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Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akade-

mickiej w cia^gu roku 1907 8.

Ze Sprawozdari Komisyi fizyograficznej wydano w r. 1907/8

torn 41: wydanie tomu 40-go opoznilo sie. z powodu. ze wykona-

nie w litografii mapy gleb pogorza oleszycko-lubaczowskiego, do tego

tomu nalezqcej. dtuzszego wymagalo czasu. Z Atlasu geologicznego

Galicvi. bvlv pod prasa, c/.ier\ /.<>>/.yty; mianowicie rozpoczeto druk

skiego. a zawierae majarego ma pi; „Dobr<mtiK wvdrukowanq, juz

poprzednio przez c. i k. Wojskmvy Zaklad geograficzny; do map

i Rudki. Bobrka i Mikolajmv. Pr/.-mivslany. Xvdarzow i Stryj, Ro-

hatyn. Halioz i Kalusz), tudziez do map Prof. Dra Szajnochy: Dy-

diowa i Smorze. w sklad zeszvtu 2o-g>> wejse maja.cych, przygoto-

wai wymieniony Zaklad tto czarne z granieami warstw; wydruko-

wano napisany przez Prof. Dra W. Szajnoche tekst do zeszytu 23-go

i oddano £ak"ladmvi geograticzuemu do wykonania mapy Prof Dra

W. Uhliga. tworzvc maja.ce zeszyt 24: Xowy Targ i Zakopane

eztereeh arkuszy: IVardos/.yn. Mikulasz. Xowy Targ i Zakopane,



i w dniu 13-ym listopada, w kwestyi zabytkow paleontologicznych

odkrytych w Staruni.

Na posiedzeniu administracyjnem w dniu 4-ym kwietnia 1908 r.

Sekcye Komisyi zlozyly jej nast^pujace sprawozdania ze svvycb

czynnosci w r. 1907:

Sprawozdania z czynnosci w Sekcyach.

a) Sekcya meteorologiczna.

W roku 1907 bylo stacyi meteorologicznycb, nalezacych do.

Komisyi fizyograficznej, ogolem 19; z tych 9 posiadato barometry

Nadto otrzymata Sekcya meteorologiczna spostrzezenia z 10 stacyj

Towarzystwa Tatrzaiiskiego, z 9 caloroczne, z jednej zas tylko

z miesi^cy pieciu. Spostrzezenia te opracowywal w pierwszych osmiu

miesiacach r. 1907 Dr. W. Dziewulski, asystent Obserwatoryum

astronomicznego, w ostatnieh czterech zas jego zast§pea p. J. Ryzner.

Dr. W. Diewulski przeprowadzit korekte. materyalow klimatografi-

cznych dla Galieyi za rok 1906, ktore w lecie 1907 roku zostaJy

wydrukowane.

Taksamo jak w latach poprzednich Krakowskie Towarzystwo

wzajemnych ubezpieczeri nadostalo Sekcyi wykaz gradobic, kt<5re

nawiedzily Galieyi w r. 1907.

P. J. Hawrysiewicz nadeslal spostrzezenia fenologiczne, zro-

bione w Ozydowie w r. 1907.

Pomiary magnetyezne, mianowicie poziomej skJadowej sily ma-

gnetycznej i deklinacyi, odbywaly sie. w r. 1907 co tydzieri. Prze-

wazna. icli czosc wykonal Przewodniczacy Sekcyi Prof. Dr. Rudzki
tylko podczas feryj wielkanocnych i letnich robit je p. J. Ryzner

b) Sekcya geologiczna.

Sekcya geologiczna polecila w r. 1907 badania w zakresie

fizyografii kraju pp.: Prof. Drowi J. Morozewiczowi, Prof. Drowi
W. lM-iedbergowi. Drowi W. Kuzniarowi. Drowi W. fcoziriskiemu

Drowi K. WY.jcikowi i S. WVignerowi.

Prof. Dr. Morozewicz w dalszym cia.gu rozpocz^tveh w roku

1905 badari ska! wybuchowych. zajaj sie. t. zw. cieszynitami. roz-



mieszczonymi miedzy Zywcem w Galicyi i Nowym Iczynem w Mo-
rawach. W roku zeszlym zwiedzil Dr. Morozewicz. w towarzystwie

pp. Rozena i S. Kameckiego, kilkadziesiat tomow i naturalnych od-

krywek wnast^pujqcych miejscowosciach, lezqcych w srodkowej czeici

wymienionego pasu cieszynitow: Boguszowice, Kalembice. Marklo-

wice, Pogwizdow. Hazlacb, Zamarsk. Ligota, Kocobedz, Stanistawice.

Koscielec, Cierlicko, Mistrzowice, Grodziszcze, Koniakow. Bledowice,

Zermanice, Puricow, Dzi^gielow, Goleszow, Bazanowice. Mnisztwo,

Ogrodzona, Mi§dzysViec, Skoczow, Wislica, Simoradz. Iskrzycin.

Brusowice pod Frydkiem. Badania przeprowadzone na miejscu i do-

tyehczasowe studya laboratoryjne doprowadzity do nastejmjacych

glownych wynikow: 1) Wfasciwe cieszynity sa_ wtrqceniami wybu-

chowemi wsrod warstw cieszyriskich (dolnego neokomu), stale przez

nie wydzwignietych i kontaktowo mocno przeobrazanych; 2) Mor-

fologicznie cieszynity sq drobnymi lakkolitami i zylami. wykazuja-

cymi w pasie kontaktowym metamorfizm pirogeniczny; 3) Stara na-

zwa cieszynit obejmuje dwa odrebne typy skal: zbite lub drobno-

ziarniste, ofitowe zielone dyabazy z ciosem kulistym. i gruboziar-

niste skaly z wielkiemi krysztalami augitu, o wygla,dzie syenitowynu

zblizone do teralitow, zawieraj^cych obok skalenia nefelin. Cieszy-

nit pierwszego typu jest o wiele rzadszy. w wielkiej masie wyst§-

puje tylko w Kocobedziu, a poprzednm znaleziony tcz zostaJ w Su-

towie pod Wieliczka.. Niektorych obnazeri. wskazanych na dawnej

mapie Hoheneggera niepodobna dzis odszukae; natomiast odkrytu

kilka punktow z eicszynitami. nic wyniirnionych przez dawnicjrszvob

badaczy; w jednym z nich. mianowicie miedzy Brusowieami a Ka-

niowicami. znaleziona skala rozni sie. zewnytrznie od obvdwoch

wvinienionych typow; nature, jej wykaza. przyszle badania niikro-

ukopowe.

Prof. Dr. W. Friedberg uzupehiil zgromadzonc w roku 11M>6

(.la. Grzynialowa. I>rz
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Dr. W. Kuzniar znalazl w Tatrach na potnoc od Przedniej

Kopy Soltysiej bogata. faune. paleontologiczna. z poziomow Harpoce-

ras bifrons, opaHnuni i Murc}dsona$, ktora razem z odpowiednimi

zbiorami s. p. F. Bieniasza. zJoionymi w Muzeum Komisyi fizyogra-

ficznej, posluzyla Drowi Kuzniarowi za podstawe do pierwszej proby

podzialu szczegolowszego jury dolnotatrzari^kiej, w pracy przeznaczo-

ne] do wydania w Sprawozdaniach p. t. Warstwy graniczne liasu-

jury na polnoc od Przedniej Kopy Soltysiej w Tatrach.

Dr. W. Lozinski zaja.1 sie. zbadaniem polnocnego dyluwium

Karpackiego brzegu w zachodniej Galicyi. zwracaja.c szczegolna.

uwage. na sposob wysti/powania i roziiiics/czciiii' polnocnego mate-

ryatu lodowcowego w dolinacb Wisloka. Wisloki, Biatej. Dunajca

i'Eaby, przyczem okazalo sie, ze poludniowa granica dyluwialnych

lodow si^ga w wielu okolieach dalej w gla.b karpackich dulin, ani-

zeli dotqd przyjmowano. W pracy p. t. Glacyalne zjawiska n brzegu

polnocnego dyluwium wzdluz Karpat, poruszyl Dr. Lozinski naj-

wazniejsze problemy, zwi^zane z oparciem sie polnocnych lodow

edniaja.c przy-Mir,viah r,r\ i o zachodn io galic
}
jakie KarpatA

tem mate rvaJ t porownuw czy. uz;vskan y na a
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)08zukiwania faunistyczne. p. J. Dzie/lzielewiez nadestat do Muzeum

nvady siatkoskrzydle zebrane w lataeh 1906 i 1907 i przyrzeki

vkrotce zlozyc wykaz gatunkow z tego dziatu. odszukanych w wy-

nienionym czasie, przeznaczony do Sprawozdaii Komisyi. W wy-

i. Dziedzielewicz sprostowac" niektore dawniejsze

rodzajach Taeniopteryx i Dictyopteryx, tudziez

w rodzinie Cotiiopterygidae i w tym celu przeprowadzic rewizye. od-

powiednich okazow ze zbiorow Komisyi.

Od p. F. Schillego otrzymata Sekcya zbior Psocidow z okolic

Rytra, a nadto wiadomos^, ze w Zurawnie, gdzie obecnie przebywa,

zbiera i hoduje motyle i zgromadzil obfity materal z dziatu Col-

lembola, tudziez nieco przylzeiicow. Przed ogtoszeniem wynikow

swej pracy. uwaza jednak p. Schille za stosowne uzupetnic" te ma-

teraly przez dalsze zbieranie.

Prof. Dr. E. Niezabitowski pracowat dalej nad oznaczeniem

wtasnych i obcych powierzonych mu materyatow z btonkowek, na-

lezacych do dziatu Bracomdae i Ichneumonidae. W r. 1907 zbierat

takze Dr. Niezabitowski te inne btonkowki w okolicach Nowego

Targu. Zurawna i Grodka pod Lwowem. Hose oznaczonyeh przez

niego gatunkow Braconidow przekroczyta 300 (nie liczac form do-

tad nieopisanych) na 4.000 znanych z catej ziemi.

Prof. J. Sniezek oznaczyt przewazna. cz§sc pszczotowatych wta-

snego zbioru; prace. te. spodziewa si§ Prof. Sniezek ukoiiczyc w roku

biezacym. poezem dla Sprawozdan Komisyi wygotuje wykaz, w kto-

rym uwzglednic zamierza takze gatunki znajdujace sie. w zbiorze

podarowanym Komisyi przez Prof. Dra A. Wierzejskiego. a dotad

Do wydania w Sprawozdaniach Komisyi otrzvmata Sek<

of. Dra S. Klemensiewicza prac§ p. t. O nowych i malo zn

tunkacb motyli faunv galicyjskiej. pr/vczvnek VI.

W Muzeum Komisyi oznaczyt Prof S." Smreczvnski ze

w pluskwiakow krajowvch i obcych sp. B. Kotuli rodziiv



Na posiedzeniu administracyjnem Sekcyi. ktore odbylo sie.

dnia 21-go marca 1908, wybrano" przewodnicza.cym Sekcyi na rok

1908 Prof. Dra W. Kulczyiiskiego, a delegatem Sekcyi do Zarzadu

muzealnego Prof. J. Sniezka.

d) Sekcya botaniczna.

Dr. Hugo Zapalowicz badal dalej roslinnosc Babiej Gory i oko-

licy. w drugiej polowie lipca zas wyjechal do Karpat wschodnich.

gdzie odbyl szereg dluzszych wycieozek dla stndyowania flory wpo-

ludniowej cz^sci Gor Czywczyriskich, nad gornym Czeremoszem

Bialym, w sqsiedniej cz§sci Bukowiny, we wschodniej czesci Gor

Rodneriskich i t. d.; przed koricem sierpnia badal przez krotki czas

flor§ najblizszej okolicy Brodovv. Do wydania w Sprawozdaniach

Komisyi zlozyl Dr. Zapalowicz Sekcyi wykaz zebranych w roku

zesztym rzadszycb, po cz§sci nowych gatunkow p. t. Ze strefy n>-

slinnosci karpackiej, ezeic II; inne gatunki nowe i liczne aowe od-

miany opisal lub opisze w swym Kr\ l ycznym Przeirladzie rosliji-

nosci Galicyi, drukowanym w Rozprawach Wydzialu niatematyczno-

przyrodniczego. a opartym na rewizyi krajowego zielnika Komisyi

fizyograficznej, ktora. Dr. Zapalowicz prowadzi dalej.

Dr. B. Namvslowski. ktoremu Sekcya poleeila badanie grzy-

bow i sluzowcow, zbieral je w drugiej polowie lipca i w sierpniu

na Czarnej Horze i w dolinach Prutu i Czeremosza po Delatyn

i Zabie. we wrzesniu w powiecie gorlickim. zreszta, na wiosne.

i w jesieni w okolicach Krakovva. Zebrane gatunki grzybmv i slu-

zowcow w liczbie 210. w czem sto kilka nowych dla Galicyi. ze-

stawil Dr. Namyslowski w pracy p. t Zapiski grzyboznawese

z okolic Krakowa. Gorlic i Czarnej Hory, przeznaczonej do Spra-

wozdari Komisyi; gatunki niedokladnie znane lub nowe, bed*, przed-

miotem osobnej pracy, po ktorej ako&czeniu zajmie sie p. Namv-

slowski oznaczeniem porostow zebranych na Czarnej Hone.

PP. Prof. J.Goral i Hankiewicz podjeli sie na zyczenie Srk-

evi zebrania roslm naczvninwveb dla zielnika Komisyi. pierwszv



: Zapiski grzyboznawcze z Galicyi i Zapiski grzyboz

.lie Cieehocinka. Do muzeum Komisyi ofiarowal p. Ro

;il Dr. H. Zapaiowicz

sob. zeby mugi wejsr w sktad ..Opisow.'j Flow polskiej". Z rod /.in

oily do zbioiw Komisyi: "lltutunatlm-uie. Iirrbrridae. Sywpluuwnie,

Prof! Dr. Kamieiiski rod/.aj UMntlaria. Wzorv to zostaly \vydru-

kowane ezlonkom Sekcyi z prosba. o uwagi, dla ktorych rozpatrze-

zarzadzone zostanie osobne posiedzenie Sekcyi botanicznej. iSckcva

«!/..
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2. 152 okazow rzadszych motyli krajowych. dar bar. Juliana

Brunickiego w Podhorcach.

3. Thecla Quercus var. Bellus z Bibic, dar p. Jul. Popka.

4. Chrza_szcze, motyle i inne owady z Curitiby. dar p. Heleny

Bobihskiej.

5. 34 roslin kwiatowych z okolic Skaly nad Zbruczem. dar pana

Klem. Hankiewicza w Iwankowie.

6. „Rosliny polskie". setka 1 i 2-a, dar Prof. Dra M. Racibor-

skiego w Dublanacb.

7. 136 gatunkow roslin naczyniowych z Rosyi poludniowej, dar

p. Joz. Paczoskiego w Chersonie.

8. 4 gatunki roslin z Blinszturbiszek na Zmudzi. dar Prof. Dra

E. Janczewskiego.

9. Rosliny naczyniowe z okolic Wojnowa, dar Dra Wladyslawa

Dybowskiego w Niankowie.

10. Viscum album z Kocobedzia na Sla_zku, dar Dra S. Goliri-

skiego.

11. Zbior hub litewskich, dar Dra Wlad. Dybowskiego w Niari-

12. Olbrzymia purchawka z Barysza. dar p. St. Szawlowskiego za

posrednictwem Prof. Dra E. Janczewskiego.

13. Olbrzymia purchawka z Kieleckiego, dar p. Gustawa Pola.

14. Grzyby i sluzowce z Galicyi i okolic Ciechocinka, dar p. Kaz.

Roupperta.

15. Zbior paleontologiczny s. p-. Janusza Niedzialkowskiego, dar

spadkobiercow.

16. Geologisclie Karte der im Beiehtrak tn rfretaten KHuigreiche und

Lander der <)sh,>rr>.icliisrh->tugariscltrit Monarchic, zeszyt 7, dar

c. k. Panstwowego Zakladu geologicznego w Wiedniu.

17. Dr. G. Gotzinger, Beitrage nur Entstehung der Bergrucken-

formen i

18. Dr. N. Krebs, Die Halbinsel Istrien, dar Zakladu geograficznego

c. k. Uniwersytetu Wiedenskiego.

19. Allgemeiner Bericht und Chronik der im J, 1905. in Osterreich

beobachteten Erdbeben, nr 2, dar c. k. Centralnego Zakladu dla

meteorologii i geodymaniki w Wiedniu.

20. Dr. K. Trochanowski, Zdroje iwonickie po ostatnim rozbiorze

chemicznym w r. 1907, dar Autora.



21. Jahrbuch des K. k. Hydrographischen Ceutralbunaus, rocznik

12 (1904), dar Biura.

22. Raporta tygodniowe z opadow sniegowych w dorzeczu Wirfy,

Dniestru, Dniepru, Prutu i Seretu w Austryi za czas od 9-go

grudnia 1906 do 13-go kwietnia 1907, dar Kraj. Oddzialu hy-

drograficznego we Lwowie.

25. Jahrbiicher der K. Ung. Reichsanstalt fur Meteorologie und Erd-

magnetismus, ozi
c
>sc 4-a tomu 34-go (1904) i cz^sd 1— 3-ej tomu

35- (1905), dar K. Weg. Zaktadu paristwowego dla meteoro-

logii i magnetyzmu ziemskiego.

C) Frzedmioty zakupione.

1. 320 okazow rzadszych motyli krajowych, zakupione od Prof-

Dra S. Klemensiewicza.

2. 56 gatunkow roslin naczyniowych z ziem polskieh i przyle-

glych, zakupione od Zwia.zku wymiany roslin w Almrich.

3. 127 gatunkow roslin naczyniowych, przewaznie z ziem pol-

skiclT i przyleglych, zakupione od O. Leonhardta w Nossen

4. Myeotheca Germanica, fascykul 12 i 13 ty, kupione od H. Sy-

dowa w Berlinie.

5. Skamieliny z okolic Krzeszowic.

6. Reichenbach & Fil, Deutschlands Flora, tomu 24-go zeszyty

12—14 i tomu 19. 2. zeszyty 13—18.

7. Ascherson & Grabner, Synopsis der Mitteleuropeischen Flora,

zeszyty 47—55.

8- Celakovskf, Prodromus der Flora von Bbhmen.

9. Andre, Species des Hymenopteres, zeszyty 97 i 98.

10. A. Ducke, Die Bienengattung Osmia.

11. Reuter, Species palaearticae generis Acanthia.

12. Bestimungstabellen der europeischen Coleopteren, zesz. 59—62.

13. Ganglbauer, Die Kafer von Mitteleuropa, tomu 4-go 1-a polowa

14. Falaeontologia Universalis, seryi 2-ej zeszyt 3-ci.

15. 10 pudeJ podwdjnyeh na owady.

16. 50 tek na zielnik.
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Zarzad i sklad Komisyi fizyograficznej.



w Krakowie. Piotr Iv.ronicw

w Krakowie. Jan U wiiiski <

wie. Dr. Adam Piw<war w

korny we Lwowie, 1Dr. Wla<

Sitowski w Krakuwi.1', Zvgm
Wysogorski w Wro elawiu.

Spis Czlonkow Komisyi fizyograficznej akademickiej.

(Dnia 5 Kwietnia 1908).

1. Cztonkowie miejscowi:

Dr. Bandrowski Ernest, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell., Pwf.

wyzszej S/.lv.ly |>rzemvsl<>we':. Uzl<»nek koresp. Akatlemii

Umiejetnosci.

W. Bocheiiski Jozef Maryan, e, k. Starszy Radca gdrnicsy.

„ Brzeziriski Jozef, Rzqdca pola doswiadezalnego Stud. roln.

Uniw. Jagiell.

„ Bujwid Odo, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jag.. C/.lonek czynny

Akad. Umiej.

„ DziewulskiWladyslaw, Asystent Obserwatoryum astro-

nomieznego.

Dr. Garbowski Tadeusz. Profesor nadzw. Uniw. Jagiell.

„ Godlewski Emil. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek czynny

Akad. Umiei.. Przewodniczacv Sekcyi rolniezej.

W. Gutwinski Roman, Prof. Gimnazyum IV.

cyi botanicznej.

„ Holobek Jan, c. k. Starszy Radca gorniczy.



Dr. Hoyer Henry k, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek korespondent

Akademii Umiej.

Dr. Janczewski Edward. Prof. Uniw. Jag., Czlonek czynny

Akad Umiej.. Przewodniczacy Sekcyi botanicznej.

'

„ J e n t y s S t e f a n, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Kiernik Eugeniusz. Asystent Uniw. Jag.

„ Kleeki Wale r van, Prof.' Uniw. Jagiell.

,. Kreutz Feliks, Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek czynny Aka-

demii Umiej., Przewodniczacy Komisyi h'zyograficznej

i Przewodniczacy Sekcyi geologicznej.

„ Krzemieniewski Sewer yn, Asystent Uniwers. Jagiell.,

Sekretarz Sekcyi rolniczej.

„ Kulczyiiski Wladyslaw, Prof. Gimnazyum sw. Jacka,

Czlonek koresp. Akademii Umiej., Przewodniczacy Sekcyi

.. Knzniar YYiktor.

.. M o r o z e w i c z J 6 z e f. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek korespon-

dent Akademii Umiejetnosci.

W. Moscicki Konrad, Asystent Uniwersytetu Jagiell.

„ Nowicki Aleksander, c. k. Radca lesnictwa.

Dr. Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akadem. Umiej.

W. Ro gov ski Kazimierz. Prof. Uniw. Jagiell.



, Walter Henryk, c. k. Radea gomicz;

Dr. Wier/.ojski Antoni. Prof. Uniwers)

2. Czlonkowie zamiejscowi.

W. Adametz Leopold, Prof. Akad. roln. w Wiedniu.

„ Angermann Klaudynsz, Inzynier w Jasle.

„ Bar to nee Franciszek, 1). iDspektor g6rniczy i hutniczy

w Sierszy, w Wiedniu

.. Batycki Andrzej, Nauczvciel w Starym Samborze.

Dr. Berezowski Andrzej w Knrczecych Lozacb (p. Krzywe

Jezioro. gub. podolska).

Dr. Birkenmayer Ludwik, Prof. Szkoly rolniczej w Czerni-

chowie. Czlonek koresp. Akad. Umiej.

W. Blauth Jan. Starszy Inzynier Wydz. Kraj.. Docent Szkoly

politechn. we Lwowie.

., Blocki Franciszek, Adjnnkt Szkoly lasowej we Lwowie.

Dr. Bloiiski Fr;uiei.>zek. w Spiczvneaeh na Ukrainie (p. Li-

W. baron Brim ieki Julian, w Podlmrc-ach ,

.. Bryk Andrzej, Kierownik szkoly w Chy

u- Tow. Przyj. nauk w P-.znaniu.

„ Chramiec Andrzej. w Zakopanem.

W. Glaus Edward. Urzednik arevksiav.erv u



Dr. D^bski Bronislaw Antoni. w Wolce Pr/.vbojewskiej

Zakroczym).

Dr. Habdank Dunikowski Emil, Prof. Uniw. we Lwowie.

„ Dy bow ski Wiadysiaw, w Niankowie na Litwie.

W. Dziedzicki Henrvk. w Warazawie.

„ Dziekonski CzesJaw, w Iwonieza.

„ Dzigdzielewicz J6zef, c. k. Radca Sadu krajowego <

Lwowie.

.. Eichler B.. w Miedzyrzecu.

Dr. Friedberg Wilhelm, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

W. X. Glodziriski Antoni. Prof. Seminar, muiez. w Tarnopo

„ Gorczynski Wladyslaw. w Warazawie.

Dr. Groehowski Mieczv.slaw. w Trosciarieu na Podolu -a

cvjskiem (p. Zabiotow).

W. Gurikiewicz Leon. Prof, gimnazyalny w Wadowicach.

„ Gustawicz Bronislaw. Dvrektor Szkoly realnej w Zvwc

„ Hann Praneiszek. em. Dvrektor Szkoly wydz. w Hoc],

„ Hawry siewicz Julian, Nauczyciel w Oaydowie.

„ Hildt Ludwik, w Warazawie.

„ Hryniewiecki Boleslaw, Wicedyrektor Ogroda bets

w Dorpacie.

„ Jacobi Leopold. Nauezyciel w Pilznie.

Dr. Kamienski Praneiszek, Prof. Uniw. w Odessie, Czlon.

W. Kedzior Andrzej. Dvrektor krajowe-o Biura mel.oracx

nego we Lwowie.
"

Dr. Klemensiewicz Stan i slaw. Kierownik Filii c. k. gimn

W. Kobryn Mi k ola j . Xauezvciel w Jaroslawiu.

.. Kontkiewicz Stanislaw. Dvrektor kopalni w Dabrowi

.. K o r n e 1 1 a A n d r z e ]. Inzvnier Wydzialu Kraj. we Lwmvj

_ Komella M i e li a 1

.

' Inzvni-r Wydz. Krai.. Sz-d". eksnozvtu.

Mieezvslaw.



Lew in ski Jan w Wars/.awie.

Lgocki Henryk, w Kijowie.

Limanowski Mieczyslaw, w Zakopanem.

hfinpicki Mirk at. Dvrektnr gorniczv w Dabrowie.

Lnmnicki Jar-slaw.' Prof. II-ej Szkoly realnej we L«

Luinnicki Mar van. Radca szkolnv. we Lwowie.

„ Ma C Z V liskl Wo jeiec•h. Vc Warszawn

.. Mr ;i aomm ild. \v \Y; irszawie.

Dr. Ni .itow.ki Ed,
• *** &»».nazyalny w N^vy.n

n Ni

Dr. No

edzv
L
riedzki

owski L
wv"

U

Prof. Szkot'

ay Akad. U

Szkoly roll

y
politechnioznej we

miej.

\V. No ielski T r a n c k. Dyrektoif Szkoly real, w Sta-

Dr. Olszewski Stanislaw. Inzynier go

W. Or low ski ,!6zef. w Luczynczyku (p.

„ P a c z o s k i .1 6 z e f . Kierownik muzeum przyrodniczego w Ch

.. Piestrak Feliks. Zarzadca g6rniczy i hutniczy w Dolii

Dr. Pi wo war Adam, w Dabrowie GWrniczej.

„ Pokorny Wilhelm, we Lwowie.

Pozniak Wiktor, c. k. Starszy Inzynier we Lwowie.

Rac.il. or ski Marvan. Prof. Akademii roln. w Dublanach,

„ Rehman Antoni. Prof. Oniw. we Lwowie.

.. Rogala Wladvstaw. we Lwowie.



W. Stomski Tomasz. c. k. Starszy Inzynier we Lwowie.

W. Sobolewski Zygmunt, Adjun'kt budownietwa w Kotomyi.

„ S y r o c z y ri s k i Leon. Prof. Szkoly politechnicznej we Lwo-

wie. Inzynier Wydzialu Krajowego.

Dr. Sznabl Jan, w Warszawie.

W. Sz to lcm an Jan
;
w Warszawie.

„ Szulc Kazimierz. Profesor adj. Akademii rolniezej w Du-

blanach.

Dr. Teisseyre Wawrzyniee. Dooent Uniwersytetu we Lwowie
Dr. Tomaszewski Franciszek. Dvrektor (iiinnazvum w Sam-

W. Wyiszynski J<

Dr. Wy sogers ki .

W. Zab or ski J<5z<

« Z a
J

;iczkowsk
„ ZaLski Edmi

Dr. Zap alowicz H
w Zawoi.

„ Zar e c z n v S t a

W. Zna towiez Bi-

Dr. Zub er Rudolf
W. Wie niavva Zul

„ Zukowski K..



Obrot funduszow Komisyi fizyograficznej w r. 1907.
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1. Zasrtek Drowi H. Zapalowiczowi na badanie roslin naczy-

niowych w g orach I'okucko-marmaroskich

2. Zasilek K. Hankicwiczowi n;i zcbraiiie roslin naczyniowyeh

w okolicach Skaty nad Zbuczem

3. Zasilek Drowi B. Namyslowskiemu na badatiie fiory gnj~

bow i sluzowcow w okolicach Krakowa, tud/iez porostow

I. Zasilek Prof. .1. Goralowi na zebranie roslin naczyniowyeh

Transport zbiorow

12400(1



Materyaly do klimatografii Galicyi

zebrane przez SekcyQ meteorologiczn^

w roku 1907.





Wyniki spostazen meteorologicznych w Galicyi w 1907 roku

zestawione w c. k. Obserwatoryum astronomicznem w Krakowie.

W roku 1907 przysylalo spostrzezenia do Obserwatoryum

krakowskiego 19 stacyi, z ktorych 9 posiadaio barometry. Procz

tego, dzieki uprzejmosci p. prof. L. Swierza, sekretarza Tow. Ta-

trzariskiego, otrzymato Obserwatoryum spostrzezenia z 10 stacyi,

pomi^dzy ktoremi jedna posiadaia barometr. Jedna z pomiedzy nich

opuscila trzy miesiace obserwacyi, niektorym zas brak spostrze-

zen wiatrow, zachmurzenia lub opadow. (Stacye Tow. Tatrz. sa,

oznaczone literami T. T.).

Spostrzezenia pojawow w swiecie roslinnym i zwierzecym

podobnie jak lat poprzednich nadeslal p. J. Hawrysiewicz z Ozy-

dowa. Wykaz gradobic
-

zestawiono na podstawie sprawozdania Tow.

Wzaj. Ubezp. w Krakowie.

Wszystkim. ktorzy przyczynili sie. do zebrania zawartych

w tym tomie spostrzezeri, skiadam gora.ce podziekowanie, a wiec

p. prof. Swierzowi za spostrzezenia ze stacyi meteorologieznych

Towarzystwa Tatrzariskiego, Towarzystwu Wzaj. Ubezp. w Krakowie

za wykaz gradobic, nareszcie wszystkim panom Obserwatorom za

gorliwe i bezinteresowne wspoldzialanie.

Krakow, 10 czerwca 1908.

Prww idnicaacy

leteor. ktm. fizyograficznej

M. P. Rudzki.



P. Jan Bohm, star*:;/ werhmutim

^l- Cisnienie powietrza

1907 11
--i 7 9 Sreini!

Maxi-
Dnia

Mini-
Dnia

Styce* 7.2 9. 738.4 738.1 738.6 738.4 760.4 23 720.6 30

Luty 33.2 33.2 33.9 33.4 422 5 10.5 20

Marzec •61.?, 37.1 37.4 37.3 (8.5 5 24.0 11

Kwiecien 31.6 31.1 31.8 31.5 43.0 22 19.4 17

Maj 35.7 36.

1

35 6 35.5 40.5 10 27.0 20

Czerwiec 36. i 35.0 35.5 35.3 41.1 28 27.9 1 i2

Lipiec 34.8 34.2 34.9 34.6 40.7 5 26.

1

14

riierpien 37.1 36.8 37.5 37.2 41.9 12 27.8 16

Wrzesieii 40.1 39.7 40.0 39.9 45.8 19 25.1 4

Pazdziernik 35.6 35.3 35.8 35.6 13.5 12 26.9 29

Listopad 38.6 38.4 39.1 38.7 44.5 18 28.8 12

Grudzien 33.4 33.3 33.9 33.5 49.4 18 14.1 15

Rok 735.9 735 6 736.2 735.9 760.4 23/1 710.5 20,11

LWAO \: Bar ** N, 99. "-" wka: -0.7 mm.

1907

Op ad
/. op Lm Il.M.i.1.

Suma
Maxi-

d-u >0.1
~m»,

* K * ~ £{

Styczen B.0 75. i 13.0 31 23 17 19 4 9

Male 70
31.5 8.4

12.7

17

19

IS

19

8

17

11 - 12

I

7.1 10.4 29 18 7 5 8

Maj 4.6 58.9 35.0 9 9 8 3 2 12 4

Czerwiec 6.9 170.2 33 8 7 17 13 . 4 1 17 2

Lipiec 6.5 219.3 65.6 14 19 15 - 6 _ 12 6

Sierpien 5.5 108 1 21.4 22 15 10 _ 2 _ 13 2

Wrzesien 3.7 106.6 mo 4 13 11 . 1 _ 20 __

Pazdziernik 3.8 B.8 3.8 2 8 3 _ _ 11

JListopad 7.1 26.0 5.6 30 13 9 8 _ _ 16

(irudzien 8.1 66.3 23.0 7 18 14 in _ _ 1 3

Rok 6.3 1000.9 65.6 I i VII 187 132 65 16 3 128



X= 36<>52' od F.= 19« 12' od G-.; tp= 49<>41' H.= 354r

Temperatura powietr/.a

PodziaJ wiatrow

8VV W
|

33 19

34 5

30 19

17 10

26 7

20 19

27 15

27 20

12 8

HO —

Z 8



Obserwator: P. Leon Gunku

1907
J.'S

Cisnienie powietrza

-1 2 9 Srednie
Maxi-

l,i.
Miiii-

Styczen 7.2 9. 736. ! 735.8 736.1 736.0 757.7 38 721.5 30

Luty 31.5 31.4 81.8 31.6 39.3 26 10.2
j

20

Marzec 33.8 82.9 33.9 33.6 46 2 5 22.6 H
Kwiecien 27.6 27.0 27.4 27.3 38.2 21 18.6 27

Maj 31.9 31.5 31.7 36.9 10 25.2 16

31.9 32.0 35.7 28.2 i 30

Lipiec 367 36.6 36.7 36.7 42.0 29 28.8 14

Sierpieri 39.8 39 8 39.5 39.6 40.0 12 33.1 16 i

Wrzesien \%A 43.3 43.2 £3.3 48.6 9 29.2 1

4

Pazdziernik 8 8 38.5 38.6 38.6 47.6 21 29.2 29

Listopad £.6 42 6 42.6 42.5 48.6 19 31.3 12

Grudzieri 37.1 36 7 36.8 36.9 52.7 17 19.0 14

Kok 736.0 736 6 736.8 735.8 757.7 23/1 710.2 20 11

UWAG »m.trL J. Kappelier Nr. 670; popi

1907

II

Opad II. isc dni I1.U1.1.

_ Maxi-
„„;» H 1 10

*h rr II

Styczen 8.1 t8.6 9.5 15 14 10 u, |

1 J J
Luty 7.7 !i 1 4.7 6 8 7 7 — - '

|
Marzec 7. 'J 78.6 18.6 11 13 12 12 -
Kwiecied s.:; 16.7 6.8 29 10 6 4 — — — 2i

Maj 6.7 U) -J 18.0 9 7 ' 7 - 5 1 _
7.7 23

Lipiec 7.6 SO r, 35.

5

24 15 12 _ —
Sierpieri 6.0 24.7 18.0 16 4 8 — -
Wrzesien 6.1 37.5 13.9 4 6 6 1

Pazdziernik i '.» 2.9 1.5 28 3 1
— — —

Listopad 6.8 8.4 2.9 10 7 3 [
-;

Grndzien 9.0 56.6 30.3 7 13 11 2 3

Kok 7.1 617 ! 86 5 24 VII 112 88 t4 13 1 5 80



Temperatura powietrza

7 2 •
i(UM]
— M, |Minimom

|

«.

- 4.3

- 1.2

+ 4.5

15 3

163

11.5

+ 0.7

- 06

+ 6.6

— 1

+ 3

9

20

21

22

18

20

4

7

1

5

8

2

2

5

- 3

+ 1

5

13

15

15

lb

12

+ '

2

4

4

1

2

2

- 4.0

15.7

17.2

17.6

13.8

14.5

1.7

+ 7.3

8.4

152

28.1

29.5

30.1

30.1

27.8

25.8

11.5

+ 30.1

20 —20.7 15

17 - 8.2 16

17 0.0 11

7
j + 8.5 2

30 9.8 9

2 9.2 19

6 7.5 22

10 + 45 26

21 -18 6 18

1 VII i 6, VIII -25.8 22/1

Podzial vnatrdw

N NE E
|

S„ H SW W NW „.

i "

14

i

1 14 13 7

7 34 20 8 i
-



,.>. Cisnienie powii

1907 %l
•ii 7 2 9 bTBrimi

Maxi-
Dnia

Mini-
Dnia

Styczeri 7.2.9. 744.6 744.2 744.6 744.5 766.4 23 727.8 30

ftfeL
89.4

5-0.8

39.6
|

39.3

40.7
i

40.9

39.4 48.4

53.3 5

18.7 20

30.0 11 !

Kwiecien Ho. 7 35.1 ! 35.3 35.4 47.7 21 26.4 i
17

Maj 88.8 38.3
! 38.2 38. i 48 9 10 31.7

! 20

Czerwiec 38.3 38.1 i 38.0 38.1 43.8 28 30.9 i

Lipiec 37 6 37.4 37.6 37.5 i-5.1 5 29.9 2

Sierpien 40 6 40.3 40.4 40 5 44.3 12 32.6 16

Wrzesieri 43 42.9 42.9 12.9 i-8.5 9 30.6 4

Paidziernik 38 9 38.8 39.0 38.9 46.0 12 30.5 29 !

Listopad 43 6 43.5 43.4 43.5 49.1 7 32.9 !
12

Grndzien 38 37.8 37.9 37.9 52.3 17 24.1 14

Kok 739 9 739.7 739.8 789.8 766.4 23 1 718.7 20 II

UWAG \ B*r J. Kappeller Nr. 99 "*"wka:--0.7mm.

1907

Opad Ilosc dill
11.14 «.t.

SS «• .01 >i*o
* R r "111

Styczeri 7.3 60.5 21.5 31 15 ,, _ _

Luty 5.9 18.5 4.3 2

Marzec 6.4 71.8 8.6 23 1*; 15 16

Kwiecien 5.9 27.2 9.6 25 11 7 1

Maj B.6 68.8 22.3 17 12 9 - -
Cserwiec :..7 150.8 41.2 4 10 Ki -

1 1

Lipiec 1.8 69.7 10.6 30 15 15 - 3

23.5 17

Li

a

sfo

Z

l7
ik 2.7

39.8 9.2 10 12

2

5 -
GrudzieO 7.7 77.3 16.4 7 19 15 10 — -

Kok 5. 740 3 H 2 i VI 137 109 49 6H



;= 38° 6' od F. = 20 p 26' od G.; ? =

Temperature powi etr2a

7 2 9 MUUl M-iximum °* .Minimum l.nia

- 4.9 - 2.2 — 3.7 - 3.6 + 6.1 3 -25.1 23

- 7.0 — 1.8 — 4.6 7.5 20 - 22.5 14

- 1.2 + 3.5 - 0.6 + 0.3 28 -10
+ 47 10.1

15.3 21.3

11
66

16.4

17.2

15.2

30.0

30

6

29

+ 7/2

lOill

16.7 23.0 i£i

18.0

18.0 31.4 6 9.5 22

11.6 19.0 12.8 13.8 27.6 23

10.5 20.7 18.3 14.4 25.6 5
1 + 1.2 23

+ 02 4.3 + 0.9 + 1.6 12.0 1 - 8.2 26

- 1.4 1.0 — 1.1 8.5 11 —16.5

+ 6.5 +11.9 + 7.0 + 8.1 1 +33.6 2 VII - 25.1 23 1

Podzial wiatrow

x m , . . bw w
|
nw

|

or..

3 i 7 5 *6 9

3 2

15 1

^
"

i il

9
;";

is -
:

7 3u U I

9 12

3 4 I
75 "a

8 12

- 40 9

24 3 i
;

; 1
l

l
|

_ _.

t? ll

14

76 65 150 42 32 113 90



Zakopane. (T. T.)

