6-9 [/., crass. =69 [*

sporae „ = 13'8|x, crass. = 9-6 [/.

thallus sordide-coeruleus, asymmetrieus.

?teehnikowce — odplyw zrodJa na lewyni brzegu star

wu, dnia 11. VIII. 1891.

VII. Glen. Anabaena Bory.

1. A. Flos aquae Kuetz., Kirch., Alg. pag. 235.

Bohatkowce — staw na Strypie; Zbaraz — staw.

2. A. intricate Kuetz., Kirch., Alg. pag. 236.

cell. veg. long. = lat. = 4'4 p.

„ limit. „ = 6'9|a, lat. = 57 (/.

Iwaczow gorny — staw.

3. A. Hassalln > Kuetz. , Wittr., Alg. 1889. pag. 56. Dolicho*[>eri)uun

IlassaUii \AnaI,aena n'rri'natis Rabenh. sec. Born, et Flak).

Cellulae vegetativae spharicae velpaullo compressor V-1

8 \j. crassae et 9 u. longae. Cellulae limitaneae 7 [J.— 9 (*

longae et latae. Sporae 21\>.~23 u. longae et 115 u lata*.

Bohatkowce — staw na Strypie 1

) dnia 5. VIII. 1891.

VIII. Gen. Aphanizomenon Moir.

1. A. Flos aquae Allm., Kirch., Alg. pag. 236.

Nosowce — bagno po stawie, zarosle Ilippuris; Baza-

rzynce — staw; Tarasowka — staw.

IX. Gen. Sphaerozyga Ag.

1. 8. polyspermia Rabh., Kirch., Alg. pag. 235.
cell. veg. long. =5 ;x—6*9 jjl—9 2 |*— 11-5 ft

„ „ crass. = 4'6 jx

„ limit, long. = 6*9 p.—9'2 u

sporae long. =115 a, lat. = 6'9{/.

Tarnopol — moczary zamszone na lewym brzegu stavvu.

X. Gen. Cylindrospermum Kuetz.

1. G. macrospermum Kuetz., Kirch., Alg. pag. 237.



Rakowiec — „Tudynka"; Stechnikowce -

Fam. Oscillariaceae.

XI. Gen. Chamaesiphon A. Br. et Grun.

nfervicola A. Br., Rabh., Fl. Sec. II. pag. 1 1S.

Dolki wsrod mokrej Jaki pod Wygoda.. przy

Boryczowki do Iwanowki.

XII. Gen. Lyngbya Ag. [1824].

Szlachcince — staw.

2. L. Phormidium Kuetz., (Phorn

ploca Phormidium Thur.).

Crass. vag.= 9{/.; crass. filamenti= 5 ,7 (/..

Rakowiec — „Tudynka".
3. L. ohscura Kuetz., Kirch., Alg. pag. 243.

Crass. vag.= 18-4|A-, long, cell veg.= 2-3;x.

Nosowce — Horodyszcze — bagno po sti

XIII. Gen. Microcoleus Desm. em. Thu

1. M, terrestris Desm.

XIV. Gen. Oscillatoria Vauch. [1803]
l
).

1. 0. subtilissima Kuetz., Kirchn., Alg. pag. 245.

Staw w polach za Iwanowka; Strusow - odptyw zro-

dla przy spalonym kosciele.

2. 0. tenerrima Kuetz., Kirch., Alg. pag. 245.

Tarnopol — lewy brzeg stawu, moczary; Zbaraz —
staw; Strusow — odplyw zrodla; Krowinka — brzegi rzeki

koJo mostu.

Staw w polach za Iwanowka.; Strus6w —
brevis; Szlachciiice — staw.

4. 0. chlorina Kuetz., Kirch. 1. c.
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Lat. cell. = 2-3 p; long. cell.=34 i*.

Worobijowka — staw; jeziora w Halbertowce.

0. leptotricha Kuetz., Kirch. 1. c.

Lat. cell.= 2-3;A—2-4[x-3, long.= 4"8
j/..

Bazarzynce — staw; Iwaczow gorny — staw; Stechni-

kowce — staw; zatoki po Serecie wsrod la,k pod Bucnio-

wera, gdzie tworzy ciemno-smaragdowe powtoki na obuniar-

, lych lisciach Acorus Calamus i Equisetum palustre razera

z Oscillatoria major, chalybea i antliaria.

0. rupestris Ag., Kirch., Alg. pag. 246.

Long. cell. =2-3^ — 4"6 [/..

Crass. n
— 7 ;x.

Iwaczow gorny— sluza mlynska; Worobijowka — staw;

Strusow — odplyw studni w jarze przy spalonym kosciele.

0. antliaria Jiirg., Kirch., Alg. pag. 246.

Crass. filamenti= 4-6(i.— 4-8(jl.

Long. =^2 jx—2-3 p—4;6 p.—4-8 p.

Worobijowka — staw; Czernichowce — staw; Szlach-

cince — staw; Tarnopol— lewy, moczarowaty brzeg stawu

:

Bohatkowce — staw na Strypie; bagno wsrod pol pod

Pleskowcami; Bucniow — zatoki po Serecie wsrod Ja,k.

0. violacea Wallr., Kirchn., 1. c. pag. 246.

Sosnow — rowy z plyn^ea woda, tuz pod dworem.
0. tenuis Ag.

var. aerugineo-coerulea (Kuetz.), Kirch., Alg. pag. 247.

Crass, cell.= 3-2 p.—4 u.—4-8 u..

Crass, cell.= 6-4 u.; long. cell.= 2 [x.

Boryezowka — na sluzie mlyna.
var. limosa (Ag.), Kirch. 1. c.

Crass, cell.= 8 [jl; long. cell.=32 p..

Miedzy plonemi nitkami Spirogyra spec, w si

Iwan6wka..

0. subfusca Vauch., Kirch. 1. c.

Crass. 4 -

8fjt.; Long. cell.= 2 p.

Bernadowka— odplyw zr6dla przy drodze z Ti

Krowinka — brzeki rzeki kolo mostu.
var. phormidioides Kirch. 1. c.

Strumyczek, pfynacy z jaru lesnego popod
drodze z Krowinki do Trembowli.

0. anguina Bory, Kirch., Alg. pag. 247, Nr. 687.
var. dulcis Kuetz., Kirch. 1. c.

Crass. filam.= 9-2p; long. cell.= 2-3 p.

Worobijowka — staw.



0. chalybea Martens, Kirch., Alg. pag. 248, Nr. 688.

Crass, filam. - 8 jx—12-8 |*—144 [*—9 |x-9-2 ^
Long. cell. -fr2> — — 4-8 \l—3 [a—2-3 fc.

Bucni6w— zatoki po Serecie wsrod iak: Bohatkowce-

staw; Czernichowce — przy brzegach stawu; Tarasowka -

Halbertowce.

13. 0. brevis Kuetz., Kirchn. 1. c. pag. 248, Nr. 689.

Crass, fil.— 4'6(Jl; crass. apic.= 2-3p.

Long. cell. = 2'3 [a.

Darniowe pokrycie studni w jarze przy spalonym ko-

sciele w StniMnvu". Hohatkowce — staw.

14. 0. Frolichii Kuetz., Kirch., Alg. pag. 248, Nr. 690.

a) genuina Kirchn. 1. c.

Crass. filam.= 16 p.— 18 p..

Long. cell. = 2-3^-4-6^.
,

Strus6w — pojedyncze nitki, miedzy 0. rupestns Ag.;

Sosnow — „Tudynka"; Bohatkowce — staw; jeziorko na

„bohatkowieckim a stepie, opodal Ziarowki; Steclmikowce —
staw, Tarasowka — staw; Zbaraz — odpiyw zr6del.

var. dubia Rabh., Kirchn. 1. c.

Crass. filamenti=l2-8!JL

Kutkowce - zrodto pod lasem na brzegu tarnopolskiego

stawu; Taras6wka — staw.

15. 0. maio
Crass.

Bohatkowce' — staw na Strypie; zatoki po Serecie

wsrod lak w Bucniowie.

16. 0. princeps Vauch., Kirch., Alg. pag. 248, Nr. 692.

Crass, tilamenti 41 u—60 p~

Rakowiec — „Tudynka" ; Worobijowka — za stawem.

17. 0. podolica Gutw. nov. spec.

Thallo sordide brunneo-cyaneo, e filumeatis recfis apican

versus attnnmiis compu.ito, rrltvHs fih,me„torum ad dissepi-

menta tr.;>»,;;-s.,ln, /.„/.<.</> cn.srrirUs, plasmate cyaneo.

Crass, filamenti 6*7 (t; long. cell.= 2-3 p. .

Hab. in fonte ad sinistral ripam stagni ad Stecnm-

XV. Gen. Spirulina Lk.

ten Kuetz., Kirch., Alg. pag. 250, Nr. 702

Steclmikowce — odpiyw zrodla na lewym brzegu

; Rakowiec — „Tudynka".



im Kirch., Alg. pag. 250, Nr. To
ginea Kuetz.).

Worobijowka — zrodlo przy mtyni*

Fain. Chroococcaceae.

i XVI. Gen. Merismopedia Meyen.

1. M. elegans A. Br., Kirch., Alg. pag. 258, Nr. 716.

„Cyganowe" jezioro na stepie „strusowskim".
2. M. glauca Naeg., Kirch., Alg. pag. 253, Nr. 717.

Crass, cell. 5 p— 6j/.; long.= 7 [A.

Worobijowka — bagno za stawem; Bohatkowce— staw

;

Bucniow — brzegi Seretu ; Tarnopol — staw, Wbrobij6w-
ka — staw, Seredynce — staw, Krowinka — staw, Do-
browody — staw- Czernichowce — staw, „Zastawki u —
pod Zazdroscia,; Krowinka — brzegi rzeki kolo mostu —
miedzy plonemi nitkami Oedogonium spec.

XVII. Gen. Tetrapedia Reinsch. [1867].

glaucescens (Wittr.), Boldt, (Arthrodesmus? gl;

Jezierna — staw; Szlachcince — staw; „Cyganowe"
jezioro na „strusowskim" stepie; jezioro „Dejowe" blizko

folwarku Baworowka („Koraisarzowka"
N

Stawy: Worobijowka i Tarnopol.

XVIII. Gen. Coelosphaerium Naeg.

1. G. Kuetzingianum Naeg., Kirch., Alg. pag. 254.
Brzegi Seretu, miedzy Bucniowem a Luka Wielka.

XIX. Gen. Gomphosphaeria Kuetz.

1. O. apom'na Kuetz., Kirch. 1. c. pag. 255, Nr. 723.
Bucniow — brzegi Seretu; Tarnopol - - staw; Bohat-

kowce — staw; „Zastawki" — pod Zazdroscia,; jeziorko

miedzy Ladyczynem a Zaasdroaci%; jezioro ..Sine" na po-

lach, nalezacych do Ludwikowki; „Cyganowe u jezioro na

n8trusowskim" stepie.



XX. Gen. Gloeocapsa Naeg.

G. polydennatica Knot/,, Kirch., Alg. pag. 257, Nr.

Diam. cell. c. integum. = 25 -3 p..

XXI. Gen. Aphanocapsa JNaeg.

Ciutw. Fl. gl. ( ,k. Lwowa pag. IK).

Zbaraz — podmurowania domow i wilgotne br/.i-g

XXII. Gen. Chroococcus Naeg.

1. 6'. v.olmerens Naeg., Kirchn., Alg. pag. 261, Nr. 740.

Dubowce — staw.

2. 0. taiy/«fos Naeg., Kircl... Alg. pag. 202, Nr. 751.

Worobijowka —staw; Tarnopol — moczary na

brzegu stawu.

a) chahfbeus (Rabh.), Kirch., Alg. 1. c.

Diam. cell.-30 p..

pZastawki" — rowy wsrod laki mokrej, zai

pod Zazdroscia.

3. C. macrococcus Rabh., Kirch., Alg. pag. 262, Nr. 752.

„Zasta\vki" — pod Zazdroscia.

IV. Spis literatury i objasnienia skrocen w toku

rozprawy uzytych.

iary Conj. = De -Bary . Untersuchungei die

gaten Leipzig 18;

• e Sib. Flor. = O. c. Ett g till

. K. St. Vet.-Aka. 1 liar

:
e Subfos. Gotl. = (.. Ho
(Botaniska Notisei 1MI2X

Svstema Algarum De C. — A. Agardl

(1889). Extrait du Bulletin de la S.x-i

XXXVI 1889.

i.-:,! ...;.:,-. '

!
'



Bornet et Flah. Rev. II. = Revision de Nostocacees heterocj

dans les principalis herbier de France I—IV. (Ann. scienc. nat. 1887, 1888).

B o 1 d t Sib. Cblor. = R. B o 1 d t. Bidrag till kannedomen om Sibiriens Chlo-

rophyllophyceer. Stockholm 1885.

B o 1 d t Gronl. = R. Boldt. Desmidier fran Gronland. Stockholm 1888-

Cleve Finl. Diat. = P. T. C 1 e v e. The Diatoms of Finland. (Acta Soc. pro

Fanna et Flora Fennica, VIII. n. 2. Helsingfors 1891).

Cleve Sver. Desm. = P. T. Cleve Bidrag till kannedomen om Sveriges

Sotvattensalger af familjen Desmidieae. (Oefvers. af K. vet. akad. Forhandl.)

Stockholm 1863.

C o o c k e On s. D. n. to Brit. = M. C.Cooke. On some Desmids new to

Britain in 1880. (The Journal of the Quekett Microscopical Club. Vol.

VI. 1881).

D e 1 p. Spec. = J. B. Delponte. Specimen Desmidiacearum subalpinarum.
Torino 1877.

D e - T o n i Syllog. = J. B. DeToni. Sylloge algarum omnium hueusque
cognitarum Vol. I. 1889. Vol. II. 1891 Patavii.

Elfv. Anteck. = F. Elfving. Anteckningar om Finska Desmidieer. Helsing-

Gay Conj. =-- F r. Gay. Essai d'une monographie locale des Conjuguees. Mont-
pellier 1884.

Gay Not. Conj. = Fr. Gay. Note sur les Conjuguees <lu Midi de la France.
(Bulletin de la Societe botanique de France. T. XXXI. Paris 1884).

Gay Recher. = F r. Gay Recherches sur le developt
de quelques algues vertes. Paris 185

der Arctischen Diatomaceen. Stockho
a. Nav. = A. G r u n o w. Ueber neu<

Erste Folge. Diatomaceen, Familie IS

a. Nitzsch. = A. G r u n o vv. Die

. Ins. B. = A. Grunow. Susswasser - Diato
von der Insel Banka nebst Untersuchungen iibi

und Frustulia. Leipzig 1865.

Materyaly do

Czesc II. Krakow 1890. (Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej Akad.
Umiej. Tom. XXV. 1890).

w. Vorlauf. = R. G u t w i ,\ s k i. Zur Wahmng der
Mittheilungen iiber einige neue Algea-Species und -Va rirtiiten aus ,h

Umgebung von Lemberg. (Botan itt. \r «.). Cassel. IS'JO

w. Fl. gl. ok. okolic Lwowa
.Flora al -am n agri leopoliensis Krak.'.w l.^.M (Sprawc

Tom. XXVII. Krs k6w 1892).
w. Baykal = R Algarum e lact [5ayk.il

Kamtschatka a clariss. prof. Dr 15. Dyl.-.wski 77 reportutanii

diatomacearam lacus B;

franco-gallicorum acuum comparatio. (La Nnova Votari^i;



1 u t w. Mat. Cz. III. - R. O u tffiuski >

('/.,;,• Ill Krak.'.w 1892. (Sprawozdani

XXVIII. Krak6w 1893).

}ntw, Gl. st. na Zbruczu = R. Gutwins
(Sprawozdanie Kom. fizyogr. Akad. Uu

;. Prodr. = A. II a n s g i r g. Prodroi

. Theil. Heft 1 uud 2. Prag. 1886—1

m von Dr. F. Colin. 2 15. I. H. - Algon Breslau l.
k

l Ostpr. = G. K 1 e b 8. Ueber die Potmen elnigor Gatti

aieen Ostpreussens. Konigsberg 1879.

it. do fl. alg. Syb. = W. K o z t o w s k i. Materyaiy d

6w Syberyi (po rosyjsku) Kij6w 1888.

Jac = F r. T r a u g. K u e t z i n g. Die k.eselschahgen I

tomeen. Nordhausen 1844.

Krit Rem. = G. L a 2 e r h e i in. Kritische Bemerkimj

3 7h £lr WAV,;! G Lu,,vh,-im. Bidrag till Sveriges A.gflora.

Vetensk. Akad. Fl
'-

. . . . ^
d Desm. . P. M. L u n d e 1 1. De Desmidiaceis. quae in Suecia inventae

sunt observations critieae. Upsaliae 1871.

, 1 «.
' noam - T Liitkemuller Desmidiaceen aus der Umgebung des

AtTer^es m OberGsterreich (Verhandl. d. zool.-bot. GeseUehaft XLII. B.

Wien 1893).
einzelliger Algen.

. Symb. = N c

•

ning. Particula quinta (Viden-

Bidrag till Kannedomen om sydligai
N or d s t. Norges. = O. Nor -^ -> . - n

Norges Desmidieer. (Act. Univ. Lund. Tom. IX.). Lund 1873

Nordst. Sandv. = O. N o r d s t e d t. I

'

l
reportatis Lun

Nordst. Lugd. = O. N o r d s t. De algis et Characeis. De Algis

praecipu,- D "*• M Mi L^uno-Bata

- Tom XVI
|

Lnndae 1880

Nordst. Bornh. = 0. N o r d s t e d t Desmidieer fran Bornholm, sai

delvis testamda of R. T. Hoff. (Vidensk. Meddel. ha den natui

v. Kjobenhavn. 1888). f8qq
Nordst Bot. Not. = 0. Nordstedt. Botamska Motisei i°o»-

N u r d s t. Zeal. =-- X o r d s t. Fresliw. Zeal. - ON o r d 8 ted rr

Algae collected by Dr. S. Berggren in New Zealand and Ausxr

holm 1888. , -. , ,, ,w
D e Not. Elem. = G. d e N o t a r i s. Elementi per lo studio dene un

italiche. Genova 1867.
p

. ,„

Petit. Spin = P. P e t i t. Spirogyra des environs de r *n».



submarine. Sec. I—III. Lipsiae 1864—1868.
cib. l'.sm. ok. Krak. = M. Eaciborski. Desmidye okolk

(Sprawozdanie Komis. fizyog. Akad. Umiej. Tom XIX. Krakow 1885).

Cracoviae 1885. (Pamietnik Akad. Urn.' Wydz. III. Tom X.).

cib. Przegl. Ped. = M. Eaciborski. Przeglad gatunkow md
strum. (Kozpr. i Sprawozd. Wwlz. mat. przyr/ Akad. Um. Tom XX. Kra-

k6w 1889).

cib. N. Desm. = M. Raciborski. Desmidye nowe (Desmidiaceae novae).

(Pamietnik Akad. Umiej. Tom XVII.) Krakow 1889.

oil). Desm. Dr. Ciast. .- M. Raciborski. Desmidya zebrane przez Dr.

Ciastonia w podr6zy naokolo ziemi. (Rozprawy Akad. Um. Wydz. III.

Tom XXII. Krakow 1892).

lfs. Desm. = J. Ralfs. The British Desmidieae. London 1848.

i n s c h Algfl. = P. R e i n s c h. Algenflora des miti

. Number^ 1867
i Spec. = P. R e

x,,,.ii
'

ne 1874—75 in Kerguelensi f Eaton collectis. (Journ

. Bot. Vol. XV.
Hist. wyd. korz = J. ki HI a wydetki ko

,,i.lej. (Pam. Akad. 1.7m. Krakow Tom II.

chlorosporees. (Mem. Soc. sc. nat. Cherb. Tom. XIX.) Cherbourg 1875.

R o s t a f. etWor, Ueber Bot. = J. R o s t a f i n s k i und M. Woronin.
Ueber Botrydium granulatum. Leipzig 1877.

Roy et Bias. Jap. Desm. » J. Roy and Bisset. Notes on Japanese Desmids.
(Journal of Botany 1886. London).

Schaarschm. Tanulman. - GyulaSchaarschmidt. Tanulmanyok
a Magyarhoni Desmidiaceakrol. Budapest 1883.

Schmidle Beitraege zur Algf. = S c h m i d 1 e Alg. Schwarzw. und Rhein. m
W. Schmidle. Beitrage zur Algenflora des Schwarzwaldes und der

Rheinebene. (Berichte der Naturforschenden Gesellsch. zu Freiberg B.

VI. H. 1).
Schmidle Deb. Var. - W. Schmidle. Ueber die individuelle Variability

einer Cosmarienspecies. (Hedwigia 1893. H. 3).
A. S c h m. Atlas « A. Schmidt. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Aschersleben

1889-1892.
Schum. Preuss. = J. Schumann. Preussische Diatomaceen. Konigsbcrs IS02.

S e fa o in. Tatra = Schum. Diat. h. Tatr. = J. Schumann. D
der hohen Tatra. Wien 1867.

Turner Some Desm. =W.B. Turner. On some new and rare Desmids.
(Journal of the Roval I V. Ser 2. L Ion L886

Turner East India = T u r n e r Fresh Wat. alg, Iud. - W. B. T timer.
The Fresh W.ti.i iUi. ..• lii-r India K,m ! su ,< \ i „-k i. VI id

Handlings B. XXV. \r, .">. Stockholm ls<)2).

Belgique. Copenhagen, Anv<



nteekningar oin Sk.-iii.li;i:i\ i.-^

Upsaliae ISttf).

JS7±
t r. Prodr. =
(Nova acta Reg. Soc. Sc. U]

tr. Alg. Fasc. = V. B. W i 1 1 r o c k. Algae aquae am
cipue scandinavicae. Fasciculus 21. Stockholm :\ > X

1 e Desm. = Fr. W o 1 1 e. Desmids of the United States.

Gotlands och Oil

Monographiae Oedo<r,m i»-:iruni

V. Objasnienia rysunkow.

,...... ; .-. !

>••
i

a', ('lost. arenUituoi W.-d.l

III

a. Clost. Delpontii (Klebs) De-Toni forma glabra nov. fornu

Clost. Ehrenbergii Menegh. var. podolicum nov. var.

('lost m i if nun (Bory) Ehrenb. forma intermedia nov. for

Pleurotaenium Archeri Delp.

Eammeri Reinsch. var. subbinale Nord. Forma i

„ WittroclU Lund.

„ Klebsi Gutw. Forma.

„ corruptum Turner Forma minor nov. forma.

trachypleurum Lund. var. distichiforme nov var

tetraophthalmum (Kuetz.) Breb. var. Aunde/A W i

_ occidental Turner



Fig. 40. Euastrw

Gregoryi Roy et Bfes. v«r. papU
bigemma Rac. var. podolicum no<

Boldtianum nob.

VI. Alfabetyczny spis rodzajow i gatunkow.

A< htiii utiles Bory

delicatula (Kuetz.), Gran, exilis
Kuetz. gibberala Gran, hungarica
Grun. lKd.lanceolat i .

tusa Schiim. parvula Kuetz V.)',.

Amphipleura Kuetz. ... ]

pellucida (Ehr.), Kuetz. 123.
Amphora Ehrenb 1

coffeaeformis (Ag.), Kuetz. elegans
Greg, libyca Ehrb. 128, lineolata
Ehr. ovalis (Kivl,,:. Ku.-tz ["'.)

salina W. Sm. 128.
Amibaeua Bory 1

intricata Kuetz. 158.

mm \[,,rr. . . 1

Flos aquae Allm. 158.
AphaiKtcapsa Naeg 1

ete Ag. . .

angulosa Vi

Wittr. :.;.

< 'alolhfix Ag. . . .

Campylodiscus Ehrenb.
costatus Grun. noricus :

rali.s W. Sm. 145.

tiaera Borzi .

Facciolae Borzi 71.
Ccatmiris Ehrb. . .

nfervicola A. Br. 159.



Chlamydomonas Ehrenl
. i,oa.»lic:i 102. (•..rniptuiii Turn.

S. civnatmu Raits Sli, C'ui-iiiiiis

Grun 92, Regneln \\ .1

I'otMa-tium Naeg

s|»liaericuni Naeg. 67.

i inm Naeg. . .

K. ,-t/.in-iamim Naeg. 162.

Coleoehaete Breb. . . . .

nellii Hol.lt. v. r.-fuMlatmu (i

\)'t. l.isemina U



Chauv. lineata (Ehrb.). Meneghinia- nulosum Delp. 103-104, subbi-

na Kuetz. operculata Kuetz. 155.

(ylindrociipsa Keinsch 59 102.

geminella Wolle. involuta Eeinsch. Kmloiina Khrenb. . . . . . . 64

elegans Ehrenb. 64,

Cylindrocystis Menegh. . . . .

Bn hisrfo ii Menegh. 78. Amis Khr. major
i
W. Sm 'palu-

dosa Grun. ;

macrospermmn Kurt/, 158.

('yuiatopleura W. Sm. . . . . rYaiiilaria Lyngb. . .

elliptiea i Breb.) W. Sm. 144, So- Desm.
lea (Breb.) W. 8m 144— 145.

Cymbella Ag. . Ralfs 149.

aftinis Kuetz. amj.hiei]ilia!<i Niietc.

125, Cistula (Hempr.i Kirch. 127.

. . .124
rlu.mbuides (Ehr.) De-Ton

cuspiflnta Kuetz. 125\ cvmbiformis aula (Breb.) De-Toni, vulgaris

(Kuetz.) Breb. 126-127, Ehren- (Thwait.) De-Toni 124.
bergii Kuetz. 125. excisa Kuetz.

126. gastroules Kuclz. v. substoma-
tophoraGntw. 126. helvetica Kuetz.

Gailloiieln Bory
,'llcxilis

Kurt/.. 154. tenuis Kuet
ptoceras (Ehr.) V. H. 126, levis

125. Smithii liahh. 127, tumida Gloeooapsa Naeg. . .

(Breb.) V. H. 127. polvd, matica Kuetz. 163.

Cystopleura Breb Gloeocystis Naeg. . . .

Argus (Ehr.). gibba (Khr.) 151, I) La-

Kuetz 152 Ni„\ (Kn.t,
) 151 Iom Naeg. 72.

turgida (Ehrb.) 150-151, Zebra GompiioiM-mii Ag. . .

Denticula Kuetz 111

frigida Kuetz. 141-142.
Desmidium Ag.

aptogonium Breb., Swartzii Ag. 76.

Diatoma DC 145

< 'yu-nu- Khr. 132 — dich.

Km,!/ 1.12. cxiguum Kue z""l33

l

hiemale (Lyngb.) Heib. 145, val-

gus Bory. 145.

|:J2. infricaum

132, lougipes Ehr. 131, mo

Dictyosphaerium Naeg. . . .

Ehrenbergianum N.,,._ puK-h, Hum
Kuetz.' 133'— pMrvalutn

..vngh.)

Diniorphwooeus A. Br. . .

cordatus Wolle. 74.

74
133 subtile Ehr. 130 -
luin Kuetz. 132, tiiigi-lm Ehrb.

Dociiliiuu Breb

Baculum Breb. 82.
<.i»ii.pho<phaeria Kuetz. . . . 162

Encyonema Kuetz
caespitosuru Kuetz, gracile Ra- • uiiatozviroH De-By. . .

(Jmum \lZ"\'

?S '

tricosum (Ag.) Grun. 128.
Enastrum Ehrenb. . .

CrameriRac,denticulatuun Kirch
)

Gay., elegans (Breb.) Kuetz. 11)4 llae,ualoeo(Tiis Ag. . .



60 Esox Ehrenl

Libel ius (

:



Oimliwiiem:!

(Wvstis N:h

N.-u-gelii A
<>l>lliu<-Vtillll!

Naeg. 69.

<H-tli<.>ii-ii T

(Ralfs) Delp. 82
(Breb.) De-By. 83
82- truncatura (1

Protocoecus Ag.

dis Ag. 74.

Pseudo-Eimotia G

S.lii/..Mlil.i!iiys

— Hystrix Lagerh
(Turp.) Kuetz. 6ft-

(Turp.) Breb. 65.

Selenastnim Reu
I'.il.raianum Reii

Sorastruni Kuetz

Naeg.

i-.-li. C.7.

Sphaeroplea Ag
annulina (Roth.) Ag. 59.

Spbaerozosma Corda . . .

Ardieri Gutw. - excavatum R;
- vertebratum (Breb.) Ralfs.

Spirogyr
(Ag.) Kuetz. 74 — eras

Kuetz. —irregularis Na,-
j

galis (I.ilhv.) Kuetz. - max.'.

Mass) Wittr. - neglect* (Ha*

Kuetz. 75— subsalsa(?) Kuetz.



tenuissima (Hass.) Kuetz. 76 - 149,

Spirulina Lk 161

(Ku,r,.: 161.

Spoiulylotiioniiii Ehrenb. . . .

s
''"

'''

' '"'"riim \k'

h
en

Db
'

^'
105

' '""X ''""fj,,-.! Menegh. 108.' al- Tab.'l

ternant; Breb. 107, Avicnla Breb.

106 — contortum Delp. 108, cri-

statum (Naeg.) Arch. 106. cuspi- T.'Hit

daturaBreb. 105,cyrtocerum Breb.

107 - dejectum Hr.'-b. H>:>. den-

ticulatum (Naeg_) Vi.h U»h dUa- (A.:
L
trig

cerum (Ehr ) 107. — Manfeldtii TYtra

Delp. lt>S. miitii-uiii Bu! b 106 - gla-

oblongum Delp. 106, orbiculare

ta Ehrb. 143. -

ntTS.^'^len'l'i'l

142. - tenera Gr€



Zapiski botaniczno z Karpat Sadeckich.

Podat

I>r. Eustachy Woloszczak.

sierpniu r 1K<) I l'i rw <zviii ra/. '
, i |, i-.cli <-itv \.\

dzien, jednak zal.-dwi,.
'

p,'df..iv. dnia inn.hnn' po-ody re^zta dni
hvlv dzdzysteanawKiileuiH-tvlb, j<-d,K-go / tvch diii uzvlem dla
zvviedzenia Pienin. Drugim razem. choc" lmwiWi tn prawie pohorn
»»"^«m. "• "i -t.-.n .v...Mi tak ',ua4, . jAI.v 10 byJo mojem
zyczeniem, gdyz i ten, jak wogole wiadomo, pravvie caty byl
slotny. W wyeieczkacb moich zwiedzilein pasmo yo>skie. .u-aja'<v
od Popradu po prawy br/.eg Dunajea. kt'.re w nioim spisio dla
kr..t>z.'ir.» u-y,-.,,.,. ., _,. na/vwa:n uvdl^ napvw.,/,.j gorv, w niem
hvijcej, Kadziowt'j— pasinem Radziowej. dale] poiri-anieze* wapienne,
maja.ce ten sara kierunek, Pieninv po Czors/.tvn . skafv wapieim.-
Spiski,. hi, H; ( |; u .,u-; ( .r-. dl :l kturvdi uzvt-.n na/.svy Aksamitka.
wreszcie tvzon gorski Lubm'i

, sie-ajacy swem podnozem po lewy
by/eg Diinnj.-a ku}o Kmscicnka. /<• wbralem tvm razoni gory sadec-
kie dlaeelow botanicznyeb . thunaeze tern, ze w podaniach z'Pie-
11111 znajdywaiem niejedno, co wyma^iin spn^towania. ze poblizkie
piaskowce albo mate, albo weale nie byty zbadane. Ze zwiedzenie
tyeh gor, w tak niekor/y^tiiych warunkach. nie nalezalo do przy-
jemnosci, zaledwie potrzebuje wspomnied. Ilez to razy bowiem
wracalem do domu przemoczony ?

Co do cbarakteru roslinnosci gor piaskowcowych moina po-
wiedziec. ze wszydzie jest miiiej wieoej pudnbnv: pasmo Kadziowej
rozni sie. chyba tern od Lubonia, ze na pierwszem rosliny wyz-
Bzych potozen, jak Geum montanum i SWvo cordlfoliu,. pojawiaja



sie nizej jak na drugim, co sie tern tlumaczy. ze pasmo

wej, ktore nawet w drugiej poiowie niaja bylo pokryte w

od'950 m. gruha warstwa sni.-gu . pnsiada sihuejsz.- ..pa.

sza temperature ni± Lubori. kt«'>ry jrst tylko nic/.naeznie

najwiecej podobna roslinnoseia Aksamilka. Dals/.y nau I

C/orsztMi. jak i pograniczc wapieniowe oJ Jy.ali.mi.wki_

soka (Wvso'kic Sk.-itki niniej inleresujaoe. Na \\ysokn-j

sie/nieco charaktrr rosliimosei wapieniowoj . gdyz wysl

i dalej ku wschodowi takie gatunki . kt.'.rych w Piemnac

przy wytomie Dunajca sir m« napotyka, jak Ac,»nhi,„

cum, S'fdum carpnticum , I >or,nt>cuin nuxtrutritin ,
MuUjau

n,<m\ ci prawda. ,- lii*- p jaw iaja sie tn nirki.'.re iv-!m

skie. Xe podczas mych wycieczek nn- m.»gJ< in czr^-i.-]

pionowego zasiagu roslin, to rzec/.a in.-dziwn.-i :
mn\ w t:.

Eqnisetaceae.

Equisetwn telmateja Ehrb. bardzo czeste kolo Kadczy, takze

koto Tylki, Szlaehtowej i Szczawnicy.
_

.

i «to/c«w L. w lasach na dzialc gramcznym miy. zy D-

pradem i Ruskim Potokiem, takze u wylumio Dunajca pod Gol.ea.

i? limosum L. na miace na Swiatkowce w fc>zcza\vme\ nie-

lCZllie

k palustre L. po mokrych miejscach
,

przy brzegach poto-

kow dosyc czeste.
. .

# Awmafe L. zauwazane tylko w Piemnach.

E t,artW«,,i Selkirk . Ut.'.iv na pm-zatkn uyk.mu 1
una,- a

od Szczawnicy przy brzegu Dunajca bardzo hczme wystepuje, na-

potykalem takze przy potoku w Bialej Wodzie.

Filices.

Polypodium vuhare I, dosyc czeste na wapieniach
,
piaskow-

cad, i trachytach, na Luboniu do 1100 m
l%Vopteris polypodioides Fee w Piemnach stosunkowo me-

czeste, tak samo i na piaskowcach.
.

P. dryopteris Fee tylko na piaskowcach i czestsze od po

przedniego, szczeg61nie w wyzszych potoz ma ..

}

P robertiana A. Br. wszedzie na w ipu-iuacli po 1000 m

Pteris aquilina L. brzegiem lasow miejscam, dosyc hczme

do 700 m.
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Blechnum spicant With, w lasach przy g6rnym biegu So-

potnicy dosyc czeste, okolo 800 m.

Struthiopteris germanica Willd. tylko przy potoku Zerce koto

Asplemum frichomanes Huds. na skalach i zwalack wa-

piennych ,
trachitowych i piaskowcowych miejscami.