.*& Cisnienie powie trza

1907 j i

l
h

7 2 9 Srednie^;; ™* fe Dni.

Styc/.ei, 7 2. 9. 684.2 688.9 684 I 684.2 704.0 23 668.2 31

l.uty 79 5 79.7 Hll.i, 79.7 687.5 5 61.0 21

Marzec 82.2 82.3 82.8 82.5
|

93.8 4
j

70 2 11

Kwiecieri 77 5 779 78.0 77.8 89.4 20122 67 8 27

Maj 83.5 83(5 83.7 83.6 1 88.8 8 76 1 21

Czerwiec S3.

6

88.6 83.9 83.7
j

89.7 28 77 2

Lipiec 82.9 82.9 83.3 83.1 89.7 5 71 6 14
j

Sierpien 85.8 85.9 86.2 86.0 90.4 12 78 3 16

Wrzesien 87.9 8S.0 88.3 88.1 92.9 8 75 2 4

Pazdziernik* 8 1 5 84.6 84.8 84.6 91.6 12 75 i- 29

Listopad 85.1 85.0 85.0 85.3 90 6 6 75.3 13 II 1

Grndzien 80.2 80.0 80.3 80.2 92.5 17118 64 7 14

Rok 683.1
i 683.1 683 4 683.2 704.0 23 1 6610 121/111

UWAGA: Barometr H. KaPr el.er N, 179; popra. ka: + i, m, j
Ilosc dni n dnia I

1907 | |

pa
opadem

osc

Soma Maxi"

Dnia ^01 1^10 x K A
|

= j %

Styczed 6.9 122.6 16.1 13 22 19 11

Luty 6.0 37.0 7.1 15 12 15 — .. -

Marzec 6.6 105.0 13.5 24 18 16 18 —
7.1 15 13

Maj a 9 57.7 17.0 1 9 9 . 3 2

6.8 248.2 50 3 3 18 1 i 4

Lipiec

48
185.9 40 4

20 13

17

11

4

99.1 64.5 1
-

l!^pa7'
k

*
3.7

5.7

117 10.4

;o.5 s.i

28 5

12 9 7-1

;;::

izi("' &9 U.8

!
''.tv:;

8.4

MX
17

,39 ,, 1 1
;



37»38' o<! F.= 19°58' oil G.; z = -U)-' W H.= 899.5 ni.

T | t , powietr*

7
' '

"'™ D"i* >"''»' ""'* sKin, nimU

+ ! 1.6 ' 1&8

: !

:

i : S
+

.5 20 - 17.4 18 - 2.(

7,

.4 13 8

rHHi !

.3 2 VII -315 22 1

Podrid wiatrfw

11

w***.**.

SE K SK s SW W \\V | 7
|

2
|

• 1

5 2 8 3 73 2.9 96.3|95.8 93.7 95.1

» 12
S i

j|

»

3 58

. «3

3 3

95.4 1 96.3 95.C

94.1 90,6 '.>ii

91.2 76.6 89. 2
10

5

7

;

2 1

2 3

1

19 6 13

5 43

is
- 60

- 39

6.8

6.9

70.5(50.4 74.2

86.5 69.9 88.3

85.0 59.0 84.3

71.3 -,7.7 71J

946 B5.2 93.1

76.1

6 — — 6
j

59 3.7 9*.8 S9.0 Vrl 93.1

73 16 14 30 678 5.6 "*rr



721.9 7442 23

17.5 25.9 5

198 30.8 5

14.7

19.6 24.9 8

19.5 25.2 27

19.0 25.0 28

21.9 24.8 12.19i31

24.0 290 23

20.8 27.8 12

21.7 26.2 19

17.9 Ba.0 17

719 9 744.2 23/1



.= 38<>10'odF.= 20o30 / odG.;

Temperatura pow

« NK E SE S SW W MV Ota

37 3 2 - 8 1 36 9 2

29 I 1 2 8 3 27 13 9

23

3

20

I 11

7

14

17

12 ! .

80

2

8

9 -
7 5

4 21 8
|

2

1 i

1

9

19 2

g

10

15

5

4

23 6 -

23 2 31 — 1 - 27 6 ;
-

25 5 2

317 41 178 8 90 53 312 69 27



1907
Jff

Cis uenie powie trsa

H Srednie^ Dnia ^j^" Dni.

Styczen ;. a 710.5 710.3 710.2 710.3 732.7 23 693 5 31

05.7 06.7 06.2 06.2 13.5 687 5

Uarzec 08.4 08.

1

07.9 08.1
j

20.0 5 696.8 11

Kwiocieii 08.8 08.0 OH. 5 08.1 15.7 22 6919 17

Maj 08 6 08.9 08. 1 08.4 12.7 Si 11 701.5 20

Czerwiec 08.1 08.1 08.2 08.1 14.2 28 01.1 2

07.5 07.8 07.7 (0.6

Sicrpien 10.9 10.6 10.9 10.8 14.4 12 03. S L6

13.7 136 18.6 01.7 4

Pazdziernik 10.3 10.0 • L0.3 10.2 16.8 21 01.2 29

Listopad 1 1 £ 11.4 11.8 11 6 1S.0 8 01.6 14

Grudzien 06.8 06.2 06.9 06 6 20. i 17 118 691.2 15

Rok 70818 708 6 70S 8 70S.7 732.7 88 I 687.5 21 II

UWAG J. K; "•"- Nr. 1259; poprawka: -0.2 mm .

Hose dni

i 1

pa
z opadom

1907
i 1 Soma SCftxi-

Dnia ^0.1 1^1.0 * K <* *i

2T 68
[23.7

35.3

19.7 16

17

20

8

20

7

J-U
8 - -

3 3

1 3

Marzec 7.3 99.8 11.0 20 15 15 15 - -
Kwiecieri 7.0 50.9 13.1 24 ii 10 6 — —
Maj 4.0 48.8 124 20 9 - 2 1

|

1 -

Czerwiec 5.7 M.7 28.4 3 12 9 - 1 - 1 -
Lipiec 5.6 104 2 20.2 3 13 11 2 1

Sierpieii 1.6 71 6 88.0 20 10 9 1

3.5 76 52.4 4 8 6

Pnidziernik 8.8 1 7 4.3 28 :, 1

Listopad 42 2 10.5 30 14 10 6 — -
49 2 9.3 26 10 1

-
|

-
;

Eok 5.8 Sin 52.4 1 !X 142 119 64 7 1 i u



:20°57'odG.; 9= 490 25' H. :

TempiTatura powictrza

1

Srednia 1 .

7 2
1

9
117,2,9,9]

Max,immi Dnia Minimum Dnia

- 8.6 - 7.5 - 7.4
j + 1.9 16 ^28 1 23

- 8.3 - 3.4 - 6.^ - 6.3 1 5 27 -19.3 1 16

- 3.1 - 2.7 3 29 -14.0 13

+ 1-9 + u + 1.9 + 2.6 8 18 - 3.6
|

3

ll.G 14.6 11.2 7 26 + 3.7 ' 1

12.2 IG.i 12.2 13.4 23 30 7.2 t

12.1 18.7 126 14.0 26 3 2 6.8 22

10.6

8.1

19.(

15.1

11.7 13.3 26

10.2 2:

1 16

1

+ 3.8 26

- 0.3
|

24

+ 9.1 16< + 9.9 + 11.2 20 9 10 - 2.2 23

— 1.1 + 1.7 - 0.2 8 4 1 - 6.7

- 3.5 - 2.4 3 8 ! 13 - 21.5 18

+ 3.3 + 7.1 -f 4.8 +26 3 2 VII

Podzial wiatrow

N NE E BE 8 8W W NW ..e

20 - 1 - 16 - 52

14 z Z i z 26 z 48

13 — — 7 — 10 — 52

8 11

17 - - - 14 - 54

58

6 _ z 14

11 _ — 1!) — 52

1 - 17 12 — 11 — 52

7 12

11 — - 5 — 12 - 6U

130 - 72 ~ 43 76 ~ 674



/'. Jozef Jrniioir. prof, (jini/t. >/o .'!() 17/7..

1/IX. Jan Koim, prof. gimn.

1907
ft

Cisnienie powietrza

59
-g

7
;

2 9 Srednie ^ »** ml" ],niU

Styczen 7.2.9. 715.9 746.6 746.7 745.7 773.1 23 729.9 !
31

Luty il 7 42.4 42.2 42.1 51.3 5 20.7 21

Marzec 43.3 42.6 43.4 43.

1

57.8 5 30.7 23

Kwiecien 38,4 38.4 38 2 38.3 51.3 22 297 27

Cwrwiec

42.4 11 8

41.3

41.7

40.9

42.0

41.1

47.4

47.7 28

33.7

8

I.ipiec 40.H 40.1 40 2 [0.2 49 3 5 32.2 18

sierpieri 43.3 IK) 43.2 43.2 47 9 29 34.3 16

Wrzesien Hi. 9 1-6.7 46.9 46.8 52.4 28 33.8 4

Pazdziernik 44.2 44.0 14.3 44.2 50.5 12 33.9 29

Listopad 172 46.7 47.1

41.6

47.0 54.0

41.5 57.9

22

18

33.7

15

Rok 743.0 7 42..S 712 9 742.9 773.1 23 [ 720.7 2111

UWAQ metr L. J. Ka .pellet Nr. 1238; poprawka: —0.6 mm.

,:-- Hose dni " dni z

I
I

Opa
z opadem

}i Suma
mut" Uoia

>;< C 1 <;h>
* I? -Hit!

Htyczen 7,2 81.9 6.8 14 7 7 8 _ __ 3

Luty 6.2 18.7 6.0 18 i 4 4 — - 1 2

Marzec 7.4 60 5 27.0 25 8 8 8 — — -
Kwiecien 7 1 45 2 11.7 20 6 6 — — — — -

ij

Maj 2.3 28.8 18.0 17 3 3 — - — — "!

Czerwiec 6.5 182.3 18 8 15 15 — 1 — —
7

Lipiec 5.1 188 1 34.3 11 16 16 — 1 — - 1

Sierpieii 4.2 lDJ.lt 81 20 9 9 — — - - -

Wrzesien 5.1 51 24.1 4 4 4 — — — - -
Pazdziernik 2A 4.5 4.6 28 1 1 — — 1

-
Listopad 7.4 70.0 261) 23 8 7 1

— - 3 -
Grudzieri 7.2 69.9 12 1 14 9 9 7 — — - -

Rok 5.7 MI2 i 34.3 11 v II 90 89 31 2 V
5 "



F.= 22°41 / od G.; c

Temperatura powietrza

Srednia 1

7 2 HUM] Dnia Minimum Dnia

1-5.7 - 2.6 4.7 - 4.4 + 4.0 3 -24.6 23

1- 6.7 5.2 — 5.1 5.4 20 -20.2 16

- 2.0 + 1.7 - 1.1 — 0.6 8.0 28 — 7.0 13

+ 5.3 5.5 + 5.5 + 5.4 16.9 18 + 0.4

16.3 20.5 15.7 17.0 27.4 7 7.3 1

17.1 20.2 16.7 17.7 27.0 24 9.0 5

1 18.1 6 7 18.2 29.8 2 10.2 20

! 17.2 21.8 6.6 18.0 30.0 16 9.6 23

! 11.8

8.3

17.2

17.6

1 1.6 13.0 26.2

10

4.2 23

23

0.0 3.3 + 0.5 + 1.1 11.3 2 - 8.6 18

- 2.2 0.0 — 1.6 - 1.3 7.2 12 - 16.9 18

+ 10.3 + + 7.6 +30.0 16/VIII -24.6

I odzi dl wiatrow ™^-*»
N NE E BE sw W \\V

1
;sn:diiia

10 9 16 6 5 2 10 23 13 3 i 88.0 89.1 91.2 89.4

_ _ 18 25 7 3 27 4 — 3.0 89.3 86.5
!
90.1 88.6

1 11 6 38 22 ;,o 90.3 83.3 93.3 88.9

_ _ 40 _ _ _ 13 8 29 5.4 83.4 71.7 85.5 80.2

i 15 6 11 L3 lo.:-; 76.5 57.7 73.9 69.4

_ 12 5 _ _ 64 3 4 12.1 81.3 70 6 \5.2 79.1

3 2 5 8 52 li i 89.1 82.9 KI.9 87.6

1 2 19 6 — — 8 7 50

" 4 4

2

5

20

5

7

4

1

1 52

60

1 3 84

2 5 69

47 L40 58 65 26 21 5 79 U s



L907

Cisnienic powietrza

l
\ 9 sred.ie

Maxi-
Dni.

\l

''

Styczen 7.2.9. ::;:n 7369 787.2 737.0 7.1,7 23 720.< 31

Luty 33 y 33.6 342 33.9 42.4 5 12 A 21

Marzec 34,8 34.5 34.9 84.7 49.0 5 22.7 23

Kwiecieii 30.5 80

J

30.5 80.4 43.2 22 20. i 19

Maj 3 4.4 34.0 34.0 3 i, 1 40.1 12 26.5 20

Czenviec 33.1 32.9 33.0 33.0 40.3 28 24.8 8

Lipiec 32.7 32.5 32.7 82.6 42.0 5 2 4 1 18

35.6 12 16 |

Wraesicn 38.4 38.4 886 38.5 43.6 S3 123 26( 4

Pazdziernik

Listopad 38.5

36.5 36.7

385
42.8

if).;;

19120

h

.

l

8

U
26.3

13

Gradzien 33.4 38.0 33.5 333 49.0 L6.< 15

Rok 734.9 784.7 73511 734.9 764.7 23 1 712 1 21 11

UWAG metr I **"*• Nr. 1284; pop awka: -0.3 »

-. •
d

[k* dni

1907
op dem

° 8C

I 1
Maxi- ^0.1 >1.0 * K A

Styczen 7.8 ;,:, 9.5 3 21 14 19 " __ 7 1

Luty 5.8 33.9 6.1 2 15 10 :

— 12 2

9.1 19 16 to

Kwiecieri 7.7 49.8 9.0 18 13 10 2 - > - — 3

Maj S.2 39.6 9.4 18 8 7 - — 2 -

L67.0 2 13

Lipiec 4.3 L67.6 41.0 11 L8 14 — 2

Sierpieri 4.5 B8.0 37.3 22 11 9 — -
Wrzesien 53.2 19.1 4 9 7 - - 12 -

L
a

stPad

mk
)! ft&8 16.2 23 15 L4 8 z 1 il

Orudzieri 7.6 27 16 12

Kok 6.6 810.1 5S.8 2 VI 159 125 71 a 1 89 10



X= 41«41' od F.= 24«l' od G.; cp= 49°50' H. = 307.(

Temperatura powie

7 1 o 1 o iSrednia Maxi-

1L7.2.9 9 ".
l.n.a

,;;;;,,„ „,;;;;„,

- 6.5 - 4.0 - 6.0 - 5.6 + 4.7 B -28.2 23 - 2.9- 9.8

- 7.2 - 3.0
|

- 6.0 - 5.6 5.1 20 — 21. 16 L_ 2.9 - 9.2

- 3.6 - 1.4 5.6 29 - 13.8 14

+ 3.2 7.2 + 4.5 + 4.8 17.3 18 — 1. 21 8.5+ 1.7

141 20.7
j

15.2 16.3 28.6 9 + * 1130 22.1 10 9

14.9 19.3 16.4 16.2 27.4 30 8.2 21 20.6 12.1

15.9 21.0 15.5 17.0 30.6 2 8.7 20 22.0 12.6

14.7 21.0 15.7 16.8 1 29.3 16 7.2 26 22.3 12.6

10.4 16.8 11.7 12.6 25.9! 1 0.7 23 17.8 8.8

+ 9.4; 17.6 11.8 12.6 24.3
\

10 + 2.3! 23
: 17.9+ 8.3

j

- 0.5 + 2.4 + 0.3
|

+ 0.6 10.4 10 - 9.6 18
{

3.2- 1.9

i

- 2.5
1

- 0.9 - 2.3
I

- 2.0 6.9 11 - 17.6 18 + 0.7 — 4.4

+ 5.2 :-f 10.0 |+ 6.2
|

+ 6.9+30.6 2 VII -28.2 23/1 - -

Podzial wiatrow WUgo,„o« ^M„.

X NE E SE S s\v

13 7 4 32 | 31 2 . 87.7 ! 85.2 91.2 88.0

13 5 26
!

1 27 4 5 2 .,., 92.0 82.5 88.6 87.4

7 10 1 12 4 18 13 20 8 :;,', 9M.S 73.8 91.3 85.3

5 6 10 37 2 6 10 -xi s2.8 64.6 83.0 76.8

1 10 2 16 11 31 5 6 11 M» 71.2 50.1 : 74.8 65.4

22 6 LU 70.1 90.1 82.1

2 7 8 15 9 24 12 11 10 L1.1 83.3 59.7 86.6 76.5

4 8 1 15 6 26 18 tl.1 S3.

5

60.1 87.0 76.9

4 5
!

-
; 17 8 19 12 16 9 >.s 8S.4 63.6 86.7 79.6

_ 2 1 67 9 9 3 2 B.0 Si.3 56.1 75.3 71.9

23 5 21 9 12 5 4.4 93.

1

82.7 89.6 88.5

10 3 6
j

17 34 5 14 3 1 3.8 .'1,0 87.4 91.0 89.8

42 11 37 26 i H 4 224 102 145 67 -;s 86.2 69.7 86.3 80.7



>/>. Cisnienie ,,..«i.

1907 j 5

5§ j ,|. 9 sn;i!nie
Maxi-

Dni a
Mini-

Dnia

Styczen 7,2 9. 741.0 740.8 741.1 741.0 769.1 23 725.0 31

37.6 B7.6 88.2 46.4 5 16.5

Marzec 38 S 38.4 38 8 38.7 53.0 5 26.r> 23

Kwiecien 84.5 34.2 34.5 34.4 468 22 84.6 19

Maj 38.1 37.7 37.7 87.8 43.9 12 30.4 20

Czervviec 86.9 86 8 86.8 36.8 43.9 28 28.2 8

Lipiec 36.5 86. "2 36.3 36.3 45.7 27.9 18

Sierpien 39.4 B9.0 39.4 89.3 44.0 12 31.1 16

Wrzesied 12.2 42.1 42.4 42.2 47.8 23 30.3 4

Pazdziernik 40.8 40.8 40.8 40.6 47.0 20 29.9 30

42 6 42.3 48.7 42.5 49.6 30.4

Gradzieil 87. 5 37.0 37.4 37.8 53.0 18 20.3 15

Rok 788,8 788:. 738.8 738.7 769.1 23 I 716.5 20 II

UWAGA: Barometr L. J. Kappeller > r. 158"
'
—wka: +0.1 mm.

1 Ul 17

43 Opad
z op

dni
Ilosc dni

_ Maxi-
0*ia

^OJ >10
*H- H

Styczen 7.0 28.9 6.0 3 17 6 _ 8

Luty &.6 19.4 5.4 2 11 4 10 — - 1 10

Marzec 6.7 30.1 6.5 19 16 10 15 — — 4

Kwiecien 7.

J

50.9 11.3 25 15 10 _ _ I 1 — 12

Maj 2.9 37.5 11.1 18 9 7 - 1 — — 6

Czerwiec 6.0 L86.0 46.7 7 15 14 _
1

- 2

Lipiec 4.1 l MM 88.6 11 16 14 — 1
— 6

Sierpien 8.9 76.4 30.1 22 12 9 —
i

- — 1

4.2 35.6 16.2 8 5

Pazdziernik 1.8 0.4 0.4 28 1 _ _ _ 3 5

Listopad 7.1 28.6 6.4 10 13 8 7 — - 3 4

Gradzien 7.5 29.4
j 3.8 18 16 10 8 ._ _ 1 12

Kok 6.4 614.3 46.7 7 VI 149 97 55 8 8 7d



X= 4lo45'odF.= 24°5'odG.:

Temperatura powietrza

Sredniai Maxi- ' Mini- * re,inip Sre-lnio

7 ' 9
| [7,2,9 9] mum I)nia mum Dnia

X1̂ m ni

™"
m

- 7.0 _ 4.4 - 6.5 - 6.1 + 4.1 3 -28. 23 - 3.2- 9.8

- 8.9 3.6 - 7.1 - 6.7 5.6 -25. ) 14116 - 2.8-10.3
- 4.7 + H.8 — 22 - 2.1 4.2 29 — 17. 14 + 13- 5.7

+ 2.7 6.9 + 3.9 + 4.4 17.0 18 — 1. 21 7.7+ 1.5

14.4 15.8 29.0 7 + I- > 30 21.8 9.8

14.8 19.4 15.0 16.1 27.8 30 20.4 11.2

15.3 •20.7 149 16.5 29.8 2 6. 5 218 11.2

14.7 14.9 16.4 30.0 16 + 7- 5i23 21.9 11.1

9.8 17.2 11.1 12.3 26.5 li3 \ 23 18.4 7.5

+ 7.51 1 8 :-'. + 10.0 11.4 25.4 10 - 2. 27 18 6+ 6.6

- 1-3I + 2.2 — (J.5 0.0 12.2
j

10 !

— 10. 18 ! 30-26
- 3.1 — 1.4 — 3.0 — 2.6 6.6 11 — 16. 17 !+ 0.2- 5.3

"
1

" — - + 30.0
j

1 6 VIII -28.8
j

23,1 -

Podziat wiatrow z f

X NE SE |

7 5 7 5 t 6 41 16 5 2.9 76.3 80.7 78.7 78.6

31 12 1 SO 4 5 2.6 68.4 81.0 75.6 74.9

o 2 10 9

12 2 3

34 2

9

8

3 5.0

77.6 83.5 84.8 81.9

85.4 69.2 82.6 79.1

3 4 11 7 2 14 31 9 12 8.7 69.2 51.6 72.0 64.3

2

1

4

\\ 7

4

7

12 12

43

28

6

8

7 L0.7

83.2 68.0 85.8 79.0

81.3 60.2 82.0 74.5

_ 5 5 5 1 7 47 8 15 10.6 82.0 58.7 83.5 74.8

6 3 9 1 3 8 26 18 21 8.3 87.7 60.5 82.9 77.0

52 2
j

6 6 5 86.4 51.1 78.1 71.9

g 9 -14 18 ! 7 4 B.9 80.7 ,78.9 82.5 80.7

7 4 19 12 6 4 24 11 3.4 80.1 ! 82.1 82.7 81.6

40 3 7 240 102 8 331 1 J7 103

-I"
_ _ _



Szczerzec. Obserwator: I'- Karo/ Krux< iistem. obf/iratr/ >icms/:i

im
Oitoieni, pri*-

? • • fr**2£ «• 2J: °-

J

34.0 33.9 34.0

83.6 33.1 33.4

£ i: i 1 1

,,, m *£ ,,,.

_^x_

*H a HIi

Kok

6.5

2.4

5.8

L.9

5.1

49.2 i 13.0 1 13

22.5 5.6 21

28.5
|

12.4 22

61.8 23.3 25

54.5 18.9 17

113.7 22.1 4

114.3 34.5 20

47.7 31.1 4

11 8

10 7

8 7

8 5

14 12

14 12

7 5

J- - . 2

ill — — s j

s!

» - - »

H

j ji~
- a

_
;

_ I _
;

4 i



= 41° 14' d R== 23°34 / od G.; ? = 50°6'.5 H.==(okoio)315m.

Temperatura powietrza

. .., « . ,, M ' I-.':

- 4.6 — 6.3 - 4- 3.5 3 -26 8 22

- 3.8 - 7.1 — 4.0 20121 — 23.0 14

— + 1.8 - 2.4 - 5.4 29 - 9.4 14

6.2 + 3.5 18 — 1.0 10 ill

— 20.0 14.1 — 27.5 1 i 4- 3.5 1

14.5 24.5 83 9 8 8

— 19.6 14.6 - 28.0 2 8.8 20

19.7 15.2
1

- 27.3

— 11.9 25.2 I 4.6 22

— 11.7 21.i 10 + 3.4 27
! - + 1.2 0.0 — 12.2 lo - 10.6 18

— - 1.6 - 2.6 - 5.8 11 17.8 17

+ 9.0 + 5.6 - + 28.0
|

Pudziat wiatriw

« n « n s sw » NU- ,,„.

i 13

— 1 3 32

13 13 2 27 6 4 5

!

i

j

5

15

22 12 S 8

15 9 19

J

3

10 15

9 8 6 2;'

1 15 U

3 4

i i; I 5
la

"
la

2

2

1 » w 56 26



Obserwator: P. Bazyli Szteh, urzednik zdrojowy

='
'- Cisnienie powietrza

1907

n 7 2 9 Srednie
Maxi-

Dnia
Mmi-

Dnia

Styczen 7.2 9 -1
Luty

-
Kwiecien

Maj -

Lipiec _ _ _ _
Sierpied ~
Wrzesieii -
Pazdziernik

Listopad

_

1907 * ^

Opad Hose dni

1 j Bum* mum Dnia ^0.1 ^1-0
" K -

Styczen u 49.0 14.8 27 8 & 3

Luty 4.5 65.4 16.4 18 7 7 _ — — 2

Marzec 5.9 81.3 9.6 10 15 15 lf> — — _ -
Kwiecieri 5.5 28.6 4.9 27 10 2 — — — —
Maj 9.7 29 4
Czerwiee 6.7 73.5 156 g 9
Lipiec 4.4 110.9 11.5 12 15 14 _ _ — 1

Sierpied 3.8 40.8 10.4 8 6

7.3 4,3 4 3
Pazdziernik 4.3 17.9 64 11 4 _ _
Listopad 8.8 31.7 7.8 13 8 3 _ - — 1

Grudzied 9.2 48.9 8.9 16 12 9 i; _ _ 1

Kok 5.2 565.0 16.4 L8/11 101 93 38 - ~ ~



:49°36'H.= 304m.

Temperatura powietrza

Srednia •

7 2 9
*[HM]

Maximum Dnia lmmnrn um&

- 7.8 - 6.4 - 7.1 - 7.1 + 1.5 17 - 34.5 23

- 4.3 — 1.8 - 2.8 — 2.9 2.4 27 -19.8 15

- 1.6 + 0.4 — 0.8 3.8 31 - 6.2

+ 3.2 5.8 + 3.2 + 3.8 .
13.5 18 - 1.4 10

22.9 12.6 16.0 j
25.9 10il2 + 5.3 2

12.2 17.0 12.2 13.4 23.8 14 8.4 10

13.3 12.7 14.2 29.4 2 8.0 !
20

15.0 22.2 14.0 16.3 28.9 16 10.5 22

9.7 15.5 9.7 11.2 18.4 28 6.2
; 23

+ 14.0 + 17.0

- 0.1

- 0.1

+ 12.9 + 14.2 20.8 8 + 7.9 1 31

- 2^0 — 1.3 - 1.2 5.3
j

7

- 6.2
|

18

- 16.2 17

+ 5.5 + 9.2 + 5.3 + 6.3 +29.4 2/VII -345 83 1

Podziat wiatrovv

N NE E SE S BW W NW Cisze

34 58 _ _ ,

8 55 2 2 9

— 9 — 23 — 29 - 15 17

25 8 5 8

65 — 23 5

— 17 — 46 — - - 22 5

12 48 4 8

— 25 _ - 34 — 26 8

56 86 8

8 _ 10 — 72 a

60 — 5 — 15 1 9

2 9 3
- 182 " 185 - 5 2 2 127 87



Obserwator: P. J. Cierniak i P. J. Sob

1907

J]

Cisnienie p^ietrsa

Srednie
JJj^"

Dnia ^" Dnia

Si :
|
:

~~
I ~

1
- •

1

-

vm
jj

Op ad
Hose dni Nose

Suma Maxi " D* >01 <^10
^ * "III

Marzec

Maj

Lipiec

Kok

7.1

6.3

3.8

5.3

4.2

3.1 -

7.3

-.7

&.6

65

70

72

70

704

3

5

1

3

8

1

8.2

45
18 .0

83.5

244

6.3

24.0

il.fi

3t

2

16

24

4

2

10

7

4/IX

22

i;.

8

10

15

15

9

7

8

L2

L37

12

8

15

6

10

12

12

9

4

6

12

106

2

3

BO

1 -

3 -

~
-



= 38° 40' od F.= 21°0' od G.; cp= 50H' H.= 22

Temperatura powietrza

7
:

2 9 \mw) Maximum Dnia Minimum Dnia

- 4.7 - 1.9 - 3.7 3.5 + 4.4 g -24.7 23

- 6.0 0.0 - 4.4 - 3.7 7.2 20 - 21.0 15

- 0.9 + 3.4 - 0.2 + 0.5 9.2 — 8.2

+ 5.1 9.8 + 5.6 6.5 14.5 7 + 0.5 10

14.8 21.5 15.3
i

16.7 30.4 7 7.8 1

15.9 20.9 16.0 17.2 29.9 9.4

16.9 22.3 16.4 i 18.0 33.3 2 11.2 13

16.1 21.8 169 17.9 31.7 6 9.4 22

12.1 18.7 13.2 14.3 30.2

12.0 20.0 13.9 : 15.1 24.6 1 + 4.2 22

5.0 2.1 2.6

9.4 — 16.2

-f 6.8 + 11.9 + 7.6 + 8.5 + 33.3 2 -24.7

Podzial wiatrow

:

NE E SE S 1 SW W NW Cisze

! 2 , 1 « 32

- 2 4 6 1 31 L( — 30

1 2 18 36

~
5

12 2

7 17 2 12 40

4 1 1 5 1 19 II 10 39

— 8 3 12 7 18 11 3 37

1

~ ~
jj 1 s

1

IE 5

57

1 13 6 39

2 1 1 3 16 2< 10 37

1 2 1
4 17 17 60

11 44 34 49 41 9 7 W, 88 468



Obserwator: P. Rasper Iir:ostouic:, dyr. szkoly

1907
ii

Cisnienie powietrza

It
Srednie

Maxi-
Dnia

!

^™" Dnia

SET

7.2 .9

Kwiecien

Maj -

Lipiec

Sierpieri

Wrzesieri

Pazdziernik

Listopad 1
Grudzieri

Uok "
1

"

Opad
Ilosc dni " dni z

1907
. \

z opadem

I -

r.-Z
Snma mum ~ >0.1 ;-1.0

X R ~ s
il

Styczeri 7.4 (5.2 16.9 31 1, 7 8 _ 2 3

Luty 6.1 •J.i 9 7.2 18 9 5 8 — — 1 2

Marzec 7.2 Hti 2 9.9 19 L4 10 IS — — 11
Kwiecien 7.0 •j: 6 7.9 30 9 7 1

— — — 1

Maj 1 3 i:\ 9 9.7 18 7 4 _ 4 — 1
—

Czerwiec 6.6 i:-'. 7 17.0 24 11 7 1 — 1 2

Lipiec 5.8 62 7 11.5 9 15 12 - 4 — — 3|

Sierpieri 4.7 4! 8 23.4 21 7 6 _ 2 — — 1

Wrzesieri 4.6 32 7 16.4 4 6 4 — — 3 -

l'azdzi"rnik 3.2 3.0 1.7 2 3 2 — — 2

Listopad 7.7 26.6 9.2 12 10 6 7 — 4 2

i,s;, 19.5 7 L7 9 - 2

Kok Sl;> 8 23.4 81 VIII 131 81 VJ U " 17 18



' odG.;cp= 49°41'H.= 278n

Temperatura powietrza

7 2 9
±[7,2,9,9]

Maxi,num Dnia Minimum Dnia

- 6.3 - 3.4 - 5.1 - 5.0 + 4.2 15 -28.5 23

- 7.0 — 1.6 — 5.7 — 5.0 4.7 4 — 22.6 15

- 2.2 + 1.9 - 0.7 - 0.4 6.4 28 -10.7

|

+ 4.4 8.0 + 4.9 + 5.6 15.3 18 - 0.2 3

14.7 20.2 15.3 16.4 26.8 13 + 7.0 1

15.7 20.2 15.6 168 27.2 29 9.4

i
15.8 21.0 15.4 16.9 28.5 2 9.4 19

15.5 20.8 16.0 17.1 27.4 16 90 22

!

11.1 167 12.2 13.0 1 23

11.9 18.5 12.7 13.7 25.6 6 + 2.6 23

+ 1-2 3.7 + 1.7 + 2.1 10.4 10 - 5.3 18

— 1.3 — 0.2 13 — 15.0 17

+ 6.1 + 10.5 + 6.8 + 7.6 + 28.5 2/VII -28.5
1

23 1

N

Podzial wiatr<5w

NE E SE S sw w NW Cisze

9

1

i

36

20

2

5

3

17

18

11

23

4

7

4

7

6

9

8

2

14

31

20

37

19

40

8 _ _ 1 23 — 19 33

5

- 1

4 4 11 1

6

3 19

49

10 14

25 21 1

2

"4" 39

22

5 9 1 26 39

25 84 92 90 37 66 151 412



P. Czestaw Zubrzycki, wlakicicl apteki.

1907
|

Cisnienie powietrza

1
1 7 2 11 Srednie^ |

Dnia
Mini-

Dnia

Ktyczeri 7.2 .9. -
Luty "

|

- —
:

-
Kwiecien -

|

_

Czerwiec _ _ _
Lipiec

rtierpien — — — — — — -
Wrzesieri

Pazdziernik — — — -
|

—
i
— — —

Listopad — —
i

— -
Grndzien -
Rok

1907

S | Opad
l

l

l;Jl IIobc dni z

7. 1
SQma

[

mut Dnia ^01 MO
• K| ^ " il

Styczen ; 5 40.0 7.0 30 15 14 10 _ _ _ 1

Luty 3 7 26.0 5.4 20 L3 10 12 — — —
Marzec 5 1 35.6 4.8 22 13 13 12 — — — -

8 37.5 7.5 25 2

Maj 1 9 41.2 154 16 9 8 — 2 — - -
Czerwiec 40.8

!
8.0 4 18

Lipiec 3 7 74.4 10.4 9 14 14 — 3 — — -
Sierpien - 45.4 10.0 20 9 9 — 1 — —

50.6 14.0 6 l

Pazdziernik 1 5 6.2 ! 1.4 2 i 29 6 4 _ — — — -

Listopad i 7 38.0 12.0 12 L8 10 i
— — — 1

Grndzien 5 2 53.2 8.0 20 19 IS 9 _ — — -
Rok - 488.9 16.4 16 V L42 L89 47 7 " l -



A=-jy"40'..d F. = 22°0'oda;c = 50°3'H.= 2I5 i

Temperatura powietrza

7 2 9 l^M Maximum Dnia Minimum Dnia

+ o

15

16

16

10

+ 9

4- 6

8 - 1.6 - 3.1 - 3.1 + I

2 - 1.3 — 3.9 — 3.6
i

7 + 3.5 + 0.3 +0.8 i

9.2 5.0 6.0 16

5 22.9 148 16.5 2 C

9 21.0 16.1 17 3 21

4 22.3 16.1 17.8 3C

1 219 17.6 18.3 28

5 19.9 12.7 13.9 2£

6 22.2 11.7 13.8 2*

1 4.6 + 0.2 + 1.2 15

6 1.5 - 1.0 - 0.5
J

1C

3+12.2:+ 7.2 + 8.2 + 3C

.4

.8

8

A

.0

15

22

30

2

13

2/VII

- 28.2

- 3.8

0.0

9.0

10.0

+ 9.2

+ 0.2

- 5.4

8, 14 i 16

10

1

19 i 20

25

23

21

221

Podrial wiatrow

N NE E SE S s\\ w N\V Cisze

6

3

5

23

2

- 8 7 60

6 1 25

1 3 26

2

5i

27

bi

55

20

15

5

1

1

-
2



Smolnik ad Baligrod. Obserwator: Ks. J. Markow, prob. gr.-unicki.

1907
1j

Cisnienie powietrza

7 2 9 Srednie
Maii-

Dnia mam Dnia

Luty

Maj

Lipiec

Sierpieri

Pazdziernik

Listopad

7 1.9.

1907

"f j

Opad ."2*2 Ilosc dni z

Suraa '

Maxi"

Dnia ^0.1
|

^1.0 * K - "
11

Styczed

Luty

Maj

I'azdziernik

Grudzieii

8.0

5.9

7.3

6.7

8.8

6 a

6.1

6.1

8.0

8.0

93.5

25. {•

55.8

42.9

109.7

si .1

87.

8

ill 5

26.6

5.7

9.5

147

17.0

28.2

12 H

41.2

56.2

10.1

6.1

8.8

56.2

3

27

20

19

17

24

18

20

4

28

12

7

4/lX

10

9

9

15

13

5

10

19

1
'.:;

16

14

7

It

10

3

I

IS

i

2

2

2

:

3

4

2

2

1

1



47' od F.= 22°7 / odG.:



1907

\
Cisnieoio ,,ow ietrza

'I Sr.dl.ie^ Dnia ^ !,„!,

Kwiecien

Maj

.Sierpien

Wrzesieri

Pazdziernik

Lis topad

Kok

7.'. .'.).

Ml A
1907 = §

Op ad
1
1

%J£

Bttma
Maxi-

])iii<( * - - - §

L^op.T
ik

4

I

1

1

4

1

7

44.8 17.0 27

9.2 4.5 1

163.9 40.0 3

64.0 18.9 22

&9.0 18.0 4

88.4 14.8 |

9 7

3 1

10 7

103 80

:H : ] E



.= 410 40' od F.= 24°0' od G.; ^= 48° 58' H.= 450m.

Temperatura powietrza

Dnia2 * Cvivi— —
j

Minimum

6.1 - 5.8 - 4.9 + 8.0 1 3 ! -31.0 23

- 6.6 - 5.7 6.0 20i22 I -24.0 14

- 1.5 - 0.5 8.0 2i20 -13.0 14

i.1 + 3.8 + 4.9 16.0
j

18123 - 2.4 10

19.a

2-2. (

153 17 8

28.0 7, 9 i 14

11.0 lib
19.(5 228

10.6

18.0

26.5 ! 3

9.0

+ 3.0

22 i 23

(5.9 L7.S 8.4 10.3 22.0 10 i 11 — 2.0 26

j;
+ 0.1 8.1 + 0.6 + 1.1 12.0 ' 10 — 6.5 18

— 2.2 — 1.3

+ 6.4
-f- 11.3

j

Podzi il wiatrow

NE E SK s sw w N\V Ci„e

6 , i I 2 54 5 6

48 — 3 i 27 1

20

7

i

29

42 2

i I 4
"j

10



1907

ji

Cisnienie powietm

Srednie JJ^" Dnia ^'^ Dnk

Kok

=
:

i i i i

1 H

1907

Opad
!

l

::;;Jz
Il.Ui.l.

St « ^!'
L

^i;° * K * " |

H :

5u

»

24.5

50.8

1

16 10

L3 12

16 12

3 2

: ;

'



X= 42«29' od F.= 24°49' od G.; <p= 49° 58' H.= 239

Temperat ira powiet M

2 9

IHUUI "—

1

„,i * Dni.

6.0 - 2.8 - 4.9 46 4- 5.2 . 3 88.0 23

- 6.9 - 1.0 _ 5.0 , — 4.4 6.8 20 - 22.8 15

7 H
+

tl + 49 + S xd\
15 ~

0.0

17

14.8 21.7 14.8
;

16.5 29.2 20 + 7.2 1

- 21.4

21.6

" 15.2

15.7 £ 1

29.6 30

1 1 14 20

15.2

18.2

18.4

15.6

12.0

+ 1.1

17.1

13.2

+ 1.5

30.3
j

26.0

1

10 +
1.6

i

2.1 - 1.8 - 1.4

+ 11.2 4- 6.6 + 7.5 1 VII

|
|

m
| J'-

i w w n .-.

7

1

i s

10 17

13

L8 1 l5

9 17 7 23 27 2 3

" -
l

8 14 a r!

23

I it

-

13 B 36 7 15 g

M ' 78 131 ;; 71 61 69



OliserwMlur: I\ Trodor

1907
H'

Oiinienie powie «
j 4 Srednie ^* „„„

n,:;

Stjcaefi 7.2 9.
_

Laty

Kwiecieii - — - —
Maj - - "

1 -
- - -

Lipiec - _
j

_ _ - -

Wrzelieri ~
1

~ -
Pazdziernik - — _

|
_ _ —

Grudzieri

_ 1 _ _
z z z

19<»7

|J
Sunri

Maii-
Uni<i i# ; ~

Styczen 42.4 L2.0 4

Marzec — L7.fi 5.3 24 5 - —
14.0 19 5 6

Maj

: 'i:i

25.0 16

9 9 11

GnaUiefi

-

186.1

19.2

is; VIII

I (i

10 10

i : L6



,420 43' od F.= 25°3' od G.; 7 =48° 32' H.= 295 m.

HU.9,'9
M



Obs.M-w.-iror: /'. Jfccf '/<u

1907 H
Cisni-Hi, powietrza

Srednie
Maxi " Dnia

Mini
" dnia

Maj

Pazdziernik

7.2.9.

z z

-\-

-
i

-

: :

: _ =
\ :

m,
||

Op.d
opadem

U.Mt.1.

s »»:,-
%;',:,' 1,';° «Jb|-|-|8

Wrzosien

1.9

« «

2

,;

14 -
3 — -

i



X= 43°10'odF



01 >serwater: K>

1907
:

«** hi.

7 2 9 Sre *., e
M
; Ma ^ M.

Pazdziernik

Kok

: z z : : : : z

IZZZZZZI

: : :
:

: : z :

imi

IloAc dni

« • SS - ^m Huh * K - -ii

Marzec

7.

4.

68.4 16.0 19

(U.5 18.0 21

74.9 27.5 10

.,



= 43° 25' od F.= 25°45' od GK; <p -

L5.7

19.3 16.6 17.0

t

19.8 17.4 17.6 27.0

17

1

15.3 20.6 16.5 17.2 27.1 11

1.7

' 14.2
! + 9.9 + 10.5

+ 0.7 j- 1.0 - 0.7

- 2.5 - 3.7 — 3.4

19.0

s
I

-

1



Zawoja (T.T.). Obserwator: P. W. Szkolnik, prssewodnik tatrzawH

1907

Cisnienie powietrza

.: \ 7 2 9 Sredjie ""*!," Ihiia *"'','; Dnia

Lipiec

Pazdziernik

-.: .9.

~

: ! z

-

:
:

II

«
Ij

Opad ."££. [1.14 «...

— 1*£|"- ^(11 |^10
• :|-|-|||

Mareec

1

1

11



>= 37«14' od F.= 19°34' od G.; cp= 49°39' H.= (oknl,,,»>7Un

remperator. p wietm

; 2 9
Sivdnia

•[7,2.9.91

Maxi
' E '

-6.1 - 3.3 - 4.9 — 4.8 + *• 2 - B<

- 7.6 - 0.9 - 5.9 - 5.1 4.8
j

20 -17
+ 0.2 - 36 - 3.0 6. 8 1

— 15 5 13

4- 0.2 + ..o + 1.7 12. 17 1

10.5 18.1 10.2 12.2 25. 9 -f- 3

12.2 12.3

12.7 17.9 13.2 14.2 1 7 4 IB 122

13.5

8.9

+ 9.1

13.5

12.8

Podai

:

H
,1 :S

4 22 i 25

~

NE E sw W (Ssm

8 2 ; 64 3 19

2 _ _ 3
!

30
1

7 42

IB 3 - 3

u
2 33

1 8 - 12 14 27 -

- "
' '

g
,'

8 89 6 81

'?

I

1

10

15

5 88

I i



Kalwarya Zebrzydowska (T. T.). Obserwator: Ks. K. ZarnowM

1907
g

c Cisnienie powietrza

M Sredoie^ Dnia ^ hnia

Grudzien

7

: :
z

: : : : :

1907

ji

Opad Ilosc dni U.Ui.1.

Su.na *£ Dnia
>o-i >i-o |b|-|-

jj

Listopad

Grudzien

Kok

6

1

9

5

8

89.2 16.5 31

36.3 7.6 17

91.2 11.3 20

36.7 9.0 29i30

66.3 21.0 9

139.4 31.0 3

102.7 28.4 14

65.6 18.5 16

54.5 82.2 4

782.2 32.2 4 IX

7 6 " :
, : : :



= 37«20' od F.= 19 1; 4U' od G.; <? = 49° 52' H.= 406 m.

Temper. u,« powietrz.

Srednia Maxi- Mini-
9

'.

1 [7, 1,9 9] mum mum

- 3.1 — 4.0 - 4.0 + 60 - 25.4 23

- 5.2 - 2.5 — 4.2 6.8 ' 2

|- 1.4 4- 1.8 - 0.5

+ 8.4 7.7 4 4.( + 5.1 18.4 1 — 1.0 10i20

!
15.1 19.0 14.< 15.8 26.0 7,9 14 + 6.3 2

15.1 18.0 15.E

15.8 19.2

20.5 17.1 17.8 27.2 t 8.0 22

It.

7

17.1 L8.3 13.9 26.0 1 i

14 1 18.7 1U 166 23.3 11 80 "
- 0.8 ol - 0.1 - O.b

1

?!o a
~

i2.5 isfis

M + 10.0 2 VII

\K ~v SK ; * « NW
J

4

1
J

8

8 9

2 18

11 s *
9

5
1

2

10 9
'"

4 1 10 Jl 19

2 13 17 43

3 - 2 7

5 U J
12 27

10

2

»

]]
i

14 4

6 1



Klikuszowa (T. T.). Obserwator: P. Edward Kosiitski, organ

,|- Cisnienie powietrza

1907
Srednie ™ ** mut ^

Styczen 7 2 9 _ _ ~
1
-

1
~ -

Luty — - - - -
J-

Kwiecien " - — — —
Maj -

j

- ~ " ~
1 1 1

Lipiec - - _ __ - - "
I

-

Wrzesien _ _ _ -
!

- - -

Grudzien - -
- -

-
-

1
-

1

-

1907

¥: Dnia

i op

"i kUT-

zr E
lZ 10 8

17

18

'" 10

8 : : I :
M.ruc 6.8 L32.5 18.0 2\ 16 16 _ 1

_
|

2-|

M»j S3 37.4 10.6 18 g 8 _ _ _ - i

-

LipTJT 56 ;.;;;

37.5 10 12 11 "

12

:2r !.'.)

;, 16.0 16

6

1

-;
2 — - 1

-

Rok ~ - - -
~i r n



X= 37»27' od F.= 19*47' od G.: cp= 49°31' H.

T('-ni|.cratur;i pnwu'tr;

Siv.lni.1 Maxi- '

1,7,2,9,9! mum L



Rabka (T. T.). Obserwator: P. Fr. Cihoroirxki, admin, zakl. zdrojow.

1907

C
%

Cisnienic \u>wu ».

I|
1

fraudS£ Daia »t D-ia!

Luty

KwiecieA

Maj

Pazdziernik

Grudzien

Kok

9

: 1 : 1

:

z i :

_ _ _ "
1

"1

: :

1907 i i

Opad
z'opudom

...Mt.1.
j

— St "•- ~
nn

~~:
nil IJ

K.|-
-J|

Lnty

Maj

7

1

7

7 76.4 14.0 14

27.6 7.5 24

83.3 13.1 24

34.7 8.7 23

30.8 7.9
. 20

102.0 29.1
;

9

10 10

9
|

7

13 13

17 16

138 124

: ;

_ — l

_ - 4

1

_69



X= 37°37 / od F.= 19°57' od G.; 9= 49° 57' H.= 478m.

Temperatura powietrza

Sredaia
7 2 9

;

Maximum Dnia Minimum
;

Dnia

— 7.0 - 3.4 - 5.2 — 5.2 + 3.9
;

3 -31.6 22

- 7.7 — 6.2 4.7 20 -19.6 13

- 8.9 + 1.7 — 2.3 — 1.7 7.8 30 — 12.9 8

+ 1.6 6.7 + 3.0 4- 36 11.3 16 i 17 — 4.8 li2

12.9

13.9

17.1

18.2

14.7

15.1

14.9

15.6 S 1

+

E
13.4 18.6 14.6 15.H 24.3 6 i 10 7.7 26

11.5 11.7 21.6 3 1.0

7.8 16.1 10.0 11.0 21.0 1 0.0 24

- 07 1 0.7

- 2.7 0.3 18

+ 4-0 4- 9.1 22/1

" M, E 8E s 8W « NW

6 5 5 8 19 22 28

_ _ 11 — I -
| 7 |

26 3 37

3 7 1-41 13 25

5 4 35 - — 3 ! 22 4 17

8 15 38
| 8

J =
2 1

2 48
|

6

5 58
I

5

12 36 12

- 4 26 | 3

- 18 2 —

21

11 78 362 84 347



(T. T.). Obserwator: P. St Galica, zarzqdca tartaku

1907
-11

Cisnienie powietrza

|«rH.il|^-JDni. ™Z Drii

Maj

Pazdziernik

Gradzied
i

1

-

:

1907
1 1

Op.d
"'i.;!"!,

Il.Utal'. 1

Sum. *£ Dnia
* K H" il

5L
«

93.9

27.5

3(5.7

ll.s.'.J

9.6

i/IX

J ]

;: :



k =370 40'odF. = 2 . G.;<p= 49°20'H.= 778m.

Tcinpi'i-atura powietrza

12.5 1
18.9

;

Podzial

E SE ;



Nowy Targ (T. T.). Obserwator: P. Jakob Bubczak, unjatiista.

1907 If
~ J

Cisnienie powietrza

2 9 Srednie ^J" M. Mini-
J)nia

Maj

Czerwiec

Lipiec

Pazdziernik

7. 8. 9

:
=

-

-

= : :
=

1907

n

op.a ."£2

-1
— i: ,,, J^ l! 'i £~ 10 * K - •

Luty

Maj

7.5

6.2

B.6

6.8

6.0

tj

;.r.

i \

").»;

7J
5.6

lOi.O

41.8

122.5

82.0

27.9

1»IB *

123.7

130.(1

2.9

22.1

878.6

2^.1

14.4

15.4

6.0

48.8

21.7

27.1

46.2

2.0

68
7.5

46.2

U
17

28

23

80

15

4 12

21

10

18

9

15

15

7

3

10

16

18

8

15

7

! 1

19

6

1

7

11

L20

L9

10

17

4

8

5

28

z

l

2

1

2

4

3

4

2

26

2

3

2

2

2

2

1

19



:37°42' od F.= 20°2' od G.; 9= 490 29' H.= 593 i

Temperatura powietrza

, ! ,
9

J <<>,9M
Maximara lhlUl Mlammni Dnu

- 9.0 - 5.5 - 7.4 - 7.3 + 2.2 16 - H5.4 23

- 10.3 - *.( - 8.6 3.2 20 — 28.0 18

— 6.2 -f- 0.3 - 4.5 - 3.7 5.6 29 — 20.2 8

1+ 1.0 6.1 + 2.2 + 2.9 12.8 17 — 7.0

10.9 17.9 12.8 23.4 7, 12 i 13

12.7 16.9 12.9 139 24.6 29 7.6

13.5 18.(
J

13.0 14.4 27.4 2 7.6 13 i 14

18.5
|

12.6 25.2 10 116 5.6

7.7 ir>.r 8.6 10.1 23.4 1 0.6 23

7.4 16.0 8.7 10.2 21.0 5 - 1.8 24

- 1.5 1.7 - 1.2 - 0.6 9.6 1 — 84 26

i— 2.9 — 0.9 - 2.6 - 2.2 4.4 10 — 23.0 18

+ 30 + 8.4 + 3.6 + 4.7 + 27.4 2/VII -35.4 23/1
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(T. T.). Obserwator: P. Jan Garble)), Icier, szkohj nilejsc.
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I= 37o 56' od F. = 20" 16' od G.; cp = 49° 27' H.

:

Temperaiora powietrza

• \\IW\
Maxi,m,m

'

*. „„.,

- 9.4 - 5.1 - 7.4 + 1.9 6

— 10.6 — 3.6 — 8.
r

7.'.! 5.0 2ft0 16

- 5.8 + 0.6 — i.:
J 29 - 22.0

+ 2.4

10.1 19.5

20.3

18.0

+ 2i

13.3

10.3

15.0 29

14.4 2 7.6

10.8 250 I

«
»,{•

— 2.2 2.8 — 1.3

- 3.3 0.0 — 3.0 — 2.3 58 18

+ 2.9
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50.0 9.1 20 124

84.6 20.1 4
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A= 42° 46' od F.= 25°6' od G.; <p - 48°

Temperatura powietrza

Srednia I

.
I

.

£[7,1,9,9]
j

Maximum Dm£

+ 11.0 4

9.8 21

7.4 7

20.6 29

32.8 9

23

32.4

33.8 11

30.6 1

25.4 9

8.6 22

+ 33.8 11/VIII
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= 37°48' od F.= 20°8' od G.; <p= 49°21 / H.= 950m.

Temperature powietrza

1

1 * *[UM3
Ma Mil D*

- 8. - 5.5 .4 - 7.1 4 ul 3 28.4 22

2 - 5.6 20 13

+
ll

— 1.6
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Gradobicia w r. 1907.

idstawie sprawozdania, nadeslanego przez Towarzystwo
h Ube/.pieczeri w Krakovvie, zestawiono w porzadku

znym wykaz gradobic w Qalicyi w roku 1907. Przez

Miesiacamf obfituja_cymi w najwiekszq, ilosc gradobic

zniunku w^'^'p^n^ns']^
Korezr.wie i S/.czepiatvnie vv povv. uhnovvski.n. wreszcie vv Ma

-miny: Olejou^' IWniovv i' T vlzkow.r" sv' p, ,vv. liVu^Wisknn. V

duw w povv. krak.uvskim. Dnia 1 VJ maja: Czernic; w povv p

kamirnskim. Dnia 22 maja: Luke vv.elka vv povv. mikulinkvk
Obertvn vv povv. ob.rtvnskim . Zazdmsc'w povv. trembowelsk
Dnia 27 maja: Dluzniow vv now. betekim i Razniovv W p<

brodzkim.

W m.Vsiacu czerwni bvlo jrm in dotknietvch crradubiciami 1

mianowiri,.; dnia 2 czcrvvra" objejy gradobicia 8 gmin: Ha-icn

w povv. da>nvvskini. Kr/.cslau ier. 'Kr/vs/.r^u.v.vce i Wadovv vv p,

krakovvskim. Sroki lvvovvskie vv povv.' Ivvowskim. Uvvsir vv p.

vvnUi.n. Ilzinl^rw p'av'^\'^ki 1 n!'

ll

I'lv.Vtk. 1 vvi

,

«.

,

t

' w povv. kah

rvjskim. Batiatveze vv povv. Mostv vvirlkie! Smolen w p..w. hum

rowski.n. Wulk'e mazowi«M-k.i vv povv. uhnuvvskim. Dnia 4 czerv



4 gminy: Przytkowice w pow. kalwaryjskim, Rybne, w pow. li-

szeckim. Chlewiska w pow. samborskim, Gorzyce w pow. zabnen-

skim. Dnia 5 czerwca 3 gminy: CbJopice w pow. jaroslawskim.

Trzesri w pow. kolbuszowskim i Ludkow w pow radymskim. Dnia

7 czerwca byto dotknie^tyck gradobicicm ginin 7: Milatvn stary

w pow. buskim, Tyszkowce w pow. horodenskim, Deznow, Jezie-

nica ruska i Podzamcze w pow. kamioneckim (Kamionka strumi-

lowa), Sokal i Steniatyn w pow. sokalskim. Dnia 8 czerwca 8 grain:

Bezejow, Budynin, Cbiopiatyn, My cow. Oserdow, Przemyslow,

Wyztow. Zabcze w pow. belzkim, Razniow w pow. bnulzkim. Suszno

w pow. radziechowskim, Perespa w pow. sokalskim, Boman<Swka,

w pow. uhnowskim i Hukalowce w pow. zborowskim. Nast$pnie

zdarzaja, sie. drobne gradobicia dnia 9 czerwca: ay Loszniowie w pow.

trembowelskim i Zaborzu w pow. uhnowskim. Dnia 13 czerwca:

Dnia 14 czerwca: w Kupezyrieach w pow. tarnopolskim. Dnia 17

czerwca: w Odporyszowic w pow. zabni'iiskim. Dnia 18 czerwca:

xv Uhrvnowie w pow. sokalskim i Lipinie w pow. zolkiewskim.

..Vjm.nv

zanskim.

.iuw, kr



w pow. mosciskim. Biertowk-e. Krzywaczke w pow. myslenickim,

Laczanv. Pohv.es i Ryczow w pow. zatorskim.

(luikneiv

C

'n^!,'m

,(

l67 ^nin' \\'
: iirzVpada Viaj-

wieksze gradobicie z calego roku dnia 3, obejmujace 66 grain.

G-miny nawiedzone w tym miesiacu irnulobieiem sa nastepujace:

dnia 1 lipca Majdan sredni w pow. driatyriskim, Boratvn \v pow.

sokalskim. Dnia 2 lipca 7 gmin: Bielawirice, Osowce. Petlikowce

stare w pow. buczackim. Jeziorko w pow. halickim,' Wierzchnia

w pow. katuskim. Hoszany w pow. rudzki.n. Kipiao.zka w pow.

tarnopolskim. Dnia o lipca '66 -mm a mmnowicie : Bileze. Cvgany,

Gleboczek. Kozaezvzna. Oieksirico i Piszczatynee w pow. borszczow-

skim. Medwedowee, Na-orzanka. Pv„zkowce i Znrawiiice w pow.

buczackim. Janow. Kobvlowloki. Laskmvee. Mo^ilniea, Slobddka

janowska i Wierzbowiec "w pow. budzanowskim. Sieniakowce w pow.

ezortkowskim. Gwoidziee starv. Pruclmi zc./.c. Rohvnia i Winograd
w pow. gwozdzieckim. Horodonka. Kohmki. Okno. Olejowa Korniow
i Tvszkowce w pow. horodenskim, Kluwince w pow. kopvczv-

nieckim. Kozowa w pow. k

nieckim. Bobrowniki. Hreho:

ktnlv w pow.' oKskim.' M^-ylow. 'w'' dlka\' p Iv. podhajeUim,

Potok zlotv. Rusildw i Scianka w now. p.rockim (Potok ztoty),

Poznanka gnila w now. skalacki.n. Ihrowica. Poczapince. Zabojki

im Brykula oowa, Chinielowka,

Hksz.zawa. Lus/.niow. i' il, czvki ,1 ,:>! vm-wc Ruzdwumy. War-

Bieniawa. I iuhaVknw
<•''.

[! :li u ,vnka M:d wJu i' Zlotniki w pow.

wisniowc.zvckim. Bcdrvkowce. Kasperowcc u- 'row zaleszezYckim,

Czumale. Lisicczviuv.
'

Lubianki w pow. zbarazkim i Machliniec

w pow. zurawnoriskim. Dnia 4 lipca: Wi.-rzbdw w pow. podbajeckim.

w pow. d^Hcki . -kim. Zura-

wiezkach w pow. jai-oslawsnim. Dziknwcu w pow. kolbuszowskim.

Uordvni w pow. laUwskim. Zl tkowicach w pow. mosciskim. Bo-

rowej w pow I wricach, Popowicach, Tyszkowfe

wicc w pow ickim, Ko«d^
w pow. Now. sioto. Cbodnowioc Korvtiuki. Popowice, Tvszkowic

Djkowice w pow. preemyskim, Hole rawskie w pow. rawskn



(Rawa ruska), Wasiuczyn w pow. robatyriskim. Sanniki. Wiszenke
w pow. wisznienskim (Sadowa Wisznia). Brzegi, Bylice w pow.
samborskim. Synowodzko nizne w pow. Bkolskim, Ki szylowce \v pow.

thisteckim, Borszczow. Cblehiczyn polny w pow. zablotowskim. Li-

ping w pow. zolkicwskim. Mielnicz w pow. zurawneriskim. Dnia
10 lipca zanotowano gradobicia w 4 gminach: w Podszumlaricach
i Z'diborach w pow. bolszowieckim, Kuniczach w pow. bursztyri-

skim. w Nowosiolce kostiukowej w pow. zaleszczyckim. Dnia 11

lipca nawiedza gradobicie 7 gmin: Bursztyn i Swistelniki w pow.
bursztyriskim, Baworow w pow. mikulinieckim, Kamionke. woloska,

w pow. rawskim (Rawa ruska), Miloszowice w pow. szczerzeckim.
Cbucimierz w pow. tlumackim i Lisowce w pow. tlusteckim. Dnia
12 lipca zdarzyly sie gradobicia w 5 gminach: w Ceblowie w pow.

belzkim, Muszkatowce w pow. borszczowskim, UwUle w pow. ko-

pyczynieckim, Obertynie w pow. obertyriskim. Lipinic w pow. zof-

kiewskim. Dnia 13 lipca: w Kontach w pow. oleskim. Dnia 16

lipca: w Borszczowie w pow. zabiotowskim. Dnia 17 lipca: w 11,.-

sutowie, Dziekaiiowicaeh i Wo-rzcacb w pow. krakowskim. w Bu-
rowej w pow. pilzneriskim. Dnia IS lipca pnsypada znaczniejsze

gradobicie w 16 gminach: w Wodnikach w pjw. bobrskim. Ko-
niuehach i Poruczynie w pow. brzezariskim. .lan<ovie w pow. bu-

dzanowskim, w Kolodziejowce i Medusze w pow. balickim. Czuln-

wicach, Porzecznem w pow. komarneriskim. w Krasncj w pow. ko-

zowskim, Krzywaczce w pow. myslenickim. Miloszowicach. Nikon-
kowicach w pow. szczerzeckim, Romanowem siole. Jasieniowcach.

Lackiem inalem i Lackiem wiclkiem w pow. zlnczowskim. Odtad
do koiica miesiaca lipca zdarzaja si. tvlko male gradobicia w od-

dzielnych gminach. Dnia 19 lipca: w Urmaniu w pow. brzezanskini.

belzViin.

U
JasL!l'wi"c i" Kadluln'skach'w pow. brodzkim. Dnia 22

lipca: w Kiernicy w pow. grndeckim ,(irddek Jagielloiiski). Dnia
23 lipca: w Slobodee konkulnickiej w pow. bolszowieckim. Dnia
24 lipca: w Gieraltowiezkach w pow. zatorskim. Dnia 31 lipca:

w Jurkowie i Tworkowej w pow. br/.cskim i w Pietryczach w pow.



66

w pow. potockim (Potok zloty), Nagorzanke. w pow. czortkowskim,

Izvdwrowke. w pow. iarawnenskim. Dnia 6 sierpnia: Kozy vv pow.

bialskim. Dnia 11 sierpnia zanotowano dosyc znaczne gradobicie.

obejmuja.ce 64 gmin: Podszumlarice w pow. bolszowieckim, La-

nou'ce. Mnszkatowke. i Wysuczke w pow. borszczowskim, Buszeze.

Koniuchy. Litiafyn. Reks/yn. TrosYiuniec i Urmari w pow. brze-

zuiiskim. Kobylowski w pow. budzanowskim, Czerniow, Junaszkow.

Kuropatniki. Sarnki gorne, Sarnki srednie, Swistelniki w pow.

bursztyriskim. Bazar, Kol^dziany, Pauszowk§, Siemiakowce, Zablo-

towke. w pow. czortkowskim, Chorobrow. Kozowg. Plaucze. mala..

Plaucze. wielka. w pow. kozowskim, Malecbow w pow. mikolajowskim.

Baworow, Bialoskork§, Grabowiec, Konopkowk§, Ladyczyn i Xa-

stasow w pow. mikulinieckim, Bobrowniki w pow. monasterzyskim.

Bokow, Nowosii'.tkr. Rudniki, Stawentyn, Szumlany i Uwsie w pow.

podhajeckim, Dorofi6wk§, Myslowa, w pow. podwoloczyskim, Wo-
zilow w pow. potockim (Potok zloty), Baczdw, Brzuchowice. Dusanow
w pow. przeoiyslaiiskim, Obelnice. w pow. rohatyriskira, Chmieliska,

Kolodziejowk§, Malczanowk§. Panasowke. i Zerebki krolewskie

w pow. skalackim, Chodaczkow maty, Kipiaczke;. Konstantynowk§.
Zascianke. w pow. tarnopolskim, Latacz, Lisowce w pow. tlusteckim.

Bieniaw^, Bohatkowce, Malowody i Rokowice w pow. wisniowczy-

ckim, Jeziern§, Zborow w pow. zborowskira. Do korica miesiaea

sierpnia zdarzaja, sie. juz tylko drobne gradobicia mianowicie: dnia

12 w Ladyczynie w pow. mikulinieckim i Polupanowce w pow.

skatackim; dnia 17 sierpnia: w Gwozdcu (miasto) w pow. gwozdzie-

ckim i Gorzycach w pow. zabneiiskim; dnia 20 sierpnia: w Wi-

szence w pow. janowskim; dnia 23 sierpnia: w Bodzanowie w pow.

wielickim; dnia 28 sierpnia: w Ohladowie i Oplucku w pow. ra-

dziechowskim; dnia 31 sierpnia: w Bieczu w pow. bieckim.

W miesia.cu wrzesniu zanotowano tylko jedno gradobicie

dnia 1. ktore nawiedzilo 6 gmin: Slupiec w pow. dabrowskim, Za-

bierzow w pow. krakowskim, Ladyczyn w pow. mikulinieckim,

Loszniow w pow. trembowelskim, Hajworouke. w pow. wisniowczy-

ckim i Zurawno w pow. zurawnenskim.
Z zestawienia powyzszycb danych wynika, ze ogolem bylo

gmin dotkni^tych gradobiciem 414 w 102 powiatacb. Poniewaz

jednak dwukrotnie notowano grad w 48 gminacb, trzykrotnie w 12

gminach i czterokrotnie w 2 gminaeh. przeto roznych gmin bylo 336.

W porownaniu z rokiem poprzednim, rok 1907 jest ubozszy

w gradobicia tak co do ilosci jak i rozleglosci. Najwiecej gmin

dotkni^tyeh gradem bylo w pow. krakowskim mianowicie 13; na-

st^pnie 12 w powiecic belzkim. 11 w pow trembowelskim. 10

w powiecie tarnopolskim. W innych powiatacb bylo mniej niz po

10 gmin nawiedzonych gradobiciem.



Spostrzezenia

pojawow w swiecie roslinnym i zwierzQcym,

wykonane w roku 1907. w Ozydowie

Juliana Hawrysiewicza.

Pojawy w swiecie roslinnym.

Nazwisko roSiiny ,,„„„, kwir &,; ,,,,,,

Agrest
Bibes grossularia

Gemeine Stachelbeere
Lit. 7.T. 9. VII 5. XI.

Robinia Pseudo-Acacia
Wilde Akazie

.., 20. VI. t.XX.

E
%ZY"I nigra 2. V. 12. VI. 80.VIU. 8 X

Bez turecki

Flie'der
'

! -

Bor6wka czernica
l'„ccinin»i M,,rtillus ,,, -



Nazwisko roSliny .,.,*„,.
kwitnie- dojrzewa- opadanie

nie owocu lisci

Brodawniklekarski (mlecz, za-
bie OCzy) Taraxacum officinale

Officinales Pfaffenrohrlein

8. IV. 7. V. 22. V. -

Brzoza biala
5. V. 14V. — 12. X.

Chmiel
Humulas Lupulus

Gerr.einer Hopfen
4 V. 25. VI. 26 Tin 19. X.

Czeremcha (kocierpka)
Primus Padus

Gemeine Traubenkirsche
28. IV. - "•*•

Dab szypulkowy
Ouercus pedunculate

Stieleiche

,, 18. X.

Dab zwyczajny
Quercus sessililhra

Steineiche

7. V. - - 28. X.

Dereri wtasciwy

Gelber Hartriegel

6. V. 30. IV. 8. IX.

Fiolek wonny

Wohlriechencies Veilchen

,,, 12. IV. -

G»6g bialy
Craltiei/us oxtjacantha ,t. 20. V. >.,x. 8 X.

Groch siewny
28. IV. 26. V. 28 VII. -

G7^ ™«. ,, 11. V. 20. VIII. 2b X

Iwa - 18 IV.
i

**



Nazwisko ro^liny liptoieoie
kW

L?e

ie
"

nifowra
0„„d,„,

Jablori

Gemeiner Apfel
S.V. 12. V. 29. VIII.

1

10. X.

Jarza,b pospolity

Gemeine Eberesi-he

28. IV. 5. VIII. 27. X.

Jaskier ziarnoplon
-V ndu* Ficaria 20. IV. 2. V. -

Philadelphus coronarius
Gemeiner Pfeifenstrauch

» 3. VI. - «.x.

Je
J-!°L„S excMor 10. V. IT. »

J^czmieri jary
Horde tun vithjare aestivum

Sommergerste
29. IV. " 26. VII. -

Kalina
Viburnum Opulus 2. V. 8. VI.

Kasztan dziki
Aesculus llippocastanum 2. V. 24. V. 18. IX. s»0, X.

Klon zwyczajny
Acer platanoides IT. 12. V. - 5. X.

Kminek
Carurn Carvi

Gemeiner KUmmel
*T. - -"

Knie<fblotna(kaczyniecblotny)
Vultha palustris 21. IV. 6. V. -

i

"

Koniczyna lakowa
2. IV. 14. VI. -

1

-



Nazwiskc ro§liny —•
kwre- dojrzewa- °^r

Konwalia lanuszka
(Jom-ullaria majalis

Maiglockchen
2. V. 15. V. -

Kukurudza
Zea Mays

Tiirkisches Korn
28. V. - 30. VIII. -

Len siewny
- 1. VIII. -

Leszczyna
Cori/llns avellana 1. IV. 14. III. 4. IX. 24. X.

Lipa drobnolistna
Tilia parvifolia

Kleinblatterige Linde
6. V. 30. VI. - 9. X.

Malina
Rubus ldaeus

Gemeine Himbeere
1. v. av, 10. VII. 5. XI.

Marchew pospolita

Gemeine Mohrrtibe
30. IV. - - -

Morwa biata
Mortis alba 19. V. 2. VI. 19. VIII. 26. X.

Narcyz
10. IV. 10. V. -

Olsza czarna

Gemeine Erie
21. IV. - - 20. X.

Owies
25. IV. 21. VIII. -

Piervviosnka pospolita
4. IV. 9. IV. -



iMazwisko roSliny —k
kw
;:r aK=|-sr

Pierwiosnka wi^ksza
»ir.|

Piwonia lekarska
j

14 IV. 30. V.

PodbiaJ pospolity
^

Porz^czka
Ribes rubrum

Gemeine Johannisbeere
7, 8.Y. 11. vii. 6. X

Poziomka jadalna
,s,v. 20. v.

Przyluszczak trojanek ^ 1. IV.

Pszenica ozima
If. IV. 18. VI. 8. VIII. -

Roza dzika
' 12. VI. 5. X.

R6za ogrodowa
Rosa centifolia 3. V. „v, ,, ,x

Sliwa
7. V. 21. v. 18. L\.

Storczyk szerokolistny

Szaklak kruszyna



Nazwisko roSliny li^ie kwih.i,- .,,,„,

Tainina
Prunus spinosa

Schlehenpflaame
12. V. ,a.x

Topola czarna
J'opuhus niift-u

Schwarze Pappel
5. V. - 29. X.

TrzeSrf

Siisse Kirsche
6. V. 20. V. 28. VI. 14 X.

Wawrzynek (wilcze tyko)
Daphne Mezereum

Gemeiner Seidelbast

15. IV. - -

Wiciokrzew
Lonicera Xylosteum

Geineine Heckenkirsche
18. IV. 5. VI. " -

Winograd winorodny

Gemeiner Wrinttoek
12. V. 2. VI 21. IX. 4. XI.

Wisnia
Prunus Qerasus 8.V. 12. V. 21. VII. S. XI

Zawilec gajowy
14. IV. -

Ziemniak psianka

Kartoffel

24. V. 25. IX. -

Zytojare
, IV . 26. VII.

Zyto ozime
Secale cereale hibernum 16. IV. 2. VIII.

Sniezka wiosenna

1



Nazwisko roSliny ,.«*-. kwitnie-

nie owocu lisci

Sniezyczka
Si/ttiplioricarjiits racemosa 3. V. 12. VI. - -

Wierzba biaJa
Salix alba L. ,, S.V. - 20. X.

Pojawy w swiecie zwierz^cym.

Nazwisko ptaka Czas przylotu Czas odlotu

Bekas krzyk
IScolopax yallinago

Gemeine Sumpfscbnepfe
8. IV. -

Bekas slonka
Scolopax rusticola

Waldschnepfe
6. IV. 9. X.

Bocian bialy
Ciconia alba i. IV. 28. VIII

Czajka
Vanellns cristatus 22. III. 4. X.

Dudek
Upupa epops

Wiedehopf
12. IV. -

G^s" posiewnica
30. III. -



»**.,**. zasprzyoo Czas odlotu

G?s g?gawa
25. III. 3. X.

GolaJ) hurkot
Columba oenas

Holztaube
28 III. -

Jask61ka dym<5wka
20. IV. 20. IX.

Jask61ka okn6wka
Hirundo urbica

Hausschwalbe
25. IV. -

Kaczka dzika (krzyz6wka)

Wildente
2. IV. 3. X.

Kraska (krasnowronka)
Cracius yarrula 11. IV. -

Kukuika
26. IV. -

Pliszka biala
M'lacifla alba ,.. 1. X.

Pliszka z61ta
Motocilla flava

WiesenbachBtelze
8. IV. -

Pokrzywka stowik
Si/lria luscinia 2. V. -

Przepi6rka
14. V. -

Skowronek rolnik
15. III. 10. X.



Nazwisko ptaka Czas przylotu Czas odlotu

Szpak^
12. IV. 5. X.

Wilga
Oriolus galbula ,v. -

Z6raw
Grus cinerea

,„. "

Nazwisko ssaka

/ myszatek

Jaszczurka zwinka



Nazwisko owadu Czas pierwszego pojawu

Bielinek kapustniak
Pieris Brassicae 15. V.

Chraba_szcz
Ueloloniha vulgaris ,,

Niestrz^p glogowiec
,v,

Paz kr61owej
Papilio Machuon

Schwalbenschwanz
2S.,

Rusalka Pawik

Pfaaenauge
4. IV.

Rusalka Wierzbowiec
Vanessa Polychloros ,v.

Swierszcz polny
(Jrt/flus campt-sfris

Feldgrille
19. V.

Trzmiel

Erdhammel
,,

Dodatek do spostrzezeh pojawtiw w Swiecie roSlinnym

w roku 1907.

Zima z roku 1906 na 1907. ktora byla mrozna i zbvt 6niein*j

.vodovvak znaczne opoznienie w wegetacyi roslinnej, jak to wi-

ay w powyzszym wykazie spostrzezeri.



Lcih-ojmii vrmim puszcxa liscir 1 * > _ III., a kwituie d'»pieru 25. III.

Hi paticii triloba kwitnie dopiero 1. IV. Wlasciwa wegetacva zaezvna

sie. tego roku dopiero w maju, gdzie u wielu drzew dopiero liscie

sie. rozwijaja, Orzech wloski (Juglans regia) tego roku \v (Jzydowie

wymarzl i dopiero z koricem maja zaczaj wypuszczac latorosle

Z powodu spoznionej vviosny przylot ptakow byl takze opoz-

niony, a nawet czas pierwszego pojawu ovvadow tego roku przy-



Materyaly

do fizyografii krajowej.

Dzial II.

Materyafy zebrane przez Sekcye zoologiczna. i botaniczna.





Ze strefy roslinnosci karpackiej

Hugo Zapalowicz.

W bieza.cym roku badalem najprzod wezesnowiosenna. flore.

Babiej Gory i jej okoliey. Z koricem lipca wyjechalem do Karpat
Pokucko Marmaroskich, gdzie podjaiem szereg dalszych wycieczek,

ktorych punkty kulminacyjne przypadly na srodkowa, cz§sd Czarnej

Hory, najwyzsza. cz^ 1 li'r Swidowskich (grupe. Bliznicy). na Czyw-
czyn, Ciarcanu w Gorach Ciarkaiiskich i srodkowa najwyzszaj cz^sc

Gor Trojadzkich; nadto botanizowalem w dolinie Czeremosza Czar-

ego od zr6del na Palenicy po Szybeny u polud. wschodn'
noza Czarnej Hory. Ciarcanu. polozony tuz na potudnie od Poku
kich Karpat, czyli na poludnie od pokuckiej koiiczyny Galic;

poza obrebem dokladniej pod wzgledem geograficzno - h

tanicznym zbadanego i w „Roslinnej Sza

(Sprawozd. Kom. fiz. 1889). Tu. jak i gdsieinduej, na wschod i po

ludniowy wschod od tego obszaru odslonily mi sie oowe i doniosli

na polu morfologii i wedrowki roslin widnokr^gi; dlatego na przy

szly rok posune. me badania przedewszystkiem na gorny bieg Cze
remosza Bialego i najblizsze gory Bukowiny. gdzie mam nadziej<

poczynic" wazne na wymienionem polu odkrycia.

Ponizej podaje. tymczasowo spis rzadszych

gatunkow. odmian i nowosci ; nalcza > »n *- prze\va>

wych i Jednolisciowych. t. j. do tych d/.ial 'w n -1

staly jnz opracowaiic \v mvin Przrirladzir i Krvtvcz

Gal'. Rozprawy Akad. Dm. w Krakowie. osobne o

waxni.jszyci

do Szvszko



ktore krytyczne rodzaje, jak Hieracium, Euphrasia i t. d. obejmuja.

obfity i wazny dla morfologa materyaJ. Zreszta. powoluje. si§ na

uwagi. umieszczone w przeszlorocznej rozprawie (Sprawozd. Kom.
fiz. torn XXXIX str. 32 i n.).

Zawoja we wrze^niu 1906.

Pinus silvestris L. Okazy ze szyszkami z Makowskiej G6ry,

Skawicy i poludniowego podnoza Babiej Gory.

a) hamata Steven. Tylko w przej s»ciowej formie. W g6rnej cze-

sci Zawoi: Widly - Wilczna.

c) sarmatica m. (Przegl^d 1. c. p. 256). Makowska Gora, tylko

jeden okaz w postaci dose starego. roslego drzewa; 28. II. 1906.

P. Uliginosa Neumann. JNa pohidnioweni podnozu Babiej Gory:

bory kolo Fiszmana; 28. IV. 1906.

P. pseudopumilio Beck. Z poprzednia.: bory koto Fiszmana;

28. IV. 1906.

P. nigra Arnold. Tylko z zasiewu lub sadzonek. Krak6w na

plantach.