A. viride Huds. na wapieniach wszedzie, nawet czasem na

piaskowcach, jak n. p. przy Sopotnicy w poblizu Blechnum.

A. septentrionale Hoff. na Bryjaree dosyc liczne, nigdziein-

dziej niezauwazano: tak >am<> i A. gennnuicum , ktore tu szcze-

golnie po stronie wschodniej stosunkowo dosyc liczne, co udowa-

dnia, ze przeciez mieszancem bye nie moze.

A. ruta muraria na skalach i na zwalach w dolnych polo-

zeniach czesciej, si§ga jednak do 1000 m.

Scolopendrium vulgare Sm. w gestych lasach szpilkowych Pie-

nin prawdopodobnie wszedzie, poniewaz jednak rosnie zwykle pod

stromemi skalami, nie cze^sto zauwataae; noniej wi§cej od 500 m.

do 750; na Nowej przy wawozie Smim-wi. rko km-i.-irnieckim, pod

Burzana,, pod Bystrzykiem * na Trzech Koronach w kilku miejscach.

Aspidium 'lobatum Sw. na pasmach szczawnickich , w Pieni-

nach i na Luboniu dosyc czesto do 1200 m.

A. Braunii Doll, rozrzucone na piaskowcach od 490 in. (na

Swiatkowce, Kadziowej) po 1150 m.

A. Swarzianum Koch, tak na wapieniach w Pieninach jak

i na piaskowcach absolutnie nigdzie a nigdzie nie rosnie.

A. spmu/osum Sw. na wapieniach dosyc licznie, najliczniej

jednak na piaskowcach pasma Radziowej i Lubonia, w wyzszych

poJozeniach /. dilatatum.

A. filix was Sw. i Athyrium filix femina Roth, a wogole

ostatnie na najwyzszych szczytach miejscami bardzo licznie o li-

sciach silnie podzielonych.

Cystopteris fragilis Doll, na skalach w nizszem polozeniu

wszedzie. choc w nielicznych okazach.

C. sudetica A. Br. et Milde przy brzegu Dunajca miedzy

Lesnickim Potokiem i Huta, dosyc licznie, rowniez pod Bystrzy-

kiem. O roslinie tej moznaby cze.sciowo powiedziec to samo, co

o Scolopendrium.

Botrychium lunaria Sw. na polanach od szczytu Trzech Ko-

ron po wschodnia, granice. wapieni miejscami, np. pod Wysoka
nawet licznie, czasnn i;aw.-t mi.d/.v dolnemi skalkami, jak np. kolo

Jaworek; takze na Aksamitce na Spizu.

L npii 'in in selago L.



L- tak na piaskowca L-h jak i na wapieiuach

nie rosnie. Poniewaz w Knappie L. Selngo z Pienin me pixlanr.

sa,dz§, ze Berdau uwazal okazy, rosna.ce pod Golica, za L. am,otunii,i.

L. clavalum L. na pasmie Radzi.-wej. szcz.'gulnie pi>d grzbu'-

tami dosyc czeste, na Rogaezu bardzo licznie.

SelagineUa spinosa P. B. na Szafranowce i na pasmie p-^ra-

nicznem na polanach dosyc licznie. szozegolnn' oil Kal)>zt\na p<>

Jedline; w Pieninaeh nmiej licznie zamvazana, np. na Siodelku.

Conifcrae.

Juniperus communis L. na jalowyck miejseach wszedzie j»o-

SP01 J
j. sabina L. identyczny z roslina.. kt6ra zbieratem w Szwaj-

caryi nad Inem, rosnie tylko na Sokolicy, na Kaczej i Gohcy

nanadzwyczajstromveh se'ianach. tak. ze ,>l,ee 1Ue tylko jedynv .Ian

Rogiec z Huty jeszcze odwazyl sie, wdrapac po seiame Golicy,

aby udowodnic, ze posiada odwage jak dawniej. przygotowawszy

sie naprzod znp.dnie na smiere. N .ti.ralm .
u.; yniJ to w>zystko

bez mojej wiedzy. Na Facimiechu zostala roslina znis/.e/.ona. >"

w Pieninaeh przez g6rali poszukiwana podobnos jak, 1
Karstu ,

dla koni. Prawdopodobnie nie byla ona dawniej taka rzadkoscia,

iak teraz.
. , , Dl «

Finns silvestris siega dosyc licznie meco powyzej Starego ba-

cza; koto Szczawnicv jest rzadkoscia,.

Picea vuf V"
najwyz^zvrh szezyt eh. ,

<

-

ni/ej mieszana z Jfe o^o Nill, ostatnianajczestszamoze na Nowej.

ZemVe intermedia Fisch., £. wfcWca Led. dosyc l.ezne >t uv

okazy pod Luboniem kolo Kroscienka okolo 700 m. Oczyvviscie

musial tn dawniej istniec caly drzewostan ,
ktorego tv

pozostaly. Szyszki tego swierka znacznie mmejsze mi u swierka

alpeJS

TaL baccata L. widziaiem pod szczytem Trzech Koron od

strony zamczyska S. Kunegundy jako krzew
;

kolo Szczawmcy

wcale jej niema.

Gramineae.

Phleum pratense L. po lakach i rumowiskach, czeste na wa-

Pl6Dia

p
h '

alpinum L. zdaje sie bye wszedzie na polanach najwyz-

szych pasma Radziowej; zauwazalem je na Radziowej 1
<JUU m.

Holcus mollis L. na lakaeh i bra-iem pol rozrzucony.

Anthoxanthum odoratum L. wszedzie; bardzo obncie na po-

lanach Radziowej i Lubonia. _,!.•„:„
Milhoa efosu,* L. wlesie na wapiemach tylko na grzbiecie

na wschod od Wysokiej; na pasmie Radziowej czetoie>
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Setaria viridis P. B. po polach i ugorach, szezegolnie na po-

graniczu dosyc cz§sta.

Agrostis vulgaris With, pospolita; bardzo licznie na Rogaczu

i Luboniu do 1100 m.
Calamagrostis arundinacea Roth, pospolita po polanach na

piaskowcach ; na wapieniach zas napotykalem wszedzie tylko G va-

ria Host.

Trisetum pratense Pers. Avena fiavescens L. miejscami ; w par-

ku na Miedzinsiu, przy Pienskim potoku , na polanie Radziowej.

Avena sativa L. siega na pugr.-iniczu rnwnicz i na pasraie

Radziowej po 900 m.; ze zboz najez§sciej tu siana.

Sieglingia decumbens Bernh. po lakach i polanach na pia-

skowcach, chocby i w obrebie wapieni.

Sesleria coerulea Ard. na wszystkich wapieniach; w w^wozie

Hoinole pokrywa prawie wylacznie cab; prostopadle sciany.

Poa annua L. pospolita, szezegolnie w poblizu mieszkan.

P. alpina L. raczej P. badensis
,

ktora latwo bez kwiatow

i owocow da sie wyroznic, zdaje sie bye tu co najmnirj oadej

rzadka, roslina,, bo nigdzie jej odszukac nie inoglem.

Poa nemoralis L. wprawdzie wszedzie, leez na wapieniach

nie tak pospolita.

P. pratensis L. po lakach a nawet i rumowiskach wapien-

nych, lecz niezbyt pospolita.

P. Ghaixii Vill. na pasmie Radziowej na polanach i w lasach

dosyc cz§sta, na Luboniu pod szczytem i na szczycie bardzo obh-

cie do 1200 m.
P. compressa L. po skatach i jatowych miejscach dosyc czesta

w nizszych poloze'niach.

Qlyceria plicata Fr. wszedzie po mlakach na piaskowcach
i na wapieniach. a tu z natury rzeczy rzadsza.

Briza media L. po lakach i polanach po najwyzsze szczyty.

Melica ciliata L. pospolita na wszystkich skatach wapiennych.

M. nutans L. we wszystkich lasach i zarosSlaeh nie rzadka.

Dactylis glomerata L. zdaje sie, bye nie czesta, po 950 in.

Ggnosurus cristatus L. Na jatowych miejscach wszedzie, nad-

zwyczaj obticie na Luboniu.

Festuca glauca Lam. Po skatach wapiennych, takze na Aksa-

mitce niiejscami bardzo czesta.

F. rubra L. po suchszych Jakach dosyc
1

pospolita.

F. gigantea Vill. W I -h pospolita.

F. elatior L. po lakach , trawnikach i przy brzegaeh pol

Bromus ramosus Huds. B. asper var. ramosus Hackel. w la-

sach w Pieninach bardzo cz^sty.



B. inermis Leyss. w zaroslach u podnoza Lubonia tu i owdzie.

Bmckypodwm pmnatum P. B. w zaroslach u podntta Lubo-

nia miejscami.

5. silvaticum P. B. na wapieniaoh w la-arh cz».'stc.

Lolium perenne L. pospulit.- na otwarlvch nnfj.-oarh p>> ii> !

^>
'"•

L. temulentum L. var. macrocfaetM A. Br. w BDOZU okOIO

Kroscienka miejscami.

Agropyrum caninum P. B. w lasach i na zwinuv^ku p.„t<.,.-

lica, na Bryjarce, na Smolegowej powyzej Jaworek.

JVardws' aftvcte L. Na lakach i polanacb wszedzie posp-.liia.

Cyperaceae.

Carex Davattiana Sm. na mokrej lace pod Rabsztynem do-

C. nVensLara na Aksamitce, na Trzecb Koronaeli po'lSUm..

na Nowej, na Szafranowce ; w Pieninach, jak wogole na \vapu»-

luarh adaje gi$ bye* #8z$d2ie rozrziicona,

C. paradoxa Willd. na la.ce mokrej pod Leimcka BKWa mt-

licznie. , . ,,

6'. remote L. w lesie na Le^. '

C. Ornate Murr. na lakach moezarowatych i na miakacn

-nrskich nie bardzo pospolita.

(7 &W,i* T, na wapieniach i piaskowcach wszedzie.

C. ememw L. na la.ce moczarowatej na szczycie Luboma

1210 m. nielicznie. . , - , , • i

C. ,»V,m L . pro var. a. C. «cfa« na mokrych^^^k
ka,h. r'.wn, przyV^tuka.l) na,,!,n .bszarze; var. alpicola Beck

na lakach pod Lesnicka skala,.
'

C. montana L. na wapieniacb wszedzie.

0. »«rH« Cbaix. na dziale wod nnedzy Piwmczna i Jawor

kami ctosyc" czesta. , . . . -,,.1,.,.

C. luniks Leyss. nie widzialem w czerwcn, p

bylo rozstrzygnac, chod bardzo wa_tpie, zeby w Pienmach latourfa,

prawdopodobnie' uwazano Cares aZia za takowa
1

(7. orw^i la Willi, tylko z Piemn zanotowalem, zdaje s.e,

to rosnie i na Aksamitce
h Czor.

gdzie twor

a ukryta pod

imitce, iuwniu/. »> ^ *-*• i

. orzv podscieiisko lasow na znacznej
1

mskalami. ^V/ic ,,a tru-m.,-,

dostrzedz. . . ,

0. Barnes L. na moezarowatych miejscach br

ftnlvm obszarze obok C

0. 9^a ^V-^
l po ^^^ .

poknacll SZCzeg6lnie

skowcacb rozrzucona do 1200 Bt. np. na Lubonm.



C. Jlava L. na miejscach moczarowatych na catym obszarze,
iicona , czasem obok C. Oederi Ehr. , n. p. przy gornym

brzegu Skotnicy.

C. distans L. koto Szlacbtowej , Szczawnicy i Kroscienka

C. silvatica Huds. po lasach tak na piaskowcach, jak i na
wapieniach, wszedzie nielicznie.

('. vesicaria L. na mokrych takach za Jaworkami pod Syhla.
C. h'rta L. po wilgotnych miejscach dosyc czesta na catym

obszarze.

Heleoeharis palustris Rom. et Schult. na moczarowatych la-
kach i przy potokach, podobnie jak Scirp'i* cm-iris Retz (Schoenus
eompressus L.) i S. sikaticus L. pospolite.

EriopUrum polystachyum L. E. angustifolium Roth, wszedzie
po takach moczarowatych.

Cyperus flavescens L. przy gornym biegu Skotnicy nielicznie.
6. fuscus L. var. nigrescens Nei'lr. dosyc licznie na mokrej

lace koto Hatuszawy.

Alismaceae.

Triplochinpalustre M. na mokrych takach i w rowach wszedzie.
Alisma plantago L. przy potokach w Strdzach i koto Szcza-

Luzula vernalis DC. L. pilom Willd. w lasach bukowych na
i piaskowcach.

L. maxima DC, L. silvatica Gaud., na wapieniach rzadsza,
czestsza na pasmie Radziowej.

L albida DC. w nizszyeh potozeniach cz^sciej o biatych
kwiatach, w wyzszych o brunatnych (var. erythranthema Wallr).

L. campestns DC. dosyc cz§sta na Syhli i pod Rogaczem,
prawdopodobme i gdzieindziej , lecz o spdznionej porze nie do-

L. erecta Desv. L. multiflora Lej. napotykana dosyc czest.
na polanach po 1100 m.

J J

Juncusefusus L., J.glaucus Ehr. i J. articulatus L. (J. lam
procarpus Ehrh. ) na moczarowatych, tak samo J bufonius m
wilgotnych piaszczystych miejscach pospolite na catym obszarze.

3Ielanthaceae.

Tofielda calyadata Wahlg. na mokrych piaszczystych miej-
scach, czasem i pod wilgotnemi skatami; na Aksamitce, na pasm'it
granieznem wapiennem i w Pieninach po Czorsztyn



Veratrum album L. po takach g6r

tak pod szczytem Trzeeh Koron.
Colchicum autumnale L. na laka(

Woda i pograniczem,

Li Im m martaqon Li. w la

piaskuwvach eze^te.

Allium saxatile Schmidt

przy Ruskim potoku.

Smilaceae.

Paris quadrifolia L. w lasach wszystkich pospolita.

Polygonatum officinale All. na wapieniach \v Pieninack i na po-

graniczu , rowniez na Aksaraitce dosyc pospolita. Knapp o niem nie

wspomina wcale, podaje za to Ruscus kypoglossum L. z Okr§glicy,t.j.

najwyzszego szrzytu frzech Koivn. z,i ktoreni cz?sto szukatem. kto-

rego jednak nie znalazlem. Nie moge sobie z tego zdae sprawy,

jak mozna bylo nie widzio< ; /'" '//
:
i"n-it mi. ktore tu lieznie po sam

szczyt ro^nie, a znalezc Ruscus. Mirrt- »w<d ni<- jia-uwa si*; pytann-.

czy roslina nie zapoznana. Pr6cz Bosniaekiego nikt o tej roslinie

nie nie wspomina.
P. verticillatum All. pospolite na piaskowcach i wapieniach.

Convallaria majah's L nielieznie na Pieninkach. t. j. szczvtaeli

mirdzv Sokolii-a i Trzema Koronami, na Szafranowce i pod BiaJa.

SkaJa.

Majanthemum conrallarfa Wigg. pospolite w lasach.

Irideae.

Gladiolus imbricatus L. na I
inuey Nii-

szej, miedzy zWnn \w,.;dzif. tak.-.- i na Ak-amitn-. ni'u<lziv w tak

ogromnej ilosci jak na polach pod Dzwonkowkami. Siega po 900 m.

Microstylis monophylla Lindl. widziatem tylko pod Golica

miedzy Lesmckim Potokiem i Hut$, takze przy Wisielcach na

Dzwonkowkach, jednak tylko po pane i

'

Orchis ustulata L. napotykalem na
tem Trzeeh Koron i na Luboniu.
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0. globosa L. na pol .nach powyzej 660 m.; najliczni<'j na po-

graniczu od Szlachtowskiego Wierchu po Wysoka, i na Aksamitce.

0. latifolia Cr. na mokrych lakarh na puurnniczu nie tak

rzadka, obok O.maculafa L.,Gst*ti 'i; na pasmie

Radziowej si.ga do 1000 m.
Gymnadenia conopsea RBr. na wszystkich lakaeh gorskich

i polanach pospolita po najwyzsze szezyty.

Goeloglossum viride Hartm. rozrzueone na wapieniach
,

pias-

kowcach i trachycie, w- >kazacli; na Prviarce.

pod Rabsztynom. na \V\< !.,
' ".",>> m . p ! -/•/.^m Trzeck Ko-

ron, na Lesnickiej Skaie. Pi'enmkach, przy zrodlach Sopotnicy

miyd/.y Radziowa i Prehyba, 1120 ra.

Listera ovata RBr. pospolita na lakach i polanach po naj-

wyzsze szezyty.

Epipactis viridans Crantz. w zaroslach i w rzadszyeh lasach

w Pienimich, na pograniczu , na Aksamitce, na pasmie Radziowej
i Luboniu do 1100 m.

E. rubiginosa Crantz. na skalach wapk-nnycli czesta , na

Aksamitce, w Pieninach i na pograniczu po Wysoki} 1050 m.

Arthrocln'lium palastre Beck. Epipactis palustris Crantz. na
mokrych lakach miejscarni pod Syhla, . pod Lesnicka. Skala,, na
Swiatkowce i kolo Kroscienka.

Cephalanthera pollens Rich., w zaroslach i w lasacli na wa-
pieniach zdaje si.; bye wszedzie. O tak spoznionej i niekorzystn.*j

porze latwo bylo ja przeurxyr. Tak/e istnienie Plantanthera bi-

foh'a Rchb. jest pewne a Orchis mUitaris w tych okolicach jest

prawdopodobna.

Aroideae.

Typha latifolia L. w moczarach kolo kolei kolo Strozow

T. angustifoh'a L. z poprzednia, takze kolo Bogoniowiec,
rowniez przy kolei.

Callitriclieae.

Callitricha verna L. w moczarze na szczycie Lubonia.

Betulaceae.

Betula verrucosa Ehrh. powyzej Jazowska rzadsza, dalej w Kro-
scienku juz sje nie pojawia.

Alnus incana DC. pospolita przy potokach i rzekach.

Cupuliferae.

Corylus avellana L. pospolita przy brzegack lasow, do 960 m.
zauwazana.



Fagus sihmtica L. w !;is;icli mirdzv drzowami szpilkowemi,

czasem tworzy i drzewostany na pasmie Radziejowej i siega tu

powyzej 1000 metrow, na Luboniu karlowacieje juz w wysokosci

800 m. , wyzej bukow juz tu niema.

Urtica urens L. po wsiach miejscaini.

U. dioica L. takze po wsiach; najwyzej zauwaz
Rogaczu 1150 m.

Salicineae.

Salix daphnoldes Vill. tylko w Bialej Wodzie ]

koricu wsi kilka dr/cw, zreszta w ea}<;j <>k<>liey nigdzie nie

8. triandra L. przy potokaeh i Dunajcu.
S. amygdalina L. tylko przy Dunajcu.
8. alba L. po wsiach wszedzie sadzona, takze i w wylomie

S. fragilis L. rowniez po wsiach obok 8. Russelliana Sm.
8. inoana Schrank

,
pospolita przy Dunajcu, takze w Szcza-

wnicy i powyzej BiaJej Wody przy potoku nielicznie, na Nowej
na zwirowisku w wysokosci 800 in.

S. purpurea L. wszedzie przy potokaeh i Dunajcu.
S. cinerea L. W BiaJej Wodzie rzadsza.

8. aurita L. miedzy zaroslami i w lasach nie bard/.o GKQSte;

na Dzwonkowkach i Luboniu do 800 m.
S. caprea na podobnych miejst i Trzeeh Ko-

ron okoio 970 m.
8. silesiaca Willd. w lasacb i zaroslach w Pieninach , na

pasmie Radziowej, pograniczu i Luboniu.

Populus tremula L. w lasach stosunkowo dosyc rzadka.

Salsolaceae.

8cJi izothfca patula Oel. (Atriplex patula L. )
po wsiach; po-

dobnie tez Chenopodium album L., C. glaucum L. i BUtum Bonus
Henricus Rcbb.

Chenopodium polyspermum L. widziaJem miejscami tylko

w ogrodach w Szczawnicy.

Polygoneae.

Polygonum persicaria K. i P. aviculare L. po wsiach.

P. minus H. w murze ogrodowym w Szeasswnicy rzadkie.

P. convolvulus L. w zbozu miejscami okolo Szczawnicy i Szlach-

towej, takze w Pieninach.



hydropiper L. licznie przy potokach i rowach w Szcz

Fagopyrum tataricum Gartn. w owsie powyzej Pienskiego Po-

toku pod Trzema Koronami dosyc licznie.

Rumex obtusijolius L. po wsiach na takach i polanach, takie

i w lesie np. na szczycie Lubonia 1211 m.

R. crispus L. w Kroscienku , Szczawnicy i Szlachtowej.

R. scutatus L. pod Samojedna , takze pod Golica, przed Huta.

R. arifolius All. w lesie na wschod od Wysokiej na wapie-

niach, na pasmie Radziowej mniej wiecej od 900 m. tak sarao i na

Luboniu miejscami.

R. acetosella L. na jalowyeh miejscach w nizszych polozeniach.

Santalaceae.

Thesium alpinum L. na Aksamitce rzadkie, niezawodnie znaj-

Daphnoideae.

Daphne mezereum L. w lasach i zaroslach miejscanii czeste.

Eleagneae.

Hippophae rhnrnnoides L. na stacyi kolcjowej w Gromniku sa-

dzona, tak samo jak we Lwowie koto S. Lazarza, o kt6rej raiej-

SCOWoSci Ivnapp w Aufzahlung wspomina. Widywalem ja. i w ogro-

dacb dworskich kolo Jaworowa; w Galicyi dziko nie rosnie.

Aristoloehieae.

Asarum europaeum L. w lasach i po zaroslach wszedzie po-

Plantagineae.

Plantago major L. P. media L. i P. lanceolata L. na calym

Valeriana exaltata Mik. przy potokach kolo Bogoniowic, Bo-

bowej , Kroscienka, na Szafranowee na dosyc suchych miejscach

w zaroslach.

V. sambucifolia Mik. w lasach na wapieniach i piaskowcach
w Pieninach, na Wysokiej. D/wunkowk.trli, Skatkacli,



I'. snap!it'ifolia Reiclil).

D. lacimtUus L. na zwirowisku powyicj I

Knautia < Jrijniijifi H<Mirf. [S<-obiosa pannoni
na wapioniach
rnsnie w Karpsitach wszedzie, od A. dipsacifoli

var. carpntica kisch. o liiafvcli ku-iatacli t\ lk<> p<>>l szrzyttan

o blado-fioletowych.

Succisa pi-tit, n^s Alr.iu-ii. na bik.u-li p.-trraiiicza ni<- rzadka.

Scabiosa h.u-ida Vill. pospolita na wsxystkich wapicniach.

w wiVkszej iJosVi . najliczniej w L'/ors/.tynie . na piaskowcach pod

Luboniem,' tuz przy Kroscienku.

c

Eupatorium cannabinum L. w nizszych polo/.eniach przy po-

tokacli. w rowaeh i przy Dunajcu micjscanii licznie.

Petasites ol'firia.uis Munch, rozrzu.-ony na eahm ub*zarze,

przy Dunajcu w wytomie w kilku miejscach, pod szczytera Trzech

Koron, na Luboniu 1100 m.
P. albus Gartn. W lasach i przy potokach pospolity.

Tussilago farfara L. szczegolnie po wilgotnych obrywach

pospolity.

Bellidiastrum Michelii Cass., w Pieninach po 970 m ,
W w»-

wozie Homole koto Jawoivk nadzwyezaj licznie, takze i na pierwszej

skale w Jaworkach.
BeUis perenms L. pospolita: na Uogaczu 11*0 m.

Aster alpiiwx 1,. var. qbibmta Herb, tak przy Dan-ijou jak

i na szezytach; takze i na Lesnickiej Skale, dalej na wschodzie

,!. Tvpmvej roslmy Line us/a tu niema.



Erigeron acer L. po suchszych miejscach wszedzie, na Lu-

boniu 1100 m.
E. canadensis L. po pustych miejscach tu i owdzie w Szcza-

Sofidago virga aurea L. w rzadszych lasach i po zaroslaeli

wszedzie, choc nie bardzo licznie; w wysoko^ei okoto 1000 m.

w formie alpestris W. K.
Inula ensifolia L. przy Dunajcu na Ivaczej i Samojednej,

takze na SzaLVan-'nviv i S >k..li.-y. zresda nigdzie.

I. salicifolia L. obok poprzedniej, i od Szafranowki po Le-

sniekie Skaty nie licznie.

/. conyza DC. wszedzie na wapieniach. lev/, nigdzie licznie;

sigga po 970 m.
Bidens tripartita L. w rowach i potokach pospolita.

B. cernuo Huds. rzad^za , w Szezawnicy . przy Skotnicy,

czestsza pod Luboniem koto Kluszkowiec, Czorsztyna i I lalnszawy.

Anthemis tinctoria L. przy Dunajcu w wytomie, na szozycie

Trzech Koron, na nowej i daloj ku Ozorsztynowi , na Aksarnitee,

Szafran6wce i Bryjarce.

A. arvensis L. w /.!)«,. i: rnzrzucona i lii-'lv licznie; do 1 <)<><) in.

A. cotula L. obficie przy Ruskim potoku w Szczawnicy.

Achillea millefolium L. (typ.) wszedzie, choc nie bardzo zdaje

sie. bye hczna,.

Chrysantl L. w rzadszych lasach i za-

roslach: p>« >-polit<> na la kadi i polanach
,
jednak mniej licznie niz

we wschodnich Karpatach. Na wapieniaeh na zrebaeh okazy silnie

rozgalezione i owloszone o lisciach wiecej miesiatych , f.
macra.

C. Zaomdzkii Herb, procz Pienin takze na Aksarnitee na Spizu.

C. subcorijiiihosum Sclmr, na polanach pod Trzema Koronami,
na Rabsztynie, na Wysokiej — moze i liczniej na lakach

}
ktore

itawalem skoszone.

Artemisia absinthium var. calcigcm Udim. sic-.-, od Pienskiego
Potoku po nad lewym brze^'i.an Dunajea az po Nowa. — najwyz-
sze polozenie pod szczytem Trzech Koron. gdzie na :'wirowisku

Gnaphalium silvaticum L. pospolite po 1000 m. w lasach

i zaroslach.

G. norvegicum Gunn. na piaskowcach
n. p. na Przyszopiu po najwyzsze szczyty,

Antrnnar,

zedzie.



z Calluna vulgaris.

'

Doronicum austriacum Jacq. pod sk.i J.-uni na wseliod .m) Wv-
sokiej rzadkie. lieznicj na lYzvszopiu pod biu-zyna i dahj pv.liiV-

tem ku Radziowoi. ba-z nie licznic; na samej iJadzinwoj nie ro>iuV.

Sa^i'ski i Schneider hvierdza. ze roslina tatrzanska rdzni sie nd

rosliny styryjskioj. PoruwnwvaJeni dla k-go ma mslim; z Karpat
sadeckudi ze sfvn j-kinui . ausrryaekioini i w><dmdnnekarpackicnii.

Roslina tatrza -k 1 nie i' ni sii i 1 ni <•' karj eki h i i u sty-

ryjskich niekiedy tych ceck niema, ktorych oni na nidi szukajn.

Cineraria oumniiarn IIoppe=f. rampcsfris Rctz. v. auran-

Senecio vulgaris L. po wsiach pospol.

#. viscosus L. rozrzucony: na Bryjarce, koto Sromowiec,
Kata, Tylmanowej, Kadczej.

aS. jacobaea L. przv brzeg'ach pol .
po suchszvcli lakaeh i p.i

polanach na calym obszarze rozrzucony— do 1 100 in. (na Lubonitt).

8. nemorensis L. w lasach i zaroslacb miejscami lioznie na

w;;pi niacli i piaskowcach.

&. Fuchsii Gmel. na podobnych miejscach.

& cordifalius Rchb. na Przw.opiu *i»0 m. . <zezegolnie zas"

w lesie rzadszym pod Skalkami obficie, dalej ku Radziowej znowu
tylko miojseaini i nie iieznio: lieznie pod sz zyt m Lubonia— na

lnocznrowat.veh miejsoaeh sbibicj zalo.-donveh. Hosliny ze wszystkidi

tych stanowisk do'siebie podobne.

Przy zrodlack Starego Potoku napotykalera znowu tylko S.

suhnlpinus Kot-h. ale z lisemi nadzwyczaj roznie podziolmiymi.

niektore okazy przedshawi fy prawn taka s inn -Inn; jak /./.'?<'-

hihnsis ze wschodm'ch Karpat, Majae w ogrodku tak S. cordifo-

lins jak i S. siflxdpin xs z iror sai-< dwie tbnny

dokhnlniej zbadae.

Carlina acnuh's L. po lakaeh i polanaeh w>zedzie po 1150 m.

zwykle napotvkalem skn-zona; pod N'ow.-i o kwiataeh rozowycli.

C. vulgaris L. przv droo-ach . w zaro<laeh i brzogiesn hw'.w

apieniacb Pienin i pogranicza; takze na

vrol.ka

:
Aksan

z Kitzbnbcl:

poprzednio wymienionej.

Centaurea Jacea L. po Jakach, zaroslacb

200 in. (na Luboniu).

ip„la „,lCh wszedzie



Za Huta pod (Jolicn nielk-znio (\ deo'pieus Thuill. Poniewai
przed jej rozkwitnieciem Dunajee drogi poniszezyl, nie moglem
jej zebrac w kwiecie.

C. axillaris Willd. nielicznie w Pieninach po 970 m., tak
samo i na Aksamitce.

C. cyanus L. w zbozn w dolinie Szczawnicy stosunkowo

O. scahiosa L. wszedzie ; si§ga tu po 800 m. (Lubon).
C. coriacea WK., ktoi i Ki npp }• d'ajc, nigdzie a nigdzie nie

widzialem, a f. hite^rifoi;,, WVinmy /nana tylko z Sokolnicy.
Carduus acanthoides L. po wsiach miejscami.
(7. arctioides Willd. pod szczytem Trzech Koron, szczegvlniu

w zachodnim wawozie ; takze na Nowej i po polankach , zwiro-
wisku i na skalach, wszedzie jednak nie lieznie.

G. glaucus Baumg. tylko w Pieninach. Beck jak i vvieln in-

nych autorow la,czy go z C. defloratus
,
jednak w Pieninach nie

widziatem form przejsciowych do C. deflorate*, dla tego inva/am
go za dobry gatunek.

Cirsium lanceolatum Scop, miejscami. leez wszedzie do 970 m.
0. eriophorum Scop, najczeieiej na Aksamitee; w Pieninach

rzadsze. pod Trzema Koronami , na Nowej 800 m
,

Skale i Wysokiej (1040 i

C. palustre Scop., C. rivulare Lk. i C. oleraceum Scop.
C. erisithales Scop, w Pieninach dosyc czerte, rzads

graniczu po Wysbka..

Scop, po polach i przy seiezkach

Lappa offic

lieznie.

Lappa officinalis All. L. tomentosa Lam. po wsiach, dosyc

Lapsana communis L. po pustkowiach, zaroslach i brzegiem

s L. miejscami bardzo lieznie, lecz za Szlach-

lasow pospol

Hypochoeris radicata L. posp. po Jakach i polanach.
H. maculata L. zdaje sie bye rzadsza w Pieninach.

w , • .

M?^Ta VllL na P°gra™czu rzadka; tylko na wschod od
Wysokiej 1040 m., takie na Luboniu 1100 m., prawdopodobnie
i na pasmie Radziowej, jednak na lakaeh. ktoiv nie h v >v ic/c/c
koszone, rosliny nie widzialern.

Picris hieracioides L. w zaroslach do 950 m. zauwazana.
Sonchus oleraceus L. po wsiach. w o^rcdach nielicznie

_ _

Prenanthes purpurea L. pospolita u I,.,,,!, n,, ua,icniach
i piaskowcach tak jak i l,n-t><ca muralis Gartn

Taraxacum officinale Web. bei Wigg. najwyzej 970 m. na
wapiemach; czy pospolite wszedzie, nie moge powered



Crepis biennis L. posp. po takach i polanach.

C. virens L. po ugoraeh w Pieninach, na pograniczu i Lu-
boniu w nielicznych okazach.

C. hieracioides W. K. var. pdosa B ek. po polanach na \va-

pieniach i piaskowcach: przv zrodlaeh S>>putnirv. pod szozvtcnn

Wosokiej. takze i dalej na wsehod tu i owdzie \ na Dzwonk.'.w-

kach (Wisielce) od 900 in.

C. paludosa Munch, w Pieninaoh i na pograniczu rzadsza.

czestsza na piaskowcach.

C. grandiflora Tausch. ponad 900 m. na pasinie Radzimvoj

niiejseami bard/." lieznie. takze na Lubnniu (1150 in. >; na Dzwon-
kowkach tu i owdzio z odmiana confum Wok

Hieracium pilosella L. wszeuzie. y-A\\ ak nielioznie zauwazaiic

w kazdvin razie czestsze od H. auricula L.

H. auriculiforme Fr. {H. auriculaX pilosella) na I'rzyszopiu

Dzwonkowek.
H. Bauhini Bess, rozrzucone i nielicznie: pod szezytom Trzroh

Koron, na lakaeh pod Rabsztynem . na pograniczu w Jaworkach
a moze i cz^sciej.

H. leopoliense Bk IT. cymosum v. Nestleri (Beck ) widzialem
tylko powyzej B. Wody na pograniczu.

B. polonicuni lU. tylko na polanach piaskowcovv od 890 m.
n. p. na Luboniu.

Z powodu opoznienia wogole mogiem niektdre Pi

przeoczyc.

H. bupleuroides Gmel. przy Dunajcu, szczegolnie na ELaczej

i Sainojednej, dosyc czeste takze na Trzeeh Koronach i Nowej —
dalej ku zachodowi rzadsze.

H. leiocephalum Bartl. {H. bupl turn) ttowe dla

Galicyi. w poblizu ujscia Lesnego Potoku do Dunajca pod Ka-
cza, tuz nad sama woda_.

ff. murorum L. brzegiem lasow dosyc pospolite na piaskow-

cach do 1211 m. n. p. na Luboniu , raniej czeste na wapieniach,

na ktorveh za to liczniej wystepuje II. hijldum, ktore napotyka-

iem do 1000 m. n. p., m. n. p. na Wysokiej.
H. calcigenum Rehm. na Wysokiej i na skalaeh na vvschod

^od tejze w Jaworkaeh, moze i liczniej.

H. vulgatum Fr. na piaskowcach po 1100 m. miejscami cze-

ste w lasack, po polanach i iakach.
H. umbellntum L. zauwazylem tylko w wylomie Dunajca.

zdaje sie. wiec w ok lioaeh Sz *iwnk'\ pr/.ynajmnief ni« bye ezestem.

Mulgedium alpinum Cass, po zivbaeh na Rogaczu, na Dzwon-
kowkaeh

i Przvsznpio i kuli-iun; na wanieniaeli tylko pod jedna,

ze skalek
;
lezaeyck na wschod od Wysokiej w matej ilosci.