P. Laricio Poiret. Zasiewana lub sadzona. Zawoja, w lesnej

szkolce dobr arcyksia.z§cych. dose liczne drzewka.

P. strobus"L. W Zawoi, w szkolce lesnej, tworzy maty las

sporych, szyszki rodzaeych drzew.
' Abies balsamea Mill. Zawoja, w lesnej szkolce dobr arcyksia.-

zecych , w znacznej ilo^ci juz roslych, pieknych drzew utrzy-

Juniperus communis L
c) brevifolia Sanio. Bory kolo Fiszmana na polud. podnozu

Babiej Gory; Cb.och.oI6w.

for. arborescens (Przeglad 1. c. p. 286). Zawoja, Sucha.

Taxus baccata L. Folia apice acuta, ut in aliis speciminibus

Academiae hebarii in Carpatis occidentalibus lectis. W Karpatach

po marmaroskiej stronie: w dolinie Sciawula na polud. wsehod od

Bogdanu, w lasach swierkowych pod Perechrestem , na pokladzie

piaskowca gornokredowego. dosd w wapien obfitujacego, na dosyc

Avielkiej przestrzeni rozproszony, wogole licznie; 23. VIII. 1906. Lasy
swicrkowe sa tu pierwotne i prawie jednolite, bo tylko zrzadka

jodla, i bukiem praetykane; skladaja. sie. z roslych lecz tylko sre-

dnio wvsokieh. rownyoh. dopiwo w wirkszej wysokosci nad ziemia.

ugair/.i.invrh swirrknw. kt«>r<* stoja. w dosSc wolnych szeregach. tak

ze przeclx'id w tyHi lasach swobodny. Ten typ swierkowego lasu

ogla.dalem nierzadko i gdzieindziej, np. nad gornym Prutem pod

Czarna. Hora. takzc w Tatrach np. przv gosciricu do Morskiego Oka
miedzy Jaszczurowka, a Biala. Woda. Lud bogdariski nazvwa typ

ten: „sucholesny (sucholisny), o drobnej miazdze drzewa". Wedlug



wiarygodnych opowiadari rosnie cis takze na Radomirze w dolinie

Kwasnego, na poludnie od Bogdanu i koto Trebuszyny w dolinie

pofa.czonej Cisy na Leszczynce.

Alopecurus brachystachyus M. Bieb. (A. laguriformis Schur.)

W dolinie Czeremosza Czarnego ponizej ujscia Popadii 1090 m. i po-

wyzej tego ujscia 1130 m.. na przybrzeznvch bujna. trawa. i ziolami

poroslych Iqczkach, tu i tarn w nielicznych okazach; 19. VIII 1906.

Wedlug „Roslinnej Szaty" (1. c. str. 342) rosla ta piekna i wyaoka
trawa nad Czeremoszem Czarnym od 1180 m. do 1255 m. rozpro-

szono, lecz nierzadko; gdy pozniej na gornem rozwidleniu Czeremo-
sza postawiono jaz i zaczeto lasy wycinad i masami drzewo spla-

wiac, nie mogtem juz w roku 1896 na zdeptanych lakach znalezc

tej trawy (Sprawozd. Kom. fiz. torn XXXII str. 3). I w bieza_cym

roku nie znalazlem jej na dawnej wyzej polozonej przestrzeni. lecz

ponizej. Jest to dotad jedyna znana okolica w Galicyi. gdzie ta

typowo wschodnia trawa rosnie; Hackel (Nyman Consp. p. 794)

zalicza tu jednak i hiszparisko - portugalski gatunek A castellcwus

Boiss. Reut.

Phleum foichelii All. Pojawia sie w krainie kosodrzewu Gor
Pokucko Marmaroskich takze po naszej stronie: Czywczvn od pol.

wschodu, rozproszono; 11. VIII 1906. Ze wzglydu na blizkosc Lo-

stuna, gdzie gatunek ten w przeszlym roku odkrylem (Sprawozd.

Kom. fiz. torn XXXIX str. 33), mamy tu widocznie ze zjawiskiem

niedawnej w^drowki (po latach 1880— 1882) do czynienia — choc

prawdopodobnie pobyt tej trawy i na Lostunie odniesc nalezy do

wzglt^dnie wczesnej daty.

Poa alpina L.

a) vivipara L. W krainie kosodrzewu Gor Swidowskich: Bli-

inica, 6. VIII 1906. Na calvm obszarze Karpat Pokucko Marma-
roskich tylko tutaj. (Zob. takze Przeglad 1. c. p 47).

Carex rigida Good. W calvm kraju typowo tylko w krainie

kosodrzewu Czarnej Hory: Tuinnatek Wiclki. c/.yli dzial graniczny

nad Gadzyna;, 1925 — 1955 m., miejscami licznie, lecz przewaznie

w ptonnych okazach; 4. VIII 1906.

var. zavratensis m. (Przeglad 1. c. p. 99). Z poprzednia. na

Tomnatku Wielkim, tu i owdzie; cze^ciej widocznie w przejseio-

wych formach. Ostatnie przypominaja. odmian§ inferalpinn Ft: (Fiek.

Fl. v. Schles str. 485), sa_ jednak zawsze znacznie nizsze i nie do-

si§gaja, ani w przvblizeniu nigdv wysokosci 30 cm.

Allium fallax Rom. et Schult

d) intermedium m. (Przeglad I.e. p. 153). Filamenta pengnnn

phyllis subaequalia vel paulo tantum longiora etc. W krainie ko-

sodrzewu Gor Ciarkariskich: Ciarcanu, w strefie wapieni, 1 7 1 —
1800 m.

;
licznie. Odmiana widocznie stala. dlatego uwaga na koricu

opisu w Przegla_dzie odpada.



A. ochroleucum Waldsi et Kit.

var. trojageme m. (Przegla_d 1. c. p. 155-156). W krainie ko-

sodrzewu Gor Trojadzkich: Trojaga od wschodu.

CrOCUS babioporensis m. (Przegla,d I.e. p. 185). W dziedzinie

lasow Babiej Gory i Policy, na polanach i taezkach lesnych, wogole

czesto; 12. IV- 16. V 1906.

Plantago montana Lam. W krainie kosodrzewu Gor Swidow-
skich: Blizniea, cz§sto.

Saussurea alpina DC. W kraine kosodrzewu Czarnej Hory,

tylko w kotlinie Gadzyny na Szpyciach, w rozkwitajacym okazie

4. VIII 1906, obok ktorego rosto kilka plonnych. W tej miejsco-

wosci odkrylem byt juz przed laty okazy, lecz ptonne tak, ze data

w Roslinnej Szacie (1. c. str. 218) znalazta dopiero teraz zupelnie

pewna, podstaw§. Jest to w kazdym razie wazna nowosc dla naszej

flory; pojawia sie. tu w zwyklej formie. Rosnie u nas zreszta, tylko

w Tatrach. S. discolor DC. zyje na Bukowinie; widzialem np. ory-

ginalny okaz Dra Woloszczaka z Czarnego Dilu, wiec nad sama.

grani.ca. Galicyi.

Hieracium Zapalowiczii Uechtr. (Rosl. Szata 1. c. str. 234).

VV dolnej krainie kosodrzewu Gor Trojadzkich: wschodni grzbiet

Trojagi 1700— 1750 m., w rozproszonych okazach, przekwitaja,cych

17. VIII 1906. Dopiero tego roku znalazlem gatunek ten w typo-

wej tormie i zrozumialem powod, dlaczego Uechtritz polozyl taki

nacisk na \\;i, a. Okaz zebrany przezemnie przed
laty pozostal po smierci Uechtritza w jego zbiorach. Przeszlego
roku szukatem tego gatunku w lipcu, lecz czy dlatego, ze jeszcze

nie rozkwital, czy tez moze raczej z tego powodu. ze skutkiem po-

suchy. ktora szczegolnie w r. 1904 byla ogromna i powszechna,
w znacznej cz^sei wyginni, nie znalaztem go w jego wfasciwej ty-

powej postaci. Nalezy on jednak widocznie do rzadkich, w rozpro-

szeniu zyjacych roslin, lecz jest w kazdym razie ustalonym gatun-
kiem, skoro po calym szeregu lat [od r.' 1881] odszukalem go na
tych samych sktonach Trojagi.

Cerinthe alpina Kit. W krainie kosodrzewu Gor Ciarkariskich:
Ciarcanu, w streiie wapieni.

Euphrasia carpatica m. (Roslinna Szata 1. c. str. 270). W kra-
inie kosodrzewu Gor Swidowskich: Blizniea na piaskowcach obfi-

tujacyeh w wapieri i Gor Ciarkariskich : Ciarcanu, tu w strefie wa-
pieni 1710 — 1800 m. rozpnwszechniona, takze na Podu Ciarcanu
1400 m. (Gatunek bardzo ciekawy i wybitnv).

Libanotis humilis Schur. W krainie kosodrzewu Gor Ciar-

kariskich: Ciarcanu. w strefie wapieni do3c czesto, 15. VIII 1906.
Pochodny, lecz w kazdym razie odr§bny i w oczy wpadajacy ga-

tunek; znany dotad tylko z Siedmiogrodu.



Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.(C. tataricum Fischer).W kra-

inie kosodrzewu: Czywczyn od poln. wschodu na skale wapiennej,

koto 1530 m., kilka okazow, 25. VIII 1906. Na sciane. tej skaly,

nie wysoka, lecz bardzo stroma., niepodobna bylo sie. wydrapad;

okazy, ktore doskonale widziatem, rosly wla^nie w ^rodkowej cz§sci

Sciany (wlasciwie Scianki) tak, ze ich z zadnej strony nawet to-

porkiem nie mozna bylo dosi§gna,c. Gatunek ten wchodzi obecnie

jako nowosc do flory Galicyi, w jej scislych politycznych grani-

cacb. Podobnie jak przy Phleum Michelii, mamy tu najprawdopo-

dobniej do czynienia z wedrowka. pozniejsz^, t. j. dokonana. po la-

tach 1880 — 82; najblizsze stanowisko: na *—"-
marmaroskiej stronie, wi§c stosunkowo sta,d

1. c. str. 179).

Erysimum Wittmanni Zawadzki. Ciarcanu, w krainie kosodrze-

wu, na wapieniacb, 1710—1800 m. cz^sto.

Silene Zawadzkii Herbich. W Gorach Ciarkariskich: Ciarcanu,

na wapieniach, 1710 — 1800 m. prawie rozpowszechniona, Podu

Ciarcanu 1400 m.



Materyafy do fauny helmintologicznej

pasorzytniczej polskiej, V.

Podal

Dr. Mieczysiaw Kowalewski,

Lista ta zawiera robaki pasorzytne, znalezione w ci^gu lat

1904—1906. W czasie tym zbadalem zaledwie 41 kr§gowcow (4

ssaki, 8 ptakow, 21 ptazow i 7 ryb), w ktorych pasorzyty zacho-

wane byly dobrze lub przynajmniej tak, ze mozna bylo okreslie

gatunek. innych nie wspominam. W og6le w tych latacb trudno

mi bylo o odpowiedni materyal. W liscie tej umiesciJem 2 gatunki

robakow, znalezione dawniej, ale teraz dopiero okreslone, jak ro-

wniez 2 gatunki, znalezione przez mego asystenta bylego, s\ p. Dra
Mieczyslawa Szymanskiego w Odolanowie w Wielkopolsce.

Do liczby 51 sloikow robakow pasorzytnyeh , zfozonych da-

wniej w zbiorach Akademii Umiejetnosci w Krakowie, a ktorych

wyliczenie i nazwy znajduja. sie. w poprzedniej, t. j. IV-ej liscie,

dolaczylem w ostatnich czasach jeazcze 34 sloikow. Wyszczegol-

W Dublanach 1 stycznia 1907 r.

I. Trematodes — Przywry.
- Prosotocus COtlfusus Looss 1894. 5 okaz<5w Sredniej wielkosci

w jelicie cienkiem zaby (liana temporaria L.); 28 —X—1904;

Dublany. — M. A. C.

-Pleurogenes medians Olsson 1875. 4 okazy sredniej wielko-

sci w jelicie cienkiem zaby (Rana temporaria L.); 28—X—
1904; Dublany.— M. A. C.



Halipaegus ovocaudatus Vulpian 1860. 2 bardzo du2e (

pod jezykiem zaby (Rana temporaria L.); 2 — III —
Dublany. — M. A. C.

II. Cestodes. — Tasiemce.

5 podicipina M. Szymaiiski 1904. Znahizlem tego

tasiemca w ogromnej ilosci okazow w jelicie cienkiem zausz-

nika (Podiceps auritus Lath.); 18 — V — 1903; Dublany. —
M. A. C.

9. - Hymenolepis furcifera Krabbe 1869. Kilka bardzo malych
okazow bez organow ptciowych jeszcze, w jelicie cienkiem za-

usznika (Podiceps auritus Lath.); 18—V— 1903; Dublany.
»0. — Hymenolepis COronilla Dujardin 1845. Kilkadziesiat okazow,

przewaznie bardzo duzych, w koncowej czrsci jelita cienkiego

podgorzalki (Fuligida ni/rora i Quid. : 17 —XI— 1906; Dublany.
•1.- Hymenolepis lanceolata (Bloch) 1782. 3 spore okazy w jelicie

cienkiem g§si swojskiej (Anser domesticus L.) znalazl s. p. Dr
Mieczyskw Szvmariski: XI— 1904; Odolanow.

•2.— Choanotaenia constricta Molin 1858. 10 duiych okazow w je-

licie cienkiem sroki (I'ica eandata h.\ 13—IV — 1905; Du-
blany.— M. A. C.

3.— Taenia Serrata Goeze 1782. 3 bardzo duze okazy w jelicie

cienkiem ps;i (Cauis familians L.); 3 -XI — 1904; Dublanv.

M. A. C.

4.— Dipylidium caninum L. 1785. Okolo 30 okazow, przewaznie

bardzo duzvch, w jelicie cienkiem mlodego psa (Cants famUia-

ris L.); 7—XI— 1*904; Dublany.— M. A. C.

IV. Acanthocephali.— Kolcoglowy.

• - Echinorhynchus anatis (Schrank) L. de Marval 1904. 3samce
i 10 samic doroslych (samice za zycia koloru pomarariczowe-

go) w koricowej cz§sci jelita cienkiego podgorzalki (Fuligida

nyroca (Gtild.)); 17—XI -1906; Dublany.
.— Echinorhynchus filicollis (Rud.) L. de Marval 1904. 1 sam-

czyk i 4 samice duze znalazl s. p. Dr Mieczyslaw Szymanski

w jelicie cienkiem kaczki swojskiej (Anas boschas L. dome-

sticus); XI— 1904; Odolanow.- M. A. C.



UzupeJnienie listy I, II, HI i IV *)

Podaje. tu tylko zmiane. nazw trzech dawniej wymienionych
gatunkow i cytuje. znalezienie wagra jednego tasiemca, rowniez
dawniej wspomnianego.

II Cestodes.— Tasiemce.

42.— Cysticercus Taeniae crassicollis Rud. 1810. Znaleziony przez

s. p. Dra Mieczyslawa Szymariskiego w myszy polnej (Mus
agrarius L.); Ill— 1905; Dublany.— M. A. C.

III. Nematodes.— Oblehce.
8— Cucullanus viviparus Bloch 1782 (CiniillaKus ehgans Zed., I)

IV. Acanthocephali — KolcogJowy.

Echinorhynchus rutili O. F. Mliller 1780 (Echinorhynchu
berosus Zed., I).— M. A. C.

Wykaz 2-gi

dostarczoDych przezemnie zbiorom

pomini^ciem okazow dostarczonych
a oznaczonych Uterami M. A. C. wyzej w tej liscie 2

).

I. Trematodes. — Przywry.
- Diplodiscus SUbdavatus Goeze 1787 (Bona temporaria L.)

1894, Dublany. — M. A. C.

fizyograf. Akad. Urn



6- Lecithodendrium ascidia v. Bened. 1873 (Pleeotus auritus L.),

1—1894, Dublany. — M. A. C.

7.— Tocotrema concavum Crepl. 1825. (Fuligula cristata Steph.).

Ill—1894. Dublanv. M. A. C.

9.—Asymphylodera perlata v. Nordm. 1832. (Tinea vulgaris Cuv.),

1894, Dublany.— M. A. C.

12.— Gorgodera cygnoides Zed. 1800. (liana temporaria L.), X —
1904. Dublanv. - M. A. C.

15.— Opisthioglyphe endoloba Duj. 1845. (Rana temporaria L.), X—
1904, Dublanv. — M. A. C.

23.— Hemisiomum spathula Crepl. 1 829. fButeo vulgaris Bechst.),

n—1895, Dublany.— M. A. C.

38— Notocotyle verrucosa Frohl. 1789. (Anas crecca L.), X— 1895,

Dublany.— M. A. C.

— Opisthorchis Sinensis Cobb. 1875. (Homo sapiens L), Asia

orientalis. — M. A. C.

Cestodes.— Tasiemce.

2.— Ligula avium Bloch 1782. (Colymbus septentrionalis L.). XI—
1896, Dublany.— M. A. C.

4— Triaenophorus nodulosus Pall.) 1781. (Esox lunus L.). XII
— 1902. Galicia. — M. A. C

23— Anomotaenia citrus Krabbe 1869. (Unmocryptes gallinula

Kaup.), X— 1895. Dublanv. — M. A. C.

24.— Aploparaksis filum Gtoeae L787. (IAmnocryptes gallinula Kaup.),

X-1895. Dublanv.— M. A. C.

29 — Anomotaenia microrhyncha Krabbe 1869. (Machetes pugnax

Cuv.), X-1895, Dublanv. — M. A. C.

30.— Hymenolepis tenuirostris Rud. 1819. (Fuligula marila L.). XI

1895, Dublany. — M. A. C.

36.— SchistocephalllS nodosus (Bloch) Rud. 1810. (Colymbus septen-

trioualis h.), XI— 1896. Dublany.— M. A. C.

111. Nematodes.— Oblehce.

3 — FilaHa strumosa Rud. 1819. (Talpa europaea L.), V - 1894,

Dublany.— M. A. C.

6.-Strongylus auricularis Zed. 1800. (Rana temporaria L.), Ill

—1904, Dublanv.— M. A. C.

12._0xyuris ambigua Rud. 1819. (Lepus cuniculus L), II — 1904,

Dublany.— M. A. C.



-Sclerostomum equinum O. F. Mull. 1784. (Equus cabattus L.),

1—1901, Lwow.— M. A. C.

Oxysoma brevicaudatum Zed. 1800. (Rana temporaria L), III

-1904. Dublany.— M. A. C.

AcanthocephalL— Kolcogiowy.



Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasia-

tnice (Archiptera)

zebrane w ci§gu lat 1904 i 1905.

Przez

Jdzefa Dzi^dzielewicza.

W tomie XXXVIII Sprawozdari Komisyi fizyograficznej przy-
toczylem gatunki Sieciarek x

) i Prasiatnic, zebrane przezemnie
w ciagu lat 1902 i 1903 w okolicach Lwowa i we wschodnich Kar-
patach w okolicy Mikuliczyiia. Przekonawszy si§, ze w tych oko-
licach mozna zebrac jeszcze wiele wiadomosci o pojawie i rozsie-

dleniu gatunkow tych owadow. badalem je takze w czasie pory
letniej roku 1904 i 1905. Nie ograniczalem si§ przytem do miej-

scowosci i stanowisk przedtem juz zwiedzanych, lecz zwiedzalem
takze inne miejscowosc^ i stanowiska tych okolic, dawniej nie-

uwzgl^dnione. We wschodnich Karpat;ich r<>/s/.<-rzylcm badania na
okolice w wi^kszej odlegtosci od Mikuliczyna i na znaezniejszej

wysokosci nad poziom morza polozone. W szczegolnosei zajalem sie.

w przeciq.gu letniej pory od korica czerwca do polowy sierpnia zba-

daniem stokow poludniowych pasma Wielkiego Gi rganu oraz szczy-

tow wznosza^cych sie. na tem pasmie: Chomiaka (1544 mtr. n. p. m.)

i w czgsci takze Siniaka (1664 mtr. n. p. m.) 2
). Uwzglednilem

') W poprzedzajacych ogloszeniacl

skrzydlych z doskonafa przemiaii:. [Xeun
ciarki. Al.y to naxwy, majace jeduakie zi

Sieciowki.

») DIugie i skaliste pasma gor.ki

datnienia ruznicy
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takze, jednak tylko pobieznie. wierzchowine.

ku dochodzilem do granicy Wygier, koto miasteczka Jasieri (Ko-

VV celu chociazby urywkowego przekonania sie. o pojawie tych

owadow w wyzszej gorskiej krainie w poznej jesieni przybyiem

pon<>wnie w r. 1905 dnia 5. pazdziernika do podnoza Chomiaka.

Tak w samym Blotku kolo brzegdw Prutca Gniloa, jako tez na

podnozach Chomiaka, lecz tylko do wysokosci okoJo 700 do 800

natrafialem wtedy jeszcze na pewne gatunki do obu

nionych rzedow owadow nalezace w doskonalym sta-

)wady te kryly sie. w trawach, po lodygach i lisciach burza-

noV, na gc\leziach a najwiecej miedzy szpilkami drzew, i gdy wzno-

sza.ce sie. sloiice oswietlilo schroniska tych owadow, wzlatywaly

w powietrze, a po krotkim locic zapadaly znowu do takich kryj6-

Natrafilem w tym czasie na gatunki nalezace do rodz'

>ej wv
<>\va<

wek. JNatrahfeni w tvm <v.asi<' na gatunki nalezace do rodzin: J§-

tek (Ephemeridae), Bagnowek (Limnophilidae) i Otwornic (Rhyaco-

philidae), zdarzaly si§ takze ^wierszezoloty (Plecoptera, olim Perlv-

dae) l

), nale£a,ce do rodzaju Leuctra. Jakkolwiek pewne gatunki,

naleza.ce do rodziny Sklepc6w (Psocidae) w okolicach nizej polozo-

nych nad poziom morza spostrzegalem do bardzo poznej jesieni,

nie zdolalem natrafic na zadne z nich w tej okolicy o tej porze.

Bylbym zabawil wtedy dluzej w tej miejscowosci w celu dalszych

poszukiwan. znalazlszy gatunki nowe dla fauny krajowej. lecz juz

dnia 8. pazdziernika snieg pokryl gruba, warstwa, stoki gorskie

i znaczne zimno. srinajace \v lod stoja.ee wody, zniweczylo resztki

tych owadow w doskonalym stanie. Pobyt ten chociaz krotki po-

uc/.vt mnie. o ile wczesniej owady te w jesieni przestaja, pojawiad

sie w doskonalym stanie w tej miejsoowosci na tak znacznej wy-

sokosci polozonej, niz w okolicach tej samej gorskiej krainy nizej

polozonych. W innych krajach gorskich Eu'ropy na mniejszej sze-
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rokosci geograficznej, jak w Alpach, spostrzegano te owady w do-

skonalym stanie w ciqgu listopada i nawet z pocza.tkiem grudnia.

W badaniach stokow pasma Gorganu Wielkiego doznalem
przyjacielskiej pomocy od c. k. lesniczego J P. Boleslawa Lustiga

w Blotku, za co wyrazam Mu niniejszem serdeczne podziekowanie.

Najwazniejsze stanowiska pojawu gatunkow w spiaie przyto-

czonych wyprzedzam blizszem okresleniem ich polozenia i natury:

1. W okolicy Lwowa:
Stawki. wie6 w polnocno-wschodniej stronie od miasteczka

Janowa polozona. Zbiory moje pochodza, z miejsc polozonych koto

drogi do tej wsi od stawu w Janowie koto Krolewskiej Gory wiodacej.

Czarny Kamien. Okolica piaszczysta, zalesiona, pagorko-

2. We wschodnich Karpatach:

Magorczyk. Potok niewielki. plynacy przez wawoz. zwany
takze Jetemskim w potowie przestrzeni mi^dzy wsia, Tatarowem
a Btotkiem. Wawoz ten zalesiony rozch\ga si§ po potnocnych sto-

kach wzgorz Magorv (1270 m. n. p. m.) i Magorczykdw (okoto

1050 m.).

Grobla. Potok plynacy w szybkim spadku po poludniowvch

stokach Wielkiego Gorganu od wierzehotka Grobti do drogi w Blotku.

Prutec Gnilec. Potok wielki, piynacy w rozworze, ci^-

gnaeym sie. mie/lzy polnocnymi stokami gorskiego pasma Dlugiem

(Dowha na mapie) swanego i potudniowymi stokami Siniaka i Cho-

miaka. Na mapie wojskowej ma porok ten nazw§ mylna Hliniec:

Miejscowi Huculi nazywaja go Ilnilak z powodu gnicia roslinno-

sci na jego moczarowatych brzegach.

ok plynacy w szyOKim spaclku przez przepa-

3cisty wawoz skalisty. dzielacy potudniowe stoezyska glazow pasma
Wielkiego Gorganu od zalesionyoh stokow potudniowych Chomiaka.

Na dolnym biegu tego potoku pmwadzi droga na wierzcholek stoz-

kowy Chomiaka.
Weredyk (po rusku: Werediwski potikj. Potok mniejszy od

Baraniego. plyna_cy od wschodu po poludniowycb stokach Chomia-

ka i wpadajacy w Blotku do Baraniego. Ujseie tyeh dwoch poto-

kow do Prutca Gnilca dzieli sie. na kilkanascie ramion. wytwarza-

iacych bagna w tej zapadlcj kotlinic.

Bogdan. Potok ui,!k!. kton-o hicg dzieli stoki potudniowe

Siniaka od takich stok.'.vv Chomiaka. Jest to najdluzszy potok na

calei tej przestrzrni stokow noludni-u vdi. plvnie po skalistvch pro-
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ramieniu mozna przedostac sie. i

la_ki na polnocnych podnozach wierzcholka

B a rani a. Wielka polonina, rozci^gaja,ea sie. na wysokoSci

wiekszej niz 1300 m. n. p. m. pod wierzcholkiem Chomiaka po

polnocnej stronie. La,ki te przy samych podnozach tego szczytu prze-

rywane sq, zaroslami karlowatych swierkow a na jednem miejscu,

gdzie najnizej przewija si§ granica kosodrzewia, wyplywa z czelu-

sci miedzy skalami obfite zrodlo.

Zaznaczam przy tej sposobnosci, ze nazwa wsi ze stacya, ko-

lejowa. Tartarow na mapach i w urzedach ruchu kolejowego

i pocztowego wprowadzona jest bledna. Jak si§ doktadnie dowie-

dzialem, nazwa ta pochodzi od tatarskiago szlaku i powinna brzmiec

Tata row. Takie samo pochodzenie ma nazwa wierzchowiny w Ja-

blonicy Tatarska przel^cz.

Sprawdzeniera oznaczenia w^tpliwych dla mnie gatunkow za-

jaf sie. prof. Franciszek Klapalek w Karlinie w Czechach, znany

jako znakomity specyalista w tych rzedach owadow.
Gatunki nowe dla fauny galicyjskiej oznaczone sa^ w tym wy-

kazie gwiazdka. Inne gatunki. w poprzedzajacych spisach wymie-

nione jako krajowe, przytoczylem w tym wykazie dla uzupelniema

dawniejszych podan o porze i miejscach ich pojawu. Sq. to gatunki

okolicami albo ilosciowo rzadkie. Niektore gatunki mylnie podane

w poprzedzajacych wydawnictwach sprostowalem po nalezytem spra-

dasciwej

Neuroptera.

Trichoptera.

Neuronia ruficrus Scop. Janow, przy stawie i przy drodze do Sta-

wek, 28. V.
— clathrata Kol. Janow. przy moczarku, 11. VI. 1 (j

1

.

Phryganea grandis L. Janow, 3. VI.— ohsoleta Hag. Janow, 21. VIII. Tylko na malej przestrzeni



is stii,,,,., Curt Mikulic/v

rkuw. 11,

^.12. VIII.

rm, Jopkiem blyszcz.icym sis iez^

;... ,.d 2S. V. do 11.

towareysko. JaMoni* n. 10. VII. 1 9.
vl autor Fr. Kiti.|.nlck. Iilotek pr/.v

i Weredyk do I'rutca 8. VII. 1 J

.

7JL 3 9. Skrzydla tego Kleczara sa oiemno zamglone

irwieniem Podobnv jest do St in] ii ,„„/„* Mi-'L- 6'. wtf-

U Klap. przedtem znalesiony byl w gdrach Siedmio-

fomtf Pict. Mikuli czyn, 16, VII. BJotek, 10. VII. Ze-

2*tM Curt. Mikuliczy n.' \±\ll.
"^ any.

kmkm Pill. Bogdan. ] .VII. Magdrezyk. w grotach brze-

vc.h. 2. VII. Blotek, 9. VII.

«t*rie«s Zett. Rodat];e/.e kolo Lwow
na sequax Ml* Bl t ek. 10. VII. 1 Q zah'Hala do swiatta

is. VII. \Y

ek. Barani. Boi



wschnfliiicli Karpatach. okazaly sie. myl-

ol. znana jest dotychczas z ziem polskich

tylko ze Sla^ka.
* Eerlisoptenix bzirthiilnrirzii Klaj>. m>v. sp. Mikuliczyn, 10 i 13.

VII. Barani, 3. VII. Blotek, 18. VII. Podawanego poprzednio

z Karpat wschodnich gatunku: guttulata Pict. w gorach

tych niema, dotychczas znaleziono go tylko w Tatrach.

— madida M'L. Bardzo rozpowszechniony w okolicach Mikuli-

czyna i Tatarowa od drugiej polowy sierpnia do poznej

jesieni.

Psilopteryx psorosa Kol. Jilotck, przy ujsciu pobocznych potokow

do Prutca, 7. X.
* Chaetopteryx obscurata M'L. Blotek, 7. X. 1 Q.
Apatuuut meridiana M'L. Pierwotnie odszukany w Pireneach gatu-

nek ten jawi sie towarzysko przy potokach w blizkoSci £*d*

del na stokach Chomiaka od lipca do pierwszej polowy

kolo schroniska w polskiej Ko-

Sericostomatidae.

Serirostoma timidum Hag. Blotek, od 21. VI. do 18. VII. Po<

zachodu storica polatuje nad droga,. 9 czestsza od tf.

Goira pihm Fab. Mikuliczyn. 15. VII., 8. VIII. Przy poto

S. VIII Wiecz-.r-.u

Lasior<>/Jia/a !»<s<i/ ;s Kol. Mi
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miejsca i ich pochewki rozkowate, z drobnego piasku uro-

bione, do kamieni przyklejone, wygla,daja. jakby grzybko-
wate narosla. Razern z L. commutatus M'K. javviq sie. ga-

tunki: aterrimus Steph. i bilineatus L.

Oecetis ochracea Curt. Usiada na piaszczystych scianach Krolewskiej
Gory w Janowie w cia.gu lata.

Hydropsychidae.

Ht/dropsyche /'ii/vipt* Curt. Mikulirzvn. Tatarow w sierpniu.

— anguztipennis Curt. Janow 3. i 18. VI. Wiruje w gromadkach
przy sluzach stawu i obsiaduje krzewy i drzewka rosn^ce

na brzegach.
— instahilis Curt. MikuliczyiK 28. VII i 8. VIII. Wodosowke.

te. z pstremi skrzydlami odszukalem dopiero w ostatnich la-

tach we wschodnich Karpatach.
* Dolophilus'i sp. pokrewny z copiosns M'L zatrzymal Dr Piotr

Kempny w celu dokladnego sprawdzenia. Jawi sie. przy po-

tokach "w okolicy Mikuliczyna w drugiej polowie lipca.

* Wormaldia triangulifera M'L. Blotek pod Chomiakiem 20. VII.

Zeniec 25. VII. Dawne przytoczenia gatunku sulmigra M'L.

sq mylne i wszystkie okazv dntvrzaeo nalc/.a do gatunku

triangulifera ML, co sprawdzil Fr. Klapalek. Gatunek oed-

pitatis Pict jest pospolitszym we wschodnich Karpatach.

Plectn>ai*i>ti<( c<»t«pcrm Curt. - Blotek przy moczarku zrodlowvm
w lesie 2d. VI. 1 j\

Polycentropus multiguttatus Curt. Mikuliczyn przy Prucie 3. VIII.
* finodn H^tnrh-ii ML Mikuliczvn przv potoku Nicresnvm 21.

VII. Przv strunivkacii wpadajac vc'h d., Zeriea 9. VIII. Po-

jedynczo i fcylko na pewnycb miejsea,!,.

Rhyacophilidae.

Rhyacophila nubila Zett. G-atuuek hard/... rozpowszechniony w krai

nie wschodnich Karpat. Jawi sie. na podgdrzu od drugie

potowy maja, w wyzszej krainie gorskiej przez lipiec i czer

wiec. W Blotku natrafiany w r. 1905 7. X.
— fasciatu Hag. Potok Grobla 23. VII. Bogdan 11. VII.

— septmtrionis ML. Blotek 7. X. 1 j\— * Mocsan/i Klan. Potok Magorezvk 29. VI. 2 i 6. VII. 3 J
1 Q. Barani 10. VII. 1 £. Bogdan i. VII. i Q. Mikuli-

czyn, Potok Nieresnv 21. VII. 1 rf. Zeniec 3. VII. 1 Q.
— obliterata ML. Mikuliczyn, Potok Nieresny 8. X. Blotek 7.

X. (razem 4 J t Q).



lllnjacuphila tristia Pict Gatunek ten pojawia si§ w znacznej ilosci

przy potokach: Baranim i Bogdanie w czerweu i w lipcu.

— philopotamoides M'L. Po dokJadnem sprawdzeniu tego ga-

tunku przekonaJem si$ ze oznaczenie niektorych okazow
w zbiorach krajowych ze wscli-iiinrh Karpat jako hirticornis

M'L polega na pomylce, spowodowanej wielkiem podobien-

stwem tych dwoch gatunkow. Philopotamoides M'L. zauwa-

zany czesto przy potoku Baranim od 30. VI. do konca lipca.

Przy potoku Grobla 23. VII. Przy gornym doplywie do Bog-

dana, na przeleczy dzielqcej Siniak od Chomiaka. na wy-
sokosci okoto 200 do 1300 mtr. n. p. m.

— * laevis Pict. Otwornice, te z prawie przezroczystemi skrzy-

dlami i delikatneni uz\ Ikowaniern skrzydel schwytalem pierw-

szym razem przy zrodetku w Btotk'u pod Chomiakiem r.

1904. 5. VII. 2 ($. Mniemaleni. ze scliwytanr okazy sa. Wor-

maldia occipitalis Pict.. jawi^ea. sir na tych samych miej-

scach i do Rhyacophila laevis Pict. bardzo podobna,. Dopiero

po przekonaniu sie o roznicy. zebratem w r. 1905. wiecej

okazow B. laevis Pict przy zrodetkach w Btotku od 10. do

20. VII, zas przy zrodetku sptywaja.cem do Zerica 25. VII.

1 rj\ Miedzy liczniejszemi f^, jest 9 bardzo rzadka.. Pier-

wotnie znanq byta ta Otwornica tylko z Francyi.

Agapctus comatus Pict. Mikuliczyn przy Prucie w pocz^tku sierpnia.

— * delicatuhis M'L. Na belkach mostu nad Prutem w Miku-

liczynie od 15. VII. do 5. VIII. rzadko zauwazany. (Ozna-

czyl Dr Piotr Kempny).
Przy strumyku wpadaj^cym do Zeiica

Hydroptilidae.

Hydroptila fewora//s Kit. Mikuliczyn. Na belkach mostu nad Pn

Myrmeleontidae.

is L. Janow Bardzo wyraznie
uy na przedlesiu rosn^cej 11. V

p,i pallida Schneid. W par

ku, 29. VIII. Przedtem od

skiej wschodnich Karpat.



Chrysopa fiava Sc<>p. (vittata Br.). Zubrza kolo Lwowa 31. V. na debie.— septempunctata Wesm. W parku miejskim we Lwowie 20. V.

W Wulce na przedmiesciu Lwowa 22. VI.
— vulgaris Schneid. i perla L. sa najzwyklejszymi gatunkami,

jawia^cymi sie. na stokach Chomiaka \\ ciagu lipca, zas inne
gatunki do tego rodzaju nalezqce sa, w tej okolicy o tej po-

rze bardzo rzadkie.

Micromus paganus VilL Blotek. na buku 12. VII.
— aphidivorus Schrnk. Zubrza 8. IX. Zimnawoda kolo Lwowa

13. IX. Jawi sie. wylaeznie na olchacli (Alum ghdimsa).
3 okazy.

Drepanopteryx phalaenoides L. Janow 18. VI. Jedyny, ciemniej od
typowych zabarwiony okaz jako odmiana. Blotek 6. VIII.

Megalowus hirtus L. VV Gnilcu na swierkach 9. VII. bardzo rzadki.

Hemerobius elegans Steph. W parku miejskim we Lwowie 20. VI.

3 okazy na swierkach.
— inconspicuus M'L. Janow, na przedlesiu na sosnach (Pinus

sihestris) 18. VI. 3 okazv. Pojawia sig tylko przez kilka dni.

— mfidulus Fab. fochraceus Wesm.). Janow 2. VI. Bogdan 5 VII.

Barani 31. VII. Gorgan Buraczowski 10. VII. Na drzewach
szpilkowych pojedynczo natrariany.

— mirans Oliv. Blotek 21. VII. Barani 31. VII. Jablonica 21.

VII. Xa swierkach i bukueh natrafianv.

— humuli L. mr. orotypus Reut (nee Wallgr.) Gnilec 10. VII.
— marginatum Steph. Barania ;okolo 1200 mtr. n. p. m.) 31. VI.

na buku. Vv/.rb-c,'. Tatarska w Jablnniey na granicy w^gier-

skim we Lwowie 29. VII. CzQsto natrafia

>/.)»]' lku'.weh. najc/.Qsciej na swierkach.

atrifrons ML. W parku stryjskim we
na modrzewiach (Punts larix).

nervosus Fab. W parku miejskim we Lw



Blotek od 27. VI. do 20. VII.

pojedynczo i rzadko natrafiany

Gatunki krajowe do tej rodziny naleza.ce zostana. nalezycie

odroznione i oznaczone po wydaniu monografii przez specyalist§

Dra Giinthera Enderleina w Berlinie.

Coniopteryx ladea Wesm. Przel^cz Tatarska przy graniey w^gier-

skiej. na swierkach 7. i 23. VII.

— psociformis Curt, wedlug Dra G. Enderleina nalezy do ro-

dzaiu Conventzia i jest gatunkiem pineticola Enderk W po-

wyzej przy lactea podanej miejscowosci 14. VII.

Sialidae.

Sialis lutaria L. Janow przy stawie 28. V.
— fuliginosa Pict. Blotek 3. VII.

Baphidia notata Fabr. (media Burm.). Przelecz Tatarska przy gra-

nicy w§gierskiej kolo drogi serpentyny 7. VII. 2 9- ^rzJ
potoku Baranim 9. VII. 1 J. Pihy kolo Tatarowa 28.

VII. 1 Q z glowa. cala. rudawo czerwona., czem rozni sie.

od typowyeh okazow, ktore maja. glowe. smolowo czarna.

z rudawa. strzalk.'i przez srodek wierzchu glowy. ei^gnaea,

sie. od okolicv rzola do przedtulowia. Wszystkie te okazy

zebrane na swierkach. Barania przv zrodle (okolo 1300 mtr.

n. p. m) 3. VIII. 1 Q usiadla naV^ce kosodrzewia.
— a/finis Schneid. (flavipes St. ph. W Gnilcu na swierkach 26.

VI. od 1. do 26. VII. kilka okazow, 9 czesciej natrafia-

na od tf.— laticeps Wallgr. Brzuchowice kolo Lwowa w czerwcu 1 y
(zebral E. Scheehtel). Rardzo rzadki <ratunek.

— Ratzeburgi Br. W Mikuliezynie 2 VIII. 1 9 (zebral Dr
Antoni Lomnicki).



A r c h i p t e r a.

Ephemeridae.

* (aeiiis i/imidiata Steph. Nad potokiem Jablonica miedzy Jablonica,

a Btotkiem 21. VII. Gromadnie.
— halterata Fab. Janow. przy stawie 2 i 12. VI.

C/oeon rufulum Miill. Mikuliczyn 30. VII.
* Habrophlebia lauta Br. M'L. (Potamanthus cinctus Pict.) Mikuli-

czyn 30. VI., 15. i 21 VII. w gromadkach.
Ltptophlebia marginata L. Brzuchowice 17 i 22. V.
* Ephemerella ignita Poda. Mikuliczyn 28. VII. W gromadkach

w malej ilosci. Oznaczyl Fr. Klapalek.
Ii<i:

:fis llhodani Pict. Janow 3. VI.
— binoculatus L. Janow 3. VI. Towarzysko przy stawie.

lihitrogena semicolorata Eat. Blotek. W Jablonicy na przel^czy Tatar-

skiej okolo potowy lipca w najwiekszej ilosci pla,sa nad po-

tokami i drogarni. Jawi sic od lipca do poznej jesieni.

W Blotku pod Chomiakiem odniiana / bardzu ciomnt'ini. /.l>-

cisto zoltemi, przy nasadzie zabarwioncmi skrzydlami. Xaj-

pozniej w r. 1905 zauwazana w Blotku 7. X.
* — gorganica Klap. nov. sp. Oznaczyl Ft. Klapalek i ogfasi opis

tego nowego gatunku. kti'n-v spi'str/c^alem towarzvsko: przy

potoku Baranim 10. VII. W blizkosei zrodla na Baraniej

(okolo 1300 mtr. n. p. m.) 27. VII.. gdzio plasalo wiecej

okazow nad kosndrzewiein. rosnacvni nkulo stru<: strumvka.
odplvwajact^o zc /nulla. Przv U.-danie 18. VII.

Eptorus assimilis Eat. Rozpowszeebn.ona .lotka w okulicv Mikuli-



trafiany. Blotek, Gnilec; od 1torica lipca po

na drzewach szpilkowyc h CZ.gsto natrafiany.

l)tih!ii(-/rrohtia /asfiftta Fab. Ja na korze pni

Psoctis sexpiuietatu* L. (Rozni siy od wc/jor tern, ze pierwszy ma
skrzydla ze znamieniem niewvraznie ciemno zamglone. zas

drugi vvvrazniiM'irinno siini^i.waiiiM. 1'r/v putoku IVlzimnnvm
na brzegu boru 23. VII. Kulparkow koto Lwowa 2. VI.

— nebulosif.s Staph. Zabrza koto Lwowa 8. IX. na debach.

Stenopsocus Laehlani Kolbe. Barania i na stozku Chomiaka 3. VIII.

na kosodrzewiu i na bukaeh.
— immaculatus St. Blotek. Przeleez Tatarska na granicy w§gier-

skiej. Na swierkach i bukaeh najczcsciej narratiany od 10.

do 31. VII. Na stozku Chomiaka na kosodrzewiu 3. VIII.

Holoneuria uitipiuictitta Miiil. \V parku strvjskiin we Lwowie 9. VI.

na modrzewiach. W Btotku w cia.gu lipca. Na najwyzszem
stanowisku na szczycic Ciiomiaka ( i.~>44 mtr. n. p. m.) k'ilka $
r.[C/A) biegalo na gtazach 31. VII. Rzadkie bezskrzydle 9
natratiatem na zeschlych galeziach swierkow.

Elipsocus laticeps Kolbe. W parku miejskim we Lwowie 22. VI.

W okolicy Mikuliczyna 26. VII. Janow, na debach 21 i 29. VIII.

— hyalinm St. Na bukaeh w lasach okolo poloniny Baraniej

rzadko rosnacych na wysokosei nad 1000 mtr. n. p. m. 31.

VII. i 3. VIII. 5 okazow.
I'hilotiu-sHs Jlavlrrps St. R/.adko w cia.gu sierpnia 190") na stokach

Pterodda )Zl,daria L. W znar-znej ilosei pojawil Sie w lesniowSw*
na Hiotku )mvv koneu lipca!

CoedUm tttrbomi$ li'L. \V Btotku. Xa przeleczv Tatarskiej przy

granicy wegierskiej 21. VII., 1. VIII. Naf stozku Chomiaka
w krainie ko.sudrz«'wia. 3. VIII. Pojedynczo.

— piceus Kolbe. W Btotku na przedlesiach 1. VIII. Na przed-

lesiu przy Baraniej 3. VIH.
Peripsocus phaeopterus Steph. Btotek 19. VII. Gnilec na przedlesiu

t. VIII. Zauwazam, ze w cia^gu posusznego lata 1905 poja-

wito siy o wiele mniej Sklepcow (Psocidae) w porownaniu do

przv'ujsriu potokow do Prutoa 10. i 21,». VI.

1 c3 2 Q.
ha digitata Kemp. Na
13. VII.

stokach Bura



* Leuetra annul,, K. -mp. Mikuliczv.i ->{). VII. Gh-miak 9. i 20. VII.

Przv zrodlach.
* - 9 Mortoni Kemp. Chomiak 15. VII.

Nemura variegata Oliv. W Blotku przy potokach w ciqgu lipca

czesto natrafiana.

* — nov. sp. liajblizi'j spokrewniona z nxirginata Pict. Przy sa-

mem zrodle na iinranicj \u> kosudrzewiu 31. VII. Nie zwr<'>-

ciwszy szczegolnej uwagi zebralem tylko 1 okaz a do opisu

trzeba wi§cej nka/.-iw. ; Oznaczyl Fr. Klapalek.)

lsopteryx torrentium Pict. Blotek. Podziemny. Bogdan. Od 5. VII.

do 1. VIII.

Cloroperla sudetica Kol. Klapalek odroznil okazy do tego gatunku
naleza.ce od rivulorum Pict. poniewaz nie bylem pewny w na-

lezytem odroznieniu. W Jabtonicy przy potokach mi^dzv
wzgorzami. W Blotku. Przy Bogdanie. Od 5. do 18. VII.

zauwazany.
* Arcynopteryx curpathica Klap. Nowy ten gatunek w literaturze

* oznaczyl Fr. Klapalek. Zauwazalem go do3c cz^sto przy po-

toku Baranim od 26. VI. do 9. VII. Przy Bogdanie 5. VII. J
z przykroconemi skrzydlami jest liczniejszy od szeroko-

skrzydiej 9.
* Dictyopteryj- intr/cata Pict. Oznaczyl Fr Klapalek. 5. 11 i 18 VII..

tratilcin na kulnnie. zFzona z kilknnastn okazow lazqcvch



Spis motyli
zebranych w powiecie stryjskim

Jul. br. Brunicki.

ek znalezionvch osobiscie, albc



szcza w cieple noce letnie przed burza. lub deszczem. Jestem prze-

konany, iz swiatlo tej lampy widoezne jest az po gory mikolajow-
skie, bagniste okolicc Medcnic i nz \n< Hokidy stryjskic i skolskk*.

Skutkiem tego duzo mam gatunkow, ktore z pewnoscin nie na mo-
jem scisle terytoryum, t. j. nie w samym powiecie stryjskim sie.

wychowaly; poniewaz jednak u mnie zostaJy zlowione, przeto je

wymieniam i wykazuj§. gdyz de facto zwierze. nie zna granic po-

wiatu, zakreslonyidi downline przez ezlowieka.

Nie mam ani biblioteki obfitej lepidopterologicznej, ani do mej
dyspozycyi zbioru porownawczego. oznaczylem tez sam tylko mala,

ilosc gatunkow lub odmian najpospolitszych i najlatwiejs/.veh do

oznaczenia, reszte, raczyl oznaczyc a calosc" skontrolowac p. prof.

Dr. Stanislaw Klemensiewiez, ktoremu oprocz tego zawdzieczam
wiele cennych uwag. Uwazam to za moj obowiazek podniesc to

wdzi^czam mozliwosc podania teraz dokladnego spisu ez^sci zebra-

nych tu motyli, oraz wypowiedzenia nadziei, iz dalsze rodziny zdo-

tam przy Jego pomocy uporza.dkowac i podae tu do wiadomosei

w latach nast§pnveh.

Uklad caty zbioru mego i spisu opiera sie. na katalogu Stau-

dingera i Rebela (Catalog der Lepidopteren des palacartetisohen

Faunengebietes von O. Staudinger and II. Rebel, III Aufl. Berlin

1901), numery tez podane w nawiasie po nazwie gatunkow odnosza.

sie. do tego katalogu.

Gatunki i odmianw zebrane przeze mnie pierwszcgo w Gali-

cvi oznaezam gwiazdka/'(*). Trzv z nieli. mianowieie Arsil. Albove-

n'osa Goze. At/rotis Strigula Thnbg. i Tap},,. Fnlva lib. podal juz

w swei pracv Dr. S. Klemensiewir/ S,„au ,/,!. Knm. fiz. T. XL.)

Papilionidae.

Papilio (L.) Latr.

1) W maiu i czerw<



3. Mnemosyne L. (36) YV pierwszej polowie czerwca pospolity

na la,kach zwlaszcza le^nyeh; 5. VII. zlapane na Magorze okazy

Pieridae.

Aporia Hb.

4. Crataegi L. (38) W czerwcu zwykle pospolity; nieraz bar-

dzo pospolity, wowczas g^sieniea wyrza,dza dotkliwe szkody w sa-

dach. Powinien bye t^piony.

Pieris Schrk.

5. Brassicae L. (45) Zwykle vv dwoch pokoleniach, w maju

i poczatku ezerwca, nast§pnie w sierpniu. Gaaienica wyrz^dza do-

tkliwe szkody. ogryzajac nieraz do szcz§tu kapusty. Powinien by6

t§piony.

6. Rapae L. (48) Rzadszv «.d poprzednich, w ci^gu sierpnia,

28. VIII. na Zeleminie.

7. Xapi L. (52) Pospolity. wystepuje w dwoch pokoleniach,

znacznie mniejszej wiosennej i wiykszej k-tnioj (<jcn. (test, Xapaeae),

pierwsza w polowie i poczatku inaja. druga przez caly sierpieri.

Euchloe Hb.

8. Cardamines L. (69) Przez miesiae maj, $ pospolite i cze-

sto na wilgotnych lak.idi p<> kilkanascie widywane. Q natomiast

tylko raz znalazlem w Jamielnicy 14. V. na rnokrej la,ee na wzgo-

rzu nad rzeka. Stryjem, 3. VI. 1907 znowu 1 9 na tern miejscu.

Nawet w locie mozna ja. rozroznic od podobnych zreszta. pozornie

Pieris Xapi. gdyz zielony spod skrzydel zaraz w oko wpada.

Leptidia Billb.

9. Siaapis L. (81) W poczatku maja pospolity: poteni bywa

w sierpniu. leez nie czesty.

10. Hyale L. (98) Od korica lipca

szasem do korica sierpnia. na polach i i

em go jeszcze w pazdzierniku w cieple



Gonopteryx Meac

124) Na wiobu« bar

ie iuz w poczatkacl
<-,,-tv

Nymphalidae.
Nymphalmae.

Apatura F.

12. Iris L. (131) Dosyc cz§sty. zwlaszcza na wilgotnvch dro-

gach lesnych; siuda eh.-tnic w pnludnn- na mokrvcdi miejscach. na

odchodach zwiorzar i ludzi, a oawet na Scierwie. 22. VI. 19(H) okazy
swiezo wyl^gle, zreszta, zwykle dopiero mi^dzy 5. a 12. VII.

13. Ilia ScliilV 132i'Cz^tv i zwvkle u-^polnie z poprzednim
latajaev w lesie na miejscaoli do .-dorica wvstawionvch; zreszta. jak
poprzedni mi^dzv 5. a 26. VII.

- Ilia ab." (et v.) Chjtie Schiff. (132 b) Rzadki, iniydzy Ilia

14. /'o/.////' I, , I ;-il)> Widziak-m i zlnwilem dwio. niecu zlatam-

d. 17. VII. 1904 na l.-jce wsrod lasow na Koivzankach p.,d

V u r. 13 VI 1907 ' .'wilrnf 2 T w :



19. Urticae L. (157) Pospolity wszedzie, na wiosn§ i w lecie,

oraz w jesieni, gdzie tylko rosnie pokrzywa. .Jeden okaz zlowiony

5. VII. na Magorze. tak maty, iz prawie moge go uwazae za u.

(ef ab.) Urtkoidrs V. d. \V.. nalezara, «lo fauny poludniowo rosvjskiej.

20. Xanthohtrh,* Ksp. I Co, ZnalazJem w raaju 1906 cale

gniazdo juz doroslych gasienic na brzegu lasu na Sa/ir capraen;

z nich wyehowane wszystkie okazy, jakie main. wyl§gly sie.

w czerwcu. bardzo dobrze. Zivszta nie Hpotkalom go nigdy na wolnosci.

21. Polychloros L. (161) Bardzo pospolity w drugiej polowie

lata i w jesieni: lubi zalaivwar do mie>zkan i tu zimowac. W lu-

tym 1906 w dnie cieple widzialem go latajacego na dobrze ogrza-

nom miejsrn \v ogrodzie.
22.' Antlopa L. (162) Nie corocznie cz§sty; w czerwcu 1905

w Stawsku przy drodze na lace poroslej drzewami, zresztq, w je-

sieni w rzadkich lasach i przezimowany w kwietniu w tych samych
polozeniach spotykany.

Polygonia Hb.

23. C- album L. (166) Pospolity na lakach lesnycb. 22. V.

1906 ztowilem okaz zupelnie typowy" gen. aest. (Hutchinsonii Rob.),

zbvt dobrze utrzymany. bv to by! okaz przezimowany, zwlaszcza

iz\viosna 1906 byla niezwykle wczesna,

Araschnia Hb.

24. Levana L. (169) Na wiosne. bardzo pospolity, zwlaszcza

na brzegach lasow, glownie w raaju.

— Levana ab. Porima 0. (169 a) Tylko jeden okaz z Bere-

znicy 22. VII. 1904. nie zupelnie typowy i nie swietny; biate pla-

my silnie zabarwione zotto. natomiast rvsunek w kacie wewn^trznym
przedn. skrzydel nie wyrazny.

— Levana gen. aest. Prorsa L. (169 b) Od drugiej polowy
lipca do polowy sierpnia pospolity; bywa jeszcze pozniej do pa-

Melitaea V.

25. Maturna L. (172) Tylko pojedynczo spotykalem w lasach

na lakach w pierwszej polowie czerwca, Moze mniej zmienny ga-

tunek od innych nastepnych.

26. Aurinia Rott. (175) Rzadki gatunck znaleziony w polo-

wie czerwca; mam tez oka/, z lat dawnicjszveh. mniejszych rozmia-

row i cokolwiek przypominaj^cy forme, lberica Ubth.
27. Athalia Rott. (191) Pojedynczo znajdywana, miedzy 2. VI.

a 17. VII. W Kruszelnicy (na stokach Parazki) znaleziona 2. VI.;



27. VI. znalazlem w Korczynie okaz przypominaj^cy cokolwiek

szwajcarska. ionut' v. BcrisaU Riihl

— Athalia ab. Corythalia Hb. (191 a) W dwoch egz. znale-

ziona, w Korczynie 17. VII. i w Kruszelnicy 2 VI.

28. Aurelia Nick. (192) v. Bntomartis Asmaim. W dawniej-

szych latach w Podhorcach znaleziona.

29. Dictynna Esp. (195) Pojedynczo znajdywana kolo Podho-

rzec, rowniez w Kruszelnicy, w polowie czerwca.

Argynnis F.

30. Selene Schiff. (204) Pospolity gatunek, pojawia sie. w pierw-

szej generacyi w poczatku czerwca. uastepnie w drugiej generacyi

w drugiej polowie sierpnia.

31. Euphrosyne L. (208) Rzadki gatunek; znalazlem w czasie

miedzy 6. a 15. V. 1903 w Podhorcach trzy egzemplarze.

32. Lathonia L. (225) \V kwietniu i maju dosyc rzadko spo-

tykana, natomiast w lipcu, Bierpniu a zwlaszcza we wrzesniu po-

33. Aylaja L. (230) W poczatku lipca czesto spotykany ga-

tunek na dolach; rowniez w Lawocznem i na Magorze

34. Niobe L. (231) Czesto spotykany gatunek w polowie i w koncu

lipca, w Libochorze 1. VIII. Sklania sie. *atwo do melanizinu. czego

dowodem zlowionych kilka, i cz§sto spotykahveh okazow.
— Niobe ab. Ens Meig. (231 bi Czesto spotvkana i zlowiona

5. VII. w Podhorcach. IT. VII. w Korczynie, 1. VIII w Libochorze.

nawet 28. VIII. na gorze Zclcmiii k..lo Skolego.

35. Adippe L i232) Rzadsza ..d poprzednich, 4. VII. w Pod-

horcach i 20. VH. w Berezuicv na la.ka.ch u brzcgow lasu.

36. Laodiec I 'alias. (234) .Stosunkowo ezystn fowiony gatunek.

w czasie miedzy koncem lipca a polowa. sierpnia na takaefi lesnych,

zwlaszcza na kwiatach ostow itp wraz z .t/r/. I'apltia.

37. Paphia L. (237) Prawie pospolity gatunek w drugiej po-

lowie lipca do drugiej potowy sierpnia. cEociaz widywalem okazy

jeszcze we wrzesniu; lata w skwarne dnie na lakach lesnych.

Sklonny do zmian melanistycznych, m. i. mam j

1 w Podhorcach

15. VII. 1905 zlowionego, u ktdrego plamy na tylnyeh skrzvdlaeh

sa podobnie rozszerzone. iak na przcdnich u normalnych okazow;podobnie rozszerzone, jak na przednich a normalnyeh okaz

pasy srebrne spodu tylnyeh skrzydel zlane

strony nasady skrzydeL brzcg silnie rozowy.

Satyrinae.

Mehmargia Me



. (277 b) Meissn. Mam tylko

zelnicy na stokacb Parazki.

; w lasach na dolaeh rzadki,

nn. na Zelcminie, na Tro-

Zl.miiem 1. VII. 1903 pare na Tro-

42. Liijejt L. uJ(>2) Na lakach 1-snyh. na dulacli rzadka; zna-

m raz ladny okaz w Bereznicy 4. VII; natomiast w gorach

3ncu lipca i poczatku sierpnia pospolita.

— Liffeu var. Adyte Hb. (302 a) W lipcu wcale nie rzadki

Satvrus iLatr.) Westw.

rarge rib.

>tgr. (385 a) 7. VII. 1907 w Sko
u-vm pod Korezanka. dwa okazy

W lipcu na lakach i w lasach gorskich;

W czerwcu pospolity gatunek.

Aphantopus Wallgr

poapolity motyl, znaleziony tak samo w siei

w gorach v.n Sknlem. up. 'na Zelcminie. w i

49. .lurthm L. (402 1 tt.spolity vvsz.-dzio na duhich od korica

,vca do polowy lipca.



Coenonyinpha lib.

50. Hero L. (426) W czerwcu. zwlaszcza w pierw

cz§sty gatunek przewaznie po lakach niokrvch; niai

nemi plamami na tylnycli skrzvdlach i z jedna. a u dm
plamami na przednich.

51. Iphis Schiff. (427) Na dohudi spotykany na la.

28. VIII. 'na Zeleminie. Man. kilka Ivp6w co do wyd
na skrzydlach.

— Iphis ah. Anaxagoras Assmus. (427 a) Jeden
plarz ze Skol<-.,. /.lowu-nv 17. VII 1i)()4.

52. I'«wrh!h<> L 440) Na nmkrycli lakach pos]

Skolego 21. VI.

'

53. 7^//o>/ Rott. (443) VV polowie lipca cz§sto wi
tyl na dolach; w Lawocznem znalezionv 2. VI.. na Trosc

— TTpfctw y. 1'hiloxeiiu* Esp. (443 a) W czerw<

w lesie w Podhmvach widvwana odmiana.

Erycinidae.

Nemeobiiis Stph.

L. (461) D. 5 czerwca 11

Lycaenidae.



UM.CK,

Zephyrus Dalm.

58. Quercus L. (482) Rzadki,

59. Betulae L. (492) Rzadki w
it, zlowilem okaz wcale niezly w

lasach. /. wykle w koi

,v> sierp

Chrysopha mis Hb.

60. Virgaureae L. (500) Jedyily okaz zlowilem w Strzalki

nabrzegu lasu. wsrod zboz dojrzewaja.cych 16. VII.; byla to ladna Q.
61. ? Dispar Hw. (508) Rzadki; mam tftf zlowione na brzegu

lasu w koricu czerwca i pierwszej polowie lipca. ktore niczem nie

roznia, sie. od formy glownej.
— Dispar var. Butilus Wernb. (508 a) Rzadki; lowitem go

na tqkacb lesnych od koiica lipca do pocza.tku sierpnia.

62. Hippothoe L. (510) W drugiej polowie czerwca niezbyt

63. Alciphron Rott. (511) Jedyny okaz znalazlem 30. VI. 1906

w Tuchli, na zrebie lesnym nad Kolonia. wakacvjna..

64. Phlaeas L. (512) Pospolity w czerwcu oraz w drugiej ge-

neracyi w drugiei polowie sierpnia
'65. Dorilis Hufn. (513) W sierpniu pospolity; 1907 w po-

cza,tku listopada widziany w ogrodzie w Podhorcach.

Lyeaena F.

66. Argiades Pall. (540) Stosunkowo rzadki. w drugiej polo-

wie sierpnia, na polach, l^kach itp.

— Argiades gen. vern. Polysperchon Berg. (540 c) Mam tvlko

] -f zlowione w Podhorcach 10. 22. i 26. V.
67. Astrarche Bgstr. (o89) Zdaje sie. nader rzadki. gdyz nuim

tylko jedne Q zlowiona. w Podhorcach 4. VIII. 1905.
68. Eumedon Esp. (592) W Bereznicy na la_kach lesnych wil-

gotnych okolo pierwszej polowy lipca niezbyt rzadki. Mam w zbio-

rze jeden okaz bardzo podobny do ab. Speveri Husz., drugi taki

sam dalem p. prof. Dr. Klemensiewiczowi; oba zlowione w okolicy

podat w piqtym Przyczynku w r. 1905 (Sprawo-

zdanie Kom. Fiz.) p. Dr.

69. Icarus Rott. (604) W po!<

pniu nader pospolity. shda ch§ta
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70. Semiargus Rott. (637; Pospolity na dolach ud kodca czerwca
do polowy lipca, nastgpnie w polowie sierpnia. W gorach rowniez
znajdywany, 31. V. 1907 zlowiony tf w lesie w Bereznicy.

71. Gyllarus Rott. (638) Rzadki stosunkowo; znajduje. go
w koricu czerwca, czasem juz w drugiej polowie po lesnych lakach
w Podhorcach i w sasiedztwie blizszem.

72. Alcon F. (644) Rzadki na mokrych lakach i ugorach
w lipcu.

73. Euphemus Hb. (645) Rzadki, glownie na lakach; w Kru-
szelnicy znalazlem go juz 21. VI.. na Magorze 5. VII.. w Podhor-
cach 24. VII.

74. Avion L. (646) Rzadki, kolo Podhorzec na lesnych lakach
okoto polowy lipca, na Magorze juz 5. VII. W roku 1906. w kto-
rym wszystkie gatunki o wiele wczesniej sie. pojawialv niz nor-
malnie, zlowilem go juz 29. VI. w Podhorcach.

75. Areas Rott. (648) Rzadki; mam tvlko iednego rf z Pod-
horzec 10. VII. i 2 9 z 19. VIII.

"

Cyaniris Dalm.

76. Argiolus L. (650) Nie cz§sty, w maju i czerweu lowionj
na dolach.

_

— Argiolus gen. atst I'arvipuNcta Fuchs. (650 a) Rzadszy.
w pierwszej polowie lipca na lakach lesnvch.

Hesperiidae.

Pamphila (F.) Wats.

77. Palaemon Pall. (653) Pospolity w lasach, na lakach i dro-
gach w maju. glownie w czerweu, bywa jeszcze w lipcu.

78. Silvius Knoch. i"..")l Widzi.-i'lem i zl..wilem raz jeden tylko
okaz tf a to 12. VI. 1904 w Podhorcach w lesie.

Adopaea (Billb.) Wats.

79. Thamnas Hufn. (662) Czesty na lakach lesnych od polowy
lipca do polowy sierpnia.

Alidades (Hb.) Wats.

80. Comma L. (670) Po lakach lesnych, nieraz i dalej od lasu,
w dnie bardzo gorace, miedzy koricem czerwca a polowa. sierpnia.
Bardzo sklonny do odmian, utrudniajacych niezmiernie odroziiienie
od nast^pnego.



SI. S;//aunts Esp. (671) W polowie czerwca nierzadki,

;t w matych gromadkach na takach lesnych.

Carcharodus (Hb.) Wats.

Hesperia (F.) Wats.

83. Mdivde L. (709) Dosyc cz§sty w lasach. na laczkach,

aju i w pierwszej polowie czerwca. Pokolenia letniego nie spo-

im. Bywa, choc rzadko. \v ^orach; znalazlem go w Jamelnicy..

Sphingidae.
Acheron tia 0.

85. Atropos L. (717) We wr
dyriczych okazach; do lampy zwla

znalazlem jednak ni^dv u-a.sienie\

w okolicy ia /„ala/l. I'Vawd..,,, .do'l

1.1 hi;

86. Populi L. (725) Kie rza.lki. przy larapie towiony, zarowno

maju. jak w poczatku sierpnia.

87. Ocdlaia L. (726) Czesty, nawel w niektdre lata pospolity;

isienica wyste,puje nieraz szkodliwie na mlodych jabtoniach; lata

:olo polowy czerwca. nieraz w sierpniu jeszcze widujg, gdy okolo

)— 11 w nocy przybliza sie, do lampy. Z ga,sienicy wychowalem
iele okazow, ale tylko normalnych.

Diiina Dalm.

88. TUiae L. (780) Nie rzadka w maju i czerwca, ubarwienia

uler zmiennego en do ndi*i.-iii:i a nawet rysiinku. gdvz mam okazy

ilizajace sir d<> * ab. Mumhtta Wllgr.. u ktorej pre.ga na przednich

— TiHar ab. Jit tin tiesrens Stgr. (780 a) Przy lampie w poto-

ie maja. oka/* =.'.,., / imanvieniem zupi-lnie



Daphnis Hb.

* 89. Nerii L. (733) Mam tylko jeden okaz tej dla Galieyi

nowej cmy. niestety zupelnie starty i zlatanv. ale tylko slabo uszko-

dzony na skrzydle przedniem. Zlowilem go przv lampie 27. VII.

1906, przy wietrze zachodnim, okolo godziny 9 !

/2 . Ma lot zupelnie

odmienny od lota pokrewnych wielkieb. jak Sphinx Jigustri lab

Protopmn cmivolviili . tak. i/. zaraz w kx-ic mialrm podejrzenie na

cos odmiennego od znanych mi gatunkdw. Na- wykluczam mozliwo-

sci. iz okaz ten albp zapedzony silnemi bnrzanii poprzednich dni

dostat sie, az w moje okolice. albo tez ze wzgledu na silne starcie

skrzvdel i tulowia.'ze dostal sie burzami pedzonv na W.-rv. i to

do wagonu oM,b..ui-g«.. kii^uiare-,. niirdzy Pesztem a Lwowem.
gdzie wieczor zaczal do swiatta lampy przedzialu si§ dobijac, a pa-

sazer jakis, uwaza.jae. go za nicroporza. wyrzueil lub otworzywszy

dzin

zykowny domysl uapr avad/.a mnie ta < .kolieznosc. iz pocia^g ze

ja do Lwowa jadqcv wlasnie z tymi wagoiiami posztenskmii.

jezdza w oddaleniu okolo 4 km. popod dom w Podhorcach o go-

ie 9. wieczor. i ze w Stryju wlasnir zapalaja. w lecie lampy
przedzialaeb Swiatlo /.as lampy elcktryeznej, ktorej uzywam
owienia. jest iak silne. iz zupelnie dobrze je widac z znaeznie

cszegu oddalenia i ze zwabia gatunki, bezwarunkowo obce oko-

!'"

Miiiiu uszkod/.enia pylu na skr/.vdlaeb jest rysunek tak wy-
y. slady • intenzywnej zielonosci na skrzydkaeb tak nieomylne,

Sphinx (L.) 0.

daw
90. Liqnstn L. (734) Rzadki. Procz zniszczonego okazu z lat

nych. mam tylko dwa ztowione w roku 1906, a to 20. V. i 20. VI.

Protoparce Burm.

polo

91. Convolvuli L. (735) Nie cze-sty. w koricu lipca i pierwszej

wie sierpnia; okazow wiosennych nigdy nie widzialetn.

Hyloicns Hb.

28.

92. Piuastri L. (736) Rzadki. w koiicu maja; raz zlowiony

Deilephilfl 0.

23.

93. (iallii Rott. (745) R/.adka ema: zlowilem ia przv lampie

V. 1906 i 6. VIII. oraz 26. VIII., nawet 30. VIII.



94. Euphorbiae L. (749) Pospolita, dosyd zmienna. Ze znale-

zionych, doroslych ga^sienic wychowalem okazy silne czerwone, zdaje

sie. zblizone do ab. Paralias Nick. Normalnie lata od polowy czerwca

do polowy lipca, lecz widywalem ja. przy lampie jeszcze znacznie

95 Lmeata v. IAvornica Esp. (752 a) 1. i 2. IX. 1907 przy

lampie, niezbyt pozno, zlowilem 4 (j
1

i 2 Q , wszystkie bardzo do-

brze utrzymane i prawie nie zlatane. Siadaly w swietle na murze

tak samoj^ jak pokrewne D. Euphorbiae L., lecz lot maja. inny tak,

iz latwo mozna sie. bylo zoryentowac, iz to calkiem inny choc po-

krewny motyl.

Chaerocanipa Dup.

96. Elpenor L. (759) Cz^sty, zwykle miedzy 10. a 20. lipca;

w roku 1906 latal juz w maju.

Metopsilus Dune.

Macroglossa Sc.

98. Stellatarum L. (768) Pospolity w letnich

iz i w dzien lata, zwykle jednak wieczorem przed ?.

igdy nie widzialem go przy lampie w nocy.

Notodontidae.

Cerura Schnrk.

99. Bicuspis Bkh. (778) Nie cz^sta cma, podobnie jak naste-

>ne z tego rodzaju nie lata przy lampie, lecz wpada jak strzala

siada na pierwszem lepszem miejscu w swietle, gdzie juz potem

iedzi nieruchoma, prawie jak martwa. wyci^gnawszy naprzod prze-

Inie lapki. W roku 1906 zlowilem jedne. 24. V.. zreszta. dopiero

v koncu lipca par? razy po 3—4 okazy jednego wieczora. Zdaje

uvklVj himpv nie zlatujr. ,, lata d<,s V r pozno okolo 10— llVnocy.
100. Furrub, CI. IT'SO) C/.f-sta przy lampie, w r. 1906 zlowi-

i*iii jedne. juz 22. IV.. nast§pne 27. VI.; normalny czas lotu w lipcu

I . |i<r\vszvch dni sierpnia.

101. Bifida Hb. (781) Nie czesta; lowilem ja. przy lampie

2. V. oraz 24. V., ale wiecej w koncu lipca i pocza.tku sierpnia.



102. Kiiiihivii Esp. (783, Xii> ezesta; -Itiwion.-) przy lampic

.i.I "jr. hi k IVik j'Z C
103. Fiww/a L. (785) Rzadsza od wszystkii-Ii powyzszych. lata

ider pozno w nocy, okolo 11— 12; samce latwiej uzvskae niz sa-

ice. Zlowilem jn 22. IV. L906; w maju 1906 samce Btosnnkowo

ne rzacusie. nastepnie 30. VII. 1903.

Stauropus Germ.

104. Fagi L. (786) Nie cz§sta cma; w roku 1906 zlowilem

edne. 20. IV., normalnie jednak dopiero w lipcu. raz nawet 6. VIII.

:

v lecie 1906 znalazlem pare gaaienk n-i d§bie, lecz oie udaio mi

Hoplitis lib.

105. Milhauseri F. (791) Nader rzadka cma. ktorej pan; nka-



113. Phoebe Siebert. (823) W maju nie rzadka. w sierpniu

raz tvlko zlowiona, a to 6.

114. Tritophus Esp. (824) Nie czesta ema, w roku 1906 zlo-

wilem jeden okaz 12. V., zreszta. od poiowy lipca do poczatku

115. Trepida Esp. (825) Bardzo rzadka; zlowilem tylko jeden

okaz przy lampie 11. V. 1906.

Leucodonta Stgr.

116. Bicoloria Schiff. (835) Zdaje sie bvc wyjatkowo rzadka.,

gdyz mam tylko jeden okaz znaleziony 29. VI. 1903 w godzinach

popoludniowych, w rzadkim lesie w Podhorcach, na ziemi, wido-

cznie swiezo z poczwarki wyl§gly.

Odontosia Hb.

Lophopteryx Stph.

118. Camelina L. (841) Nie rzadka od pocza_tku

towy sierpnia przy lampie, lecz nie co roku.

Pterostoma Germ.

119. Palpina L. (849) W roku 1906 zlowiona 1

malnie i cz^sto widywana w sierpniu, zwlaszcza w pierws

120. Bucephala L. (858) Bardzo pospolita w niektorych latach;

1906 spotykalem cale masy gasienic. zwlaszcza na debacb;

; wowczas szkody wyrzadzac. Lata juz od drugiej poiowy maja.

lalnie jednak dopiero w sierpniu. Powinna bye tgpiona,.

Pygaera O.

* 121. Tinwn Hb. (861) Wczesnym wieczorem 16. IV. 1907

na bocznem oknie pokoju. w ktorym lowi e. przy lampie znalazlem

jedyny moj oka/, prawie swiezo wylegla 7. zdaje mi sie. bardzo

wielka.. Proby skrzvzowauia z pokrewnen li. jakie mialem rowno-

ezesnie. zawiodly.

122. Anastomosis I, (865) W Urieu czerwea 1906 znalazlem

w Podhorcach na lozie caly leg dor,.sty ch i gasienic, ktore wycho-

walem i z nich main wszystkie emy w zbiorze; $ ($ a% przewa-



v. i ab. Tristis St_

lipca do potow> sierpnia sir pujawiajaca; 14. IV. 1906 widzialem
przy lampie okaz wYJatkuwu silnv. Xiektore moje okazv maja plame.

na skrzvdlach prz.'dniel] lianl/i. cicmna. <akb\ zadvmionq,.

124. Pigra Hnfn. (870) W roku 1906 zlowilem pi?kneg<> ^
juz 22. IV., normalnie wyst§puje dopiem w poez.atku sierpnia i lata

przez kilka tylko dni.

*— ? hi/br. Uueschfo'i Stt's. 14. VII. 1906 zlmvilem przy lampie

pit^knv okaz podobny tl..> J'i/g. Aitaclioraeta, leoz o tie obu par

skrzydet zupelnie ciemnem. u<Y ktoivgo silnie odbija poraaranczowy
znak na jeszcze ciemnicjszoj plamir nam/.nika >krzydet przednich.

oraz czarna plamka pod ra plauia naro/jiikovv^. Przepaski skrzydel
przednich dosye widoezne, jasniejsze.

Lymantriidae.
Orgyia 0.

inn \ wid, > niru

wvchovv udajc sie

'

di-zcwach liscici-iT ycli

nader' iahvo. a mozna
j

Euprociis Hb.

127. Chrysorrhoea L. (918) Cz§sta;

. ja, miedzy 5. VII. a 22. VIII. Ga
okrewne. '



w drugiej polowie ezerwca. Mlode
,vo polyskuj% ktory to polysk w zb

Ilmnphr

130. Solids L. (925) Cz§sta, w pierwszej polowie lipca, lecz

lewilem ja, juz w czerwcu.

Lyinantria Hb.

131. Dispar L. (929) Samce bez porownania cz§sciej spoty-

kam od samic, wogole jednak nie pospolita. Lata zwykle miedzy

5. a 20. lipca.

132. Monacha L. (931) Wogole rzadka, do lampy nie przy-

latuje cz§sto. Pojedyncze okazy znajdywalem w polowie lipca w Be-

reznicy na pniach swierkow w godzinach przedpoludniowych. Wy-
stepuje o wiele rzadziej niz np. Ewproctis chrysorrhoea.

— Monacha ab. Eremita 0. (931 b) Zlowilem trzy okazy

w r. 1906, a to przy lampie dnia 18. VII., w r. 1907 cz^stsze.

Lasiocampidae.

Malacosoma (Hb.) Auriv.

133. Neustria L. (956) Pospolita: g^sienica szkodliwa. Zwykle
od polowv lipca rlu poluwv sierpnia, lecz w r. 1906 zlowileM

lampie $ d. 6. IV. j' ; sa bez por6wnania pospoliteze od 9 9-

134. Crataegi L. (960) Nie jest bardzo rzadka; lowilem

przy lampie zwykle w drugiej polowie sierpnia i pierwszej wrzesn

I'oecilocampa Stph.

135. Populi L. (962) W drugiej polowie pazdziernika i
}

ozatku listopada coroeznie pospolita. ale tylko samce; samicy nig'

Lasiocainpa Schrk.

136. Quercus L. (970) Mam tylko jedne ? silnie zlatana,, zr

Ieziona. 17. VII. 1904 na stuku Parazk'i. na nichu. na wysoko:

okolo 1170 m. od polnoev. Nigdy m«cej jej nie zlowilem I



Macrothylacia Rbr.

137. liuhi L. (982) Cze.sta przy lampie. w maju. koiicu czerwca

i poczqtku lipca; mam jednak tylko samice. nigdy nie udalo mi

sie zlowio rj\

Cosmotriche Hb.

138. Potatoria L. (990j Cze^ta cma przy lampie. zwykle
w koiicu lipca i poczatku sierpnia, w roku 1906 jednak iuz w po-

czatku lipca widziana. Mam ($ r$ liczne, a mniej Q.

Gastropacba 0.

139. Quercifolia L. (998) Nie rzadka; ga.sienice mozna tatwo

znalezc w szkolkach; lata zwykle od drugiej polowy lipca mniej

wieoej do 10. sierpnia.

140. PopulifoHa Esp. (999) Nie rzadka przy lampie. od korica

czerwca do niespelna potowy lipca.

Odonestia Germ.