Campanulaceae.

Phyteuma orbicidare L. me licznie ,
na skaJach wapiennvch

w wylomie Dunajca, na pograniczu za Wysoka, i w wawozie Homole.

P. spicatum L, w lasach i zaroslach po 1200 m.

Campanula rotundifolia L. var. (a.rifora P>eek. w Pieninach

na pograniczu, w Jaworkach i Bialej Wodzie. Innej odmiany ni-

gdzie nie widzialem. C.pusilla wcale nigdzie tu nie rosmie. ISiema

watpliwosci, ze pomieszano ja z poprzednia,

Proez wymieniun < vonka. rosna tu dcsyc" cze,sto: Cam-

panula rapunculoides L., C. Trachelium L., C. patula L., C. ^er-

sicifolia i C. glomerata L.— C cervicaria L. nie widzialem.

Rubiaceae.

Galium vernum Scop, bardzo pospolite wsze.dzie.

6r. spurium L, po polach rzadkie.

#. elongatum Presl. w potoku na miejscu blotnistem przy

6r. rotundifolii

nie bardzo licznie,

6r. Schultesii Vest, w Pieninach i na pograniczu dosyd ezgrte;

(9. verwm L. widzialem tylko na Swiatkowce w kilku okazach.

G. mollugo L. po lakach w zaroslach i przy drogacli na ca-

lym obszarze.

G. erectum Huds. miejscami w wyJomie Dunajca, siega tu

do 970 m., na pograniczu. w Jaworkach i B. Wodzie.
G. anisophi/llum Vill na -k-darh \\..picnn\cli przy 1 Hinaii-u,

na Trzech Koronach, w Jaworkach, a moze i cz^sciej.

Sherardia arvensis L. pospolita w zbozu.

Asperula odorata L. wszedzie rniedzy bukami.

Lonicereae.

Loniceni xylosteum L. na calym obszarze

,

do 1000 m.
L. nigrci L. w Pieninach nawet przy hrzcg

Radziowej i Llll)(;niu til ii-jscti

Viburnum Opulus L. brzegiem lasow i p<

w Pieninach.

Sambucus Ebul
Wodzie.

us L. rzadki powyzej KIroici,

8. nigra L. w Szczawnicy w ogrodach.
S. racer,iosa L. w lasach . iaielicznie w l'i.-iii



Asclepiadeae.

Vincetoxicum officinale Moncli. na wszystkich wapieniaeh

pospolite, na Trzech Koronach do 970 m.

Gentianeae.

Gentiana cruciata L. po lakacli. zaroslach i brzegiem lasow

m wszystkich wapieniaeh dosyd czeata.

#. asclepiadea L. w lasach i przy ich breegach, takie, w 8ft-

roslach, lecz stosunkowo nie licznie, do 950 m. zauwazana np. na

Przyszopiu. . .

G. carpatica Wettst. na lakach i polanach na wapieniaeh

i piaskowcach licznie do 1100 m. (na Luboniu).

{?. amarA L. (a. strict.) na wapiennyeh skalkaeh w U-de,

Wodzie, w Jaworkach, pod Nuwa k.do Hnmimviee. Zdaje im sir.

ze na wapieniaeh rosnie wszedzie, bo wszedzie widziate.n jeszcze

1 ncem sierpnia nierozwiniete okazy. Bye moze ze i u pod-

Lubonia na piaskowcach napotykane okazy do G. amarella

naleza, jezeli nie do G. axillaris.

'G. ciliata L widzialem tak na wapieniaeh jak i na piaskow-

cach po suchszych miejscach wszedzie po 700 m. na Luboniu)

Erytkraea centaurium Pers. rozrzucona i nie licznie w He-

ninach, przy Skotnicy, na Luboniu okolo 700 m.

Menyanthes tri/oliata L. na Przyszopiu (na Dzwonkowkach)

Labiatae.

Mentha silvestris L. v. candicans Crantz. , w rowach i poto-

kach do 1100 m. np. przv zrudlneh Stnivgo Potoku.

okrych Jakaeh i wilgotnych polacli wszedzie.

Lycopus europaeus rowach i moczarach okolo Kro-

Szczawnicy nie zbyt pospolita roslina.

Salvia glutinosa L. i S. verticillata L. pospolite na odpo-

wifdnich mieiseach.
, , , ,

Origanum vulgare L. po zaroslach i przy brzegach lasow

wszedzie, zauwazane do 1000 m. (na Wysokiej).
'

Thymus ovatus Mill. -Th. montanus W. K. pospohty.

T. pulcherrimus Schur. na wzszych szczytach Pienin
,

Irzy

Korony, Golica.
, T • rc «*//„

Calamintha acynos Clair., Clinopodiumwuhjnre L. t /»•««-

tufearo pospol. B pienina Ullep. jest biala lub jasno fioletowa

odmiana, kl .'im potokiein i Iluta tu i ow-lzio

rosnie. Co do wartosei gatunkowej tej formy, dose powiedziec, ze

roslina zasadzona wogrodzie znnemla imwet barwe>a*a na holetowa,

Glechorna hederacea L. pospolita w ni.szych potozemach.

Lamium amplexicaule L., L. purpureum h L. maculaturn L.

i L. album posunlite na -Ipmviednich miejscach.
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Oaleohdolon luteum Huds. wszedzie w lasaeh; odmiana Tatrae

Ull. nie rozni sie. niczem od typowej rosliny.

Galeopsis tetrahit L. po polach czesta.

G. bifida Boeningh. tylko pod Rogaczem zauwazana.

G. pubescens Bess, cz§ste w nizszych polozeniach.

G. speciosa Mill, wszedzie po zrebach.

Staehys germanica L. pospolita nadzwyczaj po ugorach i pu-

styeh niirjscach na calym obszarze do 900 ra.

8. alpina L. szczegolnie na wapi«.-ni:ich czesta. na piaskow-

cach rowniez wszedzie, lecz nie tak czesta, najczesciej na Lubo-

niu , siega po 1 100 m.

S. si/rntica L. pospolita k-to /.aid.. .In k.-ipirl-.u.^o w Szcza-

wnicy, na Luboniu 1100 m.. takze: w Pieninach i na pasmie Ra-

dziowej miejseami dosyc czesta.

8. palustris L. na wilgotnyoh polach wszedzie, do 800 m.

(na Luboniu), gdzie bardzo licznie.

Betonica officinalis L. po lakach i zaroslacb \v Pieninacli

szczegolnie przy Pienskim potoku, takze na piaskowcacb, lecz

nie wszedzie.

Teucrium montanum L. na wszystkich wapieniacb od Jawoivk

po Czorsztyn.

Ajuga reptans L. pospolita na piaskowcacb.

A. genevensis L. wszedzie na wapieniacb po 970 m.

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. po pustych miejscacb w Kroscienku,

Asperifoliae.

Echium vulgare po polacb, ugoracb i lakach, po 1100 m.

Puhnonaria officinalis L. w lasacb bukowych wszedzie do

1150 m.
Lithospermum officinale L. licznie u podnoza Trzech Koron

takze na Nowej i dalej ku Katowi , najwyzej pod szczytem Trzech

Koron 960 m.

Myosotis palustris Roth, tylko na piaskowcacb i wszedzie.

M. silvatica Hoffni. pospolita tylko po wapieniacb i na Bryjarce.

M. Mspida Schlecht. pospolita po polach.

Sijwpiiiihiut Dj'ilriintlf L. na niukrycb lakach miejseami.

8. tuberosum L. w Szczawnicy przy ujsciu 8opotnicy do Ru-

skiego potoku, na Luboniu na lace 1 100 m.
8. eordatum W. K. w lasacb na piaskowcach np. na Dzwon-

kowkach, na Skalk.acb . na. l'rehvbie. Kadziowcj. I na wapieniacb

w lasaob zac
I
na Pienillkaeh . takze pod Bu-

rzana,, pod Wys »ka , ny S > d< Iku i t -k lka< / Wvsoka.; czysto

na atromycb miejscacb, dla tego dawniej mniej zauwazane.



Convolvulaceae.

mis L. pospolity po polach.

zaroslach u podnoza Lubonia

Solanaceae.

Solanum nigrum L. pospolita po wsiach.

8. dulcamara L.' miejscami w Szezawniry i Kroscienku.

Atropa belladona L. na zrebach przy Pienskim potoku, na
polanie pod szczytem Trzech Koron; szezegdlnie tu rzadka.

Scrophularineae.

Verbascum thapsus L. na wapieniach miejscami, rzadsza na
piaskowcach powyzej B. Wody.

V. nigrum L. tak na wapieniach, jak i na piaskowcach po-

spolite.

Scropkularia nodosa L. w n: wszedzie.

S. Scopolii Hoppe. miejscami w Pieninach; takze w Szlach-

towej i Szczawnicy.

Linaria minor Desf. na Aksamitce, Szafranowce i w Ja-

workach.

L. vulgaris Mill, rozrzucona na wapieniach i piaskowcach
do 970 m. (Trzy Korony).

Digital/* amhigua Murr. pospolita przy brzogach lasow tak

w odmianie acutiloba jak i obtusiloba Neilr.; czasem o kolorze

kwiatow brunatno zottym, np. przy Dunajcu i pod szczytem Trzech

Koron, czasem kwiat nieco zaczerwieniony.

Veronica anagallis L szczegolnie po wsiach czesta.

V. beccabunga L. siega po bOO m. (u zrodei Sopotnicy).

V. chamaedrys L. wszedzie pospolita.

V. latifolia L. w Pieninach miejscami po 970 m.

V. montana L. rozrzucona w lasach bukowyeh na pasmie

Radziowej i na Luboniu, tu na samym szczycie.

V. officinalis L. pospolita.

V. spicata L. na skafach wapiennych, na miejscach trawia-

stych w Pieninach nie wszedzie; pod szczytem Trzech Koron

w odmianie *«/y//i'»
;
/^-i-/H /./f.-l.npi-i i vlak-wskiego nie jest wystar-

czajaey, bo czasem z wyjatkiem dolnych jednego lub dwoch, wszyst-

kie liseie catobive^io / czasem okofkowo utozone, nawet zupelnie
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siedzace i linearne. Odmiana ta i w Polsce nie zdaje sie bye

rzadka; posiadam ..ka/\ lej/.e /. Sobieszyna.

V. serpillifolia L. pospolita na Ja,kach, polanaeh i przy

sciezkaeh.

V. verna L. w Pieninach i na Bryjarce zauwazona.
V. Tournefortii Gmel. {V. persica Poir.) po polach nie licz-

Eupkrasia Rostkoviana Hayne i E. striata Host, wszedzie po

Jakach, polanach i w zaroslach.

E. salisburgensis Schleich, w Pieninach wszedzie, takze na

Aksamitce i na pograniczn po Biala, Wod§.
Odontites rubra Grilib . po wsiach; w Szczawnicy, Kroscienku

i Szlaehtowej.

Pedicular is palmtris L. na mokrych lakach pod Rabsztynem,
w Kroscienku, na palanie pod szczytem Trzech Koron.

Alectorolophus parviflorus Wallr. {Rhinanthus minor Ehrb.)

na lakach wszedzie.

A. glaber All. (Rh. major Wim. ct Grab.) w zbozn miejsea-

mi w Pieninach, w Haligoweach, w Jaworkaek, Szczawnicy, Kro-
scienku.

Melampyrum artense L. w zaroslach na pograniczu obok Sza-
franowki dosyc czeste.

M. nemorosum L. w laaach na wapieniach i piaskowcach nie

banlzi) p os polite.

Lathraea squamaria L. w lasach bukowyeh na Pieninkach,
zapewnie wszedzie (w raaju nie moglem bye wszedzie).

Orobancheae.

i wszedzie tylko Orobanche caryo-

PinguicuJa vulgaris L. na miejscach moczarowatycb przy pot.

Czerc kolo Piwniezuy, w Szlaehtowej, Szczawnicy. pnd Lesnickic-
mi Skalami i przy Miedziusiu. powvzvj .ianmitv.' k..h> Kabsztvna.
Zdaje sie. bye wszedzie, czego w siotnych czasach nie mozna byl°

Primulaceae.

Androsace lactea L nie n>4nic ni^d/.ic kohi Sz<-

Primula elatior Jacq. wszedzie na Jakach i pel;
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Lysimachia vulgaris L. posp. szczegolnie przy potokack i na

hiknrh mokrych.

L. nummularia L. przy potokach, w rowach 1 po mokrych

zaroslach, takze w lasack ni'zszego polozenia pospolita.

L. nemorum L. na calem pasmie Kadziowej i na Luboniu,

lecz nie wszedzie, czasem w dosyc malej ilosci, np. na szczycie

Radziowej. *
.

Trientalis europaea L. w lasack nie bardzo cz^sto w Pieni-

nacli, czcscie] na piaskowcach.

Anagallis arvensis L. po polach na wapieniach, piaskowcach

i trachitach.

Ericaceae.

Calluna vulgaris Salisb. widzialem tylko na Luboniu okolo

840 m. nie licznie.
. .

Vaccinimn Mijrtillus L. banlzo pospnhte na szczycie liadzio-

wej (wstarych okazacli) i Lubonia, pod Rogaczem; na wapieniach

nie zanwazatem.
Pirola minor L. w lasach dosyc czesta na piaskowcach.

P. secunda L. w lasach Pienin i pograniczu na wapieniach

nie rzadka.

P. uniflora L. wszedzie pospolita,

Monotropa hypopitys L. na wapieniach i piaskowcach dosyc

czesta, po 1210 m. zauwazana.

Umbelliferae.

Sanicula eurapnea L., Astrantia major L., Aegopodium r;
-

dagraria L., Coram Carvi L. i Pimpinella saxifroya L. wszedzie

pospolite.

P. magna L. jest nieco rzadsza, jednak szczegolnie na wa-

pieniaeli nie rzadka' nawet w ogrodaeh w Szczawmcy.
_

Bupleurum Jalcatum L. pospolita na wapieniach i na tra-

'

B. longifolium L. na skafach rzadkie na g6rze obok Trzech

Koron przy wa->.>zie Srmnowieckim.
. .

Aethusa cynophnn L. po wsiach. po ogrodach tu i mvdzu.-.

Libanotis montana Crantz. pr.'»cz IVnm rakzo na Ak-amit< •.

iAnqrhcn sdcrstr's L. eZ\ w 1 1-n.naUi ios»me

nie wiem, ja zauwazyiem tylko zwykla forme, nawet na szczycie

Trzech Koron. ,. _ c
Thmrl.um ihn-rscens Bess, /orflw* now radiantibm w bzcza-

wnicy i w Pieninach nie widziatem okazow kwitnacych wiec nie

moge. powiedziee. ezv rosnie tan. II. fiam 9

ezy obvdwa. Tak sarao na pograniozu—kwiatnw me widzialem.



Laserpitium latijolium L. ('nie owlo^iuiia i'onnaj, w Piciiinach

na Aksamitce, na Szafranowce, — dalej ku wschodowi nie zau-

Daucus carota L. pospolita po 800 m.
Torilis rubella Monch. (T. anthriseus Gmel.) po zaroslack

i w rzadszyck la-arli w-/rl/:i- po 900 m.
Cherophyllum Mrsutum L. przy potokach szczegolnie przy

ich zrodlach wszedzie.

C. aromaticum L. po zaro^lach i w rzadszyck lasack wsze-
dzie posp., po 1000 m. zauwazane.

Pleurospermum austriacum HofF. pod Golica przy Dunajcu
nie czeste.

Tu jak i na Rabsztynie znalazJem rosiine okolkowa, bardzo
maJo rozwinieta

, ktora lisciem podobna do Conioselinum Fischeri
Wim. et Grab. Od Selinum rozni sie nierowkowana lodyga, od
Peucedanum palustre i Anthriseus alpestris rozni si§ ksztaitem hb
nieowlosieniem okryw; z inna okolkowa porovvnywac jej nie niozna.

Araliaceae.

Hedera helix L. W lasach i po zaroslach liiciastych tylko
na wapiemack.

Corneae.

Cornus sanguinea L. W lasach i po zaroslach w nizszych po-

bedum telephium L. (typowe) wszedzie w Pieninach, nigdzie
8. fabana Koch a raczej 8. carpaticum Reus,. Takze na po-
graniczu — na Wyaokiej i w Biatej Wodzie dopiero wystepuje
•'•.'"."""."'"'

!

" h'^'- Na piaskoweaeh nie widziatem dlan od-
powiedniej miejscowosci.

8. acre L. na wapieniach Pienin w odmiennej formie, ktorej
liscie siwawe i w,ecej wydluione

, wiec-ej od siebie oddalone ; na-

Xiel^Z7~ * ***"*' W ™™ °^dku -*<»+

Saxifragaceae.

acq. na skalach v_r_
na Aksamit

ft IriZ^T f^EL?.
S

,

kalacl
! ,

waP^nych wszedzie.



// ,-//*< xplcn him alternifolh

uwazane, czy cze.ste , ni

Rihes grossularia L. (typowe)

If. alpinum L. na wapieniach

Atragene alpina L. w Piemnach na piaskowcaen, w ./(•/;-

wnicy przy ujsciu Sopotnicy do Ru skiego potoku.

Thalictnm, ^//V,,,// Uum L ws/.r,1/.i« pospolite.

T. smp/ex Wahig. widziatem tylko kolo Jaworek. gdzie

T. angustifolium Wimra. et Grab. v. variesectum Rchb. tylko

prz\ I'luskim potoku na Miedzinsiu.
,

"

Anemone pratensis L. i A p«^is L. nie widziatem w 1
i.-m-

ninach, musza wire bye przynajraniej rzadkie, jezeh wogole tu

'

A, nemorosa L. w lasach i zaroslach pospolite.
_

Ranunculi j
tlata„;fah'U* L. na w.,pi,nia<-h na \Vvs..k.o, ,

da-

lej na wsebod , takze na piaskoweach na Dzwonkowkacb dosyc

CZ?Sty

i2. m<mto«t« Berd. z Trzech Koron jest 5. Hornschuchii

R. acris L. pospolity wszedzie, po 1200 m. zauwazanv.

£. polyanthemos L w lasacb wszejzie. takze i na bikach.

7?. renews L. pospolity po najwyzsze szczyty.

Cafo/«a Zaeto Schott. Ny. et Ky. na nnejscaeh m-czarowatyeli

tak w nizszycb jak i w wyzazycb potozeniach.
_

lsopyrum thalictrofdes L. w lasaeb bukowych na wapa-ma.- i

i piaskowcach, najwyzej pod szczytera Radziovvej ,
takze na br\-

jarce na tracbicie.
.

, . „

'

^com'fc/m moldavicum Hacq. tylko pod jedna skalka

graniczu powyzej Jaworek. zivszta mirdzie.

A. rostratum Bernh. (A varipgafnaanx.- ezesf- p-

tern Trzecb Koron. /. /o^m* ""'' /«''< 11U " r/
'

ik
'

r lk "

sokiej.* Zasadzone w parku Szczawniekim mewajtpliwie z

Koron pocbodzi.

Actaea spicata L. w lasach czysta.

Cimicifuga foetida L. rosnie takze na pograniczu :

Wyaokiej i skalkacb poblizkich.



Pnpaveraceae.

Chelidonium majus L. na pustych miejscach, miejscami; na
Bzczyeie Lubonia 1210 m.

J ? J '

Papaver rhoeas L. po polach od Tarnowa po Sacz bardzo
pospohty, ™» ellod w nie fak wielkjej ilo

.

c
.

a
, £ SzlacMowa _

torydahs capnoides Wahlg. u podnoza Trzecb Koron na-
pizec.w Lzerwonego klnsztoni p.,d skalnmi. w /.m-oslarh na Ka-
czcj przy Dunajcu, wszedzie nie licznie.

Cruciferae.

pod l!bonie*m
9
^|

a L
'

W Zar°*lach zaPewne czestsza, zauwazana

Arabu a/pina L. znalazlem przy Dnnajcu w poblizu Lesnic-
kiego potoku, tu rzadka.

" ' '

A. Ursula Scop. w nizszych polozeniach wszedzie
A. arenosa Scop, pospolita n i

'

1 : Jy^
wyt-1. kwiata.-b (v. rhod, in ih„ ]{.,-!, .':,'.,. , .',„ i| M)()

'| '

A ZTatfm L. w lasach na
, Is, "l!

'

, ,
. ]\ <m m na

Lubonia jej nie zauwazab>in. <•],,.-
I tii / 'il/n

)

'< V ^lir' '

''

^4. thaliana L. zauwazalem
I ht

a mote i^iei ^ °Wl°si°na) ^<> Hw^zne/ w Jaworkach

c*eh ?
entnr

.

ia fcndulosa W. K. po lasach bukowyeh na piaskow-LU ««»niej
f
mz na wapieniach.

ta^ff ^ na P°dob^h ™J«»<* ^ 950 n, np. na

wsiach
w5r*Uw °ffiGi™?e Scop. posp. po pustych miejscach po

.

i™, TO*™™ Zaw. w Picninach pospolite na pogra-

sztynie" o nTe wfi^lei^
P° L^ ni '* kiu >k;,h

"
K«lvz juz na Kab-

-l/./.sw„„, ,„.„///, L; ro
-

nie od c t
- uWorki,takze na Aksamitce. J l '

* e«fefe«„ L. po polach i skalach w Dizazvch DofoieDiackXanana r«fcMtw L. w Pienifl
1 lenm^ch. takzo mi \\>okirj ;1nn<) m .)

" " '

/A^» JI1

J

J c

k' • .
V'

7"7" '"""" «- "i'-nna zu\kf, Y/e.H ()kii
i Szc/iwnicvKn,s,,,nk S ,|, .!,r..u-,i i Ja,or,k.

c'^a ok.rfo hzcza^.uc),

Jfaba jon^feto De,v. po polach w Szczawnicy nie czesta.



Resedaceae.

Reseda lutea L. w Pieninach rzadka; kofo Kroscic

Kaczej, na Siodeiku.

risliiicjn*

Heliantkemum obscu

H. alpestre Pers. wi

Droseraceae.

Parnassia palustris L. po fakach i sknlkaeh wapicmivrli
w Pieninach. na pograniezu i piaskowcach.

Violaceae.

Viola hirta L. na wszystkich wapieniach, po 970 m.
V. collina Pers. z poprzednia i nie rzadka.
V. ruppstris Sclunidt. ( T arenaria DC.) widziafem na zwi-

rowisku wapiennem na Nowej, zapew/ie czgsta, leca przeoczona.

V. silvestris Lam. pospol. w lasach.

V. canina L. szczegolnie na wapieniach pospolita, jednak i na
piaskowcach nie rzadka. na Luboniu do 1100 m.

V. miraliUs L. zdaji si< w Pk-nin ch nie bye zbyt czesta,,

siega po 960 m. na Trzeck Koronach.
V. biflora L. na piaskowcach. prawdopodobnic nie rzadka,

widziaJem ja. tylko na moczarowatych miejscach przy zrodtacb Sta-

rego potoku 900 m.
V, tricolor L. i V. saxatilis Sehm. na calym obszarze dosyc

Caryophylleae.

Heraia ria 'jhihra L. po ugorach i przy drogach pospolita.

Sprrgula arrens/'s L. po polach i uirorach t-zgsta.

Scleranthm annuus L. na podobnych miejscach pospolity.

Sagina procumbens L. na piaszezystych wilgotnyeh inh-j-eaeli

wszedzie. S. Linnaei Presl. nawet w wysokosci 1160 m. na Skat-

kach Szczawnickich nie znalazfem.

Alsine laricifolia Cr. i A. setacea M. K. nie wszedzie w Pie-

ninach, jak Knapp podaje.

Moehringia muscosa L. po wilgotnyeh skalach wapiennych

na licznych miejscach w i'icninaeh. tak/.c na Aksaniitce i pogra-

niczu po Jaworki.
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M. trinervia Clairv. po zaroslach i w lasach wszedzie.
Arenaria serpillifolia L. po polach, ugorach itp. cz§sta.

Stellaria media Vill. w ogrodach po wsiach wszedzie.
8. holostea L. brzegiem lasow i po zaroslach wszedzie po 1 100 m.

8. graminea L. pospolita, do takiej samej wysokosci siegajac-

8. nemorum L. pospolita, szczegolnie przy zrodlach potokow,
na wapieniach mniej cz§sta.

Gerastium viscosum L. (C. qlutinosum Fr.) rzadkie brzegiem
pola w Bialej Wodzie.

0. vulgatum L. pospolite po lakaeh, lasach i przy drogach.
G. arvense L. widzialem tylko kolo Piwnicznej.
Gypsophila repens L. me rosme w Szczawnicy tylko w Pie-

ninach.

Dianthus armeria L. rzadki w Tylmanowej.
D. cartfoisianorum L. na wapieniach wszedzie.
D. deltoideus L. po suchszych lakach i ugorach

,
miejscami

w Pieninach, na Luboniu po 980 m.
D. hungaricus Pcrs. w Pieninach po 700 m.
7). nitidus W. K. Nie zaprzeczam , ze roslina w Pieninach

rosnie lecz podane stanowisko Berdaua nadzwvczaj niedokladne,
bo od Czorsztyna po Kronenberg jest wielkie oddalenie , zreszta
w Czorsztyme nie ma klasztoru

,
jak wedle Knappa moz'nabv sic?

domyslac. rr

Saponaria officinalis L. kolo Kroscienka i u podnoza Trzech
Koron przy wawozie Sromowieckim.

Sifene gallica L. po polach w Pieninach i w dolinie Szcza-
wmckiej dosyc czesla.

S nutans L. i S. nernoralis WK. w Pieninach i na pograni-
czu, obok siebie; jak cz§ste, trudno powiedziec, gdyz o spoznionej
porze nie zawsze mozna bylo je odroznic. Pierwsza i na pias-
kowcach. F

Melandryum album Gaercke. po wsiach.M rubrum Garcke w lasach dosyc ezeste.
Vtscarta vulgaris Rohl. na lakaeh pod Radziowa 1200 m.
Ufckms flos cucuh L. na lakach kolo Szczawnicy, zapewne

i gdziemdziej.
' J ' r

wnicy^
^^^ githa9° L - P° P°lach stosilnk™o rzadkie w Szcza-

Malvaceae.

Malva neglecta Wallr. na pustych miejscach po wsiach czesta.

Tiliaceae.

lilia cordata Mill. v. obliq,
piemach, szczeg61nie na Kaczej.

sadzona i dzika na



T. platyphyllos Scop. v. pilosa Presl. sadzone w Kroscienku
i Szczawnicy.

Hypericineae.

Hypericum humifusum L. po ugorach miejscami cz§ste, pod
Rogaczem, pod Sokolica,, na Radziowej 800 m.

?
na Luboniu 1150 m.

H. perforatum L. w Pieninach nie czeste.

H. quadrangulum L. pospolite po kkach, w zaroslach wil-

gotnych i brzegiem las6\v na calym obszarze.

H. hirsutum L. jedna z najpospolitszych roslin na wszystkich

wapieniach.

Tamariscineae.

w korycie potokow i Dunajca

Acer pseudoplatanus L. pojedynczo w lasach.

A. platanoides L. w Pieninach dosyc rzadki przy Dunajcu.

Polygaleae.

Polygala vulgaris L. po wszystkich lakach i polanach pospolita.

P. comosa Schtz. v. strictiuscula WoJ. wszedzie na wapie-
niach, lecz nie licznie.

P. alpestris Rchb. tylko na Skaikach Trzech Koron 970 m.

Rhamneae.

Rhamnus catarctica L. w nizszych polozeniach , szczegolnie

na wapieniach, nie rzadka.

Enphorbiaceae.

Euphorbia helioscopia L. po polach miejscami.

E. stricta L. przy drogach, w ogrodach i przy piotach wszedzie.

E. amygdaloides L. w lasach wszedzie.

E. cyparissias L. pospolita na pustych miejscach.

E. esula L. widzialem tylko w Biatej Wodzie, rzadka.

E. exigua L. po ugorach na Swiatkowce, w Pieninach i na

Luboniu.

Mercurialis perennis L. w lasach pospolita.

Geraniaceae.



Geranium phaeum L. w lasach na pograniczu rzadsze, na

Luboniu i pasmie Radziowej czeste, takze w Szczawnicy przy za-

kladzie kapielowym.
. G. pratense L. miejscami przy Dunajcu, w Smierdzonce na

Spizu.

G. palustre L. pospolite na catyra obszarze.

G. pusillum L. i G. columbinum~L., po wsiach w Szczawnicy,

G. dissectum L. pospolite w nizszych poJozeniach.

G. robertianum L. po zaroslach i w lasach wszedzie.

Lineae.

Linum catarticum L. po lakach i ugorach pospolite.

Oxalideae.

lasach i po zaroslach.

Balsamineae.

angere L. w lasach wilgotnyc

Oenothereae.

Epilobium angustifolium L. po zrebach miejscami w Pieni-

nach, na Luboniu 1210.
E. Dodonaei Vill. vv Pieniuach rzadkie przy Dunajcu, takze

w Tylmanowej.
E. parviflorum Schreb. , E. roseum Schreb. i E. palustre L.

przy potokach.

E. montanum L. w lasach i zaroslach wszedzie.
E. collinum Gnnl nieeo tylko rzadsze, jednakze wszedzie tak

na piaskoweach jak i na wapieniach po 1100 m. (Lubori).
E. tngonum Schrank. rozrzucone na pasmie Radziowej i wsze-

dzie w nielicznych okazach okolo 1000 do 1200 m.
E. alsinefolium Vill. przy zrodlach Starego potoku na pasmie

Radziowej nie bardzo licznie.

Circaea lutetiann L. w lasach miedzy buczyna. miejscami na
piaskoweach i wapieniach po 1160 m.

C. alpina L. po wilgotnych miejscach do 1260 m.
C. intermedia Ehrh. w lasach pod szczytem Skalek w pasmie

Radziowej, na Luboniu 890 m. Uwazana za dobry gatunek, a prze-

ciez szczeg61na to rzecz , ze wszedzie w Karpatach zauwazalem j%
niehcznie i tylko w poblizu C. lutetiana i C. alpina.



nowce, choc, jak mi sic

nie czesty.

8. aria Crantz. w Pieninach, na Lesniekiej Skale, Rabszty-
nie i Aksamitce rozrzucona i prawie wszedzie jako krzak.

Coteneaster integerrima Medic, na wszystkich skatach wapien-
nych dosyc" pospolita.

Crataegus oxyacantlm L. mi ;"]-<• imi w Szlachiowej, Kroscienku
i Szczawnicy.

C. monogyna Jacq. wszedzie i pospolitsza od poprzedniej.

Rosaceae.

Rosa penduh'na L. miejscami w Pieninach , np. pod szczytem
Trzech Koron

,
pod Golica, koto Czorsztyna (w fonnie atrkho-

jphylla Borb.), na Wysokiej. Owocujaca rzadko widziatem.

R. Reuteri God. na wapieniach miejscami , na Trzech Koro-
nach do 960 m., na Luboniu do 900 m.

R. lamprophylla BJ. przy brzegach p<5l u podnoza Kroscien-

ka nie rzadka.

R, lutetiana Lem. w Pieninach miejscami, na Bryjarce, na
Rabsztynie, na Luboniu do 800 m.

R. dumetorum Thuill. przy Dunajcu koto Szczawnicy, pod
szczytem Trzech Koron, i pod Pieninkami dosyc cze^ta, pod Pa-
lenica, (falszywie Flaki).

R. sepium Thuill. tylko pod Palenica , najrzadsza z r6z w oko-

licy, gdy roze z grupy e» v-zechnione.

R. cinerascens Dum. przy brzegach Dunajca, na Trzech Ko-
ronach po szczyt prawie miejscami.

R. umbelUflora Sw. pod szczytem Trzech Koron, na Dzwon-
kowkach 900 m.

Rubus snxatth's L. zauwazalem tylko na Aks-unitce i tu rzadszy.

R. idaeus L. w lasach po zrebach nie wszedzie, w Pieni-

nach, na Radziowej licznie.

R. Mrtus W. K. pospolity w lasach na piaskowcach , szcze-

golnie w wyzszych poiozeniach.

R. caesius L. przy Dunajcu koto Lesnickiego potoku.

Na polanie pod Rabsztynem R. plicatus Weihe? Nie zebra-

lem go i zapomniatem lepiej mu sie. przypatrzyc. Jednak pomytka
nie bardzo- prawdopodobna.

Fragaria vesca L. wszedzie, F. elatior Ehrh. nie widziatem.

Potentilla alba L. w Pieninach; na Bryjarce i Aksamitce
i Wziarach koto Kluszkowiec (trachity).
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P. anserina L. pospolita po wsiaeh, pastwiskach i t. d. tak

samo i P. reptans L. po 900 m.

P. tormentilla Scop, wszedzie po najwyzsze szczyty.

Co ma bye P. procumbens Sibth. w Pieninach, nie wiera, czy

nie P. albescens Opiz. (Zimmet.), ktora, w Pieninach widywalem po

skalach dolnych?

P. aurea L. na pasmie Radziowej raiedzy Radziowa i Pre-

hyba, moze na piaskowcach w wyzszych polozeniach i czestsza,

lecz przeoczona o sp6znionej porze.

P. rubens Crantz. kolo Piwnicznej.

P. fallacina Bl. syn. P. obscura Zimm. p. p. rzadsza przy Du-
najcu, takze na Aksamitce.

P. pallida w zaroslach u podnoza Lubonia kolo Kroscienka,

z liscia zupelnie do P. pallida podobna, ale byla bez kwiatu.
P. norvegica L. na ugorach pod Luboniem za Szczawnica.

do 840 m. rzadka.

Agrimonia eupatorium L. po zaroSlach dosyc czesta w niz-

szych polozeniach.

Alchemilla vulgaris L. (Kern.) po lakach i polanach wszedzie.

A. arvensis Scop, po ugorach raiejscami licznie; np. przy So-
kolicy, na Aksamitce, w Szlachtowej, kolo Kluszkowiec, na Lu-
boniu od strony Dunajca od 700—800 m.

Poterium sanguisorba L. (nempe planta pilosa) na wapieniach
i trachitach pospolita.

Geum urbanum L. w ogrodach, po zaroSlach pospolita, do

dolinie Szczawnickiej po 900 m. , takze na

-k Na Przyszopiu Dzwonkowek 980 m., na
Skalkach Szczawmckieh po sam szczyt , miedzy Prehyba, i Radzio-
wa miejscami (na grzbiecie) , na szczycie Radziowej na szczycie
Lubonia bardzo cz^ste, tu od 890 m.

Spiraea aruncus L. dosyc pospolita po 1000 m. na wapieniach.

S. denudata Presl. przy potokach i po lakach w nizkich po-
lozeniach cz§sta.

8. flipendula L. po suchszych lakach w dolinie szczawnickiej,
takze na Luboniu po 700 m.

Amygdaleae.

po zaroslach, przy brzegach lasow w Pi<?-



Papilionaceae.

Ononis hircina Jacq. po wilgotnych polach, ugorach i lakach

po 900 m. na calym obszarze.

Genista pilosa L. nie roSnie w Szczawnicy nigdzie.