141. Pruti'i L. (1000) Przy lampie bardzo cz^sta; gajsienice

znajduje. corocznie w szkwlce na owocowveh drzewach; lata w lipcu

i sierpniu, zwykle jednak tylko pnjedvriczc okazy. co najwyzej
2— 3 jednego wieczora.

Dendroliinus Germ.

142. Pinih. (1001) W lipcu 19(H) zluwilem kilkaokazow przy

lampie; dawniej nigdy go nie Bpotkatem. Mam tylko samce. dosyc
roznego ubarwienia. a zdaje mi si<

c
\ iz dwa bardzn cicmne, £rednio

wielkie okazv ztowione 27. VI. i 13. VII.. ktore przvlecialv mo/.e

z lasdw gdrskieh. sa Pint v. Montana Stgr. (1001 a).

Endromididae.

Eodromis 0.



Saturniidae.

Saturn ia SoInk.

144. Pavonia L. (1037) W r. 1906 w drugiej polowie kwie-

tnia i pierwszej ma j i pr/.yiai ywal y kilkakrotnir samiee do lampy,

wo ale nie pozno w nocv. Samee main tvlko z g^sienic, bardzo la-

twych do hodowania.

Aglia 0.

145. Tau L. (1039) Nie cze^sta; samce mam z Podhorzec, lo-

wione w pierwszym tygodniu inaja; sarnies zlowilem jedn§, silnie

zlatanq. 21. VI. na rzadkimi krzewami poroslej la.ce w Kruszelnicy

na stoku Parazki, druga. 15. V. 1907 w ogrodzie w Podhoreach.

Drepanidae.
Drepana Schrk.

146. Falcataria L. (1047) Pospolita. od polowy czerwca do

polowy sierpnia.

147. Curvatida Bkh. (1048) Nie cz§sta; raz zlowilem 5. V. j\

zwykle jednak pojawia sie. dopiero od drugiej polowy lipoa przez

sierpirn. pojedyriezo.

148. Harpagula Esp. (1050) Od pierwszego tygoduia lipoa

przez mniej wi^ccj inirsiae. t\lk'> p<>i"dvricze okazy.

14 (
.t. 'Ltwirti'iKwia L.'(lO'ol) Rzadka. zwvkle od drugiej polowy

lipoa do pierwszego tvgodnia sierpnia. D. 16. IV. 1906 zlowilem

okaz silnie szaro brazowy.

Nie cz§sta, od konca lipca do konca

Cilix Leach.

151. Glaucata Sc. (1057) W drugiej polowie maja i w dru-

giej polowie lipca przy lampie. w r. 1907: 15. IV. i 4. VIII.

Noctuidae.
Acronyctinae.

Diphtera Hb.

152. Alpium Osbek. (1069; Gatunek
n przy lampie okazy miedzy 11 czerw



Denias Stph.

153. Coryli L. (1073) W korieu kwietnia i w maju przy lam-

pie prawie pospolita oma. 27 czerwca zlowilem jeden okaz juz lichy

w Korczynie; w roku 1906 w koricu czerwca w Podhorcach przy

lampie nie rzadko sie. pojawiaty. Tegoz samego roku 23. VII. zlo-

Acronicta 0.

154. Leporu/a L. (1074) Wogole dosyc rzadka; lowilem ja.

przy lampie \v koneu czerwca i w pierwszych dniach sigrpnia.

21. VII. 1906 ztowilem okaz nador pqdobny a raczej zblizvny do

ab. Bimaculosa Maas. gdyz ma dwie plamki na przednieh skr/.ydlaeh

wyrazne, a dwie tylko w sladaeh. jakby w lekkiem zaciemnieniu. wi-

doczne. Wogole tu lowione okazy nie maja nadto ciemnych plam.
155. Aceris L. (1076) Rzadka. lowilem ja w roku 1906 przv

lampie miedzv 21. V. a 23. VI.

156. Megacephala F. (10S1) W drugiej polowie czerwca i w po-
lowie sierpnia pospolita: widze. ja. tak cz§sto, jak np. w stosownej
porze Plusia Chrysitis L.

157. Alni L. (1082) Rardzo rzadka; mam wogole tylko dwa
okazy. w roku 1906 zlowione. jeden 24. V.. drug. 14. VIII.

'158. Strigosa F. (1084 ) Rzadka; mam tvlko pare okazow
a w tern ani jednego rzeezywiscie dobrego. wiee prawdopodobnie

160. IVt L. (1090, Nie rzadka; przv lampie

1906 juz 20. V.. zreszra od konea VII. do 23. VI
161. Anrkomu V. (1097; Rzadka; przv lampi

giej polowie VII. i poezatku VIII. Moze nie tak



Arsi louche Ld.

* 164. Albovenosa Goeze. (1118) Nader rzadka:

)kazy. z 20. IV. 190rt i 6. VIII. 1904. Pierwszy z

jbarwieniem przypomina ab. Marina Auriv.

i

mam tylko

nich cokolwie

Trifinae.

Agtotis 0.

* 165. Singula Thnb. 1119) Niezmiernie rzadka. mam tylko

jeden okaz ^ zlowiony przy lampie 5. VII. 1904.

166. Signum P. ('1122) Rzadka (mam tylko 4 okazy). przy

lampie. miedzy 15 VI. a 9. VII.

167. Fimbria L. (1127) Cz§sta przy lampie. zwykle miedzy 6.

a 25. VIII.. w roku 1906 juz miedzy 6. a 19. VII. Miedzy innymi

wspaniale okazy odeienia oliwkowego i brunatnego. niemniej zu-

petnie jasne.

168. Punicea Hb. (1132) Od potowy lipca po koniec sierpnia

169. Augur F. (1136) Rzadka; mam tylko 3 okazy z 12. VI.

i 15. VII., tnn ostatni silnie zlatany.

170. Obicura Brahm. (1143) Rzadka; mam tylko 3 okazy,

piervvszv z 10. VIII. 1903, m.stepne z 24. i 29. VII. 1906.

171. Fromrba L (1152, Srednio e.zesta przv lampie: zalatuje

1906 juz 27. VI. li.nl/.n zmienna w kol„rvcie przednich skrzydel;

mam okazy brunatne. szarawe i z pnlvskiem niebieskawvm.
Fromtba ab Innuba Tr. (11*52 a') Dosyc czesta. zwykle

w sierpniu i poczatku wrzesnia. w r. 1906 juz w koricu ezerwea.

172. Comes Hb. (1154) Rzadka. w lipcu.

173. Baja F. (1172) Dosyc czesta przy lampie. w piervvszej

polowie sierpnia.

174 C- nigrum L. (1185) Pospolita od kohca sierpnia przez

175. Xanthographa F. (1197) Mam tylko ieden okaz z 22.

VIII. 1905.

176 Itubi View. (1201) Czesta, przv lampie w sierpniu; mam
okaz ciemnv. ale silnie /litany, z 21. V. 1906.

177. Brunnea V. (1205) Rzadka, w koricu czerwca przv lampie.

178. Flecta L. (1242) Pospolita przy swietle; w r. 1906 latala

juz w maju. zreszta. zwykle w lipcu i sierpniu.

179. Flamtnatra V 1252 Mam tvlk.. j.-cl.-n. nader silnie zla-

tanv okaz z 16. VII. 1903.

180. Simulate Huf'n. (1256) Rzadka; main tvlk. dwa okazy

z r. 1902 be/, blizszej duty zlmvienia.



181. Birioia 111.. (1276j Czv st , <>kolo potowy lipca przy Ian

pie; w r. 1906 latala juz \\ koncu czerwca.

182. Putt-is L. (1346) Cz§sta w lipcu d.s potowy sierpnia pi/

183. Exclamation is L. (1349) Pospolita w pierwszej polmv

lipcu, lowiona jeduak juz 29. V. 19(H) i 6. IX. 1905.
'

184. Trikci L. (1375) Mam szczegolnym zbiegiem okolicznos

tvlko ieden okaz z 26. VII. 1904 pr/.v lampie /.l-.wionv. nader jasn

185. Cortkea Hb. il396) W koncu czerwca i w'poczatku lip.

nader pospolita, pojawia sie, czasem w jeaieni.

186. Ypsilon Bott. (1399) W lipcu i sierpnio pospolita pn

187. Segetum Schiff. (1400) Pospolita; widuje. ja. w rozmaitvc

okresach: w r. 1906 16. V. potem 20. VIII.. 9. X. i miedzy tei

188. Praecox L. (1418) Miedzv 6. a 17. VIII. czesta przv lampi

189. Prasina F. (1420) Rzadka. w drugiej polowie i w koric

vlko dwa okazy, z 2

191. Bubricosa F. (1423) W pierwszej polowie kwietnia w la-

tach o wczesnej wiosnie. zreszta w drugiej polowie.

(haraeas Stph.

192. Graminis L. (1438) Nip czesta; miedzy 6. a 21. VIII.

przy lampie, dosyc pozno noca..

Epinearonia Rbl.

193. Popularis F. (1439) Czesta przy lampie, w koncu sier-

pnia, przez krotki czas tylko.

194. Cespitis F. (1440) Rzadka; zlowilem tylko dwa tf :J' 4.

i 9. IX. 1906.

195. Lencopha<a View. 1441. Mam tylko trzy J zJowione

196. Thief a l'.ralmi. 1449) Mam tylko jednego -§ zlowionego

Lampi I \II. 1904.

197. Sfhihxa Hutu. 1452, Czesta ,,d korica czerwca do pierw-



199. Persicanae L. (1456) Cze^sta przy lampie w koricu czerwca

i w pierwszych dniach lipca.

I'crsinn-iac ah. Unicolor Stgr. (1456 a) Tylko okazy przy

lampie z d. 27. VI. i 7. VII. 1906 i z czerwca 1907.

200. Oleracea L. (1464) Pospolita przy lampie, od korica

czerwca do polowv sierpnia.

201. Dissimiiis Knock. (1467) Pospolita; czesto juz w maju

miedzy 12. a 23.. zwykle dopiero od polowy lipca do pierwszych

dni sierpnia. Niektore okazv zywn pr/.ypnniinaja r//>. Conjiuois Ev.

swemi prawie jednobarwncnii przodnicmi skrzvdlami.

202. Thahissiun It. -rt li6S Tvlk,, jcden ..kaz w Podhorcach

przy lampie zlowionv 22. VIII. 1906.
••• 203. Contigua Vill. (1469) Tvlko jeden okaz w Podhorcach

przy lampie zlowionv 21. VI. 1906.

204. Pisi L. (1471) Nie czesta, przy lampie, miedzy 1 1. a 23. V.,

potem miedzy 12. a 26. VI. i w drugiej potowie sierpnia.

205. Trifolii Rott. (1477) Od korica lipca do polowy a nawet

korica wrzesnia niezbvc rzadka przy lampie.

206. Dentlna Esp. (1487) Pospolita przy swietle od polowy

czerwca do dmu'iej pi.luwv sierpnia.

207. Chn,sozoHa Bkti. (1513) Tvlko jeden okaz zlowiony przy

lampie 12. VII. 1906.

Dianthoecia B.

208. Nana Rott. (1547) Cz^sta przy swietle, od polowy czen

polowy lipca. w r. 1906 zlowilcm jrdno juz 2. V.

209! Capsincola Hb. (1550) Cz?sta przy lampie w polo

rwca az do pierwszych dni lipca; w r. 1906 zlowilem je<

25. VIII.

210. Cuaihali Fuosl. 1552, Czgsta. przy lampie w polo

ija. czerwca. lipcu i w pocz<itku sierpnia widywana.

Ophiogramma Esp. (1561) Nader rzadka; mam tylko

zlatany z 7. VIII., drugi z 12. VIII. dalem p. prof. I



213. Fraudatricula Hb. (1580) Przy lampie w koncu czerw

poczatku lipca, nie jest zbyt rzadka,.

Diloba B.

214. Coeruleocephala L. (1610) Nie cz§sta, w pazdzierniku.

Schrk.

215. Porphyrea Esp. (1661) Rzadka; mam tylko 3 okazy: je-

z 9. VI., dwa z potowy wrze^nia.

Sordida Bkh. (1679) Przy lampie, pojedynczo, od konca
maja do potowy lipca, nie cz§sta

217. Monoglypha Hufn. (1690) Cz§sta przy lampie, zwykle,

w pierwszych dniach lipca. w r. 1904. juz 21. VI.

218. Abjecta Hb. (1693) Mam tylko jeden okaz zlowiony przy

lampie 6. VIII. 1905.

219. Lateritia Hufn. (1694) Rzadka. przy lampie w pierwszej

polowie lipca.

220. Lithoxylea F. (1700) Niezbyt rzadka przy lampie od po-
' poczatku wrzesnia, w r. 1906. juz "23. VI.

a F. (1706) Rzadka; mam tylko okaz zlowiony przy

cza.tku lipca do poczatku

lampie 17. VI. 1904.

222. Scolopacma Esp. (1709) Nie cz§sta, w drugiej polowie

lipca, rzadko w pierwszych dniach sierpnia.

223. Basilinea F. (1710) Od drugiej potowy maja do poczatku

lipca nie zbyt rzadka.

224. Gemina Bb. (1712) I ><l drugiej polowy maja do pierw-

szych dni lipca, w r. 1906. takze 3. VIII.

225. becalis L. (1715) Cz§sta, w drugiej polowie sierpnia.

— Secalis ah. Nictitans Esp. (1715 a) Nie rzadka w drugiej

polowie lipca.

— Secalis ah. LeucosHgma Esp. (1715 b) Cz^stsza, w drugiej

polowie lipca i w poczqtku sierpnia.

Brachionycha Hb.

226. Nubeculosa Esp. (1808) W marcu, w r. 1906. juz 19,

wieczorem przy lampie pospolita, az do pierwszych dni kwietnia.

227. Sphinx Hufn. (1809) VV drugiej polowie pazdziernika do

pierwszych dni listopada pospolita przy lampie.



Dichonia Hb.

228. Aprilina L. (1816) Pierwszy okaz ztowitem 30. IX. 1907,

nast^pnie jeszcze kilka do 6. X. 1907. wszystkie swieze, tadne,

wieczor przy lampie, nie pozno. Nie lataja, przy swietle, lecz sia-

daja. od razu i zachowuja. sie. zupelnie nieruchomo.

Dryobota Lcl.

229. Protect Bkh. (1825) 12. VI. 1906. kilka okazow przy

Dipteiygia Stph.

230. Scabriuscula L. (1827) Mam tylko jeden okaz ztowiony

przy lampie 6. VIII. 1905. i drugi 22. VIL 1907.

Chloantha Gn.

Trachea Hb.

232. Atriplicis L. (1854) Cz^sta przy lampie w czerwcu i lipcur

l)*iji-(lyri<-z«' okazy i w pnrze pozmejszej.

Eiiplexia Stph.

233. Lucipara L. (1861) Od pierwszych dni czerwca do po-

czatku lipca dosyc cz§sta.

Brotolomia Ld.

1906. zlowitem

Naenia Stph.

235. Typica L. (1871) W pierwszej potowie lipca, nie cze.sta.

Hydroecia Gn.

236. NicHtans Bkh. (1877) W drugiej polowie lipca i poczatku

— NicHtam ab. Erytkrortigma Hw. (1877 a) Wraz z typem

przy lampie w lipcu; rax alowilem okaz 3. IX.

237. Micacea Esp. (1879) W lipcu i sierpniu, nawet jeszcze



Nonagria O.

0. (1892) Bardzo rzadka; mam tylko dwa <

przy lampie zfowione 2t>. VIII. 1905 i 9. X. 1905, pierwsza

drugi samiec; ten niestety nadlecial

chucia/.. widac, prawie swiezo wvK'U'iv.

239. Typhae Thnbg. (1894) Rzadka. pojedy

ten niestety nadlecial juz z uszkodzonem skrzyd
ridac, prawie swiezo wvlt;g

Typhae Thnbg. (If"

'

IX. 1905, oraz 19. X. 1906.

Leucania Hb.

241. Impudens Hb. (1932) W pierwszej polowie lipca, nie

czesta, w r. 1906. jeszcze 27. VII.

242. Pollens L. (1935) Nie zbyt cz§sta w sierpniu, do korica

wrzesnia. Mam okaz z 20. IX. przypominaja.cy ah. Ectypa Hb., tak

silnie rdzawe ma skrzvdla przednie a tvlne nieco szarawe.

243. Obsoleta Hk (1936) Rzadka; "mam dwa okazy: Q z 24.

V. 1906 i cf z 4. VII.

244. Comma L. (1951) Od ostatnich dni czerwca do polowy
lipca wcale czesta.

245. Albipunda F. (1966) 26. VI. 1906. okaz zupelnie zlatany,

zreszta. 7. VIII. 22. VIII.. 26. IX. wcale ladny.

246. Turca L. (1969) W pierwszej polowie lipca cz§sta przy

lampie; w 1906. juz w drugiej polowie czerwca.

247. Imbecilla

VII. 1903 w Kozi

horcach.

Mythimna O.

Stph.

Hufn. (1986) Rzadka. zwykl

t r. 1906. juz okolo 24—25.



251. Taraxaci Hb. (2018) Nie rzadka okolo polowy lipca

przy lampie.

252. Ambigua F. (2019) Nie cz§sta; przy lampie od konca
lipca przez sierpieri, wyja_tkowo 16. IX. 1904.

Rusina Stph.

253. Umbratica Goeze. (2037) Rzadka; zwykle w pierwszych

dniach lipca, w r. 1906. juz 26. VI.; lata pozno w nocy.

Amphipyra O.

254. Tragopoginis L. (2047) Rzadka, nie kazdego roku w ro-

wnej ilosci wyst§puje; zwykle w pierwszej polowie sierpnia, w r.

1906. juz w lipcu.

255. Pyramided L. (2054) Cz§sta, nawet w niektore lata po-

spobta, zwykle w sierpniu, lecz pojedyricze swieze okazy widywa-
lem nawet w pazdzierniku. W r. 1906. juz w lipcu lataly poje-

dyricze okazy.

Taenioeampa Gn.

256. Gothica L. (2062) W polowie kwietnia pospolita.

257. Miniosa F. )2065) Rzadka; mam tylko dwa okazy z 12.

i 16. IV. 1906. oba tftf.
258. Pulverulenta Esp. (2066) Cz§sta; pierwsze widzialem 23.

III. 1906; w kwietniu zwykle; w r. 1906. zlowilem jednego ($

d. 20. V.

259. Populeti Tr. (2067) Dosyc" czgsta w drugiej polowie kwie-

tnia przy lampie, w r. 1906. pierwszq, zlowilem 23. III.

260. Stabilis View. (2068) Cz§sta przy lampie w polowie

kwietnia; przewazaja^ formv rdzawego koloru.

261. Incerta Hufn. (2070) Naj pospolitsza z wszystkich; zwykle

w polowie kwietnia. w r. 1906. pierwszy okaz juz 23. III.

262. Opima Hb. (2071) Zdaje sie. rzadka; mam tylko pare,

zlowiona. przv lampie, a to 9 18. a J 24. IV. 1906.

263. Gracilis F. (2072) Nie rzadka; pierwsze okazy w r. 1906.

okolo 11., przewaznie okolo 20. IV.

264. Munda Esp. (2073) Bardzo rzadka; mam tylko jeden

okaz z 11. IV. 1906.

Pa no! is Hb.

265. Griseovariegata Goeze. (2074) Posiadam tylko jeden okaz

z 16. IV. 1906.

Mesogona B.

266. Oxalina Hb. (2077) Nie cz^sta; we wrzesniu przy lampie.



Calymnia Hb.

267. Pyralina View. (2087) Bardzo rzadka; mam dwa okazy
z r. 1904, zlowione 8. i 15. VII.; dalsze zlowilem w pierw-

szych dniach lipca 1907, pozno, bo prawie o polnocy.

268. Trapezina L. (2098) Pospolita zwlaszcza w pierwszej po-

lo wie sierpnia i nader zmienna; piekne sa, zwlaszcza odmiany mie-

dziste, lecz stosunkowo najrzadsze.

Cosmia O.

269. Paleacea Esp. (2099) Nie nadmiernie rzadka (mam 9
egz), ale z tego powodu malo gdzie znaleziona, iz lata okolo 1—

2

godz. po potnocy, w pierwszej polowie sierpnia.

Dyschorista Ld.

(2111) Mam tylko jeden okaz J z 4.

271. Return L. (2114) Przy lampie nie rzadka od polo^

lipca do drugiej polowv sierpnia, Lecz meliczne okazy.

272. Subtusa F. (2115) Zlowilem trzy okazy miedzy 6. a :

273. Ambusta F. (2116) Zdaje sie nader rzadka, bo mam tvlko

jeden okaz z 20. VIII. 1905 przy lampie zlowiony.

274. Lota CI. (2122) Zlowilem tylko trz^7 okazy miedzy 16.

a 24. IX. 1905.

275. CirceUaris Hufn. (2124) Dosyc czesta . od 12. IX. do 19.X.

Xanthia O.

276. Cltrago L. (2143) Bardz.. rzadka. zda. ji> -i<; nie :

277. Lutea Srnun. ,2146, Srodniej r/.adk< ,sci. iniydzy 10. a 25.

IX. towiona.

278. Fulvago L. (2148. Stnsunkow.. najc;'.csriej luwiona, przez

caly prawie miesiae wrzesien.



nast^pne miedzy 11. a 18. IV.;

280. Rubiginea F. (2167) W r. 1906. juz 24. III. zresztj*

w drugiej polowie, czasem okolo 12. IV., do pierwszych dni maja.

Scopelosoma Curt.

281. Satellitia L. (2169) Od korica wrzesnia; przez pazdzier-

nik bardzo cz^sta, znowu cz§sta w drugiej polowie marca i po-

cz^tku kwietnia. Wystepuja. oba typy: bialo i zolto plamisty.

Xylinu Tr.

282. Soda Rott. (2172) Dosyc rzadka; lowiona w pierwszych

dniach wrzesnia i w koncu kwietnia.

283. Furcifera Hufn. (2173). Rzadka; we wrzesniu, w koncu

marca i polowie kwietnia; tylko pojedyricze okazy.

284. Omitopus Rott. (2177) Bardzo rzadka; mam wogole tylko

trzy okazy miedzy 14. a 26. IX. przy lampie ztowione.

Calocampa Stph.

285. Vctusta Hb. (2180) W pierwszej polowie wrzesnia rzadka.

natomiast w drugiej polowie kwirtma przy lampie cz§sta.

286. Exohta L. (2181) Rzadka; mam okazy z 17. IV. 1906,

z 1. IV.. 10. V. i 10. X. 1097.

Cucullia Schrk.

287. Prenanthis B. (2220) Mam tylko jeden okaz ztowiony

12. VI. 1904. przy lampie.

288. Scrophulariae Capieux. (2222) Miedzy 11. maja a 23. lipca

z 14

289. Umbratka L. (2245) Cz^sta w lipcu i sierpniu.

290. Chamomillae Schiff. (2250) W koncu kwietnia i poc
i 1906. w ogole rzadka.

291. Artemisiae Hufn. (2273) W pierwszych dniach lipca,

rzadka: mam tylko dwa okazy.

292. Almnthii L. (2274) Bardzo rzadka; mam tylko

:. VII. 1903.

^..•irku

har-

okaa

Beliaca HS

293. Tetiebrata S<

tmo poludnie, w ak
j. (2302) Cz^sta na lakach leSnych;

:ple sloneczne dnie, miedzy 20. a 25.

Lata

maja.



Heliothis O.

294. Dipsacea L. (2321) W sierpniu przy lampie wcale nie

rzadka.

295. Scutosa Schiff. (2323) Tylko raz ztowiona przy lampie:

6. VIII. 1905. okaz juz dosyc zlatany, w poczatku czerwca 1907

°
*'296. Peltigera Schiff. (2325) 15. IX. 1907 przy lampie zlo-

wilem okaz zupelnie swiezy; poniewaz tu w lasach nie brak cie-

mierzycy, przeto nie wykluczam, iz si? l§gnie, chociaz niezmiernie

rzadko. Zdaje mi si§, ze to pierwszy okaz w kraju zlowiony i za-

Pyprhia Hb.

297. Umbra Hufn. (2358) Przy lampie bardzo cz§sta w lipcu

do polowy sierpnia.

Erastria 0.

298. Argentula Hb. (2453) Przy lampie i na trawie w lesie

w pierwszych dniacb lipca, rowniez w lesie w Bereznicy.

299. Uncula CI. (2454) 25. V. 1906. na mokrej la.ce pod lasem

w Strzalkowie, zreszt^ zwykle przy lampie miedzy 15. VII. a 15. IX.

300. Pusilla View. (2460) Nie rzadka przy lampie. od 10. VII.

do 14 VIII.; w r. 1906. juz 23. VI. ztowiona.

301. Fasciana L. (2464) Przy lampie cz§sta 23. V.. 23. VI.,

miedzy 3. a 10. IX.; w lesie w Podhorcach 4. VI. 1906, w lesie

w Bereznicy 4. VII. 1906

Rivula Gn.

302. Sericealis Sc. (2475) Przy lampie czesta, w koncu

czerwca, w drugiej polowie lipca i przez caly sierpien.

Prothyinnia Hb.

303. Viridana CI. (2482) Zlowilem tylko jeden okaz przy

lampie d. 19. VII. 1906. Zreszta, podobno nie bywa rzadka..

Enmielia Hb.

304. Trabealis Sc. (2490) Przy lampie od polowy lipca do

pierwszych dni sierpnia dosyo czesta.

Gonopterinae.

Scoliopteryx Germ.

305. Libatrix L. (2502) We wrzesniu pospolita; w roku 1906.

zlowilem dwa okazy 24. III. i jeden 20. V. W r. 1906. z hodowh



uzyskalem okazy intenzywniej zabarwione, z odcieniem prawie

purpurowym.

Quadrifinae.

Telesilla Hs.

* 306. Amethystina Hb. (2512) Jedyny moj, swiezo wyl^gly i sli-

cznie utrzymany okaz nadlecial mi 15. VI. 1907. do lampy; praw-

dopodobnie poczwarka znalazla sie, w materyale opakowania nowych
krzewow sprowadzonych tej wiosny z Niemiec polnocnych, wa.tpie;

bowiem, by ga_sienica byta tu gdzie zyla.

Abrostola 0.

307. Triplasia L. (2515) Czesta; w r. 1906. juz 2. V, zreszta.

18. VI., 10. VIII.. 2. IX. przy lampie.

308. Tripartita Hufn. (2517) O wiele rzadsza; przy lampie

5. VII. 1904. i okolo polowy sierpnia.

Plusia O.

309. Moneta F. (2521) Bardzo rzadka; mam tylko dwa okazy

zlowione przy swietle 11. VII. i 18. VII. 1903.

310. Modesta Hb. (2531) Dosyc czesta przy lampie. miedzy

18. VI. a 25. VIII., w roku 1906. nawet jeszcze 10. IX.

311. Chrysiti* L. (2.">39 Czesta przy lampie, normalnie w koricu

sierpnia, pojedyiicze sztuki w czerwcu, lipcu, pazdzierniku obserwo-

wane. Bardzo zmienna co do szerokosci i ztaczenia plam zlocistych

na skrzydlach przednich; mam okazy o dwoch oddzielnych wqzkich

pasach, obok okazow, u ktorych te pasy zlqczone wa,zkim albo sze-

rokim pasem poprzecznym. Zdaje sie zblizone do var. Nadeja Obth.

312. Zosimi Hb. (2540) Rzadka; mam tylko trzy okazy zlo-

wione przy swietle okoio 9. VII. i jeden z 18. VI. 1907.

313. Chryson Esp. (2542) Rzadka; mam tylko dwa okazy zto-

wione 14. VII. 1903 i 6. IX. 1902.

314. Bractea F. (2543) Bardzo rzadka; tylko jeden okaz zla-

tany, zlowiony przy lampie 17. VIII. 1904.

315. Festucae L. (2546) Bardzo czesta, zwykle od konca

czerwca do pierwszych dni wrzesnia, w r. 1906. juz 24. V. Zda-

rzaja, sie. okazy o tie skrzydel dosyc jasnem, plamach nasadowycn

slabo zabarwionych zlotem, a plamach naroznikowych rowniei

slabszych.

316. Gutta Gn. (2551) Nie rzadka przy swietle od korica sier-

pnia przez



317. Pulchrina Hw. (2559) Cz§sta. od drugiej polowy lipca

przez sierpieri.

318. Iota L. (2560) Wraz z poprzednia., lecz rzadsza; jeden

okaz ma tylko litere. „v u bez tylnej plamki: ab. Inscripta Esp.

319. Gamma L. (2562) Pospolita od lipca przez cale lato i po-

czatek jesieni. Zmienna co do barwy tta skrzydel przednich, mam
bowiem okazy zupelnie ciemne, obok jasno bra.zowych. 28. VII.

1905. zlowilem okaz prawie o polowe. mniejszy od normalnych.

320. Mi CI. (2586) Cz^sta na lakach i w lesie od koiica maja
do polowy czerwca; w r, 1906. zlowiona w Jamielnicy 14. V.

321. Glyphica L. (2589) Pospolita na lakach w pierwszych
miesia,cach lata; cz^sto juz w maju.

Pseudophia Gn.

322. Lunavis Schiff. (2655) Bardzo rzadka; 20. V. 1906. zlo-

wiony okaz, drugi widzialem pare, dni pozniej; lata pozno w nocy.

Catocala Schr.

324. Fraxini L. (2667) Dawniej bardzo rzadka, w ostatnich

latach \v kilku okazach widziana i zlowiona. Lata pozno w nocy
od 25. VIII. do koiica wrzesnia.

325. Electa Bkh. (2669) Bardzo rzadka; mialem dwa okazy,

z tych jeden w zbiorze prof. Klemensiewicza; w pocza.tku sierpnia

326. Elocata Esp. (2670) Czgsta przv swietle i na seianach

budynkow, od 10. VIII. do 6. IX.; 25. VIII. 1905. zlowilem okaz
z przcpaskami dziwnie zoltawo rozovvej barwy na skrzydlacli rylnyoh.

327. Spunsn L. (26S2; Rzadka, w pocza.tku i pierwszej polo-

wie sierpnia.

328. Promise Esp. (26S4) K/.ulka: w IVivznicy "kolo 20—25.
lipca na debach. 23. VII. L906. |>rz\ lampie w I'odhorcach.

329. Fulmiihtt Scop. i269fii Xie rzadka przv lampie, od po-

lowy lipca do pierwszych dni sierpnia. Lata pozno w nocy, podo-

bnie jak inne /. tego rodzaju



Hypeninae.

Laspeyria Germ.

330. Flexula Schiff. (2747) Nie rzadka, zwykle przy lampie

w koncu czerwca i pierwszej polowie lipca, procz tego w Bere-

znicy w lesie 4. VII.

Parascotia Hb.

331. Fidiginaria L. (2752) Bardzo rzadka; mam tylko jeden

okaz ($ zlowiony przy lampie 4. VII. 1906.

332. Calvari/t V. (2756) Nie kazdego roku rownie cz^sta.
j

lampie; 6. VIII. 1904, 21. VI., 23. VI. 1906. cz?sta.

Zanclognatha Ld.

333. Tarsipemialis Tr. (2766) Cz§sta przy lampie od 22
190H. zwykle w ezerweu i poczatkn lipca. Mam znacznie wiecej

<& r, risealis Hb. (2768) Rzadka; mam tylko jeden okaz J
zlowiony 31. V. 1906 i z VIII. 1907 kilka.

Sladopa Stph.

Herminia Latr.

336. Tentacularia L. (2801) Nie cz^sta, przy lampie od 20. VI.

do polowy lipca.

Hypena Sehr.

337. Proboscidalis L. (2814) Bardzo cz§sta vv lesie i przy lam-

pie, od korica czerwca do koiica sierpnia.

338. Obesalis Tr. (2816) Nie tak cz^sta, przy lampie w dru-

giej polowie lipca i z poczatkiem sierpnia, w 1907 jeszcze 1. IX.

339. Eostralis L. (2819) Najrzadsza z tych trzech, przy lam-

pie: 16. IX. 1905; 12. XI. 1905: In. IV. 1906.



oymatopnonaae.
Habrosyne Hb.

340. Derasa L. (2834J Rzadka; od konca c

szych dni sierpnia.

zerwca do pierw-

Thyatira Hb.

341. Batis L. (2836) Rzadka; od poczatku

polowy sierpnia. pojedyncze okazy.

lipca do drugiej

Cymathophora Tr.

342. Or F. (2843) Srednio rzadka; pray
polowy lipea do pocza_tku sierpnia.

343. Octogcsima Hb. (2844) Nie rzadka. z

lipca do pocza.tku sierpnia, 1906. r. rowniez w osta

344. Fluduosa Hb. (2846) Dosyc rzadka. pr?

lampie od drugiej

wykle od polowy
tnich dniach maja.

ty lampie w lipcu

Polyploca Hb.

345. Flavicornis L. (2852) W koricu marca
kilka dni i znowu 24. IV. 1906.

346. Bidens F. (2853) Rzadka, od polow
Jowy maja.

przy lampie, przez

y kwietnia do po-

Brephidae.

Brephos 0.

347. Parthenias L. (2854) Od polowy marc

tnia w dzien w lesie i u brzegow lasu czesta.

:a do polowy kwie-



Ze strefy roslinnosci karpackiej II.

Hugo Zapalowicz.

Obszar myeh badari botanicznyeh w Karpatach Wschodnich
rozszerzylem wlecie b. r. ku wschodowi i polud.-wschodowi. Zwie-

dzilem Skupowe;, Czeremosz Bialy od Hryniawy po Sarat$, Czarny

Dil nad Perkakbem (czyli gornym Czeremoszem Bialym). dJuga,

doling potoka Cibo. stanowiacego granice. Bukowiny i Marmaroszy,

Dadul nad Kirlibaba. i polozony we wschodniej czesci Alp Rodneri-

skich krystaliczno-hipkowy Ineu (2280 m.). Oprocz tego badafem

flore. na czarnohorskim Pop Iwanie, na Bardo. przedstawiajaxym

najwyzsze wzniesienie Gor Bardowskich, na Ciganului, Mirage i Sta-

nalui Verticu Gor Trojadzkich. na olbrzymich skafach wapiennych

Piatra rei i na Galaczu w srodkowej czesci Alp Rodneriskich i t. d. —
wszystko przy sprzyjajqcej pogodzie w czasie od 25. lipca do 22.

sierpnia; tylko nad p. Cibo deszcz mie. zmoczyl, skutkiem czego nie-

ktore rosliny, na szczescie mniej wazne, wsrod dlugiej podrozy

ucierpialy.

Waznosc badari w przylcirlt>j Galicvi ./. ni Bukowiny i w nie-

dalekich Alpach Rodneriskich okazuje sie. coraz wieksza.. Bukowina-—
to zreszta. naturalne ku potud.- wschodowi przediuzenie Pokucia,

a pod wzgledem botanicznym ta sama. co ostatnie, kraina fiorysty-

czna, obfituja.ca jednak w pewne rzadkie gatunki, skutkiem czego

Pokucie i Bukowine. uwazac nalezy za dwa nddziclne podokr^gi

slinne. Alpy Rodneriskie zas pnzostaja d<> tej ».koliey w podobny

pod wzgledem botanieznvm lav.
i

nn'.wn.inia blizszvm stosunku. j

Tatry do Beskidu. Wscliodnie skrzvdlo Alp Rodneriskich z centr

nie tu poJozonym Ineu nalezy nawct hydro- i orograficznie do I

kowiny; od pokuekiej koriczyny Galicyi bowiem. t. j. od Ihnatie

poda.za glowny dzial wod wprost na pwudnie, przechodzi przez pr

lecz Prislopu, wst§puje na srodek Alp Rodneriskich i zwraca



stad na wschod, przekraczaja_c Ineu i t. d. Granica polityczna zas

przerzuca sie. na korzysc" Wegier od Ihnatiesy na Perkalab (Czere-

mosz B.), przekracza Zupani?, tworza.ca. poludniowe przedhizenie

Czarnego Dilu, i podaza potem potokiem Cibo, a z kolei Bystrzyca.

Zlota/, granica wiec na tej przestrzeni, z malym wyjatkiem na Zu-

panii, jest wodna. Co pomiedzy ta. polityczna granica. a dzialem

Prislopu si? znajduje, nalezy do porzecza Seretu, nie Cisy, wiec
whisciwie do Bukowiny.

W tych oddalonych stronach, zasianych g?sto pasmami gor
i obejmuj^cych kilka wielkich wezlow gorskich, wycieczki trwaiy
bardzo dlugo (jedna np. 12 dni bez przerwy); wyd'aly plon obfity,

lecz pozostaje jeszcze wiele do zbadania.

Z Karpat Wsehodnich wyjechalem wprost do Brodow, celem
wyszukania pewnego gatunku z rodzaju Atriplex, ktorego dwa okazy
niezupelne, zebrane przez Kloebera. znajdowaly sie. w Zielniku. Po-
szukiwania uwiericzone zostaly pomyslnym skutkiem, a odnosny
gatunek okazal si§ nowyra.

Podobnie jak w Sprawozdaniach z lat 1905 i 1906. podaje. tu

przewaznie tylko wazniejsze gatunki i odmiany tych rodzin, ktore

w mym „Przegladzie" (Conspectus florae Galiciae, Rozprawy Akad.
Um. w Krakovvie) zostaly juz opracowane.

Zbior roslin, wraz z niektorymi gatunkami Babiej Gory, zlo-

zvlein w Muzeum Komisyi fizvograticzmj.

W listopadzie 1907.

Scolopendrium vulgare Smith. W Alpach Rodneriskich ponizej

granicv lasow: Piatra m. podnozem skal wapiennych koto 1300—
1350 in. czcsto.

Selaginella spinosa P. Beauv.

var. ineuensis m. Folia caulina aeque ac bracteae integra, pau-

cissima tantum margine uno vel altero dente subulato instructa.

Cetera ut in for. genuina.

Ineu, po stronie poln.-wschodniej, 1900 m i zapewne wyzej,

na lupku lyszczykuwvni.

Podawanej" z Alp Rodneriskich S. helvetica Spring., S. denti-

cuhfa Biltong, non Spring, (zob. Neilr. Nachtrage zu Maly's Enum.
str. 339 i Si'mk. II Traiiss. str. 600), dotad nie znalazlem.

Pinus mughus Scop. Okaz\ z szysskami z Babiej Gory, Ihna-

tiesy, Fintina Stancului w Gorach Ciarkariskich i z Ineu.

P. cembra L. Ineu. w dolinie Lala po wschodniej stronie na

granicy lasow, wogole obficie. Okaz z szyszkami.
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Phleum Michelii All. W krainie kosodrzewu Gor Trojadzkich:

Mirage, na andezycie, nielicznie, 1650 m.

AgrOStris riipestris All. Ineu, w krainie kosodrzewu.

Trisetum alpestre P. Beauv.

var. tatrense m. (Consp. num. 125).

for. glabratum: caespitosum , minus dense tamen quam in

exemplis tatrensibus, folia omnia plana, summum 2 mm lata, basalia

elongata, spiculae albo virentes aureo pictae etc ut in var. tatrensi,

sed culmus cum foliis vaginisque glaber; ovaria apice partim sub-

Piatra rei. na skalach wapiennycb, 1300— 1400 m.

Sesleria coerulans Frivaldszky. Ineu, po stronie poln.-wscho-

dniej, od 1900 m w g6r$, wogole rozpowszechniona.