G. tinctoria L. przy Bialej czesta, z Pienin nie zanotowalem.

Anthyllis vulneraria L. v. afjinis Britt. pospolita na wapie-

niach i trachitach po 800 m., rzadsza na piaskowcach u stop Lu-

bonia za Kroscienkiem.

Medicago falcata L. po lakach i w zaroslach miejscami, na

wszystkich wapieniach po 970 m., na szczycie Trzech Koron var.

glomerata Balb.

M. lupulina L. v. Willdenowii Boen. na Bryjarce, pod Rab-

sztynem, u podnoza Lubonia za Kroscienkiem, w Jaworkach, na

Szafranowce, w Bialej Wodzie, w Szczawnicy, zapewne wszedzie

w nizszych potozeniach.
,

Melilotus alba Desr. i M. officinalis Desr. w dolinie Bialej

i Szczawnicy miejscami dosyc czeste.

Trifolium pratense L. po lakach wszedzie , na Lubonin po

780 m.
.

T. flexuosum Jacq. (T. medium L.) wszedzie na lakach l pc-

lanach suchszych po 1100 m. (Lubori). Tak samo T. montanum L.

T. repens L. pospolite wszedzie.

T. hybridum L, po lakach raokrych w Pienmach, koto Ha-

ligowiec i na pograniczu rozrzucone i nie licznie.

T. spadiceum L. w dolinie Szczawnicy zdaje sie bye dosyc

cz§ste, na Wysokiej po 950 m. \
T. aureum Poll, po lakach i polankach wszedzie, lecz me

T. pseudoprocumbens Gmel. widzialem tylko przy Skotnicy.

Lotus corniculatus L. pospolity wszedzie.

PAaca a/pww Wolf, nie rosnie absolutnie nigdzie na^ Trzech

Koronach, tylko Astragalus australis napotykatem tu dosyc licznie.

A. glycyphyVos L. pospolity po zaroslach i brzegiem lasow.

Vicia hirsuta Koch, po polach nie licznie.

F. wZvafcca L. w Pieninach rzadsza, takze na Swiatk6wce

na posraniczu na wschod od Wysokiej, w Strozy.
_

V cracca L. po zaroslach i polach dosyc cz?sta wszedzie.

V. mllosa Roth, w zbozu miedzy Szczawnica i Szlachtowa.

V. sepium L. pospolita wszedzie, cho6 w nielieznych okazach.

V. segetaHs Thuill. po polach w dolinie szczawnickiej rzadsza.

V. sativa L. czesta po polach.

Lathyrus tuberosus L. po polach rzadszy na Szafranowce



Silvester L. pospolity wszedzie, szczeg61nie na Dzwonkow-

L. pratensis L. var. sepium Scop, pospolity okolo Kro^cien-

Szczawnicy. Te odmiane zbieratem wszedzie w Karpatach.

Orohus remits L. pospolity na w.

Coronilla varia L.

i szczycie Trzech

Coronilla varia L. pospolita na polach, takze i na skalach

Senecio subalpinus. Okaz z najwi§cej rozcietymi liscmi, za-

sadzony w moim ogr6dku doswiadczalnym , wyrosl na IV2 metr
.

a

wysokosci, rozgalezil sie. nadzwyezaj a glowki kwiatowe znacznie

zmalaly, skutek czego roslina wyglada znacznie zmieniona.



Fauna lepidopterologiczna

liny Popradu i jego doptyw

na podstawie wlasnych badaii

Poprad
7
jedyna galicyjska rzeka powstajaea i

dochodzi do granic Galicyi pod Orlowem z wegierskiej, a Lelu-
chowem z galicyjskiej strony, a przeciskajac sie. przez

"

cuch Karpat, tworzy granice kraju na przestrzeni 39 kr
od wegierskiego Mniszka i galicyjskiej -taeyi kolejowej ]

wkracza w zupeJnosSci w Galicye, i po przebyciu 20 km wpada
do Dunajca miedzv Starvm a Nowym Saczera, stanowiac z nim
doplyw Widy.

y y y

Po stronie galicyjskiej wplywaja, do Popradu dobrze mi z wy-
cieczek znane a dose znaczne potoki gorskie: Lomnicki. li/yc/.i-

nowski, BogusJ.iwi.-ki. k.-rd.-vw.-c, Gontarowski, Wielka i Mala
Roztoka, Przysietnicki i Moszczenicki.

Obydwa brzegi jego ozdabiaja znaczne grzbiety gor i wy-
mosle czubaiy, z ktorych zashiguja. na wzmianke galicyjskie: na
prawym brzegu Pusta wielka t06l w, Parchowatka 1005 m, Pi-

sana hala 1049 m, Makowica 949 m, — na lewym zas: Wielki

Rogacz 1182 m, Radziejowa 1265 m, Perehyby 1195 m, Skalka

Gory Popradu i jego dopiywow skladaja sie z piaskowca

karpackiego, a miejscami zawieraja znaczne pokJady kamienia



wapiennego, jak np. w gorze Wabiec 75U m na lewym brzegu

Popradu, zaopatrujacej cata okolice, w wyborne wapno.

Odpowiednio temu uksztaltowala sie flora bogata i rozraaita

przedewszystkiem nad doplywami, a kryjaca w sobie cos Alpom

tylko wlasciwego, czego niezbitym dowodem sa moje okazy mo-

tyli. — Sama wprawdzie dolina Popradu bardzo malo posiada la-

sow, bo tylko naprzeeiw stacyi kolejowej Rytro, w miejscu ka,-

pielowem Zegiestowie, dalej za miasteczkiem Muszyna i wreszcie

miedzy dworcem kolejowym tejsamej nazwy a dworcem granicz-

nym Orlow-Leluchow, ale i to na niezbyt wielkich przestrzeniach.

Natomiast obustronne doplywy Popradu obfituja w drzewo-^

stany lisciaste i szpilkowe, ktore, jakkolwiek z powodu wielkiej

a latwej eksploataeyi i wywozu lesnych produktow link kolejowa,

Tarnow-Orlow-Koszyce, biegnaea rownolegle z Popradem od Sta-

rego Sacza az do Ortowa, wiele ze swej wspaniatosci utracily, sa

jednakze dla entomologa niewyczerpanem miejscem lowu i poszu-

Gatunkami stanowiacymi tutejszy drzewostan sa w pierwszej

linii buki w czystym drzewostanie , nastepnie buki zmieszane

z jodla i Swierkiem az do wysokosci 1000 m, poczem juz dalej

czysty drzewostan swierkowy sie zaczyna.

W mieszanym drzewostanie znajduje sie. jawor, klon pospo-

lity
;

gdzieniegdzie brzost, to zn6w nad samym Popradem (kolo

Muszyny) lipa, a na wtasciwej dolinie Popradu i na dolinie Roz-

toki okazuje sie tu i owdzie d^b dlugoszypulkowy, to znow nad brze-

garai dopjywow Popradu pojawia sie topola czarna a wsr6d drzewo-

stanu osika i olcha (Alnus incana\ nad ujsciem dopiyw6w zas"

rosnie wiele gatunk6w wierzb i lozina, a od Starego Saeza w stro-

ng Rytra, na przedg6rzach, w wielu i to bardzo wielkich, czasem

nawet kilkaset morgow ziemi pokrywajacych masach, brzoza roz-

nego wieku.

Zr§by lesne zaraz w 2-gim i 3-cim roku pokrywa w nie-

zmierzonej ilosci JEpilobium, przewaznie E. angustifolium, uroczo

w czasie kwitnienia wygladajace, kt6re wtloczone miedzy ostre.zyny

i maliny, brzozy, osiki, bzy: Sambucus nigra, racemosa i ebulus,

gdzieniegdzie calkiera niedostejpne tworzy miejsca.
Obszerna, powierzehnie, szczegolniej zas brzegi doptyw6w,

pokrywaja. miedzy wielu innemi ziolami wszelakie gatunki Galium
a w zrebach zn6w g§sto miedzy malinami i ostreiynami niecier-

pek {Irnpatiens noli me tangere).

Osadowila sie tu takze tarnina (Prunus spinosa), ten tak

wazny dla entomologa krzew, a osadowila sie calemi gromadami
na pagorkach po wsiach Barcico, Wok KLrogulecka, Przysietnica,

Rytro az do Piwniezmj. ;. takz<- wirsniak tutcj~zv ehetnie zasa-

dza jn w polu swera, szczegolnie po miedzach w poblizu pa-



stwisk, by lacniej uchronic sie od szkod, jakie mu bydio wyrza-
dza. Znajdzie sie tu rowniez czesto Crataegus oxyacantha i Rosa
canina w plotach i ogrodzeniacb, a nawet spotkac je mozna tu
i 6wdzie na osobnosci rosnace, zwfaszcza na samej dolinie Popra-
du. — Tarnina dose tu jcszcze liczna przy 800 m wysokosci nad
pozioinciii morza. a to szczegolnie w Woli Kroguleekiej, gdzie na-
byiem z niej gasienice Podaliriusa.

Na zwirowiskach gorskich potokow. pr/.rwa/nie Lomnickir^o
i Boguslawickiego, daje >ir -pnMiv.rdz nii-inu-cki tamaryszek (7a-

marix germanira). a nad ujsciein tvcbze znajdzie sie dos'd cz§sto

Gornus sanguinea i to tu, to tain po divrwostanacb rozrzucony
Evonymus europaeus. Lonicera Xyhsteum. Iihamnus Frangula, tu-

dziez na brzegaeh lasov* kalma Vih»rnum npulm i obtity krzew
leszczynowy (Corylus Avettana).

Niezwykla^ ozdoba, tutejszyck potokow gorskich sa, procz pa-

proci na nietr pivi-/i.> w \ -ukiej, przekrasne kity wi^zokrzewu
(Spiraea Aruncus) i Salvia glu/in.nsrr lii-raz kilka arow ziemi po-

krywajaca.

Szczegolniej bogate w zioia wszelkich rodzajow, mi.uzy kt6-

remi koniecznie znajdowac sie miisi guryezka. sa tntaj niirjsco-

wos'ci zwane pospolicie ^polanami". — Sa to pJaszczyzny w lasach

przez wykarczowanie drzew w dawniejszych czasacb powstale.

ktdre pozostajac dzisiaj w rekach wies'niakow, tworza, enklawy
w posiadtoseui. h i m i i i i i

- - prawne grunta

pod ziemniaki i owies, a to do wysokosci 900 ?n, czes'cia zas by-

waja uzywane jako laki, a nad 1000 m jako pastwiska.

Laki te, koszone zwykle dopiero w sierpniu i wrzesniu, sa

dla entomologa nieocenionym skarbern, sa dla niego zrodJem zdo-

byczy na jego polu pracy; na nich bovviem przez caly cia,g lata

niuzc M;ini;n : rxcrpakiem motyle drobne, w ktore one szczeg61niej

obfituja.

6d przeszto lat 16 w ogolnosci, a w okolicach Rytra od lat

9, pracuje. na polu entomologii, nie zaniedbywujac zadnych s'rod-

kow i sposobow, jakie tylko entomologowi* nowoczesna technika

wskazala, by zbiur moj nalezycie uzupeJnic. Probowalem lowu na

ponety az do wysokosci 1000 m, garnalem gasienice czerpakiem

i strzepywaJem je z drzew palka, z ktora w razie przyjaznej tem-

peratury rychio na wiosn§, bo czasem juz w lutym skrzetnie koto

drzew sie. zwijafem, co mi tez przynioslo wiele pozadanychga-
tunkow, jak np. End. versicolors Breph. partenias. Asph. fav>co>-

nis. ( l/n'uaharrh, fajrVa, Semioscopis Amelia, Avellanella, Epigra-

phia Steinkellneriana i t. d.

Z szczegolniejszem z.-i-nit-uvani.-in jednakze rzucitein si§ do

sztueznego chown gasienic i zebralem przez dhizsze doswiadczenie

wiele ciekavvych dat Niejednokrotnie miatem u siebie zimuja,eych

Spraw. Kom. fizyogr. T. XXX. 27
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400—500 poczwarek, a nie clicac czekac na ieh naturalne prze-

obrazenie sie, osiagalem je rychlej sztuczna droga, czego wyniki

przy odpowiednick gaiunkach podajg w spisie niniejszym. Uzycie

tej drogi (ma sig rozumiec tylko przy gatunkach, ktoryck prze-

bieg zycia dokladnie jest znany) jest niezbednem dla hodujaeego

gasi«:nice: m-tyle bowicni wylggaja, sig tym sposobem juz w sty-

czniu, przeto nie zabieraja mu juz w porze wiosennej drogiego

czasu i nie zmuszaja go do siedzenia w domu nad rozcia_ganiem

i napinaniem wlasnie wtenczas, kiedy po naturalnem przeobraze-

niu najliczniej z zimowej oslony doskonale owady na wolne pole

sie. wydobywaja. A jaka to wielka uciecha, jakie niezmierne za-

dowolenie, jak to cztowiek rano, iedwo co przetarlszy oczy kwapi

sie czempredzej do skrzyneczki z poczwarkami, gdzie dzien za

dniem cos nowego mu z soba niesie. Muszg tu jeszcze nadmienic,

ze przeobrazanie sig poczwarek na sztucznej drodze jest nadto

korzystniejszem od naturalnego. gdyz /. fcrudniejszycfc do przezi-

mowania poczwarek (jak np. SpMngidae) tym wyjatkowo sposo-

bem latwiej uzyskac okazy wyksztatcone.

Zanim jednak wniesie sig poczwarki do pokoju ogrzanego
na + 16°R., trzeba je poddac kilku silniejszym mrozora. Dlatego

tez zawsze nasamprzod wno^zg wszystkie poczwarki do nieogrza-

nego pokoju i tam pozostawiam je 14 dni do 3 tygodni, a potem
dopievo w os b przenoszg je do pokoju ogrza-

nego. W kilka dni po przeniesieniu zaczynaja. sig juz dobywac
okazy,

^
ktorycb szereg zaczyna u mnie, i to juz od wielu lat,

Boarmia crepuscularia lub tez Taeniocampa incerta, poczem z ko-

lei laeza sig do nick inne. Okazy zyskane przez sztuczne prze-

obrazenie sie poczwarek, sa. wogole wszystkie bardzo dobre i naj-

zupelniej prawidlowe, tak dalece, ze przez caly czas badania roe-

go udalo mi sig znalezc zaledwo z dwu gatunkow okazy bledsze
od prawidlowyeh, raianowicie Machaon i Podalirius. Rzecz natu-

ralna, ze poczwarki pozostawiam w ich oprzedacb, ukladaja^c
dniowce w ich naturalnem polozeniu na wieczku "skrzvnki; przad-
ki zas i sowki kladg na piasek 4 em grubosci pokryty delikat-
nym mchein. — Na piasek uzywam naczynia blaszanego, ktore
ma na okolo rynienke 4 cm. szeroka. i tylez wysoka.- Rynienka
ta ma na dnie male otwory na tej stronij. gdzie styka sig z po-
kladem piasku, przez ktore zwolna woda go zwilza.

Poniewaz powietrze pokoju jednostajnie ogrzevvanego jest

suche, dlatego tez jest pierwszeni a najwazniejszem zadaniem dbae
o to, by piasek, na ktorym spoczywaja poczwarki. zawsze byl wil-

gotny, w przeciwnym bowiem razie caly zachod okazalbv sig da-
remnym, gdyz poczwarki wszystkie uschnacby musialy. Niektore
rodzaje, a szczeg61nie rodzaj Notodonta, potrzebuja. wiele wilgoci,



inaczej owad nie zdola przebic zasklepu , zbyt silnego u Notodont
,

Do zbadania okolicy przyezynilo mi sie jeszeze, pr6cz wyzej

wymienionych sposobow, ckwytanie przy swietle larapy w nocy

i dostarczyio mi nie jednego rzadkiego okazu, z ktorych wspomne.

tu tylko Plusia Chryson i Habrintis Sctta.

Dziwne jest zachowanie sie. niektfrycb rodzaj6w przy swietle

lampy. Bezprzykladnem to wtedy nawaiem pedza prostoku swiathi

przadki i osiadaja, chetnie w oswietlmm-li mieJM-.-.rli
,

up. na ga

leziach drzew, na kamieniach, albo tez wyprawiajq barce okolo

lampy-
_

... . - ,

Dalej znow od lampy widac Plusiae, migajare w promieniae 1

swietlnycb, i daremniebys czekaf. az ei _
sip zbhza ku hmpie. te

bowiem przecudne sowk'i zadowalniaja sie pnmueniem swiatbi rzu-

conym na ziemie i gromadnie unosza, sie. nie wyzej jak i<> 'in.

nad trawnikiem w powietrzu. Doswiadczylem tego me jednej \w>\

zgat.P. Chryson. kt-'.rn iv-rularnie od 9< , do 10 godziny si§ uka-

zywala, a potem nikla. Podobnie tez zacbowywaly sie Derosa,

Batis i Scita i prawie o tym samym czasie cisnely sie. prosto ku

lampie. Chwytaja_c przy swietle, nie koniecznie trzeba si

samej lampie, owszem tr.ym.uJ sie i, -le y * .- ..
ktory lampa

rzucana ziemie, a oswietlona przestrzeii nstawuv.nie miee na uwa-

dze; najnaturalniejsza jest zreszta rzecza. ze wynik bedzie tern

piekniejszy, im wiecef a zwinnych jest osob i nn wieksza. prze-

strzen czatami obsadzic mozna.

Nie zatriedbaJem takze garnieeia czerpal

temu sposobowi zawdzieezam wszystk-o p-.m-k-nl 3W?W>
jakie w mym zbiorze posiadnm . a -. yni.HMC to poplacato mi naj-

hojniej na zioJach podczas zachodu slonca.

Zbierajae tym spozobem Microleptdoptera, trzeba barjfco ezesto

przeszukiwa'6 czerpak. bo przez dhizsze,

par.....-;..- ^v* <:, .1-

niegowiele ezesci roslin, a te kalecza albo calk-.-.,, |-uj
:
•-;':'"

owadv Ztakieli moieh wyoieez.k przynosz.; te w.z v^tkie iuctme
zyjatka, procz omacnicowek i wiek.zyeh y.w k -w- k kf

•

•

na miejseu przekJuwam, zywe do domu w rurka.h ;zkla
,

in.

dtngieb, z ednej strony cienka. siatka., a ^^^Jzl-
klym zatkanvch (Gdyby rurki byty z obudwu stron korkami za

tkane, zyjatk'a te^osUdalyby zycie"^^ tatn"
przyniesc mozna i wcale nawet do napiecia nie bytyby zaa i

W rurkae* tyeh zacbowuja sie one zupelnie spokojme i mozna je

przyniesc nieuszkodzone do domu.
_ _^WVTT1 nlhn

Przed P ^fnmieiszveh
te* siarezany, lm 3em
rurek do wiekszego naezynia szklanego; nnikam tym spo.obem



niebezpieczeiistwa, pot^czonego z uzywaniem sinku potasu przy po-

dobnych czynnosciach.

Przy przekluwaniu i napinaniu motyli, oddaje mi wielkie

uslugi zwiekszajace szklo o srednicy 10 cm., dajace sie latwo po-

do g6ry i na dol
,
jak rowniez zwracac na wszystkie strony,

i odpowiedniej podstawce, tak, ze napinanie przy ta-ustawione na oapowieaniej poasiawee, uui., /,« uttpmciuc r1 -

kiem szkle po nabraniu pewnej wprawy postepuje szybko

trudnosci, potrzeba tylko zawsze miec troche cierpliwosci.

W spisie niniejszym trzymam sie systemu przyjetego w ka-

talogu motyli Drow Staudingera i Wockego.

Przystepujac do --,-*~

tem miejscu serdeczne

Hoffmannowi w Kegen
tyli {Microlepidoptera),

ju motyli Urow otauaingera 1 vvocKego.

Przystepujac do wyliezenia zebranyeb motyli, skladam na

tem miejscu' serdeczne podziekowanie JP. Radcy Medycyny, Drowi

Hoffmannowi w Regensburgu, za oznaczenie moich drobnych mo-

Rhopalocera.

apilionidae.

Papilio L.

v calej okolicy az

ednak tylko poje-

dynczo, nigdy gromadnie. Znany w jednem pokoleniu. Ga-

aienice jego znajdowalem w lecie (w lipcu i sierpniu) kolo

Mlodowa w Rytrze i w Woli Kroguleckiej do wysokosci

850 m., szczegolnie w miejscach wystawionych na silne dzia-

lanie slonca. Poezwarki zimujq,, a poddane sztucznemu roz-

wojowi, wydaja, okazy juz w styczniu lub lutym.

P. machaon L. Liezniejszy od poprzedzaja,cego , lata w maju

Ga_sienice jego znajduje. corocznie w moimogrodzie warzyw-

nym w Rytrze i zywie je marchwia. (Daucus) i kminem
(Carum). Poczwarka jego z pierwszej generacyi pozostawala

raz u mnie az do stycznia, a popedzona do rozwoju wy-

dala calkiem normalny okaz w tymze czasie.

Parnassius Latr.

3. P. apollo L. W lipcu i sierpniu szybuje na lewym brzegu Po-

pradu po grzbietach vvx-orz : WMki Rogacz 1128 m., R»"

dziejowa 1265 m. i na Skalce 10*2. tu.lziez na polanacb

Magurzyca i Jaworzvna 870 m . mied/.v dziatom wodnym
Wielkiej i Malej Roztoki. W r. 1890 by* on liczny, w in-



nych za£ latach bardzo przypadkowy i rzadki. 13 okazow
tego okazatego motyla zlapalem w r. 1893 w dniu 8. wrze-
snia, a widzialem go bujaja^cego jeszcze 12. pazdziernika
tego samego roku. Ten opozniony czas pojawu przypisac
nalezy jedynie zbyt stoinej porze letniej, podczas ktorej tu

u nas w gorach w eiagu mirsi.aca raaja, czerwca, lipca

i sierpnia mielismy zaledwo kilka dni pogodnych, co wstrzy-
malo rozwoj gasienicy Apolla, luMu^vj ci<pto sloneczne. Ga-
sienica zyje tu na Srdum t'uhnn',, Ku.'li. znaiicm jako odmiana
Sedum Telephturn, znajduj^cem si§ na brzegach polan i w zre-

baeh lesnyck
,

poczawszy od 800 m , ale tylko po lewej

stronie Popradu. (Sedum album L. cafkiem tutaj nie ma).

rnnemosyne L. Buja w lipcu, rowniei tylko po lewym brzegu

Popradu nad potokiem Gontarowskim , Wielka. i Mala Koz-
toka. od 500 m. a£ do 1265 m., tj. do najwyzszych miejsc.

W samej dolinie Popradu, jak w Rytrze, Barcicack, Mlo-

dowie, nie widzialem go nigdy; przebywa on tu wyfacznie

na wyniosiosciach.

Pieridae.

Aporia Hb.

A. crataegi L. Motyl ten, tutaj bardzo pospolity, lata w lipcu.

Gasienice jego iyjsj, na tarninie, glogu i na sliwach.

W roku 1892 pojawily sie. one w tak wielkiej ilosci, ze zdo-

Jaly ogol -i cale sady raiasta Starego Sa-

cza, wsi Barcic, Rytra, Mlodowa i innyeh. W czasie latania

tego 1 1 i . , t iv i drogi od jego rtiewniernycb

mas, a na pniach i gateziaeh drzew, oblepionych g§sto

poczwarkami, kory nie mozna bylo nawet dojrzec. Nie plonna

byJa tei obawa, ze rok nastepny nawiedzi okoliee tutejsze

jeszcze wi§ksza plaga, bo \\o<r i-.|. zf"Z.>nycli przez tego

motyla, byla nadzwyczajna. Na 8zcz§8cie przeciez nadeszla

mrozna zima z r. 1892 na 1893, aglodem zmuszone ptaszki,

szezegolniej sikory, szukajae pozywiriiia. rzueily sie elieiwie

na mlode gasieniezki , kt<5re, jak wiadomo, zimuja towa-

rzysko we wspolnym oprzedzie, przyczepionym do galezi

a wolno w powietrzu wiszacym. i wytepily je tak dalece, ze

pozniej motyl ten dose rzadki • hv\ tu iwem

Dwazjawiska godne uwagi wpad'ly mi w cza.sie lego nie-

zwykJego zeru pod oczy, a to: ze pozbawione lisci drzewa

owocowe. zwlaszcza Pr>mns avium L., powtornie w lipcu

sie. rozwijaty, i drugie, ze A. crataegi nie jest bynajmniej

sklonny do odmian, o Bzem ; \'lc ty^iace



jednej, chocby

Pieris Schrk.

6. P. brassicae L. W ciagu lata mnogi , buja tutaj jeszcze w wy-

sokosci 1000 m. nad powierzchnia morza.

7. P. rapae L. Buja przez cale lato w towarzystwie poprzedniego.

8. P. napi L. Podobnie jak poprzedni, znany w dwocb gene-

racyach.

Anthocharis Boid.

9. A. cardamines L. Mnogi w calej dolinie Popradu i na pola-

naeh; buja w maju.

Leucophasia Stph.

10. L. sinapis L. Cz^sty po wyrebach w miesiacu maju.

Colias F.

11. G. hyale L. Lata po ugorach w okolicy Barcic i Rytra w mie-

siacu maju i pozna. jesienia.; do£c czesty.

Rhodocera B.

12. Eh. rhamni L. Zimuje jako owad doskonaly, a niekiedy lata

juz w styczniu w swietle slonecznem. Jakkolwi>-k muogim
jest ten motyl , mimo to jednak z wielkim trudem pola.czone

jest uzyskanie jego ga.sienicy. Dopiero w roku 1891 udalo

mi sie. przy otrzasaniu drzew zyskac z bardzo starych krza-

kow Rkamnus JBrangula w Zarnowcu przy Rytrze w mie-

siacu lipcu 2 gasienice, ktore wydatv motvle a to: 10. lipca r?
a 16 lipca 9.

J J J

Lyeaenidae.

Thecla F.

13. Th. betulae L. Motyl ten okazuje sie w lipcu, jednakze rzadko.
O wiele liczniejsza. jest jego gasi, : ni,-;, u, t.-.rninacli i sli-

wach w Rytrze, Ba.virarh
i \V„|i Kroguleckiej.

J 4. Ih. prum L. Lata tutaj wylacznie tylko w dolinie Popradu
nice jego strzepalem pod koniec kv
"" puuy:ei Mlodowa. Rzadki.



LEPIBOPTEROLOGK

rubi L. Jedyny okaz scliwycitom

dolinie Rzyczanowskiego potoku;

16. P. virgaureae L. Pojawia sie tutaj na najwyzej nawet potozo-

nych polanach w lipcu, (j
1

liczniejszy, 9 o wiele rzads/.a.

17. P. alciphron Rott. Buja w lipcu w Rytrze okolo sygnal6w

wjazdowych kolejowych (Distanzscheibe) w strong Starego

Sacza i w rowach materyalowych , tudziez na polanach Ma-

le) Roztoki.

18. P. phlaeas L. Obfity przez cate lato az do jesieni.

Lycaena F.

19. L. argiades Pall. W lipcu w dolinie Popradu, — rzadki.

20. L. argyrotoxus Brgst. Dose czesty w dolinie Popradu i mnych

jej przyleglych, lata w lipcu i sierpniu.

21. L. astarche Brgst. Przebywa tak w dolinie Popradu, jakotez

nad jego doplywami i jest dose czesty w maju i znow po-

22. L. icarus Rott. Powszechny tutaj przez cale lato az do jesieni.

23. L. amanda Schn. Rzadki, buja w miejscach oswietlonych mi§-

dzy drzewostanem lisciastym w Rzyczanowie i w Starym

Saczu. ,. .ii-
24. L. argus L. Rozpowszechniony w calej okolicy, jednak me

zbyt mnogi.
25. L. Mlargus Rott. W czerweu i znow w jesieni, lata wiecej po

lewym brzegu Popradu. ...
26. L. corydon Scop. Na lewym brzegu, rzadki, lata w jesieni.

27. L. hylas Esp. W lipcu w Rytrze w strong Star.-- Sac-za koto

kolej. sygnalow wjazdowych, - jakotez w OMazach, n.e

w wielkiei iednak liczbie.

28. L. meleager Esp. Spotykalem go w lipcu w kolejowych rowach

materyalowych w Rytrze, — rzadki.

29. L. minima Fuessl. Bawi nielicznie w okolicy Rytra, szczeg61-

niej ku Staremu Saczowi.

30. L. semiarqus Rott. Powszechny tu w maju i w sierpniu.
%

31. L. cyllarus Rott. Mnogi na wiosng, jednak me tak bardzo jak

32. £.SlL
W lipcu, naobydwu brzegach Popradu, gWwnie

" naprzeciw Rytra w czgsei '—
prawyin brzegu k»lo

kolej. w strone Starego S%cza na lewym brzegu, lecz juz

pojedynczy i rzadki.



g3. N. lucina L. W raaju, na polanach powyzej Kordowca

i na dolinie Mah-j Roztoki w wysokosci 760m. pojedym-zy

i rzadki, na samej dolinie Popradu nie pojawia si§.

Apatnridae.

Apatura F.

34. A. iris L. Uwazany tylko na drodze z Rytra do Mlodowa

i na drogach lesnyck w Mtodowie, a to w lipcu.

W roku 1893 zjawit sie dopiero w sierpniu. Rzadki w tyeh

okolicach.

35. A. ilia Schiff. Miejsce pobytu i czas lotu ma z pojazeizajfr

cym wspdlne, znajduje sie, w wiekszej liczbie.

A. ilia v,;
;

pobytu i czas lotu ma wspolne

z poprzr.l/ j.i.-yini: i!ail:iv.n
;

.ej-z\ /.tyeh trzeck form, w cza-

sie latania jest on codziennem zjawiskiem.

Wszystkie te 3 formy idq, chejtnie na stary cucbnary M*

i latwo tym sposobem zwabic je niozna. ilaz mlab) mi sie

4 Clytiae tak zwabione jednoczesnie w siatke pockwycic.

Nymphalidae.

Limenitis F.

36. L. populi L. Tylko nad potokiem Gatarowskim w Miodowie

i to bardzo rzadki. Sporadyczny takze na drodze z Rytra

do Mlodowa, lata w lipcu.

Gasienice tego gatunku, jak r6wniei: gasienice Ilii i Clyth

zyja, w lasach bukowych w Miodowie na'tu i owdzie poroz-

rzueanych osikaeh. To wylaczne przywiazanie sie, rodzajow

Apatura i Limenitis do tych miejsc tlumaczy si? brakiem

osiki w reszeie okolicy.

Vanessa F.

37. V. c - album L. Czesty w maju, potem znow w srodleciu i w je-

sieni. Gusicnic; jogo zywib'in agrostom i porzeczkami.
38. V. polycliloros L Wszedzie w wiekszej ilosci, — jako przezi-

mowany owad doskouafy ju/ \v koncn marca i w kwietniu.

Gasienice jego karmib'm wierzbin.-i, czeivsnia i roznemi

drzewami owocowemi.



V, iwticoe L. Pospolity. Przezimowawszy lata juz w styc/aiiu

i lutym. ( I.i-icnici' ;<-,, yja invmadiiii' na /V^C" '//wW/ L.

F. ?o. L. W "p( rz-.tk-uli uidMiv i }>otem znowu w lipcu.

r. antiopa L. Jak poprzedzajacy juz w maivu. Dose pospo-

lity w okolicv. Gasienice jego zywilem brzozq,. na kto-

rej zyja, towarzysko.

V. atalanta L. Niezbyt rzadki od srodlecia az do jesieni. Ga-

sienice jego zyja. pojedynczo w sklejonych razem lisciach

pokrzyw.
V. atalanta ab. Klemensiewiczt Schille l

). Wyla.gl sie u mnie

dnia 7. wrzesnia 1888 ex 1.

Mniejszy od wlaseiwego gatunku.

Przepaska barwy ceglastej na skrzydtacli gornych jest azer-

sza i zaczyna sie dopiero od zeberka podrauiicnin'go, a wko-

m6rce drugiej jest ostro wycieta. Wielkiej plamy na brzegu

ramiennvm s'krzydel gornych zupelnie niema, zastepuje ja

tylko maty punkcik. Od konca g6rnej blony skrzydjowej

ku tylnemu katowi biegnie 7 bialyck plamek

raznych brzegach,

2-giej , a ostatnia, 1

nv.n.' SkrzvilJa dulne: Pr>

, rne:Kom6rkasrodkowa,ko-
: L: kuniurki lb, sa bez przerwy czer-

tak, ze cala la ezmvona Him-a zajmiije

clmi >kiv.vdch Nam/,, uv/.cj t.-j .-zanicj

modro-blade i ostro oddzielone od czerwo-

rn tlem skrzydel. Skrzydfa dolnr: Skrzv-

1; /.uiK-lair marmui-<>wej' powloki ,
lecz cala

ehnia procz ciemnego miejsca przy -""»'"-

i.iad

milera p. Maksowi Wiskottowi w Wrocla-

a wiecei okazow w zupefnosci podobnych

.nrwirniia do moieiro, ale im dotad jeszcza



nazwy nie nadat. Pozwolilem sobie prawni<> korzystai: /. u-

o-o i poswiecilem te aberacye mojemu przyjacielowi, wielce

dla galicyj-kifj h pid.-pi m..1,»_ii '. nhizoiiemu professorowi

Dvowi St;ini-I;iw<i\vi KleimMisiewiczowi.

V. Cardui L. Okazuje si§ dos6 rzadko i pojedynczo. Ga,sie-

nica jego ayje pojedynczo w spojonych hsciach ostu; cho-

wana wydala mi motyla we wrzesniu.

Melitaea F.

M. cmxia L. Dosyc czesty na polanach, lata w czerwcu.

M. athalia Rott. Liczny po Jakach lesnych, w lipeu.

Argynnis F.

A. euphrosyne L. Dose czesty w zrebach lesnych w czerwcu,

a zwtaszcza w dolinie Rzyczanowa.
t .

A. latonia L. W maju i znow od polowy lata az do jesieni

wszedzie pospolity.

A. aghja L. Liczny w lipcu i sierpniu po potokach 1 lesnyen

A. papMa L. Liczny w srodleciu po wszystkich lesnych po-

tokach.

Satyridae.

50. M. galatkea L. Dose czesty posrod lata po wszystkich pola-

nach i w dolinie Popradu.

Erebia B.

51. E. aethiops Esp. Wszedzie tu rozpowszechniony, a szezegolniej

na polanach, lata w lipcu i sierpniu.

52. E. ligea L. Bawi w sierpniu po kwiecistych polanach, w nie-

ktorych latach liczny.

53. E. euryale Esp. Bawi w tym samyin czasie Co poprzedni
i

na

wysoko potozonych polanach, r6wniez jak ligea w niekto-

rych latach liczny.

Satyrus F.



Pararge Hb.

55. P. maera L. Dose cz^sty i w calej okolicy powszechny, lata

P. maera var. adrasta Hb. wiele rzadszy od wlasciwego ga-

tunku. Czas lotu ma rowny z poprzednim.

56. P. Mera F. W raaju na slonecznych czubaiach g6r nad po-

tokiem Kordowiec w wysokosci 700 m jakotez nad poto-

kiem Wielka, Roztoka w wysokosci ponad 600 m.

Hiera wydajc siV \vj>rawdzie ralkowieie pudnbna do Maera,

mozna ja jednak na pierwszy rzut oka latwo odr6zni6,

u pierwszej bowiem jest dolna <• /.«;*< mac/.ugi ro/.kow biala.

57. P. megaera L. Bawi powszeebnie w calej okolioy w cserwen

Epinephele Hb.

58. E. janira L. Powszechny wszedzie na polanacb w czerweu

i posrod lata.

59. K. hyperanthus L. Z poprzedzaja,cym rownoczesny, liczny.

Coenonympha Hb.

60. G. {phis Sehiff. W czerweu i lipcu po karezowiskach lesnyck

w calej okolicy.

61. C. pamphilus L. Wszedzie pospolity od raaja az do jesieni.

Hesperidae.

Spilothyrus Dup.

62. 8. alceae Esp. Bardzo rzadki, dotad jedyny tylko jego okaz

zdolaJem sebwycic podczas lata na wyrebie w Mlodowie.

Syrichtus B.

63. 8. aheus Hb. Dosyc cz^sty pod koniec lipca i w sierpniu po-

nad wszystkimi potokami g6rskimi.

64. S. serratulae Rbr. W maju za torem kolejowym w Rytrze,

rzadki.

65. 8. malvae L. Dose czesty w pocza.tku maja na dolime Maiej

Roztoki.

Nisoniades Hb.

66. N. tages L. Lata dose licznie po calej okolicy w niaju.



Hesperia B.

//. thatimaa Hufn. W le&e, dose jednak rzadki.

//. h'ufoln 0. Powszechnv w lecie, od poprzedzaja,cego licz-

niejszy.

If. syhanuB Esp. Niebardzo liczny w lipcu w Rytrze i MJo-

H. comma L. Pojawia sie w sierpniu w dolinie Wielkiej Roz-
toki, jednak nie w wielkiej iloSci.

Heterocera.

Sphinges L.

Sphingidae B.

Acherontia ( ).

71. A. atropos L. W czerweu i jesienia w okoliey Nowego i Sta-

rego Sacza, Barcic ai do Rytra! ale pojedynczv i bardzo
rzadki.

Sphinx O.

72. 8. convolvuli L. Bardzo pojedynczy we wrze^niu w Rytrze
i to me w wielkiej iloSci.

73. 8. pinastri L. Dose liczny w maju i czerweu. Gasieniea jego
zyje na jodlach, sosnach i swiei-kacli. Zimuje w stanie po-

czwarki.

Deilephila O.

74. D. galii Rott. Nieliczny, lata w czerweu i lipcu, a niektore
opoznione okazy zjn'w iaja >ie nauet u -i.-rprnn. Sp..fvk;ih'm
si§ z nim w dolinio Wiclki.-'j [;,,/(, ,ki.

Gasienice jegozywilnn prz\'t u |i ;i <;.,!;„,„ ],,/ ja.lh lakze
z wielka uchota lisde wierzby '

Soli, alba L. jakk-lwitk
otaczalo je Galium. IV/warka ziinuie < Imdowaua w cie-

,- n Pty"? P°koJ u wydaje okaz ju, w lutynV
<5. D. euphorbiae L. Pojawia sie w czerweu i lipcu w niekto-

rych latach licznie Gasienuv j,-,, ZM ,; ( | , u ilrm p<> pastwi-

skach av „Ulic\ KmV;1 ,„,/,' ,

',

„., w ,„ sop.
Poczwarki zimupi. a i.oddaue >ztiiey tl ,.m u r zwi>i«>wi wvdajii

okazy juz w lutyui.
'



76. D. elpenor L. Chwytalem go w czerwcu w kwiecistyt-h <-to-

dach w Rytrze, gdzie zyje pojedynczo. Galenic

wtfem wYiv.buwka Epilohnn,, amjusfiloh'uni I.. Ziumi^.-i-.i-

w stanie poczwarki. klVnv pndlano -ziuczneinu ro/wojowi,

wydaja raotyla w maju.

77. D. porcellus L. Pojawia sY p >j< ilynczo, chwytaYm go w czerw-

cu w Rytrze na kwiatach ogrodowyeb.

Smerinthus O.

78. S. tiliae L. Dose czesty w maju. (Ya^YnYo jr-o >trzepywab-m

z olszy (Ahum incaiw DAW brz<>z i lip w dolmu- IVpra-

du, tudziez nad potokiem KordowYe. w (ilebokiem l t. d.

Poczwarka zitauje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

dajc okaz juz w lutym.
,

79. 8. ocellata L. Pod koniee maja i w czerwcu. Gaaenice jego

strzepywalem rok rocznie z Salix fragtHsh.\ Sain vim ma-

lts L. i to w dosyc znacznej ilosci.

80. 8. populi L. Rownoczesny z obydwoma popr/.rdnii.n. nui..gi.

Gasienioa i «o znajduie -' >' d< pozmj j< -u-. i na t<»po-

lach i wierzbach. Poczwarki obydwu gatunkow zar.'.wno

zimuja, a poddan<> sztneziit-mu rozwojowi. daja ofeazy w sty-

czniu,* lutym lub w marcu.

Pterogon B.

81. P. proserpina Tall. Bardzo rzadki, znalazlem go tylko w Rv-

trze. Ga-YnYa. pivuiYsiwiu na hpthl,,,,,, "//;/»^ !..,„ L.

przezimowala u mme, ale nie \\y-

Macroglossa 0.

82. M. stellatarum L. Pojedyncze okazy poja

a potem znow w lecie, fru*

w calej okolicy az do wysoW'i 1200 n

Sesiidae H S.

Trochilium Sc

T. apiforme CI. Jedne pare tego gatunka >

lipca 1891 z krzakow kolonisty Deutell

wiecej nie miaYm >zezo !Yia go natrafic.



Sesia F.

. tipuliformis CI. Jedyny okaz schwycilem w Hpcu w Rytrze.

Zygaenidae B.

Ino Leach.

85. 7. globulariae Hb. W czerwcu i lipcu na polanaeh Wielkiej

i Matej Roztoki. rzadki. ..

86. I. pruni Schiff. Lata rzadko w lipcu okolo Barcic i Woli

Krogulecl ne tu w maju na tarninie.
_

87. 1. statices L. W lipcu w dolinie Wielkiej Roztoki, rzadki.

Zygaena F.

88. Z. pilosellae Esp. W sierpniu na kwiecistych lakacti w Wiel-

kiej Roztoce, dose czesty. . ,

89. Z. achilleae Esp. W lipcu w Rzyczanowie na kwiecistych miej-

scach, rzadki.

90. Z. rneUloti Esp. W lipcu na lakach Rzyczanowa przy wielkim

moscie. .

91. Z. trifolii Esp. Tamze i w tym samym czasie co poprzedm,

dose czesty, a w r. 1893 nawet mnogi.
92. Z. lonicerae Esp. Czas pojawu, jak u poprzedniego ; lata w do-

linie Wielkiej Roztoki.
93. Z. filipendulae L. W czerwcu i lipcu w Rzyczanowie, dose

czesty.

94. Z. ephialtes 0. v. peucedani Esp. W roku 1893 z poczatkiem

sierpnia w Zarnowcu naprzeciw Rytra, bardzo rzadki.

Bombyces.

Nycteolidae HS.

Sarrothripa Gn.

95. S. undulana Hb. Pojawia sie rzadko w lipcu i sierpniu. G%-

sieniee jej znajdowaJem pojedynczo przy otrzasaniu U' /l -

kow debowych kolonisty Deutelbauma w Rytrze W sierp-

niu jeden okaz ex I. Gasienice strzepywatem z debow



Earias Hb. (Halias Tr.)

96. E. clorana L. Zjawia sie. bardzo pojedynczo i dosyc rzadko
w lipcu i sierpniu. (.Sasiunico jej .strzl-pvwalem v'solir aJlu,

rosnacej przy drodze do MJodowa. Sporz%dzaja one sobn
oprzed w ksztalcie ezuh-nka i zimuja jako p.».-.zwarki. l'ope

dzone do rozwoju wydaja motyla w lutym.

Hylophila Hb.

97. H. prasinana L. Pojawia sie, w maju. Dosyd czesta w tycb

stronach gasienica jej zyje na bukach w sierpniu i jrase-

sniu. Poczwarka zimuje, a pedzona do rozwoju wydaje mo-
tyla w lutym.

Lithosidae HS.

98. jV. cucullatetta L. Lata w czerwcu i lipcu. Gasienice jej strze-

pywaiem w maju ze starych krzakow tarniowych, rosna-

cycb wzdluz drogi, do MJodowa prowadzacej. Nie bardzo

liczna.

99. 2i. strigula Schift. Rownoczesna z poprzednia, lecz bardzo rzad-

ka, pojawia sie tylko w Rytrze.

100. N. confumlis HS. Bardzo rzadka, jeden jej okaz strzepafeni

11. maja 1893 w Mlodowie, a drugi znalazlem, czerpia_c dnia

25. maja tego samego roku w Rzyczanowie; gdzieindziej

jej nie spotkalem.

Calligenia Dup.

101. C. miniata Forst. Pojawia sie w lipcu w dolinie Ma*ej Roz-

toki, gdzie chwytalem ja_ przy swietle lampy; takze w rui-

nacb zamku ryterskiego, jednak wszedzie pojedynczo i rzadko.

Setina Sclirnk.

102. S. irrorella CI. Nad potokiem Kordowiec, tudziez w Wiel-

kiej i Malej Roztoce, a to w lipcu i sierpniu, jednak

103. S. mesomella L. W czerwcu i lipcu w lesie debowym przy

Starym Saczu; w Rytrze schwycilem ja przy kolejowym

sygnale wjazdowym; rzadka.



Lithosia F.

104. L. deplana Esp. Dosyc cz§sta w lipca w starosadeekich k-

sach debowycb, tudziez w Mal.-j Uoztoi-o 1 MWowie, gdzie

chwytatem jtj, pray swietle lampy.

105. L. lurideola Zinek. W catej okolicy w lipcu i sierpniu; chwy-

tatera ja takze przy swietle lampy.

106. L. complkna L. W sie.pniu w dolime Wielkiej Roztoki, rzad-

sza od poprzedniej.

107. L. sororcula Hufn. Bardzo rzadka, lata w maju, chwytatem

ja na bloniach nad Popradeiu.

Gnophria Stph.

i na przyn§te z jabtek

j, gdzieindziej rzadka.

109. G. rubricolUs L. W lipeu w Wielkiej Roztoee, rzadka.



Lata w sierpniu tylko na lewym brzegu Popr
uinami zamku i przy ujsciu doliny Rzyczanow

Pleretes Ld.

115. P. matronula L. Pojawia sie. w czerwcu i lipcu. Jest bardzo
rzadka. W r. 1892 otrzymnlem H jej okazy, a to z doliny

Rzyczanowa i z Wielkiej Roztoki. Gasienica jej zyje tu

prawdopodobnie na Prunus jpadus L., ktdra sie. spotyka
dose cz§sto w obydvvu dolinach.

Arctia Schrnk.

116. A. caja L. Lata w lipeu i sierpniu po cafej okolicy, nie

bardzo pospolita. Gasienica jej zre wszystko, zarowno ziol.i

Leontodon, Plantago itp. jak tez Prunus, Corylus, Rham-
nus itp.

117. A. aulica L. W maju. Jedynem miejscem pobytu jej gasie-

nicy i to tylko wezas na wiosne, a wiec w marcu i z po-

czatkiem kwietnia, jest lewy brzeg Wielkiej Roztoki a zwfa-

szeza nnVjsea najwyzej polozone i na skwar sloneezny wy-
stawione, nad dzialem wodnym tejze i potoku Przysietnic-

kiego 850 m. W niektorych latacb, kiedy mozliwem byio

poszukiwanie za ga.sienicami wezas na wiosne, znajdywa-

Jem je doisc licznie, ale gdy wiosna byla slotna, ledwo

gdzie z nia si§ spotykalem. Na nizinie w Rytrze pojawia

bardzo rzadko.

Spilosoma Stph.

118. S. fuliginosa L. Pojawia sie czesto juz w kwietniu, regular-

nie dopiero w maju, potera znow w leeie, w okolicy Rytra.

Gasienica jej jest dosyc liczna jesienna. pora na ziolach.

119. 5. lubricipeda Esp. Bawi w okolicy Rytra w sierpniu, chwy-

taJem ja takze do Swiatla lampy w Rzyczanowie i Roztoce,

jednak wszedzie pojedynczo i dose rzadko. Ga,sienic§ jej

zywilem salata.

120. S. menthastri Esp. Chwytalem ja rowniez do swiatla lampy

w czerwcu; dose cz§sta.

Hepialidae HS.

Hepialus F.

121. H. humuli L. Lata wieczorem pod koniec maja i w czerwcu

w Rytrze, Zarnowcu i kolo Piwniczny, dose liczna.



122. IF. sylvian* L. Rzudki; w sierpniu przylatywal do swiatta

lampy na werande, mojego mieszkania.

123. H. hecta L. Dose pospolity, lata wieczorem w lipcu po la-

kach doliny Roztoki.

7. cossus L. iligniperda F.) Lata w lipcu w gJownej dolinie

w Rytrze, Barcicach i Starym Saczu. Kilka razy otrzyma-
lem jej okazy ex. L ale w matef liczbie. Gajuenice zdolne

do przedzenia chowafem zawsze do naczynia szklannego,
napelnionego trocinami, gdzie sie. dobrze przepoczwarczyly
i okaz wydaly.

Cochliopodae B.

Heterogenea Enoch.

125. H. Umacodes Hufn. Jedyny okaz strzepalem z debu w Ry-
trze dtiia 7 czerwea 1890, gdzie indziej go nigdy nie

Psychidae B.

Psyche Schrk.

126. P. unicolor Hufn. Rzadka, znaleziona w dolinie potoku Gon-
tarowskiego koJo Mlodowa.

127. P. opmeUa HS. Samica tej rzadkiej przadki wvl^gJa sie u ranie

2 l.pca 1893. Tegoz samego roku w kwietniu znalaztem
w zrebach w Wielkiej Roztoce ku potudniowi potozonych
gasienice w woreczku, pozerajaca. zwyk^ trawe.

Epichnopteryx Hb.

128. E. pulla Esp. W maju w okolicy Rytra, niebardzo rzadka.
Daje sie ezerpac z roslin zielnych na polach i Jakach.

Fumea Hb.

-— Heylaerts. Dr. Staudinger
synonim F. nudella 0., atoL

maja. bye plumella i nudella osobnymi
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gatunkami; do ktorego z nich zas zaliczyc wypada v. surtens
Heyl., to do dzis dnia rozstrzygnietem nie jest. Rzadka te

przaxlke, ktora oznaczyl Dr. Hoffmann w Regensburgu,
znalazlern w dolinie potoku Rzyczanowskiego w r. 1803
i to w wielu okazadi. Woivozki s;i przyprzedzione do lis-

cia koniczyny i wielu innych zidl/

W lipcu wylegaly sie u mnie motyle tego gatunku, ale nie
ze wszystkieh woreezkow; z trzydziestu kilku otrzym;ih*in

bowiem zaledwic .-> sainioe i 2 samce.
130. F. betulina Z. Grasieniczki jej w woreczkaeli strzasalnn z brz<»z

pod Oblazami Wo Rytra dnia 30 maja 1893 i liodowa-

lem je dalej w domu, zyv
w lipcu. Nie bardzi

Liparidae B.

Orgyia O.

131. 0. gonostigma F. W czerweu i potem w jesieni. Gasienica

jej zyje na rozaoh w ogrodaeh rvtrrddeh .
<!<-<'• nielu-zna.

132. 0. antiqua L. Lata w lipcu i wrzesniu w gtownej dolinie

w okolicy Rytra, rzadka. Gasienice jej strzepywalem tak

z brzoz jakotez z Alnus incana w Obtazaeh i Siu-hej Stru-

dze. W r. 1893 wychowatem cale gniazdo ex o. buczyna.

Dasychira Stph.

133. D. fascelina L. Dosyc rzadka, lata w czerweu i lipcu. Ga-
sienice jej strzasalem w maju i znow kolo jesieni z taini-

ny, sliw i buczyny, rosnacycli przy drodze do Mlodowa.

Czerpalem je takze z ziol.'

134. B. pudtbunda L. Gasienice jej strzepywalem z bukow, de-

bow, tarniny i innych drzew Poczwarka zimuje, a poddana

sztucznemu rozwojowi, wydaje motyla w styczniu lub lutym.

Samiec przylatuje w nocy latem chetaie do s'wiatta i ude-

rza w nie natarczywie.

Leucoma Stph.

^35. L. salicis L. Gasienice jej zyja bardzo licznie na wierzbach

i topolacb. Motyl powszechriy w calej dolinie.

Porthesia Stph.

136. P. chrysorrhoea L. Gasienice bardzo liczne szczegolniej na

debach, tarninie i drzewacli owocowyeli. sa szkodliwe. Mo-

tyl lata w liiiivicuch, Kvtrz.- l \V.,li Kroguleckiej.



137. P. sim&u e podobnie jak poprzedniej prze-

bywaja na debie, tarninie i drzewach owocowych. mniej

tylko liczne, rowniez na Rhamnus franyula.

138. P. monacha L. Kzadka. Gasienice, jej znalazlem raz tylko

jedyny na dziko rosn^cej jablonce nad potokiem Kordowiec.
tylko 2 razy spotkalem w gorach.&

Ocneria HS.

139. 0. disparL. Gasienice jej zdybac mozna cz§sto przy otrzasaniu

drzew owocowych i lisciastych, czesto takze na tarninie.

Motyl dose czQsty w sierpniu. Samce przylatuja chejnie

nocna. pora do swiatla.

Bombycidae B.

Bombyx B.

140. B. crataegi L. Gasienice jej strzepywalem z Salix capraea
w starym wyrebie w Przysietnicy, w maiu zas w r. 1893
strza.slem 2 sztuki na OUazach z brzozy.

B. crataegi zjawia sie, w sierpniu ale nielicznie.
141. B. popuh L. Gasienice tej prza/lki zdybalem niejednokrotnie

w maju i czerweu w moim ogrodzie w Rytrze na sliwach,
rowmez strzepywalem je w wielkiej Roztoce z brzoz nale-

za,cych do ekwiwalentu Barcickiego. Motyl wylega sie,

w pazdzierniku.
J

142. B nmstria L. Gasienice jej zdarza mi sie cz§sto znalezc na
drzewach owocowych w moim ogrodzie, a w roku 1893 wy-
kryfem caie ich gniazdo na krzaku leszczynowym nad Kor-
dowcem. Motyl zjawia sie, dose ez§sto w lipcu

143. B. lanestns L. Gasienice jej strzajsalem w okolicy Rytra
i tfarcic z tarnmy, glogu i lip, ale znajduja. sie, tu one
bardzo pojedynczo.
Jedyny tylko raz zdybalem cale ich gniazdo w okolicy Ry-

tra. lorebka oprzedowa 25 cm dhiga, ksztaltem podobna
do gruszk,, byla zAwi,^,„ i; , u wi, ra -h<,lk.. m Ul,j iipv /. H-

scia prawie zupelnie ogotoconej, a w niej znajdowaiy m
ga_sienice, prawie natenczas zrzucajace z siebie osk6rek- N^
zabralem calego gniazda, ale tylko' kilka gasienic, ktdryeh
poczwarki przebywaja u mnie juz 4 zime
Gasienice tej przadki zyja nie tvlko za miodu towarzysko,

ale nawet do ostatniego lenienia si<j.



W cbarakterystycznym oprzedzie znalazlem mnostwo skorek

r6znej wielkosci, co naprowadzilo mie na mysl, ?e ga.sie-

nice, obzarlszy liscie lipy, zeszly sie do oprzedu eelcm zrzu-

cenia oskorka i ze zupelnie podobnie czynia, przed kazdem

zrzuceniem ; niemniej utrzymuj§ stanowczo, ze woreczek ten

poczatkowo nie byt wiekszy od jaja kurzego i ze tylko sto-

sownie do wzrostu gasienic byl przez nie powiekszany i od-

powiednio wygodnie do zrzucania sk6ry urzadzany, ai Bto-

pniowo doszedl do wielkosci 25 cm, a sredniey u dolu

10 cm. Woreczek ten widny zdaleka wurial u samego

wierzcbolka lipy i cieiarem swym, ktory ocentfem przy-

najmniej na 1 kg wagi, znacznie go uginal. Motyl pojawia

sie w marcu i kwietniu, a z poczwarki popedzonej zimujacej

B. catax L. Gasienice tej rzadkiej przadki znalazlem raz tyl-

ko jedyny w'czerweu okoto Barcic na tarninie Zyja one

pojedynczo, a wydaly mi we wrzesniu tego samego roku

2 samice, a w maju nastepnego r*"
us L. Gasienice jej

.viosne na rozwijajanych" .

podczas pieknycb dni z poczatkiem kwietnia. rrzaUKa ta

zjawia sie. w lipcu i z poczatkiem sierpnia, du^c c/.rMa.

B. rubi L. Gasienice jej sa bardzo liczne w jesieni. Zeruja,

one do bardzo p6znej pory, bo do listopada, a nawet je-

szcze w klatce, w ktorej je przechowywaiem,
^

zarly liscie

wszelakiego drzewa. Jednej jesieni zywilem je wyJaczme

lisciem sliw.
.

Przy iadnera jednakze zimowaniu ich nie osiagnalem bynaj-

kroznyehuzy-

walem sposob6w* 'i 'to przez wiele lat. Prza_dka ta zjawia

sie, w lecie i nie jest bardzo rzadka.

Lasiocampa L.

L. votatoria L. Lata ale nie bardzo licznie w calej okolicy.

Chca.c, aby zacbod z pielegnowaniem nie byl daremny, ga-

sienice jej potrzeba czesto pokrapiac woda, ktora one «-

komie pija., inaczej bowiem nie przepoczwarcza. sie i utraca.

Fotatoria zjawia sie w lipcu. Samiec daje sie latwo zwabic

L% ^taS^ienice » -*— ™° *™££
zej Woli Kroguleckiej z bardzo ?^^»££kX
Dwie gasienice otrzymalem takze w Kytrze. rrzaa^a
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wylggala sie u mnie w czerwcu, lipcu i sierpniu. Gasiemca

jej zimuje.

149. L. quercifolw L Ga^ieniea jej jest dosve czesta w Rytrze,

Woli Krouul. ku-i i liticni. li --,/ .\ \ I n j.i z tarmny

i ze sliw w ogrodach. Zimuje mloda na gaieziach krza-

kow. Motyl wylega sie. w lipcu i sierpniu. Saiuiec przy-

latuje do swiatla.

ab. alnifolia 0. Rza d] uatunkiem wlasciwym.

150. L. popult'folia Esp. Tylko we wlasciwej dolinie Popradu na

topnli ez :'']; samiea wylcgJa sie, w hpcu.

151. L. tremulifolia Hb. Gasiemca jej zyje w okolicy Rytra na

Poczwarka zimuje i wydaje motyla zwyezajnie w maju, a po-

pedzona do rozwoju w lutym. Rzadka.

152. L. pint L. var. montana Stgr. i ab. brunea. Prza_dka ta pojawia

sie tu tylko jako var. montana albo ab. brunea. Po dokla-

dnem przestudyowaniu wielu prac, omawiajacyeh lepidopte-

rologie. Galicyi, spostrzegam, ze mnie przypada w udziale

pierwszenstwo odkryeia jej dla fauny w Galicyi, dotad bo-

wiem montana ani U-y f,,«,»„ w ( l.ificyi przez nikogo wspo-

mniana nie byla. Pozyskalem 5 sztuk gasienic tej znako-

mitej, a tak rzadkiej aberacyi, a to: 2 aztuki w roku 1891

w Barcicach w dolinie Popradu z sosniny, 1 sztuke w r.

1893 z swierezyny w Zarnowcu, a 2 zn6w strzepalem z jo-

dty i svrierka, rosnacych w Mlodowie nad potokiem Gonta-

rowskim. Przadka ta y jawia sic nictylko w samej dolinie

Popradu, lecz takze nad jej doplywarai, jedaak
Z tyeh 5 gasienic otrzymal-m '

z.-dedwo 3 motyle, a to: 2

samee v. montana i 1 samca ab. brunea, jedne zas z pozo-

stalych obsiadl Microgaster nemorum a druga. Anomalon
circumjlexum. Te. var. i ab. oznaczyl mi p. Dr. Standfuss,

kustosz w Zuriehu i powiedzial, ze sa one wcale nie do od-

r6znienia od tych, jakie on na gorach Berneriskich uzyskal.

Nie watpi§ tez i ja na chwile nawet. .

mieszkaAcem calyck Karpat, bawiac bowiem w roku 1883

w Solotwinie nad Bystrzyca, cbwycilem w tamtejszych go-

rach sainice tej odmiany, kVuvj -kiv.vd.-tka udnych zupel-

nie wybitnych znakow nie mialy i byly ciemno ' brunatno-
Aylko charakterystycznymi bialymi punktami.

Endromidae B.

Endromis O.

1891 strzepalem z brzozy jedne 9
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G^sienice tej przadki ^tr/.asalcm z leszczyny i brzozy

w czerwcu w okolicy Barcic i Rytrze kolo mlyna i nad
potokiem Kordowiec.

Motyl pojawia sie bardzo rzadko. Poczwarka poddana
sztucznemu rozwojowi wydaje okaz juz w styczniu; w lipcu

1890 wylagl sie. u mnie motyl jej z gasienicy z r. 1889.

Saturnia Schrnk.

154. 8. joavonia L. (carpini Schiff.) Bardzo rzadka. Gasienice jej

przebywaja w £arnowcu na tarninie. W r. 1893 znafazJeni

takze w kolejowych rowach materyalowych na Salix vi-

minalis 3 okazy. Poddane sztucznemu rozwojowi wydapi

motyle w styczniu, podczas gdy normalnie wylega sie. on

Aglia 0.

155. A. Tau L. Powszechna w calej okolicy w kwietniu i maju.

Gasienice jej znajdowalem na bukach (mlode gas

Drepanulidae. B.

Drepana Schrk.

156. D. falcataria L. W kwietniu i maju, a potem znow w sier-

pniu na bloniacb nad Popradem w okolicy Barclc .
W oli

kroguleckiej, Rytra. nad potokiem Kordowiec i w Oblazacb.

Dostad ja. mozna na wiosne, wstrz%saj%c palka drzewa.

Gasienice w czerwcu i w jesieni na brzozach.

Powszechna i do£c nie rzadka.

157. D. lacertinaria L. Pojawia sie w tym samym czasie, co po-

przednia , i gasienice jej zyja. W tych samych miejscach,

tylko nieco rzadsza.

158. D. cultraria F. Lata w lasach bukowych wmaju i sierpniu,

rzadka. Kiika jej okazow zwabionych jablkami chwyci/ein

w Zarnowcu.
Gasienice jej spotkalem czesto pray otrz^saniu krzakow

bukowych w Woli kroguleckiej w czerwcu.



Cilix Leach.

159. G. glaucata Sc. Motyl w stanie doskonaJym bardzo rzadki.

Gasienica przebywa w lecie i jesieni na tarninie w Rytrze

powyzej mJyna, w miejscach na skwar sloneczny wysta-

wionych.

Poczwarka 2-go pokolenia zimuje, a poddana sztucznemu

rozwojowi wydaje motyla juz w styczniu.

Notodontidae B.

Harpyia 0.

160. H. furcula L. Motyl jej wylagt sie. u ranie w maju.
Ga,sienice strzepywaiem z Populus tremula w Rytrze i z brzoz

na Oblazach , — rzadkie.

161. H. bifida III.. Pojawia si$ tutaj w czerwcu , — rzadka.

Gasienica jej zyje na brzozach i osikach przy Oblazach.

Poczwarka zimuje a popedzona do rozwoju wydaje motyla

162. H. vinula L. Powszechna tak w glownej dolinie, jakotez nad

Pojawia sie. w maju, a potem /now w lecie.

jej zyje na wierzbach,
p

gJ6wnie zas na krzakach,

:zbowych, takze na brzozie i osice.

Stauropus Germ.

163. St. fagi L. Swiezo wylegnietego $ tego gatunku strzepalem
w dmu 29. kwietnia 1893 z brzozy w Barcicach na bio-

niach nad Popradem. Zreszta. znajdowafem tylko jej ga.sie

nice na bukach , zwlaszcza na niskich krzakach bukowych,
raz takze na debinie. Pojawiaja. sie w sierpniu i wrzesniu.
Prz^dka ta jest bardzo rzadka, a hodowanie jej trudne.

Poczwarka jej bowiem wymaga wiele wilgoci i 'inaczej sie

me przeobrazi. Poddana sztucznemu rozwojowi wydaje mo-
tyla w styczniu i marcu.

Notodonta 0.

164. N. ziczac L. W dwoch generacyach , a to: raz na wiosne,
a drugi raz w jesieni.

Gasienice. jej uzyskalem tylko w glownej dolinie przy Woli
Kroguleckiej i w Rytrze w kolej.,w V .-h 'nmaeh materyalo-
wych, otr/4sajac Saltx frn<,ilu j t'ofnrh,, trmnila w sierpnui
l wrzesmu. Dose rzadka. Hodowana wydaje motyla w lutym-
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165. N. dromedarius E. Lata r6wnoczesnie z poprzednia..

Gasienica jej zyje tu na brzozach i to dose me rzadko
w miejscowosci zwanej „Sularskie krzaki u ponizej Oblazow.
Poddana sztucznemu rozwojowi wydaje motyla w marcu.

166. N. trimacula Esp. Nadzwyczaj rzadka.

19. maja w r. 1893 znalazlem wczas rano na ptocie przy

domku straznika kolej. w Bytrze 1-go <$ tego gatunku.

Lophopteryx Stph.

167. L. camelina L W maju i czerweu.

Gasienica jej zyje tu wylacznie tylko w dolinie Popradu

na olszy {Alfius glutinosa)^ na wierzbach (Salix fragilis, vi-

minalis i alba) i jest doik liczna. Pedzona do ssybssego

rozwoju wydaje motyla juz w lutym i marcu.

Pterostoma Germ.

168. P. palpina L. Niezbyt rzadka w maju i czerweu.

Gasienice jej strzepywalem w calej dolinie Popradu,

a zwlaszcza w kolejowych rowach materyalowych z wierzb

r6znego gatunku.

Phalera Hb.

169. P. bucephala L. Na wiosne liczna.

Gasienice jej znajdowalem zyjace gromadnie na wierzbinie

i na'debinie okolo mlyna w Rytrze.

170. P. curtula L. Dose rzadka w lipcu i sierpniu. Gasienice jej

strzasatem z osiki w Rytrze.

171. P. anackoreta F. Nieliczna. Czas lotu r6wny z poprzedzaja_ca.

Gasienica jej zvje w Rytrze na Salix fragilis.

172. R pigra Hfn. Rzadka, lata w lipcu.

Poczwarki jej zimuja, a poddane sztucznemu rozwojow.,

wydaje motyla vv styczniu i lutym; podobnie tez rz-

z obydwoma poprzedzajacymi gatunkami. Gasienice jej

strzepywalem tylko z Salix fragilis w Rytrze.

Cymatoplioridae H. S.

Gonophora Brd.

173. O. derasa L. Rzadka; chwytalem ja w lipcu i sierpniu do

swiatla lampv i przynecalem jablkami w Zarnowcu na prze-

ciwko Rytra i w Malej Roztoce.



ej Btrzepywatem w jesieni z ostrezyny.

zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wydaje

Thyatira 0.

174. T. batis L. Chwytafem ja,

pniu na przynete. z jablek i do swiatla lampy w caJej oko-

licy, az d :"j.scowosci 1200 m.
Ga_sienice jej zyjana ostrezynach i malinach. Niezbyt rzadkie.

Poczwarki poddane sztucznemu rozwojowi wydaja, okaz

Cymatophora Tr.

175. G. octogesima Hb. Gasienice jej otrzymalem tylko z osiki

Populus tremula w Mlodowie, te jednak mi sie nie roz-

winejy.

176. C. or Tr. Wabifem ja. na przynete z jablek w lipcu w Zar-

nowcu i w dolinie Roztoki.

Gasienice jej podobnie jak poprzedniej zyja w jesieni na

Populus tremula w Mlodowie. Nieliczna.
177. G. duplaris L. Chwytalem ja. na przynete. z jablek w lipcu

Ga.sienica jej zyje w jesieni na brzozaeh i osikach przy Mlo-

dowie. Rzadka.

Asphalia Hb.

178. A. fiavicornis L. Liczna wczas na wiosne w marcu i kwietniu,

otrzepywalem ja, z brz6z i wabilem na przynety w potoku

Kordowiec przy ObJazacb, rzadsza kolo Barcic w dolinie

Popradu.

Poczwark,
J eJ *Y\% tamze na brzozacb w maju i czerwcu.

simuje, a poddana sztucznemu rozwojowi wy-
daje motyla w styczniu.

Noctuae.

Diloba Stph.

D. caeruleocephala L. W sierpniu i wrzesniu. Ga_si
przebywa w maju i czerwcu na tarninach i tlrzeu
cowych w Barcicach, Woli Kroguleckioj, livtrze,
i Miodowie. Przy otrzasaniu drzew spot'vkatcin sii

cz^sto, sa szkodiiwe.
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Demas Stph.

180. D. coryli L. Jeden jej okaz strzepatem z buku w Rzy-
ezanowie 30. kwietnui ISilH (iasienice jej strzcpafom Wv.

tylko 2 razy na drodze do Mlodowa i wOblazach z grabu
{Carpinus betulus) i leszczyny {Gorylus). Wogole okazy do-
skonale i gasienice jego sa, tutaj rzadkie.

Poczwarka zimuje, a pedzona do rozwoju wydaje okaz
w styczniu lub lutym.

Acronycta 0. Tr.

181. A. leporina L. W r. 1898 znalaziem ja, na pniu brzozowym,
a w sierpniu 1886 scbwyciJem ja w nocy na przyn$t§
z jabfek w Moszczenicy.

Gasienice strzepywane w jesieni z brzoz koto Oblazow.Tak
motyl jak tez gasieniea j«'

182. A. aceris L. Nadzwyezaj
W r. 1892 zualazlem jedne jej gasienice na Acer pseudopla-

tanus przy mojem mieszkaniu, a ta wydafa mi okaz 29.

183. A. megacephala F. W lecie daje sie. latwo zwabid na przy-

nete, z jablek; nie jest ona wprawdzie bardzo rzadka, ale

tez rowniez nie bardzo pospolita..

Gasienice jej strzepuje. tu tak w dolinie Popradu, jakotez

nad jego doptywarai z Alnus incana i Populus tremula.