S. disticha Pers.

for. carpatica (Consp. num. 136). Ineu od poln.-wschodu, mniej

wiecej od 1900 m w gore, wogole rozpowszechniona.

Poa alpina L.

a) vivipara L. Ineu. dolina Lala kolo granicy lasow.

b) brevifolia Schur. Galacz, w strefie wapieni, 1750—1850 m.

d) Jiavescens Heickb. Exempla 22—24 cm alta, folia Ijrevissima

ut in var. b), cui habitu similis. ligula 2—3 mm longa. spiculae

flavidae plerumque tritiorae 35—4 mm longae, palea inferior acu-

tiuscula dorso margineque sericeo pilosa de cetero glabra, rami

laeves sub spiculis scabriusculi; axis Horum laevis etc ut in tor.

Ineu od polud.-zaehodu. trawne stnki. tu i owdzie, 1950 m.

P. rodnensls m. (n. sp.). Humilis. 15-22 cm alta, dense cae-

spitosa, multifulinra. tlarcida. viridis: c-ulmi capillares, basi vaginis

numerosis siccis tecti, geniculato adscendentes, in parte superiore

nudi; fasciculi foliorum intravagi nales, folia angusta plana, 07— 1"3

mm summum 15 mm lata, acuminata vel breviter acuminata mi-

nora ex parte apice paulo contracta, margine versus apicem scabnus-

cula. basalia valde elongata pro parte saltern paniculam attingentia,

lamina folii culmei supremi subbrevis. 15—2 cm vel ad 25 cm

longa, rarius nonnullae 0-7— 1 cm longae, lamina vag

longa manifesto brevior, suberecta vel tlaccidula, ligu

suprema brevior ad 1 mm loiiira, acutiuscula; panicu

obl.jnga 'J-^ 3-5 mm longa 1-3-



1-7 mm lata, obtusiuscula vel non raro plus minusve obtusa, in

parte inferiore dorso margineque, lateribus brevius, sericeo pilosa,

dorso scaberula, margine late membranaceo, viridis sub apice 11a-

vido picta.

Panicula tremulans si caespitem manu tenes.

Proxima Poae alpinae var. pumilae Host (var. minori Hoppe).

a qua caespite densissimo multiculmeo, culmis capillaribus, foliis

Haceidis. basalibui valde elongatis, culmeis saepius longioribus, pa-

nicula nutanti. valvis angustioribus (in var. pumila 3—3-3 mm longis

1*8—2 mm latis), paleis obtusiusculis etc optime differt.

Alpes Rodnenses: Piatra rei, in fissuris magnorum saxorum
calcareorum, in universum frequens, 1300—1450 m.

Poa laxa Hanke et P. minor Gaud., habitu Poae rodnensi si-

miles, fasciculis foliorum extravaginalibus, laminis foliorum culmeo-

rum vaginis suis longioribus etc diversissimae.

P. minor Gaud, et P. pumila (3) flavida (P. dacica) Porcius

Flora phanerog. 1881 p. 41 et Simk. Fl. Transs. p. 578 quoad plan-

tam Alpium Rodnensium fortasse partim saltern hue pertinent.

Opisane przez Schura (Enum. pi. Transs. num. 3990-4005)
gatunki z grupy P. alpina i P. laxa odpowiadaja, w przewazajaeej

czeici tylko formom; nadto pominieta jest zasadnicza roznica, jaka
mi^dzy obu temi grupami zachodzi.

*P. caesia Smith. Doted wKarpatech typowo tylko na Babiej

Gorze: Sokolica 1340—1365 m, na skalach piaskowcowych wilgo-

tnych dose obficie; stanowiska pod szczytem (Rosl. Babiej Gory str.

151) mniej pewne. Okazy ze Zaru w Tatrach (Kotula) mniej ty-

powe. Jest trawa, w naszej florze rzadka. i bardzo waznq, podaj§ tu

przeto dokladniejszy jej opis i t<» na podstawie okazow ze Sokolicy.

Planta caesia . ad 31 cm alta. laxe vel subdense caespitosa

breviter stolonifera, culmi stricti superne nudi sub panicula sca-

briusculi vel plus minusve laeves. nmlis culmeis saepe morboso

spongioso-cirrbosis (comosis); vaginae semper nodos culmeos tegen-

tes, folia 2—3 mm lata plana lore rigida patentia. niargine scabriuscula

supra minute scaberula apice brevitor acutata vel fere sensim acuminata

paulo cueullato contracta. lamina t'olii eulmoi supremi4— 5— 6cmlonga
vagina sua 5— 6 cm longa brevior vel longior aut earn plus vel minus

aequans, ligula inferior truncate brevissima vel 05 mm longa. suprema

1 mm rarius ad 1*5 mm longa; panicula contracta densiuscula vel fere

laxiflora erecta 5'5— 7 cm longa. rami scabri inferiores plerumque

numero 3—4. spieulae 3 4 florae cum radiraento floria abortivi,

pictae; valvae subae<|iuiles trinerviae ovate oblonnao 3-5— 3-7 nun

lougae 1'5 mm latae aeutae dorso apicom versus scabrae; axis to-

late obtusa dorso mar-incoue >erieoo pilosa.



e) montana Wimm. Gory Bardowskie: Bardo na skatach pia-

skowcowo-zlepiencowych, 1600—1750 m.

f) pocutica m. (Sprawozd. Kom. fiz. 1905 str. 34, Consp. vo-

lum. I 1906, p. 291). Dotad tylko na Komanowem w krainie koso-

P. Janczewskii m. (Sprawozd. Kom. fiz. 1905 str. 34. Consp.

volum. I 1906, p. 292). Komanowe, w krainie kosodrzewu, w szcze-

linach skat piaskowcowo-zlepiericowych, tylko w glebie pulchnej,

wilgotnej. Niema jej np. na dlugim grzbiecie polozonej w dalszym

potudniowym cia,gu Ihnatiesy, gdzie sie, podobne lecz suche skaly

znajdujq,. Po bukowinskiej stronie, w dolinie potoka Cibo, nie zna-

lazlem tej trawy nigdzie, jest wiec w kazdym razie czysto alpej-

skim gatunkiem; na zwiedzenie pasm gorskicb, cia.gnacych sie. po

obu stronach tej dlugiej doliny, nie starczyto mi juz czasu.

Do opisu jej (1. c.) dodaje. jeszcze kilka waznych szczegolow

i uzupelnien.

Folia tenuia angasta plana rarius eonduplicata, 1*5—2 mm lata,

acuminata apice partim paulo cucullato contracta, lamina folii cul-

mei supremi ad 4—55 cm longa vagina 4*5—6 cm longa brevior;

vaginae semper nodos culmeos tegentes; ligula inferior circ. 1 mm
longa, suprema ad 2 mm longa apice rotundata; spiculae virides

aureo et partim violaceo subvariegatae, 3—4 mm longae. 2—3 florae

pierumque 2 florae cum rudimento tertii rloris; valvae 3 nerviae

inaequales acuminatae, inferior ovato lanceolata 25 mm longa 1 mm
lata, superior ovata 3 nun longa 1*5 nun lata; axis florum laevis;

palea inferior ovata 3 mm longa 1-5 mm lata, obtusa.

Cum P. caesia vaginis nodos culmeos tegentibus ac laminis

foliorum supremorum vagina brevioribus (in P. caesia partim lon-

gioribus vel vaginam aequantibus) gaudet, sed P. caesia a specie

nostra colore caesio, culmis erassioribus strictis, foliis latioribus fere

rigidis ac apice partim breviter acutatis, ligula manifeste breviore,

spiculis multo maioribus, valvis ac paleis longioribus, axi piloso etc

facile distinguitur. Propior Poae nemorali videtur, quae tamen ligula

brevissima vel subnulla (excepta var. pocutica), valvis longioribus,

axi piloso vel subpiloso, paleis inferioribus acutis, vaginis nodos non

tegentibus et laminis t'i>li<>runi siipivin"nim vagina manifeste vel

multo longioribus, hac ultima nota etiam P. Balfourii, a specie

nostra valde differ!

Poa rodnensis, /'. Jaitc^eirshil i odkryta dawniej j>rzez Rehmana

na Bukowinie P. anceps pomnazaja. szereg gatunkow trawnych, wla-

sciwych Karpatom Wschodnim. Szereg gatunkow traw, po cz§sci

endemicznych, po cze^ci bardzo zhamiennych, jest wogole w g6rach

tych uderzajaco wielki; nadto masowe wyst^powanie pewnych ga-

tunkow specyalnie w Gorach Pokucko-Marmaroskich na ogromnycn



zym ukladem czyli formacya. roslinna. sa. trawy (Rosl. Szata :

53, 58 i t. d.). Podczas gdy P. anecps. /.amios/.kujaea dziedzin^ gor-

ska., wyst§puje widocznie dose cz^sto, pojawiaja. si§ alpejskie ga-

tunki: P. rod'iictsis. /'. caesia ita tylko w ZacIi."Karuatach), P. Bal-

fourii i P. Janczewskii tylko na stosunkowo matej przestrzeni lub

na nielieznycli miejscach. Do ostatnich zaliczyc mozna w pewnej
mierze takze odmiane. /'. ta.nioraJis f) pocittiea. /'. rodneiisis jest po-

chodnym, bardzo wybitnym gatunkiem z grupy P. alpina, P. Jan-
czewskii gatunkii'in hard/." /.naniu'iinvm. /.blizajacvm sie. ponieka,d

do P. caesia, wiecej jednak do P. nemoralis; P. "caesia i P. Bal-

lon rii |»r/('(lsta\viaj;| pozostatosci z epoki polodowej.

P. anceps Rehman. Tuz powyzej Kirlibaby na stokach Da-
dula: skaly wapienne koto 1080 m, obficie.

P. COmpressa L. Skaly wapienne na stokach Dadula, z po-

<) LaiHjiutia Koch.

for. nudtiramosa : rami inferiores quini.

Na tych samych skatach, tu i owdzie.

Festuca carpatica Dietr. Galacz w strefie wapieni 1750—
1800 m.

for. subjiavescens : antheris flavescentibus (Consp. num. 208).
Wapienne skaly Piatra rei 1300—1400 m.

Carex capillaris L. W krainie kosodrzewu na wapieniach:
Pietryca w Gorach Polaiiskicb, Galacz 1750—1800 m.

JunCUS triglumis L. Tneu od poln.-wschodu kolo 1900 m.
Luzula spicata DC. Ineu od poln.-wschodu kolo 2000 m.

Allium fallax Rom. et Schult.

var. obtusum m. (Consp. num. 398). Na stokach Dadula tuz

oad Kirlibaby skaly wapienne, kolo 1080 m.

for. longifolium (1. c). W krainie kosodrzewu Gor Polanskich
na wapieniu: Pietryca 1530—1550 m.

A. ochroleucum Waldst. et Kit.

var. trojagense m. (Consp. num. 400). W Gorach Trojadzkich:

Stanalui Verticu 1470—1870 m.

Orchis latifolia L.

var. cordigera Fries. Exempla minora, 11— 11*5 em alta, spica

2-5—3-5 cm longa. De cetero vide Consp. num. 488.

Pop Iwan Czarnej Hory, koto 1700 m.

Herminium monorchis R. Br. Nad p. Cibo: skaly wapienne
pod Magorq 1060 m.

Epipactis rubiginosa Crantz.

var. orbicularis m. (Consp. num. 506). Czarny Dil od strony

Perkalaba: wapienne skaly kolo 1100 m, nad p. Cibo wapienne skaly

pod Magora. 1060 m.



rnr. hnjiiKivciis)* w. rona muito lanora, late orjiongo rmreo-

lata ad 13 cm longa 53 cm lata, vel ovata 9 cm longa 53 cm
lata, minore ex parte in eodem specimine lanceolata; folia de cet.

Hryniawa. w dolinie Probiny i Czeremosza Bialego, wzdluz

drogi w postaci dose duzyeh drzew, cz§sto. Sama jej cz§stosc

wyklucza mozliwosc hibrydyzmu; zawsze jednak wymaga dalszych

badaii. gdyz bazi nie zebralem.

S. dacica Porcius (S. arbuscula L. var. rodnensis m. Consp.

num. 645). Exempla feminea matura. Fruticulus 25-45 cm altus;

amenta feminea matura 3—5*5 cm rarius ad 8 cm longa, circ. 08
cm lata, longe pedunculata, pedunculus ad 2—35 cm longus, fo-

liolis serrulatis numero 6—12 praeditus, saepe videtur partim sal-

tern gemmis parvis instructus; ovaria glabra, breviter pedicellata,

pedicellus 05—08 mm longus, stylus 07— 1 mm longus, stigmata

plerumque coalita 0*7—08 mm longa vel stylo plus minus aequi-

longa; glandula parva circ. 05 mm longa, subquadrata; squamae

variabiles, saepius 2— 3 mm longae 1— 1*2 mm latae lingulato oblon-

gae apice acutae vel bi-aut parce denticulatae, pro parte lanceolatae,

2 5—35—4 mm longae 0*6 ad 12 mm latae partim acuminatae,

squamae fuliginosae apice pro parte nigricantes. dorso a pilis longis

villosae; folia obovata et obovato oblonga. ad 5—5-2 cm longa ad

27 raro 3 cm lata, quandoque ad 6 cm longa 2*8 cm lata, acuta

vel breviter acuminata, basi rotundato obtusa vel angustata, glan-

duloso serrulata aut subcrenato serrulata. adulta utrinque praecipue

supra pilis sparsis tecta, nonnulla supra subvillosa, pro parte plus

minus glabrata. supra prasino, exsiecata obscure viridia, opaca vel

paululo uitida. subtus distincte glauca; stipulae ad 4 — 5 mm longae

ovatae serratae; gemmae glabrae vel sparse pilosae; rami obscure

castanei opaci, iuveniles viridi olivacei; semina 1*2— 1*3 mm longa,

paululo clavulatn inorass.-tta. distincte apiculata.

In calcareis Alpium Rodnensium: Pietrosu in valle profunda

versus borealem orientem sita 1680-1770 m, Galacz 1750—1850 m
passim copiosa; praeterea in monte Ciarcanu in calcareis 1710—

-

1800 m.

A S. arbuscula L. amentis femineis maioribus et longe pe-

dunculatis, foliolis pedunculi serrulatis, ovariis giabris lnngius pew*

cellatis, stylis stigmatibusque longioribus. squamis maioribus. toliii

maioribus obovatia strbtna glands, stipulis praesentibna etc difton-

var. arbmenh'uks m. Ovaria glabra, stipulae . folia maiora i

ut i n for. vulgari, sed foliis laete viridibus ovat<o ellipticis obl<

gisv•e inon obovatis) quodammodo transitum ad 8. arbusculam pfl



In calcareis: Galacz, uno loco cum for. vulgari.

Porcius in Enura. pi. phanerog. Naszod. 1878 p. 52 dicit:

„S. arbuscula L. var. dubia mihi a for. genuina solum capsulis

semper glabris differt"; in Flor. phanerog. Naseud. 1881 p. 59 vero

dicit: „S. dacica (S. arbuscula L. var. dubia mihi olim). Pre alpi

Ineu, Corongisiu, Mihaiasa, Isvorulu mare, Gemenea. Gergeleu, Stolu,

Galati s. a. Difere de S. arbuscula L. for. genuina prin aceea, caci

capsulele, atatu tinere catu si mai mature suntu de totu glabre. In

celelatte caractere consuna deplinu cu S. arbuscula L. (An S. hete-

rophylla Schur)".

Porcius podaje przeto „capsulae glabrae" jako jedyna. roznic§;

istnieja. jednak jeszcze i inne odrebnosci, jak to powyzej wykaza-

lem. Naiezato wiec rzeczywiscie oddzielic 8. dacica od S. arbuscula,

tembardziej, ze pierwsza pod wzgledem geograficznym zamieszkuje

oddzieln^ strefe, a to poludniowe gory marmaroskie i rosnie tylko

na wapieniu. Jest to gatunek pochodny (geograficzny) i mniej od

S. arbuscula rozny niz >'. Tutroruw: nawet na Czarnej Horze zda-

rzaja, sie. okazy S. arbuscula wvkazuj^ce niektore znamiona zblizone

do S. dacica. Podobnie wiec jak w Tatrach, spostrzegamy i w G6-
rach Pokucko Marmaroskich obok S. arbuscula gatunek pochodny
i formy posrednie; S. Tatrorum jednak przedstawia, jak sie. juz

powiedzialo, wiecej zrozmczkowany, wybitniejszy gatunek pochodny.

S. reticulata L.

var. galaticnsis m. Exempla feminea matura. Ovaria brevissime

sed distincte pedicellata. pedicellus 03—05 mm longus; stylus 02

—

-3 mm longus saepe fissus. stigmata plus minus aeque longa sae-

pius ut videtur partita, glandula duplex circ. 07 mm longa, squa-

mae 18 mm longae 1 mm latae, late ovatae obtusissimae; folia

ovalia ad 32 cm longa ad 2 cm lata, rarius nonnulla latiora 2*7

cm longa 2 cm lata. A for. genuina praecipue ovariis pedicellatis

difFert.

Alpy Rodnenskie: Galacz wschodnie rami§, w strefie wapieni,

kolo 1820 m, na jednem miejscu licznie.

Urtica urens L.

for. motor (Consp. num. 673). Zawoja.

Rumex obtusifolius L.

a) subalpinus Schur. Babia Gora, w lasach cz^sto.

silvestris (Wallr,) Koch. Zawoja. ezesto.

acetosella L.

num. 699). Przelecz Bat

acetosa L.

praUns'w Wallr.

num. 700). Stanalui Ver



d) hastiformis m. (1. c). Zawoja. bardzo cz^sto na lakach;

Brody.

R. arifolius Allion. Babia Gora, z polan w wyzszej dziedzinie

for. maior (Consp. num. 702). Babia Gora, na polance pod

Czarna, Hala,.

R. carpaticus m. (Consp. num. 703). Czarna Hora, Gory Czyw-
czyriskie, Bardowskie i t. d. rozpowszechniony.

for. altissimus (1. c). W Alpach Rodneriskich nad Zlota, By-
strzyca,.

a) czarnohorensis m. (1. c). Czarna Hora pod Waskulem. Sku-

powa, Czarny Dil i t. d.

for. macrophyllus (1. c). Czarny Dil.

b) rodnensis m. (1. a). Piatra rei, Ineu w dolinie Lala.

Oxyria digyna Hill. Ineu od pom.-zachodu 1980 m.

Blitum virgatum L. Tuz powyiej Kirlibaby na stokach Da-
dula, skaty wapienne, kolo 1080 m.

B. polymorphum C. A. Meyer.
b) acuminatum Koch. Brody.

Chenopodium album L.

e) viride (L. pro sp.) Fiek. Zawoja.

Atriplex hortense L. Brody, w ogrodach przedmiejskicb bar-

A. polonlcum m. (Consp. num. 745). Brody, wilgotne rowy na

pohiocnym brzegu miasta, rzadziej w ogrodach w glebie pulcbnej.

A. patulum L. Zawoja. na podworkach gdzieniegdzie obficie.

Silene Zawadzkii Herbich. Piatra rei, 1300-1400 m.

Aquilegia nigricans Baumg. Nad p. Cibo: wapienne skaly pod

Magor^ 1060 m, tuz nad Kirlibaba, wapienne skaly na stokach Da-

dula 1080 m.

Corydalis capnoides Wahlenb. Dadul w cienistych g^stych la-

sach swierkowych od strony Kirlibaby, kolo 1050 m.

Erysimum Wittmani Zawadzki. Nad p. Cibo: skaly wapienne

pod Magora. 1060 m.

Heracleum palmatum Baumg. W Alpach Rodneriskich: Tomna-

ticu od stroin Uystrzyc\ Zlotej 1180-1230 m.

Saxifraga luteoviridis Schott et Kotschy. Piatra rei 1300—
1400 m.

S. pedemontana All. Ineu kolo 2250 m.

S. hieracifolia Waldst. et Kit. Ineu od poln.-zachodu 1980 m.

Sempervivum soboliferum Sims. Piatra rei 1300 1400 m.

Campanula carpatica Jacq.

ear. albiflora m. Florea albi. W dolinie Bystrzycy Zlotej po-

nizej ujscia p. Cibo, 950 m.



w

Leontopodium alpinum Cass. Piatra rei 1300—1600 m, mie]-

scami bardzo obficie.

Centaurea Kotschyana Heuff. Nad p. Cibo: skaly wapienne
pod Magora. 1060 m.

Cineraria sibirica L. Nad p. Cibo: tuz powyzej jazu pod Ma-
gorq, na lace bagnistej obficie 1055 m. Na wschodnim brzegu miasta

Brodow widzialem wsrod Iqk w bagnistych rowach liscie, naleza.ee

widocznie do tego gatunku.

Crepis Jacquini Tausch. Piatra rei 1300—1400 m.

Hieracium villosum Jacq. Piatra rei 1300—1450 m. Galacz
w strefie wapieni 1750—1850 m.



Materyaly
do fizyografii krajowej.

Cz^sc 111.

Materyaly zebrane przez Sekcye geologiczna.





Exotica fliszowe

Kruhela Wielkiego kolo Przemysla

w s t % P.

Prof. J. Niedzwiedzki podal w r. 1876. pierwsza. wiadomosc
o jurze kolo Przemysla, mianowicie nad Kruhelem Wielkim, wsia.

oddalona, od miasta o niespelna 5 km w kierunku PdZ x
). Od tego

czasu wzinianki o tym przedmioeie powtarzaly sie. w literaturze

geologicznej dose cz§sto. Niemal kazdy geolog, traktujacy czy to

kwestye. skalek karpackich. wzglednie glazdw egzotycznych, czy to

rozinieszczenie jury w Polsce. wspominal o Kruhelu jako o klasy-

cznym przykladzie skalki polnocno-karpackiej.

WsVod najprzon>zniejszv('li /.dan n g e n o z i v skatek pol-

Niedzwiedzki

cq, za istotne.

wieku jurajskiego. Rafy te pozniej w epoce kredowe^

dnej mialy dostaivzar matcrvalu na -lizv e^z.itvczne wsrod ot

czajacych i pokrywajqeych je osadow tliszowych. Zdanie powyzs

zostalo" przyjete przez znaezna. czeic geologow, a w odniesieniu <

Kruhela w szczegolnosci wzmiankuje je Prof. W. Szajn

eha 2
), a jeszcze dobitniej Prof. R. Zuber w swej oatatniej tiotatce

Wzmianka o Kruhelu w podobnem znaczeniu znajduje siV oez

wi^cie rowniez i w studyum tegoz autora o pochodzeniu glazo

>) Spostrzezenia geol. w okolicy Przemysla. Kosmos. Lwow 1876. Przycs



egzotvcznych Hiszu karpackiego 1
). Najszerzej jednak kwesty§ ska-

tek w powyzszem znaczeniu traktuje Prof. W. Uklig, zwJaszcza

w swej ostatniej pracy 2
). Wspomina on w niej niejednokrotnie

o Kruhelu, uwazajqc przytem utwory fliszowe, mianowicie warstwy

pralkowskie, za pokryw^ skalkowq (Klippenhvlle).

v—/ ^~^̂^\^j /r:r.

/ /Ic-
/^~~~^ C^ ~~—

r ^\

( 1

M t
1 \ \

f
%

1 WLipnik

3'/

\
1

) V
J? J \

V

^ -x

r--- L^
i .--

^^^T^==-=-= =J^y.



Drugie zapatryvvanie na pochodzenie skalek,

Alp polnocnych, zostalo wprowadzone do Karpat przez Prof. M. Lu-
geona 1

), a rozwiniete i uogolnionc przez p. M. Limanowskiego 2
).

Wedlug tego ostatniego skalki polnocno-karpackie maja. bye por-

wakami przyniesionymi z poludnia. wzglednie potudniowego za-

chodu. Miaty one zatem powstac w okolicach odleglych, a nie na
miejscu, jak tego wymaga teorya poprzedzajaca. Teorya porwa-
kowa tlomaczylaby latwiej fakta cytowane juz przez Hobeneggera
i znane wszystkim naszyni geolo^-oni. ze niektore skalki polnocno-

karpackie zostaly przez kamieniolomv wyczerpane w zupelnosci

bez sladu zwiqzku z glebia,. Skalki te zatem musialy tkwic we
fliszu, zewsza,d przez niego otoczone.

Gdy tak pierwsza jak i druga teorya uwazaly jure skalek

polnocnych za nalezaea. do pasu alpejsko-karpaekiego, a wi§c do

prowincyi poludnio\vo-<-uropei>kmj. to trz^eie zdanie dopatruje sie.

zwiazku tych skalek z jura ..kre^u krakowskiego. wzglednie kie-

leckiego. Mianowicie skalki karpackie maja, by<5 tylko przybrze-

znymi utworami w facyi koralowo-nerineowej morza srodkowo-,

wzglednie polnocmo-wst-bodnm-ouropejskii'iro. Zdanie to. wypowie-
dziane przez Prof. J. Siemiradzkiego ;}

), znalazlo poniekad potwier-

dzenie w pracy Dra Teisseyrego 4
i. Btwierdzajacej tektoniczny zwi.a.-

zek jury naddniestrzaiiskiej z pasmem sandomirskiem.

Kilka moicb najnowszycb spostrzezeii nad okolica, Krubela
Wielkiego nie przynosi wprawdzie nowych idei do rozwiqzania

skalek polnocno-karpackicb, lecz stwierdza tylko i ujmuje w ca-

Sytuacya.

Niespelna 3 km na zacb.'-d od przcinyskic^' mostu na Sanie

odgalezia sic od ^osciriea sanockic^o dro^-i prowadzaca na poludnie

przez wies Kruhel Wielki. Nut,, mm, j
niz

'

2 km od poczatku tej

r miejscu. gd

zviiija sie 'doly ka-

des Klippes dos (

A. WXIX Wien



mieniarskie. W dolaeh tych od bard:

kamienie, sJuza.ce tak do wypalania

dowlany i brukowy. Doly te znajduja. sie, na call

wzgorzu Lipnik tudziez na slabo opadaja,c

najduje siq rownie:
•

' latwiej

uhelskim

Niedzwiedzkiego. Nieco blizej

dostac do tycr

a Zielonke. az

t Przemvsla
k i na matervul !»u-

stoku nad Kruhelem.
skalka odkryta przez

;!<• hiaJe, mc = margle l.iale hipkowate, -w

nyy il marglowy, c* = il czerwony, fan = Zubera. "W chwj
kie (kimeryd), dn = dolorait nulhporowy. ,

offladalem

n z nich mial 4 m glebokosci, drugi nieco wi^cej niz

)lo 12 m. Szyb osmiometrowy oddalony byl od skal

PdZ, dwunastometrowy za3 znajdowai s\q tuz przy j

schodnim. Dwa szyby glebsze mialy przekroj poziorc

l 1
/2 m, najplytszy zas o boku 3 m.

W zadnym z tych szyb6w nie znalazlem najmniejszych si

rozszerzania sie. skalki. Na calej gfebokosci i ze wszvstku

M'ianv dol<5w Bkladaty sie. z duzych gJazow biafego wapicn

egu wschodr



I

,!/..

rajskiego wielkosci jednego lub nawet kiiku metrow kubicznych.
oddzielane byty one od siebie ilem zielonym. eiemno-szarym
>o czerwonym. It zawierat wieksza. lub mniejsza. ilosc drobnych.

brze otoczonych glazikuw rowuicz jurajskich. Glazy
i i okruchy miejscami. zwlaszcza w szybie zachodnim, przewazaly
ad ilem tak, ze skala tworzqca sciane/przedstawiala sie. jak isto-

iv zlepieniee. tylko dose" luznie spojony. Dalszym ci^giem ilow

ystepujacych w szybach jest il. kt6ry otacza skalke. od wschodu.

polnocnej

.

Ob:i

:

zyby
lUoj.M Im.



rym du
kie 40 m od skalki widae w sta-

urstwy fliszowe biegn.^ce w kie-

runku 50°. Upad ich

60°PnZ. (Rye. 6).

Oprocz podanych
odsloni^c znajduje

sie na stoku kruhel-

k.miirinarskicli.t ila-

tych wvd
tkwia. w l

piasek, km = glazy jurajsl

lonej od skalki <> 500 i

Zlcpio-

rzucone glazy mec
rudziez jeden blok. in

dwadziescia kilka d

okr-Mgluny iu'laJkn..-

I W/olrdeni wirlknsci

srodku dolncj czrsci <



Kruhela Wielkiego do Helichy. Bieg warstvv zlepieriea jest Inf) .

pad 25° Z. Miazszosc jego obliczyc mozna na kilkanascie metrow.

Na ptaskim wierzchu gory znajduje si§ wiele dotow, powsta-

,'ch przez wydobycie otoozaknw jurajskicli. Sciany dnl.'.w najMiz-



same jak \v szybach i odslonieciaoh nad Kruhelem. \V protilu stok

g<jry i doly wierzchne przedstawiajq, sie, jak wskazuje rycina 7.

Okolo 50 m. ku Fn, a hypsometryeznie o kilka metrow mzej

od odslonietych warstw zlepienea spotykamy zerwe. przedstawiomi

"Na wi. rzehu Lipnika okolo 120 m na W od zachodniego stoka

o'6rv odslonieto w ostatnim czasie kompleks warstw zlepienea na-

przemian z marglami. ilami i piaskoweem. Kompleks ten biegnie

i zapada zupelnie t.ik. jak zlepieniee na stoku Lipnika, budowa, za;

swoja.. t. j. mia,zszoseia. i naprzemianleglosSeia z in mini warstwami

odpowiada odslonieciu nad Kruhelem.

Na podstawie tych wszystkieb odsh.niex oezvw istym jest wnio-

sek. ze caly ten materyal petrograhVznie tab roznnmdny nalezy d<

tii-zu. Pewne glazy juraiskie — pomiedzy nimi i duzy glaz. znaj-

duja,cy sie. koto lesniczowki — stanowia, skladniki zlepienea dr.i-

bno-ziarnistego na stoku Lipnika. Tnne

dziez bloki, znajdujace sie- dalej ku
T

- d. PnW. t. j. nad Kruhelem Wielkim. sq

. Tkwia

tryasowy, W w"iip i,n w f-l„wy tnsc- f,m nist vr/.na przes/.la mo wa 1

1

prdbekfliszowych. wziytyeh ztychud
niec. Albo glazy te stanowia. po prostu wielkie nagmmadzenie mater

j

e^zotycznego, dose* luznie ze sobq. spojonego, podobnie jak np.

pieniee slobodzki we wschodniej Oalieyi. Kruhdski utwor rozni

jednakze od zlepienea slobodzkiego tern, ze jakkolwiek rozin

dnose jego skladnikdw jest dose" znaczna., to przeciez ilosci<

bialy wapieii jurajski przenosi w nim wielokrotnie wszystkie i

skaly razem wzie-te. Do glazow egzotycznych nalezy oczywi
rowniez i glaz iiwazany przez Vr-X. Niedzwiedzkiego za rat'e^ m
seowa., wydobywajaeq sie. z glebi. Cz§se gfazu tego widnezna



kryta jest nowymi lub dawniejszymi dolami albo lomami, z ktorych
wydobywano glazy jurajskie. Glazy te jednak znajduja. sie. prze-

waznie na drugorz§dnem, a scisle mdwiac na trzeciorz^dnem lozy-

sku w glinie lub zwirach glacyofluwialnych. Glazy zas tkwi^ce
we fliszu wyraznie znajdujemy tylko na przestrzeni obj^tej, z je-

dnej strony lukiem wygi^tym ku PnZ i laczacym vvschodnie od-

slwni^cie zlepierica na Lipniku ze zlepiericem nad Kruhelem, z dru-
giej zas strony lukiem biegnacym rdwnolegle do poprsedsaj%cegn
i»d /lt'pierica na stoku Lipnika w strong Kruhela.

Jako pierwsze zadanio szczcgitlowe naszej prary uwaza

wyznaczenie wieku fliszu zawHTaj.-ict'u-

" niatcrval egzntvrznv p<>\

zej podany. Flisz okolic Kruhela stanowiq ilv czarne. "szaiv i c>

wone, margle jasno-zielonkowate, margle zoltawo biaie i prawie

pelnie biale. Nadto naleza. tutaj cienko uwarstwi<me piaskuwce

pkie i grube lawice zlepienca, zlozonego przewaznie z ulaink

wapienia bialojurajskiegu, pospolicie zwanego stramberskim.

Zlepierice i piaskowee Kruhela nie dostarczyly zadnej fau

Prdbki zas ilow i margli dalv p« > prz<'-/.laiiM\\aniu wyniki mik

faunistyczne nast§puja.ee:

Probka 1. II cit-mnv wsrod Annnodisrus strpa.s.



ni^cia Nr. 7. Brv<>z<>;< keiuwej- Lagena aptc

skie i kilka otwornic nieozna- L. cidarina,

czalnvch. Xodosaria g

Probka 3. II marglowv zielo- X. soluta,

nawy z odslonigcia Nr. 6. X. bifurcate

Gmtdnjina Heussi. Ghuuhd'mu laevigata.

Bolivina melettica, G. mutabilis,

I'lriiroxfnmeUa eocena. G. subinfiata,

Cristdhiria gladius.
'

Bige/tcriua pamatnfa

Fulvinulina simi/is. Uavidlna S:al>oi.

l'V,'"hk a' 4

n

"'il 'inaro-Uvv zielo- C. parisLuks,

nawy nad zlepiencom kruhel- C. „ v. hm
skim. Gmtdryina Heussi,

HUnUdammwa mnndatu. G. ragosa.

tiiliwi fhnorls plaza albo gada, Boliouia ii/rfcftira.



T. lnwdlosa,

T. conglobate^

T. deformis,

T. contorta,

TmncatuUna gros

V. projiiiiipia.

Bryozoa i malzoi

Probka 8. It a

.-:- &. limit

ll^rannninidae.

Nodosaridae.

5 Nodosaria gigantea Htk.

V> Olandulimi laevigata Orb.

l<> K.^pomiatala Batsch.

Opistho-Trixchistiduc.

'*> C. budensis Hantk.

_!_!_+ +j+_|



19 C. pari.ien.ii Orl
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Probki nasze badane z poszczegtflnych punktow wykazaly

nadzwyczajna. roznorodnosc tak pod wzglfdem bogaetwa form jak

przedewszystkiem pod wzglqdem ilo^ei oka»5w. Cata fauna otwor-

innvch nnejs-!Z iT'tTk >'; «' ki.-h 'iakV". CvldT.'Xzuje - mimo
swej r.'.inorodnos(M - nokrewiYnsrwu Uizki.- tylk- z fuunami trzecio-



okolic Kruhela Wielkiego
poziomu z ( htniHiKi Szabni.

sie tylko do Kruhela Wiel-
nvsla znaczne przestrzenie.

okreslii wiek tych utwo-

)yla z utworow nalezacych do kompleksu margli fukoidowych. ale

lie z samych margli I dlatego wtedy autor wypowiedzial tylko

irzvpuszczcnie. ze margle te naleza, do paleogenu. Dzis fauna
>t\vornicovva wydnbyta z samych margli wykazitje rowniez ten

sam wiek. Przypuszezenie puprzednie zustajo zatem potwierdzonem.

sostajaeymi z nimi w zwiazku. r. j. zlepiericami i ilami. nalezy do

Uwage. zas I 'rot'. Wisniowskiego - . jakobv utwory oligocen-

skie stanowily w okolicy Przemysla i Dobromila tylko bardzo
zgnieciony le,k wsrod otaczajaeyeh je margli gorno-kredowych i ja-

tych zas vvygladaj.-i tylko tu i mvdzie. jako clement zupolnie obey

Wegierki i L^m-z^uuwI^
w ostatnieh czasa.-'h przrz autora koto Krasic, Korvtnik i Holubli.

Utwory Hiszmve oknlic Kruhela Wielkiego. jak wogole prze-
waznej czesei Ivarpat przemvskieh. biegna inaczej niz w reszcie

Karpat wschodnich. Biegna. one mianowieie albo w kierunku 165—
180° z upadem ku Z. albo 45-60° a upadem ku Pn. Tylko miedde

.kmv,



pnini.Mlzy <jbu zlepie:

pelnione glazami egi_

sobie jako grzbiet siodla normalnego. biegna,cego w kienuiku mnicj

wiecej 135°, to po poprzecznem przechyleniu takiego siodla w strong

PnZ musza. powstac kierunki warstw zwrocone do siebie pod rnniej

Exotica.

Z zebranego przezemnie materyalu egzotycznego Kruhela
i Lipnika daly sie. wyroznic" nast^puj^ce typy petrograficzne.

1. Wapieri czarny zbity, nieco bitumiczny. Porownywany
makro- i mikroskopowo z materyalami pozakarpackimi. okazuje on

uderzajq.ee podobieiistwo do wapienia deworiskiego z Debnika koto

Krzeszowic. Skamielin jednak nie dostarczyl on wcale. chociaz zo-

stal znaleziony w roznych miejscach nad Kruhelem w kilku bry-

lach i wielkiej ilosci malych ulamkow. pocbodzacych prawdopodo-
bnie z pozniejszego rozbicia wiekszych glazow.

2. Wapieii albo jasno szary bardzo zbity albo szary z czer-

wonemi plamami, wykazujacy tak makro- jak i mikroskopowo zu-

pelnq identycznosc z wapieniem w^glowym z Czernej kolo Krze-
szowic. albo wreszcie wapieri szary. mniej twardy od poprzedzaja.-

nadwietrzaly, nawet nieco porowaty. Wapieri ten ostatni

ypomina wapieri z Latczanego Dolu koto Paczoltowie. na polimc

Krzeszowic. Zostaly w nim znalezione nastepujqce skanii.-Iiny:

przypomina wapieri z Latczanego Dolu kolo

ilezion

>igopom reticulata Gldf.,



przerastany zylkami twardtjzemi, /. po6r<5d ktorych 'wysypuje sie.

zwietrzalv mar«iil. Wskutck teir<> skala staje sie. gabczastq,. Przy-

pomina nam ona krakowskie tryasowe dolomity rudonosne. Znale-

zione zustalv nad wapieniein w^^luwyni wsrod ilu fliszowego.

6. Dolomit zultawo-szarv. zawiYrajacv nicnznaczalne nullipory.

Juz prey inakroskopowem porownywaniu go z okazem trvasowego

roznic mi§dzy ninii jest wprost nieniozliwem. .Jeszcze wieksze po-

dobienstwo tych skat widoczne jest w szlifach mikroskupowych.

Dolomit nulliporovvy zostal znaleziony wsrou

Piaskowiec bard:10 drobnoziarnistv. nadzwyczaj twardv.

ada on w zupelno*i'.i tak makro- jak i mikroskopowo takie-

tekowcowi, znajdujjicenm si<; w sp'agu utwun'nv kelmvejskich

•v Czatkowic kolo Kiv.cszdwic. >',!i;i jd< w.th'iti n'o vv glazach
* wielkosci tak nad [ Kruhelem jak i na Lipniku.