Poczwarka zimuje, a bodowana wydaje okaz dopiero

w kwietniu i maju.
184. A. alni L. Gasienice. jej zualazlem raz tylko jedyny w lecie

przebiegajaea droga'w dolinie Roztoki, — nie wydala mi

jednak zadnego okazu, bo bylo w niej pelno raezyc {To-

china).

185. A. strigosa F. Gasieniea jej spostrzegana tu na tarninie

w sierpniu i wrzesniu w okolicy Rytra.

Poczwarka zimuje . a poddana" sztucznemu rozwojowi wy-

daje okaz w lutvm lub marcu.
186. A. widens Schiff. I

:>l
•
na Alnus

incana, lihamnus frangnh,' Prunns spinosa, i to w znacznej

dosyc liczbie w czasie od czervvca do wrzesma.

Motyl jej daje sie. fatwo przynecid, zwlaszcza na jablka,

czego nieraz probowalem w lipcu w Zarnowcu.

187. A. psi L. Gasienica jej spostrzegana na olszy gorskiej {Al-

nus incana ), rzadko si§ tutaj _ znachodzi, a przynajmmej

mniej licznie niz poprzedzajacej.

Motyl jej daje si§ zwabic w maju i lipcu.



188. A. euphrasiae Brahm. W r. 1889 znalazlem 2 jej gasienice

na Euphorbia cyparissias.

Poczwarki przezimowaly i popedzone do rozwoju, wydaiy

mi motyle w styczniu.

189. A. rumicis L. Liczna na wiosn§ i w lecie.

Przylatuje chetnie na przynete z jablek i do swiatta.

190. A. ligustri F. W r. 1886 uchwycilem 2 jej okazy przywa-

bione jablkami w Zarnowcu przy Rytrze i odtad jej nigdy

juz nie spotkaiem.

Moma Hb.

191. M. orion Esp. Chwytalera ja na przynete z jablek przy moim
domu i w Zarnowcu w czerweu.

Gasienice jej strzepywalem w czasie lata z debow przy

Poczwarki zimuja., a poddane sztucznemu rozwojowi wy-
daja okazy w styczniu i lutym.

Panthea Hb.

192. I. coenobita Esp. Nie wspomniana jeszcze dotad w galicyj-

skiej faunie motyli przez nikogo.
Piekny jej okaz uzyskalem z gajsienicy strzesionej ze swier-

ka podcza* wycieczki przedsiewzietej razu jednego z mym
przyjacielem p. Drem Stanislawein Klemensiewiczem. Byto
to nad potokiem Kordowiec przy Rytrze.
Poczwarka zimowala, a popedzona do rozwoju wydala mi

okaz w styczniu. Coenobita jest tutaj nadzwyezaj rzadka,
i zdaje sie tylko do pewnych miejsc przywiazana , — gdyz
jej potem nigdy jui nie spotkalem.

Agrotis 0. Ld.

193. A signum F. Nierzadka, wabilem ja. na jablka w lipcu na

drodze do Mlodowa, i tym spoaobem zyskiwalem prawie

1Q .
codziennie przez dluzszy czas po kilka jej okazow.

1«4. A fimbria h. We wrzesniu przy Rytrze na przynete z ja-

blek.— Rzadka.
195. A. augur F. Chwytalem ja na werandzie mojego mieszkania

w czerweu, — rzadka.
196. A. pronuba L. Wyl.-la sie. raz u nunc w czerweu z poczwarki

wygrzebanej z zierni. Wabilem j, takxe na jablka w sier-

pniu w Rytrze.
J J



i
1 :
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A. pronuba ab. innuba Tr. Wyl§gla sie. u mnie z poczwarki

wygrzebanej z ziemi na wiosne, raz w maju, drugi raz

w czerwcu. Dosyc czesta.

197. A. comes Hb. Strzepalem ja w sierpniu w Zarnowcu przy

Kytrze. Rzadka.

198. A. baja F. W okolicy Rytra wabiona na jablka w lipcu.

Nieliczna.

199. A. c-nigrum L. W sierpniu w Rytrze, Rzyczan6wce i Bar-

cicach. Dose" rzadka.

200. A. ditrapezium Brkb. Chwytaleni ja do swiatla w nocy w lipcu

w Rytrze. Nieliczna.

201. A. stigmatica Hb. Rzadka,—chwytalem ja w nocy do swiatla

202. A. brunnea F. Na przynete. z jablek i do swiatla lampy w lipcu.

Rzadka.
203. A. cuprea Hb. W lipcu i sierpniu na kwitn*eveh ostacli

okolo Rytra. W nocy przylatywala do swiatla. Bardzo

rzadka.

204. A. plecta L. W sierpniu na przynete. z jablek przy mlynie

w Rytrze, przylatywala takze do swiatla lampy na werande.

mego mieszkania. Rzadka.
205. A. simulans Hufn. Jedyny jej okaz schwycilem raz w moim

ogrodzie na przynete z jablek w lipcu, wiecej jej nigdzie

nic widzialem.

T§ rzadka sowke. przeslalem swojego czasu do c t

obecnie juz' zmarlemu p. Fryderykowi Riihlowi w Ziinchu.

206. A. putris L. Chwycilem ja do swiatla lampy w Rzyczanowie

w czerwcu. w lipcu zas'na bioniach nadpopradowych w Bar-

cicacb zwabifrm ja na jablka. Rzadka.

207. A. birivia Hb. W lipcu na kwitnacych ostach na drodze do

Mlodowa w nocy. Bardzo rzadka.

208. A. cinerea Hb. Jedyne tylko 2 jej okazy chwycilem na

przynete z jablek w moim ogrodzie w czerwcu, wiecej jej

nie spotkalem.
209. A. exclamationis L. W lipcu w okolicy Barcic Rytra i na

dolinach Roztoki wabiona na jablka,— me rzadka.

210. A. ypsilon Rott. W okolicy Rytra chwytaleni ja. na przyn?te

z jablek w sierpniu i wrzesniu, nie bardzo rzadka.

211. A. legetum Scbiff. Licziia , a z poprzedzajaca rownoezesna,

daje sie przywabic na jablka.

212. A. Lrticea Hb. Na przynete z jablek na dolime Roztoki

w lipcu i na bloniach popradowych, me rzadka.

213. A. vrasina F. Dwa j,.j ok.-.zv cliwvciK-m do ->

w lipcu na dolinie Malej Roztoki, w calej zreszta okuiiey

nigdzie jej nie zauwazylem. Rzadka.



Neuronia Hb.

214. N. popularis F. Chwycilem ja do swiatta lampy w sierpniu,

nie liczna.

215. N. cespitis F. Na werandzie raojego mieszkania w sierpniu

do swiatla lampy. Rzadka.

Mamestra Tr.

216. M. nebulosa Hufn. Dose liczna w czerweu, lipcu i sierpniu,

daje sie. wabic na jablka.

217. M. tkalassina Rott. Ztapalem ja w maju okolo dworca kole-

jowego w Rytrze ,
— rzadka.

218. M. dissimilis Enoch. Przywabiana na jablka w maju i potem

zn6w w sierpniu okolo Rytra,

219. M. pxsi L. Chwycitem ja na przynete z jablek przy lesm-

cz6wce na Roztoce w iipcu.

Ga,sieniee jej strza_sani corocznie z wierzb (8alu

w kolejowych rowach materyalowych w Rytrze i zywilem

je zawsze wierzbina az do przepoczwarczenia.

Poczwarka zimuje', a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w lutym.

220. M. brassicae L. Pospolita w catej dolinie, lata w maju i znowu

w sierpniu.

Gasienica jej znajduje sie, ukryta nieraz w wielkiej liczbie

na kapuscie. Raz w li'ci.- znabi/lem icli przy swietle latarni

w nocy bardzo wiele rui tvzMzic w iimira ogrodzie.

221. M. persicariae L. Dose czesta w maju i czerweu.

Gajjienice jej strzasam w jesieni z krzaezkow ol

rosnacych krajem lasu i to w dos& znacznej liczbie i zywl§

je takze oleha. az do przepoczwarczenia.
Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w lutym lub marcu.
222. M. oleracea L. W lipcu;— jest ona tutaj bardzo rzadka.

223. M. genista? Brkh. W czerweu zwabiona na jablka, rzadka.

224. M. dentina Esp. Nie rzadka i rozpowszechniona w calej oko-

licy; wabilem ja. na jablka wiosnsi i potem w sierpniu w Ry-

trze, Barcicach i gdzieindziej.
225. M. chrysozona Brkh. W czerweu przewaznie w okolicy «f

deckiej.

Dianthoecia B.

226. D. compta F. Wabilem ja na wiosne. w maju i czerweu na

jablka. Rzadka, pojawui sie w okolicy Rytra.



227. M. capsincola Hb. Wylegla sie i

228. M. oxyacanthae. Wyl§gala sie u mil

niku z gasienic strzepywanych do

Gasienice zyja, tu na Prunus

Barcic i Woli Kroguleckiej.

i. testacea Hb. Spotykalem ja. w kolejowym rowie r

lowym w Rytrze w sierpniu i wrzesniu. —Rzadka.

L. matura Hufn. Jeden jej okaz, prsyn^cony jaWkami,

cilem w moim ogrodzie w Rytrze dnia 1. sierpnia

wi^cej nigdzie nieuwaiana.

Dominikowie 9. czerwca 1893; z niej okaz wylagl

sierpnia. Chwytalem ja. takze na przynete z jablek w sier-

pniu w okolicy Rvtra. Rzadka.
232. H. lateritia Hufn. Kilka jej okaz6w znalazlem w kapielm

w Rytrze w lipcu 1887, zreszta. nigdzie nie uwazana.

233. H. monog/ypha Hufn. Chwytalem ja w lipcu W Rytrze przy-

necona, na jablka.
234. H. basilinea F. Lata w maju i czerwcu w okolicy Kytra,

jednakze rzadko.
235. H. rurea F. Przynecona jablkami chwytalem w Rytrze

w czerwcu i lipcu. Rzadka. .

H. rurea ab. alopecurus Esp. Podobnie jak poprzednia i tak

236. E.
X

7idyma Esp. Chwytalem jq na bloniach nadpopradowych

w lipcu i sierpniu, tudziez wabilem ja na jablka w Kytrze.

Nieliczi

237. II.



238. D. scabriuscula L. Przyneconq, jablkami chwytalem v

wcu i lipcu na drodze do Mlodowa przy Rytrze, gdz

ale tylko pojedynczo i w bardzo maiej liczbie.

don CI. Kilka pojedynczo fruwajaeych okaz6w zla-

' dolinie Roztoki i potoku Rzyezanovvskiego w maju

iu , w sierpniu zas w Rytrze wabilem je na jablka.

na jablka w Rytrze w lipcu. Rzadl

Euplexia StpL

241. E. lucipara L. Zwabilem j$ na jablka w lipcu w dolinie

Wielkiej Roztoki i pocliwyi-ih-in' wicczomn na werandzie

przy mojem mieszkaniu. W r. 18133 otrzymatem ja. znowu

z doliny Rzyczanowskiej.

Gasieniea jej zyje w jesieni na malinach i ostrezynach.

Poczwarka zimuje, a pop^dzona sztucznie do rozwoju, wy-

aje okaz w lutym.

Powszechna wprawdzie w calej okolicy, zawsze atoli tylko

pojedynczo uwazana i nie w wielkiej liczbie.

Habryntis Ld.

242. H. scita Hb. Te rzadka s6wke. otrzymalem U-go sierpnia

1888, strzasajac z drzew na MaJej Roztoce gasienice,

W r. 18 :, sv w tem satnem miejscu 8 y-)

okazy do Swiatla lampy w dniu 11. i 12. lipca.

Gasienicy jej dotad jeszcze tu nie widzialem.
Przebywa ona tylko w pewnych miejscach i to bardzo

. meticuhsa L. Pojedynczo latajace okazy chwytalem w maju

i znowu w sierpniu i wrzesniu w liylr/.c "i ( >l>bi/.;icli. Ilzadka.



Naenia Stph.

245. N. typica L. Jedyny okaz schwycilem tylko w
przy Rytrze w lipcu 1886, zwabiony jabtkami , i

nigdy jej tu nie zauwazylem.

Hydroecia Gn.

246. H. m'cticans Brkh. Przynecona. jabtkami chwytalen

w Rytrze i Oblazach; dose rzadka

H. nicticans ab. erythrostigma Hw. Z poprzednia :

247. L. pollens L. Jedyny okaz schwycilem w Rytrze w ogrodzie

moiiii w sierpniu , — bardzo rzadka.

248. L. l-album L. Bardzo rzadka, jeden jej okaz uchwyriiem

w Rytrze,. a drugi dnia 7. lipca 1893 do swiatla lampy

w Malej Roztoce.
249. L. lytkargyria Esp. Chwycona w lipcu do swiatla lampy na

werandzie , — rzadka.
250. L. albipuncta F. W lipcu do swiatla lampy, rowniez niehczna.

Mithymna Gn.

251. M. imbecilla F. 17. lipca 1893 chwycilem jeden okaz tej

sowki, a mianowicie samice w dolinie potoku Rzyczanow-

skiego: jest ona tu bardzo rzadka.

G. trigrammica Hufn. Przynecona, jablka

w dolinie Wielkiej Roztoki i w Hpn

253. C. morpheus Hufn. Chwytalem ja w lipcu w ogrodach

terskich na przynete z jablek, bardzo rzadka
_

254. G. guadnp>n,rU; F. W Y 1888 schwyciiem kdkajej ol

zow przyneconycli jablkami w moim ogrodzie w Kytrze.
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255. C. respersa Hb. Rzadka , — chwytalem ja, na przyn§tQ z ja-

Wek w Rytrze.

256. G. alsines Brahra. Nieliczna, — ehwytaiem ja do swiatla lampy

w Rytrze i na kwitnacych ostach na drodze do Mlodowa

prowadzacej.

257. C. ambigua F. Jedyny jej okaz poehwycilem w lipcu na

werandzie do sViatJa lampy.

Rusina B.

258. R. tenebrosa Hb. Z poczatkiem lipca na przynete z jablek

wBarcicach na Moniach nad Popradem,—nie bardzo rzadka.

Amphipyra O.

259. A. tragopogonis L. Otrzymywalem ja przez chow w lipcu,

wabiJem ja takze na jablka w Zarnowcu , — nie bardzo

Ga,sienice jej zdybac mozna wczas na wiosne na szczawiu.

{Rumex acetosa).

260. A. tetra F. Chwytana w lipcu i sierpniu na przynete z ja-

blek w dolinie Roztoki. — Rzadka.
261. A. Uvida F. Otrzymalem ja, nie rozpi^ta. od pewnego stu-

denta z Tarnowa, ktory chwycil ja, tamie na kwitnacych

kwi'atkach wiecz6r, a nie znaja^c donioslosci potowu tego,

jak juz powiedzialem , nie rozpieta, mi podarowal
Ta sliczna a rzadka sowka jeszcze z Galicyi nikomu do-

tad znana, nie byla.

262. A. pyramided L Chwytalem ja. na przynete z jablek nad

miynem w Rytrze, tudziez w moim ogrodzie przy mieszkannL

Ga,sienice jej niejednokrotnie juz strzepywalem z tarniny

i w domu je chowalem. Nie rzadka.

Taeniocampa Gn.

263. T. gothica L. ChwyciJem ja 25. marca 1890 przy +7° Reaum.

w Rytrze. — Dose rzadka.
264. T. populeti Tr. Schvvycona 30. marca 1888 nad potokiem

Grabowiec na przynete z jablek. Rzadka.
265. T. stabilu View. Zwabiona 'jablkami schwycilem 25go i

26go

marca 1890 w Rytrze przy +7° i +9° Reaum.
266. T. mcerta Hufn. Schwycona 22. marca na przynete z jablek.

Nie rzadka.

Gasienice jej znajduja. sie na brzozach i tarninie w jesieni.

Poczwarka zimuje, a poddam
dala mi okaz juz 6. stycznia.



T. incerta ab. fuscata Hw. OtrzymaJem ja przez hodowa
z poczwarki poddanej sztucznerau rozwojowi,—a to w ro

1890 dnia 12. stycznia.

267. T: munda Esp. Dnia 25go raarca 1890 na przynyte ejab
w Rytrze, przy +7° Reaum.

Panolis Hb.

Pachnobia Gn

F, Ztapana do swiatfa

Calymnia Hb.

270. C. pyralina View. Gasienica jej zyje tu w maju na tarninie,

sliwkach i wierzbach. Lata w czerwcu i jest rzadka.

271. C. trapezina L. Hodujac jej gasienice, otrzymalem okazy

w czerwcu i lipcu ,— chwytalera ja, takze w Rytrze i Mto-

dowie na przynety. Nie bardzo liczna.

Ta ztosliwa gasienica drapiezna zyje na leszczynie. lipie

i debie.
'

L . .

Hodujac gasienice, trzeba dobrze uwazac na to, by jej

nie dac do jednej klatki hod<nvnn-zej razem z innemt g%-

sienicaini, bo moze wielkie szkody poczymc.

Dyschorista 1,1.

272. I), fissipuncta Hw. Przywabiona na jablka schwyciiem w lipcu

na drodze do Mlodowa. Rzadka.

Plastenis B.

273. P. retusa L. Hodujac gasienice, otrzymatem jej okaz w lipcu;

.e. na wierzbach.

Orthosia Hb.

274. 0. lota CI. We wrzesniu i pazdzierniku w Rytrze koto ko-

lejowego sygnaJu wjazdowego na przynete z jabfek,

275. O^ctcdlaris Hufn. We wrzesniu i pazdzierniku chwycona

na przynete z jablek przy mojem mieszkanm. Kzadka.



Xanthia Tr.

277. X. aurago F. Strzepalem ja we wrzesniu, opukujac buki

i olchy w Woli Kroguleckiej, takze w Glebokiem. Rzadka.
278. X. fulvogo L. Poszukujac gasienic, straepatem j% w Obla-

zach i w Barcicach , raz w' sierpniu , drugi raz we wrze-

sniu. Wcale nie rzadka.

X. fulvogo ab. fiavescens Esp. Spotkalem ja w sierpniu w krza-

kach kolonisty Deutelbauma, a takze' wyhodowalem ja

w domu. Rzadka.
Ga,sienica znajduje sie. na wiosne na ostrezynach.

Orrhodia Hb.

279. 0. erytrocephala F. PrzywabiJem ja na jabJka w raarcu nad
potokiem Grabowiee. Rzadka.

0. erytrocephala ab. glabra Hb. R6wniez na jabtka przywa-
biona schwycilem nad potokiem Grabowiee w marcu, —
rzadka.

280. 0. vaccinii L. Nadzwyczaj liczna, daje sie, zwabic na jablka
w marcu, a potem znow w pazdzierniku , tylko wtedy juz

troche, rzadsza, — lata w dolinie Roztoki," nad potokiem
Kordowiec i indziej.

0. vaccinii L. ab. spadicea Hb. Czas i miejsce pojawu ma
z poprzedzaja.ca rowne, tylko jest od niej troche rzadsza.

281. 0. hgula Esp. Czas i miejsce pojawu jak u O.mcdnii, tylko

jest od niej o wiele rzadsza.
0. hgula

_

ab. polita Hb. Wyl§gla sie u mnie we wrzesniu.
Gasienica jej przebywa w lecie na tarninie nad mlynem
w Rytrze, ale jest bardzo rzadka.
polita ab. subspadicea Stgr. Przynecona na jablka 30. marca

oqo _
188

?.
nad Potokiem Grabowiee, bardzo rzadka.

mi. V rubiginra V. Przyimeorm na jablka scl.wvi-'iJem 30. marca
1888 nad Grabowcem, pozniej i,-j ni-dv nio widzialqm,—
bardzo rzadka.

J i J 6 J

Scopelosoma Curt.

283. & satellitia L. Wyl^la sie, u mnie we wrzeaniu G.'vsienica
jej pospohta a wszystknzHrna, przrbywa na w>zvstkich
drzewach lisciastveh ,"

jest onn czirni i in* n-i pirnvszych
pierscieniach ciala biate kropki. X powodu zlosliwosci tej



drapieznej gasienicy nie mozna j<

bo zaraz wszystko morduje i pozera.

Satellitie chwytalem w marcu jedne. z na

przynete, z jablek; jest ona tu ftosd luv.n.i.

Scoliopteryx Germ.

S. Ithatfix L. Wyleglu sic u mnie we wrzesniu.

Ga_sienice jej strzepywalem w kolejowyck rowaeh n

ryalowych z wierzbiny w czasie lata.

Daje sie. licznie wabic na jabtka, w okolicy powszecl

Xylina 0.

285. X. soda Rott. Strzasalem ja, w kwietniu z brz6z, rdwniez

wyl^gJa si§ z hodowanej u mnie gasienicy w sierpniu.

Gasienica jej przebywa w raaju i czerwcu na dzikiej r6zy

{Rosa canina) w Rytrze. Rzadka.
286. X. furcifera Hufn. Przynecona. jablkami chvvycilem 16go

i 17go marca 1890 w Rytrze, a we wrzesniu wyl?gJa si?

mi z hodowanej gasienicy.

W lipcu strzepywalem jej gasienice, na ObJazach z brzoz.

Bardzo rzadka.
287. X. ornithopus Rott. W r. 1890 ehwycilem ja_ na przynete.

z jabJek na dniu 17, 19 i 25go marca. Nie bardzo rzadka.

288. C. vetusta Hb. Rokrocznie przylatywata na przynete z ja-

blek,— bynajmniej nie rzadka.

289. C. exoleta L. Z poczatkiem wiosny chwytaJeru ja. rowniez na

przynete, z jablek, — wcale nie rzadka.

Wylegla sie takze 23. wrzemia 1890 z hodowanej u mnie

gasienicy.
. .

Gasienice jej czerpalem na ziolach i niemi je taKZe zy-

Asteroscopus B.

290. A. nubeculosus Esp. Strzepalem ja. z brzozy 10. kwietnia 1891

na OWazaeh; okazuje si§ tu bardzo rzadko.

Gasienice jej «>trzvni;i» t-iii kilkakrotnie z brzoz i leszczuiy

a w ostatnich czasacb takze z jaworow.



Cucullia Schrk.

291. G. prenanthis B. Dwa jej okazy schwycilem 7. lipca 1893
do swiatla lampy w dolinie Mate} Roztoki , wiece

j

nie zauwazylem.
292. C. scrophulariae Cap. Fojawia sie. rzadko. wiele liczniej-

sza. jest jej gasienica w czerwcu na kwiatach Verbascum.
Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w Iutym i kwietniu.

Bawi w dolinie Roztoki i nad Popradem.
293. C. umbratica L. Swieio wylegla, znalaziem w maju jednego

roku w moim ogrodzie w Rytrze, a w r. 1893 dostalem

. kilka jej okazow z Rzyczanowic (na prawym brzegu Po-

^pradu),— nie rzadka.
294. C. lactucae Esp. Wylegala sie u mnie w maju i w czerwcu.

Gasienice jej znalaziem w Mniszku (lewy brzeg Popradu)
na salacie (Lactuca) i nia dalej je zy wilem. Bardzo rzadkie.

Plusia 0.

295. P. triphsia L. Chwycilem ja przywabiona jablkami we wrze-

oqa J™ W RytrZ6
'

Zre8zt
* ba^dzo rzadka

-

'

Mb. P. tripartita Hufn. Gasienice jej znalaziem w lecie na po-

krzywie w wyr^bie.

Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi , wy-

on_ D
daJ e °kaz w slyczniu i lutym, normalnie zas w maju.

Ml. P. chrysitis L. Do swiatla lampy w sierpniu i wrzesniu, -
me liczna.

298. P chryson Esp. Dla galicyjskiej fauny przezemnie odkryta.
Znalaziem ja w dolinie Malej Roztoki 13go sierpnia 1886,
potem znowu chwycilem ja. w lipcu 1889 z profesorem Kle-

mensiewiczem (Soc. Ent. Nr. 18, 15 erudnia 1893). Bar-
dzo rzadka.

299. P.Jotal, W Hpcu i sierpniu do swiatla lampy w Rytrze
i okolo Mlodowa, — rzadka.

300. P. gamma L. Pospolita wszedzie, lataodwiosny az do jesieni.

Gasienice jej zywilem koniczvna..

Heliaca HS.

w. Czerpalem ja w lipcu 1893 w dolinie Rzy-
czanowa i kolo sygnalu wjazdowego kolejowego w Rytrze
z roslin ziolowatych. Rzadka.
Gasienica zyje tu wszedzie na rogownicy (Cerastwm of



FAUNA LRPIDOPTEROLOGICZNA.

ufn. Na przyn^te. z jablek

Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-
daia okaz w marcu.
Umbra pojawia sie tutaj az do wysokosci 1000 m.

Prothymia Hb.

304. P. viriduria CI. Schwytana w jedynym tylko okazic powyz.-j

Kordowca w wysokosci 800 m., pojawia sie tutaj bardzo

305. A. tralealis So. Jedyny jej okaz schwycilem w okolicy No-

wego Sacza.

Euclidia O.
306. E. mi CI. Rozproszona na polanach w maju i rzadka koto

Mtodowa i Oblazdw.
307. E. glyphica L. W maju na polanach okoto Rytra i w dolinie

Rzyezanowa, od poprzedzajacej liczniejsza.

Pseudophia Gn.

308. P. lunaris Schiff. Gasienice jej strzepywalem w lipcu i sier-

pniu z deb6w okoto kolejowego sygnam wjazdowego w Ky-

trze w strone Starego Sacza.

Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w lutym i marcu. Rzadka.

309. C. alchymista Schiff. Pojawia sie w sierpniu.

Gasienice jej strza.satem z deb6w na tern samem m.ejscu

i w tym samym czasie co Lunaris.
#

Poczwarka zimuje, a popedzona do rozwoju wydaje okaz

w marcu. Rzadka nadzwyczaj.



Catocala Schrk.

310. G. fraxini L. Chwytalem ja. w sierpniu, przynecona jabl-

kami, okolo kolejowego sygnalu wjazdowego w Rytrze,—

bardzo rzadka.

Ga,sienica jej przebywa na osikach w Oblazach i MJodo-

311. G. elocata Esp. Chwytalem ja w sierpniu w Rytrze na przy-

n§ty, a takze ja. wyhodowalem,
Ga.sienice jej strzepywalem z wierzbiny w kolejowycli ro-

waeh materyatowych w czerwcu. Rzadka.
312. C. nupta L. W lipcu i sierpniu w Rytrze i Zarnowcu, jako

tez na drodze do Mlodowa i dolinie Roztoki, wsze/lzie na

przynete z jablek. Jest ona najliczniejsza z gatunkow tego

rodzaju.

313. C. sponsa L. Pojawia si§ bardzo rzadko w sierpniu w Rytrze

i nad Grabowcem,— liczniej okolo Starego Sacza; chwyta-

lem ja, przynecaja,e jablkami.
314. G. electa Bkh. Zwabiona na jablka w sierpniu w Rytrze,

a takze wyhodowana.
Ga,sienice jej strzepywalem z wierzbiny w Rytrze. Bar-

dzo rzadka.
315. C. paranympha L. Chwycilem ja. zwabion^ na jablka w lipcu

i sierpniu w Rytrze, a takze ja, wyhodowalem.
Gasienice strzepywalem z tarniny i sliw w maju, z pierW"

szej w Barcieach, a z drugich w Rytrze.
wiele lepiej jest strzepywac je w nocy niz w dzien, bo

w dzien sa, ukryte.

Aventia Dup.

316. A. fiexula Schiff. W okolicy Starego Sacza i w dolinie Matej

Roztoki do sViatla lampy w lipcu, jest rzadka.

Boletobia B.

317. B. fuliginaria L. Wyhjgla sie u rnnie w czerwcu, ehwyta

Jem ja takze w sierpniu po zrebacb calej okolicy. Nie zbyt

liczna, pojawia sie. pojedynczo.

Zanclognatha Ld.

318. Z. grismlis Hb. Otrzyma
w maju 1892, — rzadka.
Chwytalem ja takze do swiatla lamp'



m
Z. emortualis Schiff. Jeden jej okaz zlapalem 3. sierpnia 1893
w Woli Kroguleckiej. Tak wiec musialby miec ten gatu-

nek w roku dwie generacye, lubo we wszystkick znanych
mi dzietach naznaczony jest tylko miesiac maj

, jako \vv-

la_czny czas jego pojawu.

Madopa Stph.

\f. salicalis Schiff. Hodowana wylegla sie. u mnie w czerwciL

Ga_sienica jej przebywa na witwinie kolo toru kolejowego

w Rytrze, rzadka.

321. H. derivcdiS Hb. Chwytan
322. H. tentacularia L. W c:

nie rzadka w ealej okolicy.

Pachypogon Hb.

323. P. barbalis CI. W maju i czerweu w dolinie Popradu i nad

potokiem Rzyczanowskim, pojawia sie, pojedynczo i oielicsnie.

W r. 1893 chwyciiem ja do swiatla lampy o lszej godzi-

nie w nocy 17. czerwea.

Hypena Tr.

324. H. rostralis L. Nieliczna , chwycitem ja raz w pokoju w lu-

tym, a drugi raz w ogrodzie w maju.

325. H. proboscidalis L. Nie rzadka w lecie i jesieni, szczegolnie

po zrebach lesnych.

Gasieniee jej czerpaJem w iecie z pokrzyw i otrzymywa-

lem z nich okazy w lipcu.

Przylatuje dose chetnie do Swiatla lampy.

326. H. obesalis Tr. Jeden okaz chwyciiem pray swietle lampy

w Rytrze w maju. Bardzo rzadka.

Rivula Gn.

Brephos 0.

. parthenias L. Nie rzadka, strzepywalem ja. corocznie

w marcu z brz6z kolo Oblaz6w.

Gasienica zyje w maju na brzozach.



Geometrae.

Geometra B.

329. G. papilionaria L. Dwa osobniki jego chwycil
w lipcu kolo Moszczenicy, a w roku 1893 rownie
jeden osobnik do swiatfa lampy w Rytrze. W ogole rzadki.

Nemoria Hb.

330. N. viridata L. Lata bardzo pojedynczo i rzadko w maju
w Rytrze i Woli Kroguleckiej.

J

331. N.strigata Muell. Gasienica przebywa na leszczynio w maju.
Motyl pojawia sie pojedynczo w lipcu.

Thalera Hb.

332. T. fimbriate Sc. Jeden osobnik cbwycilem przy swietle lampy
w Rytrze z koncem lipea.

Jodis Hb.

333. /. lactearta L. W ezerwcu przy swietle lampy w Rzyczano-
wie,— rzadki.

J U J

Acidalia Tr.

334. A. tHlineata Sc. Lata w lipcu po polanach w Przysietnicy

dr;:^ F- R - w lipcu na p°ianach «** °k°iic? bar-

336. A dmmmikite. Rzadki ,-chwytaiem go w lipcu i sier-

337 /£ PfV^V ™ kwitnacych ostach.

sooZ
Hb

'
W majU na ^randzie mego mieszkania;

Q9Q /Pfs^egam go w wielkiej ilosci eorocznie338. A holosericata Dup. W ezerwcu na la>ch" lesnyck w R»y-
czanowie, — rzadki.

* y

339. A. aversata L W ezerwcu W Rytrze
, nieliczny.

aynczo i niehczme. J

Maw1
a
1\

Hb
-
Chwy'^'n go do^ia.ta lampy w dolinie

„ Ma,eJ Roztokl, — rzadki.
' y

i Skt™ Hb
'

w gl°wnej dolinie w "I'™' FWJ*"
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343. A. ornata Sc. W sierpniu do sViatfa lampy w Rytrze, —

Zonosoma Ld.

344. Z pendularia CI. Nad Kordowcem kolo Rytra w maju ,
—

Gasienica zyje na brzozach. Poczwarki drugiej generacyi

zimuja, a poddane sztucznemu rozwojowi, wydaja okaz

345. Z. linearia Hb. W dolinie Malej Roztoki przy swietle lampy
w czerwcu.

Gasienica zyje w jesieni na buczynie.

Poczwarka zimuje
, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w lutym.

Timandra Dup.

34G. T. amata L. Rozpowszechniony w calej okolicy, awlaaz<»a

po dolinach, lata od maja az do sierpnia, wcale nie rzadki.

Przylatuje chefriie do swiatla.

Abraxas Leach.

347. A. adustata Schiff. Bardzo rzadki. Raz tylko jedyny strz^slem

jego gasienice, z trzmieliny (Evany»ms) w jesieni; popedzona

sztucznie do rozwoju wydala mi okaz w lutym.

348. A. marginata L. W maju, czerwcu i lipcu giownie na blo-

niach nadpopradowych, — nie rzadki.

Cabera Tr.

349. C. pusaria L. Lata od maja az do lipca i jest bardzo liczny,

przylatuje chetnie do swiatia lampy.

Gasienica nadzwyczaj liezna zyje tu na bukach ,
olehaen,

leszczynie, brzozaeh i wierzbach.

Poczwarki poddane sztucznemu rozwojowi wydawaly mi

okazy w lutym. .

C. pusaria ab. rotundaria Hw. Pojawia sie rownoczesnie z po-

przedzajacym i takie samo pobiera pozy wienie, jest tylko

od niego' mniei liczny. n ....
350. C. exanthemata Sc. Tryb zycia ma r6wny z Pusartq i jest

podobnie liczny we wszystkich dohnach.

Numeria Dap.

351. iV: capreolaria F. Buja tu wszedzie w okolicy na wyniosio-

sciach okoJo 700 do 800 m. i jest dosyc rzadki.



Ga.sienicejego strzepalem z mlodziezy jodlowej. Pocscwarka
wydala mi okaz w lipcu.

E. prosapiaria L. Pojawia sie, tu tylko jako var. prasmaria
Hb.

;
gasienice strzasam corocznie na wiosn§, a to juz

w kwietniu z mlodziky jodlowej. Nie bardzo V
l§ga sie z poczwarki w czerwcu , c"

okazow w lipcu do swiatla lampy.

353. M. margaritaria L. Rzadki wprawdzie, ale w calej okolicy
rozpowszechniony. W Malej Roztoce przylatywal mi w Upei
do swiatla lampy, a w dolinie Rzyczanowskiej schwycifen
jeden okaz w czerwcu. Razu jednego zlozyla mi Q jego
okolo 200 jaj, z kt6rych wyl^gly sie gasieniczki; hodowla
jednak tychze wcale mi sie nie powiodla , zamiast bowiem
zywicpe lisciem buczyny lub debu, zywilem je, wedlug
wskazovvek jednej z gazet entomologicznycb, tylko porostami
tychze drzew, przed czem jednakze kazdego ostrzegam,
gdyz porosty wcale na pokarm dla tvcl
me moga. J 6-

g

Eugonia Hb.
354

' *
grXth

na Hufn
*
Ga

-Sienice *yM tu w ma> na bukach

Okaz wyl§ga sie, w lipCU ploszylem go na czubalach g6r
tutejszych ponad 1200 m. ze swierk6w

g

4 oScTW«t%* lampy
'
jest powszechny w ca'

855
'

KZTCia ^rnb.(aZWanaEsp.). Gasienice tego gatunku

12 t

W °k
?

1

;

cy %tra z b™z i wierzb i temi je zy-
wilem, a to_ zwykle w czerwcu i lipcu.

J"™™™ P°Jawi
f

8i§ w sierPniu, * ^da sie bye wiecej

p zywiazanym do dolin, anizeli do miejsc gorzystych, na

%6 F F- ^r
znalaz'em nigdy jego gasienicy

rzatkTX^'
(m"an

'

a Hb
) (^- Bel- Nadzwyczaj

oonadi W8
^rpnJU '

Wr
-
1886 sehwyeilem jeden osobnik

ponad potobemkunL.w,,, w pi>ljlizi , Iiyt z^zta nigdzie

f*^ r»
* nie 8P°tkalem.

iowe^rt.
B
°^h - ^T^ 8trzePaI-» debiny okolo kole-

jowego sygnalu w,,,!,,,-,,,, w ,i vtrZ( , w cmJcu 1891 a ta
wydata mi okaz 3. sierpnia.



'a ab. unicoloria Esp. Jeden osobnik jego strzaslem

1889 w krzakach kolonisty Deutelbauma w Rytrze

Drugi zas schwycilem przy swietle lampy w Ry-
trze dnia 2. wrzesnia 1888.

1. lipci

z debu

Selenia Hb.

358. 8. bilunaria Esp. Ga_sienice strzepywalem tu zawsze tylko

z olch i to z Alnus incana i glutinom w Rytrze poni^ej

Oblazow i w Starym Saczu na bloniach nadpopradowych.

Motyl pojawia sie prawidlowo w maju; na drodze sztuez-

nego rozwoju zas" wydaje go poezwarka juz w styczniu.

Bilunaria jest najliczniejsza z tutejszych gatunkow rodzaju

Selenia.

Posiadam w zbiorze moim jeden okaz Bilunarii
,
kt6remu

brak zupelnie pregi sVodkowej na skrzydlack gornych.

S. bilunaria v. Juliana Hw. Miejsce pobytu i pobieranie po-

karmu ma rowne z poprzedzajacym
,

jest tylko od niego

znacznie rzadszy.

Pojawia sie w lipcu.

359. S. lunaria Schiff. Niezwykle rzadki. Miejsce znalezienia jego

i odzywianie rowne Bilunarii.

Poezwarka zirnuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w lutyra.

8. lunaria v. delunaria Hb. Liczniejszy od wlasciwego ga-

Przez kodowle, otrzymatem okaz 28. lipca.

Wabitem go na jablka w 2arnowcu w polowie lipca,

a chwytalem go takze w tym czasie przy lampie w MaJej

Roztoce.

360. S. tePralunaria Hutu. Miejsce znalezienia i po/.ywienie jego

jest rowne Bilunarii, tylko gatunek ten jest od wspomma-

nego mniej licznv.

Poezwarka poddana sztucznemu rozwojowi wydaJa mi okaz

tetralunaria v. aestiva Stdg. Przez hodowle uzyskalem je-

den okaz, a drugi zn6w schwycilem w lipcu; rzadki.

361. 0. bidentata CI. Pojawia sie tu wprawdzie w calej okolicy
;

jednak jest rozproszony i bardzo rzadki.
_

Gasieniee strzasalem z bukow w Wielkiej i Malej Roz-

toce', a w Przysletaicy z Abies excelsa.



Poczwarka

W r° 1893

zimuje, a poddana sztucznemu rozwojoi

schwyciiem jeden osobnik do sViatfa

wi, wy-

Himera Dup.

pennaria L. Ga_sienice strzepywalem
w Malej Roztoce, a poczwarki tychze

ve wrzesniu i pazdzierniku.

Do s'wiatla chwycilem w pazdzierniku

z buk6w w
i wydaly mi

jeden okaz.

Rytrze

okazy

Crocallis Tr.

363. C. elinguaria L. Gasienice strzasalem w maju w Rytrze z tar-

niny, rosnaeej tuz" przy mlynie Pawlika, motyl sam poja-

wia sie w lipcu.

W calej okolicy nigdzie go wiecej nie spotkalem.

Eurymene Dup.

364. E. dolabraria L. Gasienice drugiej generacyi strzepywalem
w jesieni z bukow na Obfazach. Gasienice te u mnie prze-

zimowaly, a przepoezwarczone wydaly okazy w maju.
Rozproszony w calej okolicy, do£c jednak rzadki.

Dup.

W malej Roztoce schwyciiem go do swiatla lampy w lipcu.

A. prunaria L. ab. sordiata Fuessl. W jesieni roku 1891

strza.slem w okolicy Rytra z tarniny 5 gasiemc gatunku
Prunaria, kt6re przezimowaly i znow na \viosne r. 1892

zarly ochoczo liscie s'liw. Wszystkie wydaly mi motyle w cza-

sie miedzy 8. i 13. czerwca, a z tyc'h byly jedna 9 Pru
'

nana, a trzy 9 i jeden J ab. sordiata.

Urapteryx Leach.

366. V. sambucaria L. Gasienice. strzepalem w maju z tarniny

przy drodze do Mlodowa ro^nacj. , ,. u-\ -n /.\ mali-m nio-

tyla 27. czerwca. ' * J

Motyl jest przywiazany w okolicy Rytra do pewnych tylko



L\V>

Jakkolwiek w tutejszycli lasacli znajiluja sig wszystkic

rodzaje Sambucus , nie mogtem przeciez nigdy otrzyrr

j tychze krzewow by choc jedne gasienice. Sambucarii, r

wielu trudow, jakie sobie zadawaiem, by posiasc tego rzad-

a tak pieknego miemika, — raz tylko przypadkowo

strzepalem jednejego ga,sienice z tarniny a jedne. z wierzbiny.

367. R. luteolata L. Z gasienica, spotkac" sie mozna bardzo czesto

przy otrza.saniu sliw, tarniny i glogu (Crataegus). Przepo-

czwarcza sie ona w jesieni i
,

jezeli jest poddana sztuczne-

mu rozwojowi, wydaje okaz w styczniu lub lutym.

Jest rzecza. godna, szczegolniejszej uwagi,ze mimo mno-

stwa gasienic tego motyla w porze jesiennej,— tak bardzo

rzadkim jest on sam na wiosne.

Epione Dap.

368. E. apiciaria Scbiff. Motvl ten tutaj nieliczny.

Dotad otrzymalem tylko jeden jego okaz przez hodowle,

369. E.

a jeden znow zJapafem we wrzesniu.

Gasienice jego strzepywalem z wierzbiny.

Hb. Motyl spostrzezony tu dopiero w r. 1893

w okolicy Rytra, kiedy to zJapalem 4 jego

okazy. Bardzo

Gasienica jego jest mi nieznana.

Venilia Dup.

370. V. macularia L. Motyl uwazany w calej okolicy glownie na

jszych do 1200 m.; w czasie pojawu w maju
1 1 tutejszych

czesty.

Macaria Curt.

zach, jest <

Gasienica jego jest mi nieznana.
_

372. M. alternaria Hb. Gasienice jego strzasalem tu z wierzbiny

Poczwarka zimuje, a popedzona do rozwoju, wydaje okaz

w stvczniu, prawidlowo zas dopiero w maju l znow w lipcu.

373. M. siunaria lib. Dotad schwycilem tylko 3 okazy, a inia-

nowicie- dwa w czerwcu w Wielkiej Roztoce, a jeden w le-



374. M. liturata CI. W jesieni strzepaJ*
kow w Mlodowie, a poddana sz
okaz w lutym; bardzo rzadki.

Hybernia Latr.

375. H. rupicapraria Hb. Dotard wyhodowalem iedyny tylko okaz
Jego z ga^sienicy strzepanej z tarniny.
Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwoiowi, wy-

dala okaz u mnie 19. stycznia.
376. H. leucophaearia Schiff. Rzadki, podobnie jak poprzedzajacy.W lataeh 1888 i 1893 strzaslem tu po jednej jego gasie-

S ada

rZ°Zy W %trZe
'

a te Wyd% mi °kaZy 7
'

i 2
'

5g°

377. H. aurantiaria Esp. Liczniejszy od poprzedzajacego.
ua_siemce przebywaja w lecie na brzozach. debaclbrzozach, debach i

H. defoliaria CI. Rownie _
wy z rodzaju Hybernia.

bjsienice strzasalem z tarniny, a
paidzierniku

Anisopteryx Stph.

nff. Lata podezas dni ciepjych a pogodnych

G^siemce jego strzasalem
Poczwarka zimuje/a podde

daje motyla w styczniu

h.pedaria F. Tutaj bardzo rza,
<*a.sienice. jego strzastem s

Phigalia Dup.

i rzadki

; Prunus spinosa-, poddai
- styczniu ; w ro-

OWazach.
r " W

*
*wlt5Ulia z hrzozy $ PrZy

Biston Leach,

^atif^?-
Lata

,

W marcU J k™^« w c* ok°licy



Gasienice jego nalezy strzepywac w nocy

rzadki. W r. 18S«.t zn.il.i/t.i

gasienice. na Prunus domestica przy lesniczowce w barci-

each w szczelinach kory.

Poczwarka zimowala , a poddana sztucznemu rozwojowi,

ydaJa motyla 17. stycznia 1890.
~

ugi okaz tego motyla strzaslem 21. kwietnia 1891 z brzozy

w Moszczenicy.

Amphidasis Tr.

A. betularlus L. Motyl ten pojawia sie tu w map na catej

itrzeni z wyja.tkiem tylko wysokich g6r i jest i

Gasienica jego przebywa tu tak w samej dolinie Popradu,

jako tez nad jego doplywami na wierzbach, tarninach, raa-

linach i ostrezynach, i to dosyc licznie.

Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje motyla dopiero w marcu.

384. B. cinctaria Schiff. Bardzo lokalny i nieliczny.

Dota.d strza_slem tylko 2 jego okazy w kwietn.u na Wo-

niach nadpopradowych. .

385. B. secundaria Esp. Rzadki. Dwie g^ieniee strzepalem w maju

1890 na Roztoce z Abies excelsa; z tych wydala mi jedna

motyla 16., druga zas 18 lipca.
_

386. B. abietartaBh. Gask-nica *yje. prze/nnown^zy, na Pinm

abies Duroi, Pinus picea Duroi i ft*

pywalem fc'
w kwietniu i maju . mbdziezy tveluc draew

Motyl pojawia sie niekiedy juz pod kon.ee rnaja prawi

dtowo zas dopiero w czerweu, a przylatuje do swiatfa lampy

nawet w lipcu. . D . ^vWuie
387. 5. r^panrfato L.Najliczniejszy z rodzaju 2?«,J^Tdo

chetnie na przyneje. z jablek i heme az do podziwu

^st^
,DC

W r. 1893 strzaslein

liey Rytra; z nich jedna wydala mi oitaz oi v ,



Proez tego chwycileni jeszcze dwa okazy w sierpniu po-

wyzej 1000 m. nad poziom morza. Rzadki.

388. B. roboraria Scbiff. Nieliczny. W r. 1888 schwycilem dnia

15. Hpca w Zarnowcu przy Rytrze kilka jego okazow przy-

wabionych jablkami.

B. roboraria ab. infuscata Stdg. NadzwyL-zaj rzadki, dotych-

czas uzyskatem tylko trzy jego okazy, a to: jeden rowno-

czesnie z typowa. forma dnia 1 3. lipca w Zarnowcu na przy-

nete. z jablek (starta),'drugi okaz w lipcu 1886 na Mako-

wicy 800 ra. siedzacy na buku, a trzeci w czerwcu 1889 ex I

Ga,sienice. jego strzepalem w maju z tarniny przy drodze

do Mtodowa.

389. B. consortaria F. Rowniez bardzo rzadki.

Wr. 1891 wyhodowalem jeden okaz z brzozy.

Poczwarka zimowala, a poddana sztucznemu rozwojowi,

wydata motyla w lutym.

Drugi okaz zlapalem w r. 1893 w czerwcu do gwiatla

lampy w Rzyczanowie.

390. B. lichenaria Hum. Nadzwyuzaj rzadki. Dotad schwycilem

tylko jeden okaz dnia 20. lipca 1887 w moim ogrodzie

w Rytrze.

391. B. crepuscularia Hb. Motyla togo strza.sac mozna wczas na

wiosne , bo juz w marcu i kwietniu.

Gasienica zyje tu licznie w inaju i czerwcu na Alnus m-

cana, na brzozie i leszczynie.

Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi, wy-

daje okaz w pii-nv>zy.-li dniach stycznia.

B. crepuscularia ab. defessaria Frr. Rzadki. Wylagl sie u mnie

w lipcu z ga_sienicy, strzepanej z Alnus incana w maju.

392. B. consonaria Hb. Rozszerzony w calej okolicy, pojawia sie,

jednak pojedynczo i dose rzadko.
W kwietniu i maju koto Mtodowa, Rzyczanowa i Male]

Roztoki.

393. B. punctularia Hb. Dostae" go mozna, opuku jac palka, drzewa

wczesnie na wiosn§, w kwietniu na btoniach nadpoprado-

wych i w Oblazacb z brzoz. Nierzadki.
Ga,sieniee strzepywalem co roku w czerwcu z brzoz kwo

Obkzow i Barcic.

Poczwarka zimuje. a pod.I.-uia BZtuctfnemi] rozwojowi, *T
daje motyla w styczniu lub lutym.

Gnophos Tr.

l.ohscumria Hb. Rzadki. Chwytatom go wieczorem na kwi-

tnacych ostach przy drodze do Mtodowa w sierpniu.



395. G. dilucidaria Hb. Chwytalem go r6wniez

kwitna_cych ostach przy tej samej drodze, rowniez wyplo-

szylem go w dzien przy Woli Kroguleckiej i w Rytrze w lipcu

i sierpniu.

Ematurga Ld.

396. E. atomaria L. Liczny, lata az do najwyzszych miejsoow>sci

w caJej okolicy; spotkac go mozna w lasach na spuszczal-

nicach i na przelomach gor; 9 rzadsza.

Halia Dup.

397. H. wauaria L. W maju przy Nowym Saczu i kolo Barcio.

W poblizu Rytra me spotkalem go nigdzie.

Diastictis Hb.

398. D. avtesiaria F. Gasienice strzepywaJem z wierzbiny w maju

w Rytrze kolo toru kolejowego.
.

Motyl pojawia sie. w czerwcu, bpcu l z poczatkiem wrze-

snia. Rzadki.

Phasiane Dup.

399. PL petrarm Hb. Bardzo rzadki. Jeden okaz cbwycitem 24go

maja 1893 w Rzyczanowie.

Eubolia B.

400. E arenaceana Hb. Rowniez bardzo rzadki. Okaz schwyci-

Jem 15. czerwca w przejezdzie do Rzyczanowa nad brze-

giem rzeki.

Scoria Stph.

401. S. lineata So. D,va okazy schwydtem 29. maja ^^
do Popradu; gdzieindziej go nie spotkalem. Rzadki.

Ortholitha Hb.

402. O.plumbaria F. Rzadki. Wyp^zylem go z krzakow * °™££
1893 i zlapalem przy Dominikowie miedzy Rytrem a Bar

403. (iSto Se. (Mensural Sohiff.) Lata w calej
|

okolicy od

czerwca do wr* *» m^ }̂ V*ozonl
eh
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404 moeniata Sc. Zlapalem dwa okazy, — jeden 7. sierpnia

1886 w Wielkiej Roztoce 800 m., a drugi 3. wrzesnia 1891

w WoliKroguleckiej.— Bardzo rzadki.

405. 0. hpunciaria Schiff. Rozszerzony w calej okolicy, lata prze-

dewszystkiem na podgorzach kolo Rytra , Oblazow, Mlo-

dowa i Suchej Strugi w lipou. Chwyeilem go takze do

swiatla lampy w nocy.

Minoa B.

406. M. murinata Sc. Lata w maju i lipcu, jest rozszerzony w ca-

lej okolicy az do 1000 m., — nie rzadki.

M. murinata ab. cinerearia Stdg. Mniej rozpowszechmony,

lata w lipcu na wysoko polozonych wyrebach lesnych w Mlo-

Odezia B.

407. 0. atrata L. Lata w czerwcu i lipcu kolo Rytra, w Rzycza-

nowie, Wielkiej i Malej Roztoce i kolo MJodowa nad brze-

gami potokow na miejscach sloneeznych, — nierzadki.

Anaitis Dup.

408. A. praeformata Hb. Chwytalem go do swiatla lampy w lipcu

i sierpnia w Rytrze, takze w Rzyczanowie i na Skalce

1100 m. Jest w calej okolicy, ale rzadki.

409. A. plagiata L. W sierpniu i wrzesniu do swiatla lampy.

Rzadszy niz praeformata.

Lobophora Curt.

410. L. polycommata Hb. Jeden okaz schwyciletn w maju przy

mojem pomieszkaniu w Rytrze.
411. L. carpinatq Bkh. Motyle uwazaJem cz^sto wczas na wiosng

przy otrzasaniu drzew pod koniec marca i z pocza.tkiem

kwietnia na bloniach nadpopradowych miedzy Rytrem a Bar-

Gasienica pojawia sie w lecie na wierzbinie rozmaitego

rodzaju w kolejowych rowach materyalowych.
Poczwarka zimuje, a poddana sztucznemu rozwojowi ,

wy-

daje motyla juz w styczniu.
412. L. sexalisata Hb. Pojawia sie w maju; od poprzedoiego J

est

mniej liczny.

Ga,sienice strzasalciu w jesieni z wierzbiny.
Poczwarka zimuje, ; podduna .sztuezm-inu'rozwojowi,

wy-

daje okaz w lutym.



413. Ch.brumata L. Gasienice strza.saJem w maju z roznych drzew

lisciastych w catej okolicy, a takze z drzew owocowych

Motyl ten pojawia sie z koiicem pazdziernika i z poezaj-

kiem listopada. Nie bardzo liczny.

414. Ch. horeata Hb. Gasienice strza.sa}em z brzoz na Oblazach

lazdzierniku i listopadzie.

liz poprzedni.

415. T. dubitata L. Jeden okaz schwycilem 20. marca 1890 w moim

ogrodzie, zwabiony na jabtka; — drugi zas okaz scliwyci-

lem do swiatla lampy na werandzie w lipcu;— dose" rzadki.

Scotosia Stph.

416. 8c. vetulata Schiff. Gasienica przebywa na wiosne. na Rhamnm

okolo Rytra.

Motyl pojawia sie w czerwcu, a takze jeszcze w Upcu

miedzy Rytrem a Barcicami
,
gdzie go wyploszon-.

kow zJapalera. Jest on rzadki i bynajmniej me n -

417. 8. rhamnata Sehiff. W lipcu 1887 schwycilem dwa okazj

w Rytrze, zwabione swiatJem lampy; od tego czasu wiecej

go nie uwazalem. Bardzo rzadki. • „

418. 8. badiata Hb. Gasienice tego pieknego gatunku Scotom

strzepalem w maju 1891 z dzikiej rozy w Zarnowcu pom-

zej ruiny zamkowej.

Poczwarki zimuja, poddane sztucznemu rozwojowi, wy-

daia. okazy z koncem stycznia i w lutym.

Motyla samego nigdzie nie spotkalem. Rzadki.

Lygris Hb.

419. L. reticulata F. W czerweu 1889 znalazlem jeden okaz

poczywajacy
auwazany.

werandzie mego mieszkania." Zreszta nigdzie

L^runZ L. Latajace pojedynczo okazy**^™"J™
i lipcu, tak*e do swiatJa lampy w monn ogrodz.e * Rytrze,

421. lT^a^^:^^'^^-^%^^
w Starym Saczu i na Radziowe w wysokosci 1200 m. Po

jawia sie w catej okolicy, jednak rzadko.



Cidaria Tr.

422. C. dotata L. Lapany w lipcu w Rytrze i Barcicach
,

gdzie
sie. okazuje pojedynczo i nielicznie. Na wzgorzaeh sie. nie

pojawia.

423. G. fulvata Forst. W lipcu 1891 ex I — Gasienice strzaslem
z dziko rosnacej rozy w Zarnowcu. Bardzo rzadki.

424. C. ocellata L. W czerwcu i lipcu. ChwytaJem go w lesie de-
bowym przy Starym Saczu, takie w okolicy Rytra i Rzy-
czanowa. Lata pojedynczo i nielicznie.

Na goraeh sie. nie pojawia.
425. C. bicolorata Hufn. Lapany do lampy tylko w Malej Roztoce

w lipcu, indziej zupelnie nie zauwazany. Rzadki.
426. C. variata Sc-hirr*. (Jasimice strzasatem z mlodziezy jodlowej

i swierkowej nad potokiem Kordowiec i powyzej dolixiy

Wielkiej Roztoki. Dose cz§ste.

Motyle wylegly si§ w czasie od 15. do 18. maja, pornie-
dzy nimi byly takze:

C variata ab. stragulata Hb. w jednym okazie 18. maja i

"~'~ ab. obeliscata Hb. llff'o czerwea.
" ny sa. bardzo rzadkie.
Motyla typowej formy spostrzegalein czesto przy svvietle

lampy w ealej okolicy.
427. C. jumperata L. Rzadki we wrzesniu.

Gasieniea przebywa w lesie na jalovvcu.
-i28. C.stterata Hufn. Otrzymvwalem go wsiupnm i wrzesniu^.

basiemca zyje w okolicy Rvtra na ruzael. , deback i tar-
nime. Rzadka.

429. G. trimcata Hufn. Pospolity w zr^bach lesnych.
Lapatem go w lipcu i sierpniu przy larapie w Malej

C trimcata ab. perfuscata Hw. lapany 7. sier.pnia 1890 przy
lamp,e w Malej Roztoce.

430. G. olivata Brk. lapany w
Rzadki.

J

431. C. viridaria F Powszechny w lipcu w okolicy Starego S%-
cza, w Malej Roztoce, Rzyczanowie i t d
Lapalem go przy swietle lampy, — nierzadki.
^upelnie wyrazna, odmiane. jego, u ktorej na prz.-dnich

skrzydhwli v. rr/.och prz.-pasck na br/.c-u 'raminmvin po-

pozostaly tylko ozarn, <„„ ,, /,,,.>, ,. ni , , vrazne, o brze-
gach meco ciemniejszych

, zl.,,,,,1...,.
|

o.
, .„.

, | (S89, zwa-

439 rT T^o S"® " kl -

•wW. C
. tapertana Brkh \Y< wrzesni. u ,k n v Rvtra, w jesieni
strz^alem go w ObWl,. I^dki. * "

apany w lipcu w moim ogrodzie w Rytr



433. C. fiuctuata L. Od maja poczawszy, przez cale lato \v Rytrze

i jego okolicy; jest to jeden z najliczniejszych mic-mi-

434. G. montanata Brk. Rozpowszeolinioiu takze na wzgorz >eh.

jednak nielkzny, lata w maju i czerwcu. Lapany przy swietle

lainpy w dolinie Malej lioztoki.

435. G. auadrifasciaria 01. Powszechny, lata, od maja poczawszy,

przez cale lato. Przy lainpie chwytalem go pojedynczo

w Rytrze i Roztoce.

436. G. ferrugata CI. W maju i czerwcu, pospolity wszedzie, tak

na bloniach nadpopradowych
,

jako tez na najw\zszych

wzgorzack nierzadki.

C. ferrugata ab. unidentaria Hw. Z szerokiem czarnem pnl-

kiem srodkowem , lapany w maju 1890 w moim ogrodzie

w Rytrze.

C ferrugata ab. spadicearia Brk. W maju i czerwcu w Wicl-

kiej i Malej .Roztoce, rzadszy od wlasciwego gatunku.

437. G. sujfumato lib. Strzasany w kwi tniu i maju nad potokiem

Kordowiec i przy Mtodowie. Rzadki.

438. G. pomoeriaria Ev. Nad wszystkimi potokami gorskinn od

500 in. az do najwyzszych szezvr.'.w na micjscach slonecz-

nych, wcale nierzadki. W dolinie Popradu miermkowca

tego nigdy nie uwazalem.
.

439. C. designate Rott. W czerwcu i lipcu. lapak-m go przy swietle

lampy w Malej Roztoce; nieliczny.

440. C. dilutata- Brkh. Gaaienice znajdowalem bardzo czesto, rtn*

saja_c brzozy w maju na Oblazack i na bloniach nadpo-

pradowych.
Motyle pojawiaja. sic. w pazdzierniku.

C. dilutata, ab. obscurata Stgr. Gasienicc i ukazy ,ak przy

wlasciwym gatunku, — jednak od tychze mmej hczne.

441. C. caesiata Lang. Verzch. Gasienice jego czerpalera w maju

1890 i 1S93 / krz k w b r< wk •« >
i Kad/.iow.-j «• «

sokosci 1200 m. Z galenic tych wylegly sic motyle II go

czerwca 1890 i 11. lipca 1893.
( ^ .-_,;„ lftftfi

ilem jeszcze ieden
.

owy iT\ylko na najv

442. C. cucullataiW W lipcu i sierpniu w Rytrze i Zamowcu.

Mieiseami tylko i rzadko. .•,,••
443. G. rivata Hb. \V czerwcu. w glownej doime

Miejscami tylko i malo rozszerzony. Rzadki, znajduje ,ie

444. C*
y
wLto\kh.

1

W maju i czerwcu w dolinie potoku Rzy-

czanowskiego i Roztok'i, pojedynczo i niehcznie.
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445. (7. unangulata Hw. £apany w czerwcu i lipcu przy swietle

lampy w dolinie Malej Roztoki, rzadki.

446. C. dbicillata L. Rozszerzony w caJej okolicy az do najwyz-
szych szczytow, lata w maju i czerwcu, nierzadki.
Spotkac go mozna w czasie latania na mokrawych dro-

gach lesnych, prawie w kazdem miejscu. Przylatuje chefriie

do swiatla lampy.

447. C. Jugubrata Stgr. (luctuata Hb.). Rozpowszeebniony w ealej

okolicy, jak daleko tylko siega Epilobium; lata w lipcu

i sierpniu, jednak tylko pojedynczo i nielicznie. Gasienica
zyje na Epilobium angustifolium L.
Miernikowca tego wyhodowalem takze z jaj , ktorych mi

wiecej zniosla Q, chwycona 11. lipca 1891. Z jajeczek
tych wylegly sie gasieniczki 19. lipca a juz 10.' i llgo
sierpma wszystkie sie. przepoczwarczyly. PrzejsScie w stan

poezwarki odbylo si§ w lekkim oprzedzie z mchu. Po-

ezwarki zimowaly, a poniewaz poddalem je sztucznemu
rozwojowi

, otrzymalem okazy juz w lutym.

L. W ^szystkich (

lakach le>nych jed.-ii / n,., jii'-ziwj v.v, l.'mi. nnkowcow,' przy-

latuje hcznie do swiatla lampy.
449. C. alchemillata L. Rozpowszeebniony w dolinach w Rzycza-

nowie, Roztoce i w Rytrze, gdzie go lapalem przy lam-
pie ,— liczny.

450. G. minorata Tr. Lata w lipcu i sierpniu pojedynczo w Rytrze.

451. C. adaequata Bkh. W glownej dolinie w czerwcu, pojedyn-
czy i rzadki.

452. C. a'bulata Schiff. Bardzo pospolity w maju i czerwcu, anie-
rzadki w Rytrze, Roztoce i Rzyczanowie.

453. C candidate Scbiff. W czerwcu, bardzo pojedynczy i rzadki.
454. C.testaceata Dom. Jeden okaz zlapatem 16. lipca 1887 w Wiel-

kiej Roztoce, wiecej go nigdzie nie zauwazytem.
455. C. obliterate Hufn. Zlapalem kilka okazow w maju i czerwcu

w Rzyczanowie, wiecej go nigdzie nie uwazalem. Miejscowy
i tylko pojedynczy.

456. C Ulineata L. Pospolity w czerwcu
, lipcu i sierpniu w ca-

tej okolicy az do najwyzszych wzgorz.
C. bikneata L. ab. testaceolata Stgr. Bardzo rzadki, dwa jego

«7
okaz

J
^apalem w sierpniu przy Rytrze.

457. C sordidata F. Otrzymalem dwa okazy w lipcu

MKO
Gasiemce strzasalem -

458. C. trifasciata Bkh. W
nice strzasalem w maju z olchy bialej, rzadkie

c ®Tt
niC
X

strz3sa*em w jesieni z olchy bialej Ainu



C. capitata HS. Pospolity w okolicy

ch^tnie do swiatla lampy.

460. C. silaceata Hb. W czerwcu pospolity tak w gtownej i

jako tez nad doplywami Popradu.
461. C. corylata Thnb. W czerwcu jeden okaz ex I.

Ga^sienice zyja na tarniuie przy drodze do Mtodowa, —
bardzo rzadki.

462. C. nigrofasciaria Goeze. Zlapaiem jeden tylko okaz 26go

kwietnia 1890 nad Kordowcera, wi§cej go nigdy nie spo-

strzegteiu. Nadzwyczaj rzadki.

463. C. comitate, L. Lapany w lipcu i sierpniu przy lampie

w Rytrze, w Wielkiej i Matej Roztoce, vv Rzyczanowie;

nierzadki.

Eupithecia Curt.

464. E. oblongata Thnb. Zlapalem jeden okaz w sierpniu 1891

w moim ogrodzie w Eytrze.

465. E. subnotata Hb. W lipcu w gtownej doli

rzy Rytrze jedon tvlko okaz. r/ndki.

w dolinie Ro: '

"

467. E. pusillata F. W maju w dolinie Roztoki , nierzadki.

468. E rectangulata L. Ztapatem jeden okaz w moim ogrodzie

w Rytrze; rzadki, w lipcu.

469. E. cldoerata Mab. Lapany w czerwcu przy Rytrze; rzadki.

470. E. plumbeolata Hw. zmierzehu w czerwcu ztapatem jeden

okaz w Matej Roztoce; rzadki.

471. E. tmmundata Z. Lapany w czerwcu przy Dominikowie w po-

blizu Rytra; rzadki. .

472. E. satyrata Hb. Strza_sany z drzew w maju, czerwcu i lipcu,

takze lapany przy lampie. Pospolity w caiej okolicy.

473. E. heheticaria B. Lapany w maja koto Rytra; rzadki.

474. E. castiqata Hb. W czerwcu w dolinie w Rzyczanowie: rzadki.

475. E. vulgata Hw. Lapany przy swietle lampy w maju i czerwcu

w Rytrze i matej Roztoce. Ar
476. E. absinthmta CI. Lapany przy swietle lampy w lipcu w Ma-

477. E. ZntTminata CI. Jeden okaz ztapatem w maju przy Obtazach

478. E. lariciata Frr. Z poddanej sztucznemu rozwojowi poczwarki

wydobyt sie motyl 8. lutego

479. E.

linach Roztoki, — rzadki. .. .
.

480. E. sobrinata Hw. Gasienica jego przebywa licsme w maju

na Juniperus.
. . , ,• _ x> vtra

Motyl pojawia sie w lipcu i sierpniu w okolicy Kytra

i Barcic.



B. Microlepidoptera.

Pyralididae.

481. A. pinguinalis L. W maju i czerwcu w mieszkaniach i spi-

zarniach, pospolity.

Asopia Tr.

482. A.farinalis L. Lapany w nocy przy swietle lampy w czerwcu

i lipcu w Roztoce i Rytrze; po domach nierzadki.
483. A glaucinalis L. Lapany w lipcu vv raoiin ogrodzie na przy-

nete. z jabtek i przy lampie, — nierzadki.

Endotricha Z.

484. E. flammealis Schiff. Zlapany w lesie bukowym w sierpniu

r. 1893 w ekwiwaleneie gminy Woli Kroguleckiej,— rzadki.

Hw.

485. 8. centuriella Schiff. W inaju w Malej Roztoce i na stokach

sar o
g<5l
\
n

.

ad S«r^wi«kai potokiem wzrebach, — rzadki.
486. S ambiguahs Tr. Wabiony na jablka i Japany w lipcu w do-

,sn cT PoPra^,-dos6 rzadki.
487. b. duhtalu Hbn. Lapany do swiatJa lampy w lipcu w Ry-

trze, — rzadki.
488. 8 manifestdh HS. Lapany przy lampie w lipcu, w Rytrze,-

bardzo rzadki.
489. 8. sudetica Z W czerwcu, - jeden tylko okaz jego schwy-

Aon *
°a

,¥
a}ei K<*tooe;- bardzo rzadki.

*yu. b. truncicoldU Stt. Lapany przy lampie w sierpniu i **

wrzesniu w Rytrze i w Malej Roztoce, doic nierzadki

PiT

a

Ski
H

'
SchwycUeni e° w *W* Rytrze p

rzy

492. 8 frequentella Stt. Lapany w sierpniu w Zarnowcu koJo

Kytra; rzadki.



Eurrhypara Hb.

493. E. urticata L. W maju i p6zniej znowu w lipcu i sicrpniu

w calej okolicy nierzadki.

Botys Tr.

494. B. nigrata Sc. W maju; czerpalem go z roslin zielnych w Ghra-

bowcu i Rzyczanowie; dose rzadki.

AO* B. cingulata L. W sierpniu w okolicy Rytra, tylko jeden

egzemplarz; rzadki.

B. porphyralis Schiff. DosSe" czesty w maju 1
czerweu w oko-

licy Rytra na Oblazach, w Kordowcu i Malej Iv>zt ..(.•

B. aurata Sc. Pojawia sie. w lipcu i sierpniu w Malej i H iel-

kiej Roztoce, w ^arnowcu przy Rytrze, lecz pojMvnczu

i do6c nielicznie.

B. falcatalis Gn. Otrzymalem go w r. 1889 z przezimowa-

%££&******* -wur **,** ««*
wa qlutinosa. — Rzadki. „

5. purpuralis L. W maju i sierpniu w okohey Kytia i na

lei Roztoce; dose rzadki.
. „

5. Mpfato Schiff. Ztapany w maju przy swietle lampy Ma-

kT^fflKEW czerweu i lipcu w zr.bach g6rskieh.
uie-

B
rZ

«tmerah's Hb. Lapany w lipcu przy lampie w HaJej Roz-

Kfwcalis Schiff. Czerpany z ziol w Male] Roztoce w czerweu,

*?£* Schiff. Lapany w lipcu w moim ogrodzie . Ry

&U Mil! W leeie w^2^*^^
B.pandalis Hb. W czerweu koto Dommikowa i

kach, nierzadki. .aAH
5. ^m Sc. W lipcu koto Rytra, dose rzadki.

Nomophila Hb.

N. noctuella Schiff. W lipcu i sierpniu w okolicy Rura m
suchych miejscach, nierzadki.

Pionea Gn.

P. forficali. L. Ztapany a mnie w domu w czerweu, rzadki.



510. D. litterata Sc. W maju i p6zniej znowu przez eale lato

w catej okolicy, nierzadki.

Cataclysta Hb.

511. C. lemnata L. W maju i sierpniu w poblizu Rytra, dose

Crambidae.

Crambus F.

512. G. pascuettus L. Pospolity w lecie w calej okolicy.

513. 0. pratellus F. Pospolity w calej okolicy w maju.

514. C. dumeteUus H. Pospolity w maju jak obydwa poprzedzaja.ee.

515. C. hortmllus H. W okolicy Rytra na kwitnaeyeh bodziakach

nierzadki.

516. C. pinellus L. Ziapatem jeden jego okaz w lipcu w moira

ogrodzie w Rytrze, doscf rzadki.

517. C. myelins Hbn. W maju i znowu w lipcu w okolicy Rytra,

nie bardzo rzadki.

518. C. culmellus L. W okolicy Rytra i na Malej Roztoce w lipcu

i sierpniu pojedynczo, niepospolity.

519. C. inquinatellus Schiff. Jeden jego okaz zlapalem w sierpniu

w Zarnoweu; dose rzadki.

520. 0. tristellus F. Zlapany z poprzedzajacym w sierpniu, takie

dose rzadki.

521. C. luteelus Schiff. Czerpany z roslin zielnych, podobnie jak

poprzedzajace.

522. G. perlellus Sc. Pospolity w ealej okolicy w lecie.

Phycideae.

Dioryctria Z.

523. D. ahietella Zk. Zlapany w lecie w Grabowcu; dose rzadki.

Nephopteryx Z,

524 N. argyrella F. W okolicy Rytra w lipcu , — rzadki.

Pempelia Hb.

525. P. semirubella Sc. W lipcu w okolicy Rytra, dose rzadki,
—

pojedynczo.



AUNA LEPIDOPTEROLOGJCZNA.

526. P. semirubella var. sanguinella H. W lipcu w Rzyczanowie
w pobli£u Rytra, — niepospolity.

Ephestia Gn.

w kwietniu i maju; dose

Gasienica jego zyje w suszonych owocach, w chlebie i t. p.

Galleriae.

Galleria F.

O. melonella L. £apany w czerweu i sierpniu w Rytrze

i w okolicy Woli Kroguleckiej, — pospolity.

Gasienica jego zyje w ulach pszczol.

Aphomia Hb.

A. sociella L. £apany przy lampie w domu w lipcu 1 sier-

531. T. hastiana L. Strzepana z wierzb w okolicy Rytra;- rzadka.

T. hastiana ab. scabrana Hb. Wyglegla sie. u mme w paz-

dzierniku.
. ^ * • „,a

T. hastiana ab. autumnana Stph. Okazy wylegly sie we

Gajdeniczki tych wszystkieh form zyj* w maju i czerweu

Da POBmaiteeo rodzaju wierzbach. .

Motylki zimuja i l*na je napotkac pod jes.en, jako M

r
W^ar )f Pospolita w catej okolicy w jesieoi, poja™

sie w paidzierniku i listopadzie I znowu w marcu
i

.
tw»

tniu wszedzie, gdzie tylko rosnie bra>za, na ktorej zyje

jej gasienica.



533. T. sponsana F. Pospolita jak poprzednia i w tym samym

Gasienica zyje na jaworze, grabie, buku i d§bie.
534. T. ferrugana Tr. W kwietniu i maju koto Barcic i Rytra:

dose rzadka.
J

535. T. lithargyrana HS. Znaleziona w maju kolo Mtodowa; -
rzadka.

536. T. forskaleana L. Lapana w moim ogrodzie w lipcu;—rzadka.'
537. T holmiana L. W nocy przy larnpie w lipcu w Rytrze; rzadka.
538. I. contamtnana v. ciliana Hb. WylegaJa sie. w sierpniu i we

wrzes'niu.

Gasieniczka zyje w okolicy Rytra na tarninie (Prunus
spinosa).

Tortrix Tr.

539
'

^Jad^
SC

'
Zkpana koto Woli Kroguleckiej w sierpniu;

540. T rosana L. Wypioszona z krzakow w lipcu i sierpniu kolo
Rytra i Dominikowa; rzadka

111'
T
rp

COr/ana
J- W sierpniu koto Woli Kroguleckiej, rzadka.

542. T. rtbeana Hb. Wylegla sie w czerweu; rzldka. *

*aq rr V*
Siemca znalezjona na brzozie.

nierzadir
^'^ ^^ W *"*** W 0btazach

'

"
544. T. liana L. WylegJa si, w czerweu.

laasiemce znalaztom w Malej Roztoce na buczvnie w maju.
Bardzo rzadka. '

545. T. hist,-;,,,,,,,,, Frfihl \V v l,rfa sie w czerweu. Rzadka.
Ga.sienice jej znajdywalem w kwietniu i maju na jodlach

fu« mw^kollc
y R?tra -

rZfdk7
ana Hb

"
Znaleziona w czerw™ w Malej Roztoce,

547. T.ministrana L. Z zimujaeyeh poczwar.k wyl^gly sie n mnie
w styczniu. Gasienica zyje na brzozie. Czerpiem zw6jk§

548 t1
6

•
"4* ***** w Rzyczanowie.

P

^8. r.berpnanianaL. Lapana w moin, ,r cbrie * ,z,rwcu i lipcu.

snwie i d^bie.
°49

* ^ ****»« ** Bosc rzadka koto Rytra w czerweu, co **
maczyc mozna tern, ze i dub, u-'kt/,—„ parzkach gasie-

D
£!

!

"-
ttm doM rzadko.

^Tt^^S^ si§ przyn08i "**• te lasom

550. T. grotrana F. Znaleziona 'tu na debie w lipcu, banlzo rzadka.



[gnomana CI. £apana w moim ogrodzi

i lipcu; dose rzadka.

wUvtr

Sciaphila Tr.

553. 8. argentana CI. Czerpana z rosMin zielnych w lipcu koto

Rytra i w MaJej Roztoce, — nierzadka.

564. 8. penziana Hb. Znaleziona w czerweu w moim ogrodzie

w Rytrze, bardzo rzadka.

555. 8. wahlbomiana L. W maju i czerweu koto Rytra i w Ro*

tokach, pojawia sie. pojedynczo i dose rzadko.

8. wahlbomiana v. virgaureana Tr. Lapana w czerweu koto

Rytra i czerpana z roslin zielnych ,
— rzadka.

8. wahlbomiana r. communana HS. Ztapany jeden tylko

okaz w maiu w Rytrze.

S. wahlbomiana v. minorana HS. Zlapalem jeden tylko okaz

w czerweu w moim ogrodzie w Rytrze.

556. 8. nubilana Hb. Lapana w czerweu i lipcu koto Rytra, takze

wylegaiy sie u mnie w lipcu.

Olindia Gn.

557. 0. hgbridanav. albulana Tr. Ztapana tylko wjednym okazie

za nasypem kolejowym w Rytrze; bardzo rzadka.

Cochylis Tr.

558. C. hamana L. Czerpana w maju z roslin zielnyeh koto Ry-

tra, dose rzadka. . p vvrf,,o-

559. C. hartmanniana CI. Na Mikotaszce koto Rytra i * K/.ycza

nowie w maju i czerweu ,— rzadka.

560. G. aleella Schulze. W maju i czerweu w okol.cy Kvtr.i na

Jajtach i t. p. , nierzadka.

Czerpaniem najtatwiej dostac ja. mozna

561. 0. Mtana Hr. Ztapana w maju w moim ogrodzie w it.

562. atiliella Hb. Czerpana na polach koto Rytra w maju, -

563. C^chbitana Hb. W zrebaeh g6rskieh w maju i czerweu

i znowu w sierpniu , — nierzadka.

Gasienica przebywa w pozwijanyc



272 fc sch.llis.

565. P. scriptana Hb. Wyl^gla sie. u mnie w maju.

Ga.sienice znalazlem w kwietniu na sosnie w wiklinach

kolo Barcic. Rzadka. Na sosne wylazla ona tylko pewno

dla oprzedzenia si§ celem przepoczwarczenia , bo wedlug

Hartmanna (Die Microlepidopteren des Europ. Faunenge-

bietes), zyje g^sienica ta na wierzbie.

566. P. betuletana Hw. Wylegla sie u mnie w lipcu.

Gaaienica zyje na brzozie. Bardzo rzadka.

567. P. pruniana Hb. Wylegaly sie. u mnie w maju i czerwcu;

pospolita.

Gasienica zyje na sliwach, tarninie i rozy.

568. P. fuligana Hb. Czerpana w maju na Wielkiej Koztoee. —
Rzadka.

569. P. poslremana Z. Czerpana w czerwcu z roslin zielnych w le-

sie bukowym w Wielkiej Roztoce, bardzo rzadka.

Gasienica na Impatiens noli me tongere.

570. P. rufana Sc. Czerpana z roslin zielnych o zmierzchu w maju

i lipcu koio Rytra, nierzadka.

P. rufana v. purpurana Hw. Razem z poprzedzajaca.

571. P. striana Schiff. Czerpana z zi61 w okolicy Rytra, pojawia

si§ w maju i znowu w lipcu, dose rzadka.

572. P. arcuella CI. Wyploszona z krzak6w na Wielkiej Roztoce

w czerwcu, rzadka.
573. P. rivulana Sc. Lapana w lipcu i sierpniu w Rzyczanowie

i koto Woli Kroguleckiej, dose rzadka.
574. P. urticana Hb. Czerpaiem w catej okolicy z roslin zielnych

w czerwcu i lipcu.

Wyl^gata sie u mnie z ga,sienic znalezionych w zwinietych

wierzcholkach Epilobium angustifolium.
575. P. lacunana Dup. W tym samym czasie co poprzedzajaca

i rowniez nierzadka.
576. P. rupestrana Dnp. Czerpana z roslin zielnych w okolicy Ry-

tra i w Roztokach w czerwcu i lipcu ; dose rzadka.
577. P. cespitana Hb. Czerpana w czerwcu, lipcu i sierpniu, i **

pana przy lam pie w nocy w okolicy Rytra i przy Woli

Kroguleckiej;— rzadka.

Aspis Tr.

578. A. uddmanniana L. W lipcu tylko jeden okaz w zrebie kolo

579. A. lanceolana Hb. Czerpana z roslin
i w maiej Roztoce w maju i czerwc



Grapholita Tr.

581. G. hohenwarttana Tr. Czerpana z roslin trawiastych na h\-

kach w lipcu kolo Rytra i w Rzyczanowie. dosyc rzadka.

582. G. aemulana Schl. Zlapana w maju w pkolicy Rytra. rzadka.

583. G. hepaticana Tr. Czerpana z ziol na Wielkiej Roztoce w le-

sie bukowym w czerwcu. Rzadka.

584. G. tedella CI. Pospolita , wyploszona w maju z zywoplotu

3wierkowego w moim ogrodku.

Ga.sienica zyje na swierku, jodtach i jalowcach w po-

585. G^Smana \& Czerpana z zi61 na Wielkiej Roztoce

w czerwcu w lesie jodlowym.

Gasienica na jodlach i swierkach. Rzadka.

586. G. penkleriana F. Wyploszona z krzakow w hpcn w Rzy-

czanowie i Roztoce. Rzadka.

587. 0. telraquetrana Hw. W maju nad Kordowcem kolo Rytra

z brzoz ptoszona. Rzadka.

588. G. tripunctana F. Wylegaly sie u mine w czerwcu.

Gasienice jej znackodzilem w zwini§tycn lisciach rozy,-

589. G^cynosbana F. WylegaJy sie u mnie w lipcu isierpniu.

Gafienica jej przebywa w zwinietych hsciack rozy, - nie-

590. G
VZ

tlmiichiana Frohl. W maju w Rzyczanovvie, dose cze*ty

591. G
V
Znierrninana HS. W lipcu w policy Rytrajr£*g£

592. G. hypericana Hb. Czerpana z ziol w maju i znowu p

kolo Rvtra i w Roztokach. . , ,

693. G. fuJrana Tr. Cserpana . roslin z.elnych • maju kolo

dose rzadka. , , R ^ j w Roztoce
595. G. compositella F. Czerpana w maju kolo Rytra

z roslin trawiastych po polach. .

596. G. duplicana Zett. Zlapana na jalowcu w Kytrz

rzadka.
, . -, kw ; ettl ia w galkach na

Gasienica zyje od ^^^/^X^rWoaci na
jalowcu. Galki te przedstawiaja. sic ja*



pniu lub galeziack jalowca. Na jodle lub swierku zyje ga-

sieniczka pod kora, w lyku.

597. C. pomonella L. W maju w Rytrze; — dosyc*

Gaaienica jej w gruszkach lul '

*

gruszkach lub jablkach.

C. janthinana Dup. Wyl§g*a sie. u mnie z
j

poczwarek 31.styeznia 1892.

glogu ( Grataegxuwraiiua piz,euywci na giogu {Crataegus 01
i sprzega jego jag<5dki , ktore wskutek tego niezdrowo wy-
gladaja.

Phthoroblastis Ld.J

599. P. plumbatana Z. Czerpana z ziol w maju w Wielkiej Roz-
toce;— rzadka.

Tmetocera Ld.

600. T. ocellana F. Wylegla sie. u mnie 23. czerwra 1891.

Am m
G^s

7

ienica na olszy 5
^ogu

,
jabloni , — bardzo rzadka.

bUl. 1. ocellana v. laricanaZ. WylggJa si§ 20. maja 1892.
fcrasienica na modrzewiu (B««« Jam;); bardzo rzadka.

Steganoptycha HS.

602. S incarnma Hw. ZJapana w lipcu kolo lesnicz6wki w Roz-
toce; — bardzo rzadka.

603. 8 nanana Tr. Wyploszona w lipcu z krzak6w kolo Domini-
kowa. Ezadka.

F

604. 8 fracttfasciana Hw. W maju w okolicy Rytra, rzadka.
b05. S pygmaeana Hb. Ploszona z jodel i swierk6w kolo Jflo-

aowa w kwietniu.

aha q
G
£sienica *yJe w szpilkach jodlowych. Nierzadka.

b06. 8. ahegana Dup. Ploszona z jodel i 3wierk6w w Wielkiej
i Malej Roztoce w maju; - dose pospolita.
b^siemczka na jodlach.

Phoxopteryx Tr.

607. Pmitterbacheriana Schiff. Wyploszona z krzakovv na Ro^
^acn i w Kytrze przy lesnicz6wce w czerwcu i lipcu.



608. P. uncana Hb. Ploszona z krzakow w maju w wiklinach na.l-

popradowych i nad potokiem Kordowiec.
609. S. myrtillana Tr. Czerpana z krzaczkow boiwkowych i Vac-

einium myrtillus) na SkaJce 1200 m. wysoko w czmvcu.

Dichrorampha Gn.

610. D. petiverella L, Czerpana z roslin zielnych w lipcu i sierpniu

w okolicy Rytra. Nierzadka.
611. D. consortana Wlk. Czerpana w lipcu w Matej Roztoce; —

bardzo rzadka.

612. D. plumbana Sc. Czerpana w maju i czerweu w Malej Roz-

toce i kolo Rytra; dose rzadka.

Simaethis Leach.

S. pariana CI. Wylegla sie. 24. pazdziernika 1891.

Gasienica zyje na gfogu, r6zy i t. p., — rzadka.

5. oxyacantJiella L. Wyl§gla sie 1. lipca.

Gasienica na pokrzywie (Urttca dioica). Mniej r

poprzedzajacego.

Talaeporidae.

Gasieniee zyja. w woreczkack.

615. T pseudobombycella Hb. Wylegla sie mi 23. i 30. czerwea.

Woreezki, w ktorych gasienice przebywaja, znajdywalem

w kwietniu w wysokosci jednego lub dwu metriw przy-

przedzione do bukow i jodel w Rzyczanowie i nad Kor-

dowcem.
Gasienica zyje na trawach.

Tineidae.

Scardia Tr.

616. 8. tessulatella Z. W maju w okolicy Rytra nierzadki pozriiej

w czerweu i lipcu az do najwyzszych stokow gor liuum.



Gasienica zyje w sprochnialych drzewach i grzybach, na
tychze rosna.cych.

617. 8. boletella F. W lipcu na MaJej i Wielkiej Roztoce, bar-

dzo rzadki.

Gasienica zyje w grzybach, na bukach i jesionach rosnacych.

Blabophanes Z.

618. B. imella Hb. Czerpany o zmroku w maju kolo Rytra z ro-

slin zielnych. Rzadki.
619. B. rusticella Hb. Wyploszony z krzakow kolo Dominikowa

w czerwcu. Rzadki.

Tinea Z.

620. T. tapetzella L. W maju, czerwcu i lipcu po domach, nie-
rzadki. Gasienica jego zyje w skorach , wJosach, kozu-
chach, tapetach i t. p.

621. T. arcuateUa Stt. Zlapany koto domu w czerwcu, bardzo

622. T. granella L. W maju po domach , takze czerpany po po
lach w okolicy Rytra.

F J r r

623. T. doacetta Hw. £apany w maju i lipcu, takze czerpany

™, J* °kollcy %tra; - nierzadki.
624. T. .useJla Z. W maju, czerwcu i lipcu po domach, nierzadki.

aOK m
gasienica w zbozu i roznych zwierzecych odpadkach.

b^5. 1 fuscipunctella Hw. Pioszony w maju i lipcu z roznych

MP ™ ,.
w

'
takie P° domach nierzadki.

t^b. 1. pekonella L. W czerwcu i lipcu po domach jak poprzedni,
nierzadki. J r

Incurvaria Hw.

627. /. pectinea Hw. Strza^any z brzoz w okolicy Rytra i wikli-

R9«
"af;

nadpopradowych w kwietniu, rzadki.
628. Loehlmaniella Tr. Ploszony z krzakdw w Rzyczanowie i kolo

-Uomnnkowa w czerwcu i lipcu , — bardzo rzadki.

Nemophora Hb.

629. N. stoammerdametta L. W maju w catej okolicy, doka.d buk

6S0 N^ do8c
77

C2^' w zrebach gdrskich do 1000 m.

^taXtadk^^^ 11 W ~** ^kiGh d° mm '



631. N. pilulella Hb. Czerpany z roslin zielnych w lesie bukowym

w czerwcu i tapany tez do swiatta lampy w nocy w Roz-

toce, dose rzadki.

Adela Latr.

632. A fibulella F. W maju ptoszony z krzakow tarniny (Prunus

spinosa) i czerpany z roslin zielnych wezenvcu:

633. A. rufifrontetta Tr. Czerpany z roslin trawiastych wieczorann

w maju w poblizu Rytra.

634. A. rufimitrella Sc. Czerpany w czerwcu podobme jak po-

, A
V
lTotdlaTr. Czerpany w Roztoce w lipcu i ptoszony z krza-

k6w koto Dominikowa, rzadki.

636. A ochsenhetmerella Hb. W czerwcu z traw na la.

toce czerpany. Bardzo rzadki.

Gasienica jego wedtag Hartmanna (Die Klemschmeterl nge

des'europaischen Faunengebietes ) zyje ria

VaccuuuL. W moim przypadku jest jedno i drugm no-

ipllTlpm obok Bolanv bowiem, na kt6rej go czerpatem jest
^ebnern oboK poiany u

^..l.n-m
las lodlowy, w kt(ir\ in i

„:,i„ ; ™
jest tez, 4e gaaienica ta zyje na innej roshme zielnej

,

co

dotad jeszcze sprawdzonem me jest.
ntnliW Rvtra

637. A degierella L. W maju, czerwcu i lipcu w okohcy Rytra

i w Rzvczanowie nie bardzo rzadki.
TTnrdowiec-

638. A. croesella Sc. Znaleziony w czerwcu w potoku Kordowiec

viridetl

kwietniu

wiklinach nadpopradowych

Potudniempodczas dnia *<m**o*$o^J^f ^pro-
bami, podobnie jak Wry, cale >ch - e,jMg^
mieaiach sJonca. Jeden raca tylKo siaiai,

Dopier0
plasy, molejakbynarozk,, pTasy na
gd'y niebezpieczenstwo w.eeej juz me zagraza, p» J

640. /^XKTt to.azzys.wie poprzeazajacego i .ak

sarao pospolity.

Hyponomeutidae.

U. plumbdlm Schiff. W lipcu i sierpn.

Kroguleekiej, bardzo rzadki.

,
koto Rytra



278 F. SOHILLE.

642. II padettus L. Wylegal sie u mnie w lipcu.

Gasienica jego zyje rodzinami po kilkanascie i kilkadzie-

siat sztuk nawet , w wielkira oprzedzie na tarninie Prunus

spinosa w maju i czerwcu, nierzadka.

643. H. cagnagellus Hb. W lipcu kolo Rytra, rzadszy od poprze-

dzajacego.

Swammerdamia Hb.

moim ogrodzie w Ry-

Argyresthia Hb.

646. A. albistria Hw. Lapany w czerwcu i lipcu w ogrodzie w Ry-

trze. Do£c rzadki.

647. A. mendica Hw. W maju w okolicy Rytra czerpany z roslin

zielnych , — pospolity.

648. A. retinella Z. Ploszony z krzak(5w w lipcu koJo lesniczowki

w Rytrze. Rzadki.
649. A. goedartella L. Czerpany w lipcu na polanie w Rzyczano-

wie, bardzo rzadki.

650. A. glabratdla Z. £apany w nocy przy lampie w czerwcu

w Malej Roztoce , bardzo rzadki.

Plutellidae.

Plutella Schrk.

651. P. cruciferarum Z. £apany w lipcu i sierpniu w Rytrze i Roz-

toce, dose rzadki.

Cerostoma Latr.

652. G. parenthesella L. Wy%aJ sie u mnie w lipcu.

Gasienice jego czerpaiem z pokrzyw w okolicy Rytra;

Chimabacchidae.

Dasystoma Curt.

X>. salicella Hb. Strzasany z brz6z z poezatkiem kwietnia

w Kordowcu, barrlzo rzadki.



Chimabacche Z.

654. C phryganella Hb. Ziapany w pazdzierniku kolo Przysietnicy

i w Wielkiej Roztoce; nierzadki.

655. C. fagella F. Strzasany z brzoz w kwietniu w Rzyczanowie

i na Oblazach; nierzadki.

Gelechidae.

Semioscopis Hb.

656. 8. anella Hb. Strzasany z brzoz w marcu i kwietniu przy

Oblazach ryterskich; nierzadki.

657. S. avellanella Hb. Tak samo jak anella.

Epigraphia Stph.

658. E. steinkelneriana Schiff. Tak samo jak anella i avellanella.

Depressaria Hw.

659. D. costosa Hw. Zlapany we wrzesniu przy Woli Krogulec-

kiej; dosSc rzadki.

660. D. arcuella Schiff. Zlapany w raaju w okolicy Rytra; me-

661. D. carduella Hb. Zlapany pod koniec kwietnia w zrebach

koto Przysietnicy. Rzadki.

662. D. ocellana F. W lipcu na Oblazach ryterskich rzadki.

663. B. impurella Tr. Sploszony z krzak6w malinowych w czerwcu

na skalce 1 100 m. Bardzo rzadki.

664. D. applana F. W lipcu w okolicy Rytra, dosyc rzadki.

665. G. pinquinella Tr. Wylegly sie u mnie 8. lipca 1891.

(LLice ich w maju na Corylus avelUtna. Bardzo rzadbe.

666. O. pelieUa Tr. Znaleziony w lipcu w Rzyczanowie. Rzadki.

667. B. terella Hb. Wyploszony z krzakow w czerwcu i lipcu

w Rvtrze i kolo Dominikowa, nierzadki.

668.5. delrepiMla HS. Wyploszony z krzakow i czerpany

w maiu i czerwcu kolo Rytra, nierzadki

669. B. des^teUa Dgl. W czerwcu kolo Rytra, dose rzadki.



Lita Tr.

670. L. arteniisiella Tr. W czerwcu w moim ogrodzie w Rytrze,

dose rzadki.

671. L. junctella Dgl. Strzepywany z tarniny (Primus spinosa),

koto Barcic w kwietniu, rzadki.

Recurvaria HS.

673. R. leucatella CI. Ptoszony z krzak6w w lipcu koto Rytra

i Dominikowa ; dose rzadki.

674. B. nanella Hb. W moim ogrodzie w lipcu, rzadki.

675. N. stipella v. naeviferella Dup. W maju w Rytrze. Rzadki.

676. N. hermanella F. Lapany w moim ogrodzie w Rytrze w maju;

do3c rzadki.

Chelaria Hw.

Monochroa Hein.

678. M. tenebrella Hb. Czerpany z roslin zielnych
i lipcu w okolicy Rytra, dose rzadki.

679. L. wiicolorella H. S. Czerpany z roslin trawiastych w lipcu

na polanie w Malej Roztoce. Rzadki.

Anacampsis Curt.

680. 4. anthyllidella Hb. W maju i czerwcu, czerpany i
ploszony

z krzakow w okolicy Rytra i Dominikowa.
681. A. vorticella Sep. Czerpany w lipcu w okolicy Rytw l n

Malej Roztoce.
682. A. taeniolella Z. Czerpany razem z poprzedzajacym w hpca -



Brachycrossata Hein.

684. Eh. ferrugella Schiff. W czerwcu i lipcu w zrebacli , rzadki

Ypsolophus F.

685. Y. fasciellus Hb. Wylagf sie. z przezirnowanych poczwarek

18. stycznia 1887.

Ploszony r6wniez z krzak6w kofo Dominikowa ; nierzadki.

Gasienica jego zyje na JPrunus spinosa i JRubus fruticosut

miedzy posprz§ganymi liscmi.

Hypercallia Stph.

£apany o zmroku na polanach w Wielkiej

Stph.

srwcu w moim ogrodzie w Ry-

Harpella Schrk.

i B. forficella Sep. W sierpniu kolo Mlodowa i Woli Krogu-

leckiej, takza w Matej Roztoce, pojawia sie pojedynczo

i rzadko.
. , . p

H. bractella L. Zfepany w czerwcu w moim ogrodzie w ity-

trze , bardzo rzadki. .

Gajienica jego zyje pod kora. w zgnilych drzewach, a mia-

nowicie w olszy, grabie, jabioni i debie.

Oecophora Z.

Oe. flavifrontella Hb. Zlapany w Upcu w Malej Roztoce; -
bardzo rzadki.

691. Oe. cinamomea Z. Ploszony z drzew szpdkowycb

w poblizu Mlodowa w sierpniu.

Gasienica zyje na jodJach w korze.

692. Oe. minuteUa L. ZJapany u mnie na werandzie w

bardzo rzadki.



Oe. procereUa Schiff. WypJoszony

w lipcu, rowniez bardzo rzadki.

Hypatima HS.

Glyphipterygidae.

Glyphipteryx lib.

695. G. thrasonetta Sc. Czerpana w maju i czerwcu z Juncus com-

munis w Rytrze i Wielkiej Roztoce.

Gawenica zyje na Juncus coimmon's. SI- bardzo rzadka.

696. G. equitella Sc. Zlapana u mnie na werandzie w czerwcu,

bardzo rzadka.

697. G. forsterella F. Zlapana w czerwcu na Wielkiej Roztoce,

698. G. fischerietta Z. W maju, czerpana z traw vv Rytrze, rzadka.

Gracilaridae.

Gracilaria Z.

699. G. stigmatella F. PJoszona w kwietniu i maju z zywopfotu

swierkowego w Rytrze, dose rzadka.

700. G. elongella L. Wylegta sie. u mnie 11. wrzesnia 1887.

Gasienica przebywa na brzozie i zwija jej liscie wzdluz;

nierzadka.

701. G. tringipenella Z. Czerpana na Jakacli w Rytrze w czerwcu.

Rzadka.

702. G. syringella F. Wyptoszona z krzakow w moim ogrodzie

w sierpniu. Rzadka.
703. G. phasianipenella Hb. Jak poprzedzajaca.

Ornix Z.

704. O. scoticella Stt. PJoszona w maju
705. O. avelanella Stt. Zlapana w lipcuV'konbnv.

tytrze rzadka

,u
;

rzadka.

Coleophoridai

Coleophora 7

706. C. laricrtla Hb. Wylegala *u> u r»

Gasieniczka jrj zyje na modrzeu.^Vgia.lkl. :
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woreczku i wydraza i skreai szpilki modrzewia (iVntu

Pojawia si§ czasem w wielkiej ilosci i znaczne czyni szkodj
na drzewach modrzewiowych.

707. C. alcyonipenella Kollar. Czerpana na trawnikaeh w main
i czerwcu w okolicy Rytra, dose rzadka.

708. C. fahriciella Vill. Czerpana nj

nowie i Roztoee w lipou.

x Jakack w Rytrze, Rzycza-

709. atetta Z. Zfapana w czc

swietle lampy w nocy. Rzadka
srwcu w Malej Roztoee prey

710. C gnaphalii Z. Zlapana przy li

w lx\tr/.c. Ijardzo rzadka.

ampie w maju na paetwiskti

711. G. hrr'i) nnella Zett. W lipim w Rytrze. Rzadka.
712. '</ Z. \\"yplo>zi na ; 5 krzakow w nioini o-rodzic

i. Rzadka.
713. 0. noiriinpcnnclln. Pospnlita w ]

dowych i w Kordowcu.
maju w wiklinach nadpopra-

714. 6'. coespitkiella Z. Czerpana na lakach w maju i czerwcu

w Rytrze i w Malej Roztoee, takze Japana przy swietle

cnpupititlflla Z. v. alticoletta Zett. W maju w Ryt]

Lavernidae.

Chauliodus Tr.

a. alrictellm Wk. W maju kolo Dominikowa z krs

wlerzbowyclj i w Mlodowit; z drzcw s/.pi!kowych ph>,

Rzadki.

Laverna Curt.

L. rhomniella Z. Pfoszonv z drzew ohzowych (Jto /,«

w ^,.rp.iin w /arnowen w p.-Mizu Rvtra. Rzadki.

L. sJu;n,kclln III.. \V main w Rytrze." banlzo rza.lki.

/,. wM>,Wnn,!,'a llw. C/rrpmv z ziol w maju w R;

w czerwcu na Skalcr HOOm.: rzadki.

/,. I.vlhvdh Dnp. Pioszuiiv z krzak.AV w Kordowcu wezei

rzadki.



Elachistidae.

Butalis Tr.

721. B. obscurella Sc. Czerpany na lakach w czerwcu i lipcu w Ry-

trze i Roztoce. Rzadki.

722. B. laminella H. S. Czerpany na takach vv Rytrze w czerwcu

723. B. euspidella Schiff. Zlapany na polanie nad Wielka. Roztoka

w sierpniu. Rzadki.

724. B. norioella Z. Wylagt sie 11. lipca 1890.

Gra,sieniea jego zyje na Epilobium angustifolium, zwijajac

w guz jego wierzchoikowe listki. W zrebaeh lesnych, jak

wysoko siega Epilobium
,
dose rzadka.

Stathmopoda Stt.

725. 8. pedella L. Ploszony z krzak6w w lipcu i sierpniu w Ry-

trze, Zarnoweu i Rzyczanowie, pojawia sie. dose cz^jsto.

Batrachedra Stt.

726. B. praeangusta Hw. W lipcu na Oblazach ryterskich, rzadki.

Elachista Stt.

727. E. quadrella Hb. Ploszony z krzakow w lipcu i sierpniu koJo

Rytra i Dominikowa, dose rzadki.

728. E. pulella H. S. Czerpany w maju w Rytrze, rzadki.

729. E. obscurella Stt. Czerpany i ploszony z krzak6w w Rytrze
: na Wielkiej i Matej Roz'
argentella CI. Lata po za

lach w Rytrze, nierzadki.

Lithocolletidae.

Lithocolletis Z.

731. L. roboris Z. Zlapany w maju w moira ogrodzie w Rytrze.

732. L. alniella Z. Wyploszona z krzakow w Rytrze 30. kwietnia.

733. L. stngulatella Z. PJoszona z krzakow w Rytrze i Zarnoweu
w maju i znowu w sierpniu.

734. L. ulmifoliella Hb. W wiklinach nadpopradowych i kolo

Oblaz6w w maju.
735. L. salictella Z. W towarzystwie poprzedzaj%cej w wiklinach

nadpopradowych.
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736. L. pomifoliella Z. Ptoszona z krzakow w Rytrze, w maju.
737. L. cerasicolella H. S. Lapana w moim ogrodzie w Rytrze

w maju.

738. L. Heemannella F. PJoszona z krzak6w w wiklinach nadpo-

pradowych 30. kwietnia.

Lyonetidae.

Phyllocnistis Z.

h koio Rytra i nad Po-

Bucculatrix Z.

Nepticulidae.

Opostega Z.

742. 0. salaciellaTr. Czerpana w maju, czerwcu i Hpcu i Japana

przy lampie w nocy w Rytrze i Malej Roztoce. Rzadko^d.

743. 0. crepuseulella Z. W czerwcu i lipeu w okolicy Rytra i w Rzy-

Micropterygiua.

Micropteryx Hb.

744. M. calthella L. Czerpana w maju i czerwcu w Rytrze i Rzy-

745. M. aruncella So. Czerpana na lakach w czerwcu w Roztoce

i Rytrze.

746. M. anderschella HS. Czerpana z pokrzywy i miety w maju

na Wielkiej Roztoce.

747. M. sparmannella Bosc. Ploszona z brzoz 30. kwietnia w wi-

pradowych koto Barcic, Rytra i t. d. w kwietniu. Pospolita

. „. M. chrysolepidella Z. Razem z poprzedzajaca., tec

750. M. semipurpurella Stph. PJoszona razem z poprzedzajaa

z brzoz w wiklinach nadpopradowych i na Oblazacb.



Pteropliorina.

Platyptilia Hb.

752. P. gonodactyla Schiff. Czerpany w maju i czerwcu na lakach

753. P. tessaradactyla L. Lapany w maju w zrebach lesnycb.

754. A. acanthodactyla lib. Lapany w maju wieczore
755. A. cosmodacty'la Hb. Zlapany w maju na Lomn

756. 0. pilosettae Z. W sierpniu na Wielkiej Roztoce.
757. 0. ericetorum Z. W sierpniu kolo MIodowa.

Mimaeseoptilus Wallgr.

758. M. phaeodactylus Hb. Czerpany w lipcu na lakach w Rzy-

750. M. serotinus Z. Czerpany w maju na lakach w Rytrze.
760. M. pterodactyl,,* L, Czerpany w lipcu i .sierpniu na fa>«cli

w Roztoce i Rzyczanowie.

Pterophorus Wallgr.

761. P. monodactyhis L. W kwietniu i znowu we wrsefoiu w calej

okolicy, pospolity.

Aciptilia Hb.

762. A. tetradactyla L. W sierpniu w "orskich zrebach lesnycb,

rzadki.

763. A. pentadactyla L. Lapany w lipcu pray Iampie W Rytrze,

rzadki.



Alucitina.

Alucita Z.

764. A. hexadactyla L. W lipcu w Rytrze, bardzo rzadki.

Koiiczac prace. te nadmienic muszg, be oo do Microlepi-

dopterow, okolica weale jV.zrze u ycz-rpujia-.o zl.adana in,- jest

i £e starae sie, bedg materyat ten w lat kilka imipehiic.



-jjogr. T.XXX.

V -'A

vmec adntoku i baku. p komec odwfoku z §6ry.

Iracbycentrus carpathious.n .sp. Brac/iycenirus csrpath,<

~z<-
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