Zlepieniec fctttaw]r oolitowv. Czrscia jest to skala zk/nna

wyfycznie z okrucliiuw sk..nip miYczaUw. czcscia /.as nor-

oolit Z pomi§dzy nie/.mion.ej ilosci nlamkmv skorup mie-

i inn vcb skamieliil daiy sir oznaczvc nastepujacr tunny:

CiniH.nn dukl/nssi Romcr,
sp.,

U-igdlata Lbe.. Belemirihs xp.,



9. Wapieii biaty w dolnej czosci tawicowy, w gornej gruzlo-
waty. Poniewaz wapieii ten zawiera dose wiele ukmkow krynoi-
dow, dlatego jest on bardzo kruchv. z\vlas/.e/.a na powierzehni zwie-
trzalej. Wapieii Ten dostarezvl bardzu bn^arej i dnbrze zachowanei
fanny, z ktorej daiy sie, na "razie oznaczyc nastgpuja.ee formy:

*

Belemmtes hastatus Blainv., Aspidoccras perannatum Sow..

Hnrporerfis Ddmonhinnw Opp.. Hinnitcs sp.,

Oppclia jiexiiosa Miinst., Lima sp.,

0. /'oturnttensis Grep., Aucella impressa Quenst,
Oppetia sp.. Cueullaea concinna Quenst.,

CtiftHttcrras vordiifuiu Sow.. I'hiirotomaria sp.,

1,/pth-iis sulcatus Gldf..

Asterias iuremis Quenst..

I'cuturrhnfs sp.,

Sajphia Goldfussi Quenst..

ulamki roznveh ale trudim oznaezalnveh I

faunv dulne-.. ..xtbrdu ..knlic Krakowa.
Wapieii oxfordzki zostal znaleziony w dwoch duzych gla
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helu i Zniesieniu niedaleko Przemysla oznaczyt Prof. Niedzwiedzki

raf§ kruhelskq, jako tyton. Fauna ta jednak. jak wykazal Prof.

Siemiradzki, jest dolnokimerydzka. i da sie. zidentyfikowac z fauna,

wapieni Inwaldu i Andrychowa. Cala, jure, podkarpacka. uwazal on

przytem jako wyksztalcenie brzezne jury srodkowo-polskiej. Bloki

zatem Kruhela i Lipnika, a z nimi i caly materyal jurajski zle-

piericow fliszowych przedstawialby nam ekwiwalent krakowskiego

wapienia skalistego, ale w wyksztalceniu koralowo-nerineowym.

Ze materyal nasz egzotyczny nie dostal sie. do fliszu drog%

tektoniczna.. swiadczy o tern "dokkdne otoczenie przewaznej ilosci

glazow. a zwlaszcza najtwardszych z nich wapieni jurajskich. Oto-

czenie to moze pochodzic jedynie tylko od wody. Glazy zatem na-

sze musialy sie. dostac do fliszu bezposrednio z brzegu morza.

w ktorem ilisz si§ osadzal. Dalej za wodnem pochodzeniem glazow

egzotycznych przemawia takze i to. ze przechodza, one zwolna

w normalny drubnu/iarnisty zlepieniec, zlozony z ulamkow tych

samych skat, ktore tworza, glazy egzotyczne. Zlepieniec wystejmje

w kilku lawicach naprzemianlegle z warstwami piaskowcow. ilow

i marsfli. Xie moze zatem live brokova rektoniczna..

Gdybysmy przvjyli. ze flisz ukolic Przemysla osadzit sie

w miejscu zblizonem do dzisiejszego jego polozenia, to brzegiem

morza fliszowego tej okolicy byloby przedluzenie pasma kielecko-

sandomirskiogo. W podobny sposob zapatrywal sie. Prof. Siemi-

radzki. Mianowicie uwazal on jurajski skalke. kruhelskq za przedlu-

zenie pasma jur\ pi< trkowsko-kieleckiej, jury zas naddnicstrzaiiska..

za przedluzenie jury radomsko-sandomirskiej.

Jezeli zatem gory srodkowo-polskie stanowily brzeg morza
fliszowego. to powinnismy we fliszu znajdowac jako exotica ulamki

skal tychze gor. Tymczasem w Kruhelu i wogole nigdzie we fliszu

karpackim nie znaleziono ani sladu kambru ani syluru. Nie zna-

leziono rowniez nigdzie dewonu kieleckiego ani permu morskiego

znanego z Kajetanowa. Natomiast znalazly si§ na Kruhelu i Lipniku

na przestrzeni jednego zaledwie kilometra w ogromnej ilosci i ma-
sie skaly wszystkich niemal utworow pasma krakowskiego.

A zatem albo utwory takie same, jakie wvstypuja. w Krakow-
skiem. znajdowaly sie. w paleogenie rowniez i w okolicy mniej

wi^cej na przedluzeniu pasma sandomirskiego. t. j. w Przrmyskiom.
albo ilisz polnoenego brzegu Karpat nie osadzil sie. w tem miejscu r

gdzie sie. znajduje obecnie.

Pierwsze przypuszczenie. t. j. zeby w okolicy przemvskiej

znajdowaty sie, w paleogenie utwory takie. j;ik w Krakowskiem.



ma za soba. bardzo malo prawdopodobienstwa. Gory srodkowu-pol-

skie przedstawiaja wielka antvklin§. ktorej os stanowia, utwory
staro-paleozoiczne, skrzydla zas jej tworza. warstwy tryasu i jurv.

Skrzydla te schodza, sie. ze soba. w stronie polnocno-zachodniej

w okolicy Piotrkowa. To samo przypuszczalnie bylo i na pohidniu.

Jezeli najstarsze utwory, t. j. kamberskie. wystepuja. kolo Sandomi-
rza i Nadbrzezia, to jest to wskazowka.. ze w tern miejscu jest

szczyt antykliny i ze utwory mtodsze musialy je nbejmowac i od

PdW. Musialy sie. zatem utwory sandomirskie ei^gnac w tym kie-

runku, jezeli juz nie do Przemysla lub Jaroslawia, to w kazdym
razie nie bardzo daleko od tyeh raiejscowoidi. (id/.iez wobec tego

byloby miejsce na utwory. ktore istotnie we fliszu sie. znajduja/?

Znacznie prostszera jest przypuszczenie drugie, t. j. ze flisz

nie utworzyl sie. w tem miejscu. gdzie si§ znajduje obecnie. Kra-
kowski obszar geologicznv si^ga d/.isiaj na poludnie mniej wi§cej

do Wisly. G-dybv w ezasie trwania morza fliszowego zasiej? jego

byl ten sain, zatem gdyby flisz osadzit sie. niedaleko na poludnie
ml d/.isiejszej Wislv. pr/.eto. abv warstwy jego mogly dostac sie.

d<j Przemysla. musialyby live suniete w kierunku wschodnim. Kie-
runek faldow fliszowych w takim razie musialby bye prostopadlvm
do wschodnieo-,,. ;l zatem Pd Pn Tymezasem we wschodniej cz§sci

Karpat. od Wieliczki mniej wi,eej ' poezawszy. spotvkamv ' prawie

wvlae/.nie kienumk warstw PnZ-Pd\V z upadem' PdZ. Kiernnek



tystycznym w Budzie ze swoim zielonawo-zoltawym nalotem na
zwietrzalej powierzchni, z krysztalkami gip<*u a przedewszystkiem

z hiskami ryby Meletta odpowiadaja. naszym warstwom menilito-

wym w wyksztalceniu czeiciowo marglowem. Jeszcze bardziej od

pptmirivitii-zncL:
-" iid.T/aj.-u-eiii jest |i..d(.l)ienstwo mikrofau

iektoi 'Czy na podstawie tych i niektorych danyeh dawniejszvch

moznaby 'aby pokusic si§ o wyprowadzenie wnioskow jeszcze
' ch?

kredowej utwory krak-^v-kif i-'./.-kcraly sie. w kie-

runku PdW od Krakowa. Na PnW od Krakowskiego cia,gnelo sie.

rownolegle pasmo srodkowo-pulskie E'omirdzv i.-mi pasmami byla

kotlina, w ktorej osadzily sie. utwory gorno-kredowe. Jaki by! za-

si§g morza kredowego na poludniu. tego na razie wiedziec nie mo-
zeray. Czy oplywalo ono wyspe. kielecko-sandomirska. od strony po-

ludniowej i la.'czylo sie. z "obszarem podolsko-lubelskim. czy tez

moze pasmo srodkowo polskie cia.gn§lo sie. dalej ku PdW? W ka-
zdym jednak razie nic nie stoi na przeszkodzie do przypuszczenia

T

ze utwory kredy miechowskiej rozcia-gaty sie. przynajmniej tak da-

leko na poludniowy wschod. dokaxl riagnejn sic pasmo krakowskie.
Zatem na calem przedluzeniu kotliny miechowskiej istnieje. albo-

o ile w paleogenie zostala cze^ciowo zdenudowana,, pozostala przy-

anjmniej w resztkach kreda polnocna.

Wszyscy geolodzy pracujary w Karpataoh -rudkowych (Nie-

dzwiedzki, Szajnecha. I'hli- wiVdzicli ju/ dawnicj. a w ostatnim

czasie wykazal przekonywuja.co Wisniowski *), ze charakter fauni-

styczny utworow kredowych Pralkowic. W^gierki i Leszczyn jest

wybitnie polnocny. To samo dotyczy i charakteru petrograficznego.

Prof Szajnocha usilowal juz dawniej 2
) identyfikowac margle z W§-

gierki z kreda. podolska, wzglednie krakowska. i to nie tylko pod
wzgledem faunistycznym. ale i petrograficznie.

Jezeli na obszarze. zajrtym |>r/.<'z pdlnocne Karpaty, osadzala

sie. kreda miechowska i jezeli w Karpatach. mianowieie kolo Prae-
mysla. istnieje utwory gornej kredy o charakterze polnocnym, to

identyczuosc tych utworow jest oczywista.. W miocenie w czasie

faldowania sie. Karpat utwory paleogeriskie przewalily sie. przez po-

ludniowa. czeic paleozoiczuo-mezozoicznego walu utworow krakow-
skich i pokryly kotliny kredowa. Przy tern cisnieniu margle kre-
dowe mogly uledz pewnej niewielkiej zmianie, skaxl pochodzi nie-

znaezna r6znica miexlzy utworami W^gierki a kreda. mieehowskfi.
Mamy wiec w okolicy Przemysla i wogole w Karpatach srod-

kowych dwa utwory geologiczne. Bfiejseowa, krede. gormj, o cha-

4
) O wieku karp. warstw inocer. K. A. 17. K. 1905. O faunie tupkow spa-

skich i wieku piaskowca brylowego. K. A. U. K. 1906.
: Warstwy z Wggierki pod Przemyslem. Kosmos 1899. Atlas geol. Galicyi.
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rakterze polnoenym i nasuniety na ma palcoovn. poehodzacy z W§-
gier polnocnych i srodkowych. 1 tem ttomaczy sir owa, niezgodnosc

w ulozeniu miedzy kreda. a utworami mtodszymi.

Konsekwencye nasze wyptywaja. z przyjrcia rozeiagania sie

urwor.'iw krakowsivich w kierunkii pohidniowo-wsehodnini.

Nie jest to mysl imwa. < hvszem. w literaturze karparkiej spo-

tykamy caly szereg prar geologirznycb. traktujacyeh o tym pr/.ed-

miocie z roznych punktow widzenia. Nie wdaja.e sir w szezegolowy

rozbior spekulatvwnych dociekari poszczegolnych autorow. wymie-
nie. tylko dane pozytywne. odnosza.ce sie. d<» nas/.eifo przrdmiutu.

Z glazow (•-•/.(.
i \ r/n\ Hi iliszu karpackiego, daja^cych sie. po-

rownac z utworami krakowskimi. wyimeniono dotychczas nasty-

pujqce :

1. Wapien gornodeworiski ze Spirij'cr I'emeuili znaleziony

w utworach paloogenskieh Karpetny na PdW od Cieszyna 1
).

2. Wapien w^glowy z Productus sp. znaleziony przez Pruf.

Uhliga koto Trzemeszny na PdW od Tarnowa i w Zwierniku na

PdZ od Pilzna w warstwach bonarowickich 2
).

Wapien w^'kuw z I'rodtwfux <•)'. i/ii/tn/fe/is znaleziony przez

Prof. Niedzwiedzkieg'o koto Pobieszczan na PdW od Wieliozki.

Byt to luzny blok znaleziony na obszarze. na ktorym granicz^ utwory

3. Piiiskowiec gornokarboriski z ('alamites Suckoici znaleziony

przez Dra Tietzego koto Bachowic miedzy Spytkowicami a Wado-
wicami 4

) w piaskowcu ci^zkowickim.

4. Wapien z p.v.ekmjrn, nieoznacaalnego amonita (Pc.ri^hinc-

tvsh przvp.anu.aiaov oxford kr.U^L. Xostal on znaleziony przez

prof. Ubli-a pod Gorlicami w piask, wen eiezkowiekim *).

jednak — na m juz. llolienegger zwraea nwage — -lazy mvax;

za wapien stramberski. s4 nim \v istocie.

Literatury odnosz.-paj sir do slaskiej i monuvskiej c/.rsci lib



karpackiego, a zawierajaeej wiele wskazowek co do wystej>owania

glazow egzotycznyeh. przedewszystkiem karboriskich, a cz^sciq.

i oxfordzkich, na razie nie uwzgl^dniam. Odnosi sie to przedewszy-

stkiem do roznych prac Hoheneggera. Stura. Rzeliaka, a cz§sciowo

i Tietzego.

Na podstawie tych danych kazdy z cytowanych geologow

byl przekonany, ze glazy egzotyczne moga. pochodzic tylko z utwo-

r<5w znajdujaeych sie. jeszcze obecnie w Krakowskiem. W trzecio-

rzedzie zas utwory te rozcia.galy sie. dalej ku wschodowi w postaci

walu windelickiego, odgraniczajqcego dzisiejsze Karpaty od obszaru

pozakarpackiego.

Glazy eytowane powyzej znalezione zostaly w okolicacb nie

bardzo odleglych od Krakowskiego. Xajwschodniejszy bowiem punkt
podany przez Prof. Uhliga, znajduje sie. na PdZ od Pilzna. Przy-
jecie przeto tak niedalekiego przedluzenia utworow krakowskich
ku wschodowi nie bylo tak nienaturalnem. jakby to bye musialo

wobec mojego obecnego :
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sposob, ze najwi§cej czasu poswiecilem partyom eocenu, polozonym

miedzy Jaszczurowka, a Turkiem, zlepience na wschodzie zwiedza-

lem w 2 latach po sobie przez kilka dni. a najbardziej zachodniej

-vvysepce. na grani „Zadnie Koszarzyska" poswiecilem dwa dni. Nie

podaje. ponizej opi.su ealej fauny i nie podaje. wynikow badaii

w polu; zachowuje; sobie to do niedah-kioj przys/.losoi. kiedy takze

wvstepowanie na brzegu poludniowym Tatr b§dzie mi dobrze znane.

ska?, nalezqca pod wzgledem orograiii-znym sri-le do Tatr, a przed-

stawiajaca pod wzgledem stratygraficznym ich najmlodsze ogniwo,

przynalezne juz do starego trzeciorzedu. Na Pd Tatr wyst^puj^

skaly takie tylko w kilku miejscach na niewielkiej przestrzeni.

w samych zas Tatrach znajdujemy z nicli na roznem podlozu kilka

resztek. ocalalych przed denudacya..

Ogolnie znane sa. te sfealy pod nazwa. „wapieni nummulito-

wych" — nie calkiem sluszna.. Sa. to bowiem nie zawsze wapienie.

a te znowu nie zawsze sa.
B
nummulitowe tt

. Podzielone z grubsza,

przedstawiaja. 2 typy: wapieni i konglomeratow. Istnieje jednak
mm'.stwo przejsc od iednego typu do drugiego. a nadto naleza. tu

jeszcze inne skaty.

Opisywano je kilkakrotnie: u Puscha nazywaja, si§ wapieniami,

a Xejsznera dnlomitaini numinulitowymi. w znanej monografii Tatr

prof. Uhliga „Nummuliten-Kalk u
i „Num.-Konglomeratu , a w pracy

pctrografieznej prof. Morozewieza . poswuM-oie-j speevalnie skatoin

osadowym tatrzan.skiin >

i. znajdujemy podzial . ktory w glownycb
zarysach przyjmuje. ponizej.

1) „Wapieri nummulitowy" tworzy skate, twardq, ciemno-
szara., szara. lub jasno-brunatno-szarawa.. Na powierzchniach svvie-

zvch zuae zaledwie zaznaczone, grube ulawieenie a miejs

mozna: skala jest wtedv od gory do dohi jednolita.

Na powierzchniach nadwietrzaK eh oddziela sig odmiana ciemna
w tawice kilkudecymetrowej grubosci. odmiany szara i jasno-bru-

natnawa w warstewki 1— 1 1

/2
dm. Powierzchnie warstw szorstkie,

Pod wzgledem swego skladu i struktury przedstawiaja one

i wrdlug p. Morozewieza 1. c.j ..zbira. odmiane. z'lepiericow albo okru-

chowcow". majae tylko wyglad skaty pojedynezej. jednolitej. Pod
mikroskopem widac bardzo duzo drobnych ziarn kwarcu i wapie-

rrzyc/.ynki <



nia. na zylkach i szczelinach takze kalcytu. a nadto mniejsza. lub

wirksza ill isc skorupek otwornic lub w ogole organizmow. Wszystko
to zlepione jest w catosc" spojem dolomitycznym.

Nader wazna. rule pod wzgledem petrograficznym odgrywaja.

w niektorych odmianach wapieni resztki organizmow. przedewszy-
stkiem otwornice. Skorupki ich przepelniaja. niekiedy tak bardzo
skal§. ze tworzq, ponad 80°/ calej masy. Poniewaz zas zluzone sa

z wapienia, przeto jego zawarto&i w skale zalezy we wypadkach
kraricowvch prawie tvlko od ni<-h. .U-zeli skorupkami temi sa. num-
mulity. to skala ma bardzo eharakterystyezny wyglad (Jarzec*
g<>rali zakopiai'iskich). Oprocz weglanu wapnia i kwarcu , maja; te

wapienie zawsze cokolwiek tlenk<'»\v zelaza i substancvi organicznej.

ska.d pochodzi ich woii bitumiczna. Komory nummulitow s^ wy-
pelnione kalcytem . a nadto bywa obeenym glaukonit. Kwarc po-

chodzi prawdopodobnie — jak saxlzi p. Morozewicz— z granitu. ezcgo

dowodzilyby jego wmstki: pory /. plynami. cyrkon i apatyt. Jesli

to skt la ma znowu charaktervstvezn v- . Wa-

andiz .;-
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jak poprzednie odmiany. a stanowia.ee typowa, brekcy^. Jesli okru-

chowce wyst^puja. u spodu omawianych utworow (bardzo czesto tak

jest), to spoju maja, bardzo mato.

3) Wszedzie na Pn i Pd Tatr leza. na tych skalach lupki

i piaskowce kompleksu skat karpackich, „fliszu", zwanego piaskow-
cera magorskim, tworza.ce oslone, dokola Tatr. ale nie naleza.ce juz

z niemi do jednej calosei. „Przewazaja,cym skladnikiem skaly tej

jest kwarc w drobnych, krawedzistych ziarnach, w malej ilosci

muskowit w drobnych luszczkach i silnie pleochroistyczny biotyt,

procz tych mineralow czesto zdarzajq sie, ziarna glaukonitu. Wyli-
czone mineraly zk-pionc sa. m^tiiyin wapieniem w postaci drobnych
zylek" (Murozewicz 1. c. str. 20). Skladnikom tym towarzysza, zwe-
glone, starte na sieezk§. liczne, ale bardzo drobne resztki rosliime
i ziarnka pirytu i tlenkow zelaza. Grube lawice zawieraja. wiecej,

cienkie lupki raniej kwarcu, natomiast w stosunku odwrotnym spoju
i — zwykle — resztek roslinnych.

Konglomeraty i wapienie eocenskie nie wszedzie wystejauja.

razem. Id^c po pn. brzegu Tatr od W ku Z. spotykainy na s'a-

myra W potezne masy konglonuTatow. tworzacych 'wielkie regie:

Psiej Gory, Tokarni, Golego Wierchu, Jaworzynki i t. d. Konglo-
meraty sa. grubo ulawicone albo w ogole nie okazuja. zadnego ula-

wicenia. a zawieraja skamieliny nader rzadko.
Na niekti'-rych profilach widar jcdnak. ze nie stanowia one

facyi jednolitej. loza bowiem naprzeini'an z lupkaini lub piaskowcami
fliszu vv jego wvks/.talcciiiu >mag.'.rski«'in u

. Szczegolnie instrukty-
wne sa. pod tym wzgledem wci§cia potokow: Reglanego, Babiny.
Bielskiego (Bcla po na Pd od /,dzaru. Idac np. w gore potoku Re-
glanego od jego ujscia do Bielskiego p.. mamy nastepuja_cy przekroj
(Rye. 1): na konglomeratach i wsrod nich spotykamy eienka, war-
stewke. lupku czarniawego o wszystkich znamionach' fliszu, ktora
w dalszym przebiegu na Z rozszerza sie. Na niej zjawia sie. war-
stewka piaskowca, na tej znovvu lupku ale juz jasniejszego, i tak
wzmagaja, sie warstewki w miaiszosc i ilosci. a'z tworza wkladke.
gruba. na kilkanascie m. Zwia.zek genetycznv jest tak widoczny,
ze nie moze bye mowy o wttoczeniu tej wktadki w konglom^ratv
lub nasunieciu konglomeratow na flisz. Ten ostatni jest albo „sko-

wyginane.'o wkleatoaciach lub wypuklrnia.-h jak ..d'c'in'kT wielkieh

samo pow\-inan,mi. .
.

|
.
nnanuwicic



InXyami? widkie^bry^
gularnie ostrokraw^dzisto c

pienie*. pod ktorymi leza tylko tu

knn-lo,nrratow. naj vyiyksza od Hrul



zy lekki luk. ktdref



prniil. jaki uzyskano pr/.v luulowie wodoe
Capkami (Rye, 2). Flis/. "w postaci czarno

lupkuw. odsloniytv w uicjaku'in nddalen

..wapicin". zapada spokojnie ku Pn pod 1-

k ilk u in. od eo.ccnu zaczyna bye drobno
bardziej, im blizej lawic wapinii. majacyi

rvcic strum vka, wypl'ywaja.cego z dol. „Z
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rownie wyraznie, jak i lupkowatosc poprzeczna (clivage). ktora
wszedzie wyst^puje bardzo wyraznie. Kierunek clivage'u mozna do-
skonale obserwowac: jest wszedzie prostopadly do uwarstwowania
i utawieenia. a na wierzchniej plaszczyznie lawic zaznacza sie. ry-
sami. ktorych przebieg jest na ogol zgodny z biegiem warstw.

Blizsze okreslenie wieku tych utworoV jest dopiero mozliwe
po oznaezeniu zawartosei organizmow. Nie wszystkie jednak ska-
mieliny maja, dla tego celu jednakie znaczenie, "dlatego ponizej za-
mieszczony ich opis obejmuje na razie tylko najwazniejsze. Inne,
przedewszytkiem maize i brachiopody. jakkolwiek same przez sie.

ciekawe, a dla stratygrafii moze nawet wazne. nie sa. opisem objete
w zbiorach, ktorymi rozporza.dzalem, znajduja sie. tylko

i
3tu £e zachowanych egzemplarzach.

II.

Skam iel i ny.

Rosliny.

aleza. une w omawianych utworach w ogole do rzadkich ska
lajezrsL'iej spDtykaj.'i ^ w stanie. ktorv nie pozwala m

ekolvviek blizsze ijutiJM >i<;

iej jako „sieczka«. sputykaja s,, wieksz.; lub mniejsze resztki
zlepiericach

Z T

yczaj
waja.ee ezasem nawet kilka m- powierzehni warstwy.

doling

ehndzenia. jak i poc
vvod slodkich i polslonyeh.
w rveh (istatnich warstwach

m. Podaje on '). ze „w dolinie,

1 d.»l. ChncWowskiej- udalo i

kuwudne. z oiekawq flora: epoki
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,,roslin szpilkowych, jeden
„podobnych , nadto kilka ga
„z rodzin Myricaceae i Salicineae. \V tycli/.e warstwaeh znajduja sir.

„cienkie poklady wggla, obok lupkow. zawieraj^cych skamieliny
„morskie. godne blizszego zbadania" l

).

Cienkie warstewki w§gla znajduja sir i we fliszu ponad wa-
pieniami. W§giel ma barwe, brunatna., jest ziemisty i latwo rozcie-

ralny
;

rosliny, z ktorych si§ sktada Sf\ /.as do niepoznania znie-

ksztalcone. Najlepsze resatki ro61in, jakie wogole z fliszu widzia-
tem, pochodza. z pod Capkow, gdzie w raateryale, wydobytym przy
robotach wodociagowych, znalazlem kilkanascie okazow, z ktorych
zaledwie jeden okazuje niejakie podobieristwo do skrzypu, reszta

zas przedstawia odcinki kawaleczkow lodyg i jest zupelnie nie-

Nad utworami z flora, leza. wapienie eocerisko-oligoceriskie,

przepelnione drobnemi litotamniami. Litotamnia sa. nawet wtedy
trudne do oznaczenia, gdy mozna je ze skaly wypreparowac i do

przeszlifowania zoryentowac przynajmniej w ogoinych zarysach.

Tego jednak nie mozna bylo wykonac z powodu zwi§zlosci skaly;

totez 50 kilka szlifow, w "jakicli badajem te organizmy. wykonane
zostaly zupelnie bez orventarvi ze wzgledu na przedmiut i natural-

nie nie daja. naleiytego wyobrazenia o jego ksztaleie zewnytrznym.
Najwiekszy okaz, jaki widzialem w szlitie. niial oknlo .") mm. siv-

dnicy; zreszta. s^ to drobniutkie grudki o srednicy 1

—

2 mm. Cze-

ste sa. takze gal^zki, grube okolo 04 mm., dlugie na kilka mm.
W przecieciu. prostopadlem do osi wzrostu. sa, ziipelnie okraule. ko-

liste. Xaswiezvehodtamaeh skalnvch moina jednak widziec i wieksze

zbiorow Zakl
bowskiego (w

kol. J. Smole



przvpadku ostatnia — cecha: wymiar komorek z roznych warstw

poc'hodzncych; ale ta fcraei swa. wartote, gdy si§ zwazy, ze nawet

kom'nki wtym samym eg/.omplarzu roznic si§ moga. pomiedzy soba.

wymiarami wtym stopniu. jak komorki dwoch „dobrych a gatunkow.

Dla tego z tnidn<>=d tych wybrn&Jem w ten sposob, ze ozna-

czvlem gatunkowo tylko te formy, ktorych przedstawicieli mialem

wszlifach p. Grzybowskiego. Pozatem istnieje w omawianycb wa-

pieniach prawdopodobnie jeszcze kilka gatunkow, blizej przezemnie

nie oznaczonych. ktore jednak ogromnie sa. podobne do tych form,

ktorvch sam p. Grzybowski nie oznaczyl. Muszy tu podniesc, ze

niektore szlify materyalow karpackich. pochodzacych z Juraszowa

na Pd od z^ywea. z Dow. Delatyna. Lloroda it. d., sa^ wogole tak

nderzajqco podobne do szlif.>w /. umawiaii vcli wapieni tatrzariskich,

ze kilku wprost nie moglbym od siebie odroznic. W szczegolnosci

zas" litotamnia sa, — zdaje siy — zupelnie identyczne. Tylko jedne,

dlugie. jakby jakies drobniutkie widtaki wygladaja.ee, s^ w Ta-

trach, a nie znalazlem ich w materyale porownawczym karpackim;

mam je natomiast w materyale wtoskim. Dopoki zatem nie bede.

mogl dac wyczerpujacego. porownawczego opisu wszystkich naszych

litotamniow i nirkr.'rx a-ii oiicych iz matervalu p. G-rzybowskiego),

|Mjir/.estajv na wzmiankach • > nasTrpujaeyeii gatunkach.

.ithothamnium suganum Rothpl.

Grudki. zazwyczaj w kierunku wzrostu cokolwiek wydluzone.
zuja. w przeeieciu dwa typy komorek. Jedne. ktoryoh szemkosc
ysokosc sa, prawie rowne (6—7 na 6 — 8 [a), naleza. do peri-

Hum i zajduja. si§ po bokach, drugie, w kierunku wzrostu wy-
;one (szerokosc jak u tamtycb, dlugo.se 8

—

14 v.). zajmuja sn>-

i sq, tak ulozone, ze obok siebie stoja.ee komdrki tworza luki

gorze wachlarzowato rozchylone (Iu/pot/ia/li>nu). ('onmptwula

a. w pewnej odleglosci od dna. w kilku rzedach. wvgi^tych
»wato ku gorze. Sa takze lekko lukowate. a t,-m mnie'jsze.' im

Bze. W szl," " '
'

ichodst§pach,jedeD

takirl, j.a

lubdwa
unek bi'.-na ...

rzydy komorek
Wymiarv wahaja.

100*u. a 110:300
\



Lithothamnium Aschersoni Schwager.

c msliny jest u trgo gatuuku kilk;i razy wiyksza. od
jmiorki maja iimicj wircvj taka sam;| widknsY jak

o gatunku. Charakterystycznie wygla,daja, htraspo-

ione w szereg dosd gesto obok siebic maja. zawsze
vie zupelnie rdwn^. a szerokosc od niej 25 — 35
W mikronach wynosi szerokosd okoto 25, wvsokoSc

; widziaJem na s/.litach z niatorvalmv karpackich.

Wszvstkie inoje oka
pienca z pod Dukli. Kom
dluoie. CoNcrptuaila wiclk

Lithothamnium nummuliticum ? Gtlmbel.

Jedyny okaz. jaki w moich szlifach znalazlem. je

najlilizszvin gatunkuwi /,. /ttniu»Hlitinw>
,

jednakze r

do niego bcz walutnia przydzkdonym. albowiem cona

zaja sir wviiiiarauii do L..' A.-rhci>v/ii, a stoja. od siebie

dnia micdzy L. Asc/urso/u a L. nunnnn/iticum, blizsza

.ithothamnium gosaviense? Rothplel

rzadsze, niz na pysunku Rothpletza. Ogolnie podobne sa. moje okazy

raczej do tego gatunku niz do innego, ich tetrasporangia i ko-



nniejsze wymiary, dlatego i

W szlifach porownawczyeli widzialem zupelnie taki

Zwierzejta.

Nierownie liczniej niz litntamnia spotykamy zwierzeta w calej.

seryi trzeciorzednych wapieni tatrzariskich ""i to nietylko ze wzgledu
na ilosc osobnikow, ale przedevvszvsrkieni na ilosc grup i gatun-
kow. Z wyja.tkiem skorupiakow. ktorveh sladu dotqd nie znalazlem,
maja. wszystkie wazniejsze grupy swoich przedstawicieli

nolj, maize, slirkorale, mszywinly. maize, slimaki, ramienioplawy,
1-uuaK.i i rvuy. Oczywiscie nie w'szvstkie grupy reprezentuje jedna-
kowo wielka ilosc gatunkdw. Jako slad ryb istnieje w zbiorach
Komisyi fizyograficznej jeden jedyny zab. gdy malzy, mszywiolow
a przedewszystkiem otwornic jest nadzwyczajna ilosc. Malo jest
Slimakow i korali a sa_ one niestety tak nedznie zachowane, ze
oznaczenie byto dota_d niemozliwem. Wyslalem je nawet do bawia.-
cego w swoim czasie w Getyndze kol. W6jcika

;
ale i tarn nie ozna-

czono ich. Miedzy wyslanymi znajdowal sie (znaleziony przez p.
M. Raciborskiego pod Turkiem) jedyny okaz silnie wapnistego pia-
skowca, ktorego powierzchnie pokryte aa drobnymi slimakami, zbli-
zonymi najbardziej do Cerithium. I te formy nie daly sie niestety

Materyal, w ktorym otwornice sie. mieszczq. jest zawsze tak
bardzo zbity i malo zwietrzaly, ze skorupek nie mozna bvJo wv-
dobywac. Odnosi si§ to przedewszystkiem do form nizszych. ma-
lutkich; sa_ one tak bardzo szezelnie zamkniete \\ skale, ze o wy-
dobyeiu nie moze bye mowv. Przv wietrzeniu skaly niszczeja. i one
same, dlate-,.. jakk-luiek skaJa je
pelniona. widzialem tylko dwie na
tego, ze przypadkiem wykuiem je dfutem.

Z nummulitami bylo cokolwiek mniej trudnosci, bo sa_ to prze-
dewszystkiem formy stosunkowo duze, a nadto maja/osobliwa. wla-
snose pekania w poprzek po plaszczyznie najwiekszego przekroju.
Z tej ostatniej wlasnosci korzystalem bardzo, albowiem seiana spi-
ralna i przegrody komorowe, utworznne z kalcytu. pokrywaja sie

u cokolwiek nadwietrzalych nummulitow na tej wlasnie 'plaszczy-
znie jaka_s metn^ warstewka. <><1 ktnivj wvrazriie' ndbijn sie eiemnej-

turalnemu przekrojowi ezestokrue za<len szlif nie i| ( ,rmvna. Staralcm
si§ zatem przedewszystkiem o wynalezienie w uaturze takich prze-

stego sposobu koiejnego mruzenia i <roti>wania skal. Przez trzv lata



z rzedu uprawiany sposob dal jednak nadspodziewanie maly re-

zultat: skala okazala sie, niezwykle wytrzymala, na tego rodzaju

dziatania. Ostateeznie dokonalem wszystkich oznaczeri nummulitow
na natu rainych przekrojach, na okazach wykutych lub zupetnie

wywietrzalych , a tylko tu i owdzie musialem sie. posluzyc takze

Nie wszystkie wielkie otwornice maja, jednak te. dogodna. wla-

snose pokania w poprzck. co nummulitv. 1'rzedewszystkiem nie od-

znaczaj^ si§ tyra przymiotem orbitoidy, ktore — male czy duze —
pejcaja. raczej we wszystkich innych kierunkach niz w tej plaszczy-

znie. Gdy zas wietrzeja. ze skata,, to nie wypadaja. z niej, jak nie-

ktore srednie nuinmulity (np. X. Liurtsaiia). ale rozsypuja. sie. razem
z nia.. Tu zatem pozostata mi jedyna droga: wykuwanie form z twar-

dej skaty. Bylo to oczywiscie jedna, z najmniej przyjemnych prac,

dlatego tez dla kazego gatunku mam najwyzej po kilka okazow i to

niezupelnie dobrze zachowanych.
Oznaczanie nizszych otwornic odbywalo sie. w szlifach, dla-

tego nie warto bylo kusic si§ o oznaczenia gatunkowe. W dost^pnej

mi literaturze nie znalazlem dose dokladnych wskazowek do tego

celu, gdyz wykonane przekroje pravvie zawsze maja. ilustrowae

jakies szczegoly, o ktore specyalnie chodzi, nie sq, zas tak liczne. teby

przypadkiem uzyskany przckroj nmzna bylo z cala pewnosoia. <>d-

niesc do jakiegos znanego gatunku. Kilka przckroj6w okazuje co

prawda nienial z pewnoscia przvnale/.nosc do tego lub owego ga-

tunku; wolalem jednak nie nazywac ich tak dokladnie z uwagi. ze

szlif byl co prawda podobnym do jednego. ale moze nie znalem in-

nych gatunkmv tego samego rodzaju.

\Y nizej podanvm spisie nast§pujq rodzaje \v porzadku. odpo-

wi (dajacvin zmnicjszaniu sic c/.cstosci form w szlifach. Poza num-



samym koiicu czeiciowo zniszczony. Na srodku dose znaczne zgru-
bienie, pokryte drobnymi, ostrymi' guzkami, ktore osadzone sa. na
szwach ponad pr/.^ur ,d,uni. Przegrody komorowe dose ezgste, utwo-
rzone przez scianki lekko lukowato wygiete, maja. na wierzehu
daszkowate listewki o ostrym grzebieniu. Wielkosc skretu wzrasta
bardzo szybko.

Okaz jest doskonalym typem posrednim miedzy tymi dwoma.
ktorych rysunki daje Hantken (1. c).

Operculina sp.

Srednica 4 mm. Ilosci skr§t6w nie widac. s^dz^c jednak
z wielkosci kroku, o jaki skret post^puje na wysokosc, mozna
przyj^c, ze jest ich najwiecej 3. Ostatni jest bardzo zgnieciony
i kilkakrotnie peknitjty. Caly okaz cokolwiek przeswieca. Na srodku
ma duzy guz barwy mocno rozwodnionego mleka. na ktorem to
tie doskonale rysuja. sie. mleczno-biale pregi promieniste, pochodzace
od scianek przegrod. Preg tych jest wogole bardzo duzo, ale liczba
ich maleje cokolwiek ku najmlodszemu skretowi. Przegrody komo-
rowe,^ u gory silnie w tyl pochylone, zaznaczaja. sie. na zewna,trz
wystajacemi listewkami. Komory na wysokosc szybko wzrastaja.
tak, ze w ostatnim skrerie stosunek wvs.: szer. = 4:1.

Forma ta jest bardzo zblizona. do opisanej u Oppenheima (Colli
Berici str. 37) 0. bericensis. Nie moge jednak mojej zaliczyc do
tego gatunku, albowiem bedzie ona najprawdopodobniej posrednia.
miedzy 0. bericenm Oppenh. a 0. complanata Basterot. *Ta ostatnia
znana mi jest nie z oryginalnego opisu, ale z tego porownawczego,
jaki dal Oppenheim (1. c.) dla swej Operculina bericensis.

Przechodzae do otwornie wyzszych. tj. do orbitoidow i num-
mulitdw, musz§ co do orbitnid.'.w |i..dnii-.s« : jeszcze raz. zc oznacza-
lemje tylko na podstawie ich wygl^dn zewnetrzaego. mV badalem
zas i nie uwzglednialem wcale ich budowy vrewnetrznej Skutkiem
tego jest oczywiscie fakt, ze formy inne n*iz opisane. znane mi tylko
ze szhioV. nie sa. tu uwzglednione. Wplvnal na to przedewszvstkiem
brak materyalu porownawczego, ktory jest niezbednym w tych przv-
padkaeh. gdy sie ma do czvnienia z nie planowo wykonanymi szli-
fami Form tych jest kilka "i bed;} one reprezentowaly moze 3—4
innych gatunkow.

Nummulity badalem przedewszystkiem na przekrojach liatu-
ralnvcb lub sztucznie uzyskanych. Mialem, co prawda, i powicrzehnie
wielu z nich, jednak kilka form musialem oznaezvc tvlko / pr/.e-
kroju I z tej grupy otwornie mam kilka form . 'ktorv heda naj-
prawdopodobniej nowymi gatunkami. i kilka takich. kt.'.rvcli na
razie me uwzgledniam z powodu aiepewnofci. do jakiego -atimkn
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maja, bye przydzielone. (Sa_ bardzo zle zachowane). Tu znowu tylko
dostateczna ilosc maH'ryalu porwwnawczego moze zadecydowac. Ogol-
na liczba nieuwzglednionych nummulirmv mo&e Die brdzie wieksza.

niz 5— 6 gat.

Przy opisywaniu nie trzymalem sie. zbytnio porzadku syste-

matycznego '). PomioszezMlcm przy soliic rvlkn funny pokrewne z ko-

mor^ oentralna. i bez niej. a to dlatego, /.< odpowiada to spoeobowi
wvst^powania ich w naturze. Zreszta naat$paja. po sobie opisy form
w tym porzadku, w jakim maleje ilosc ich okazow w skale.

Rodzina: Orbitolitidae.

Rodzaj: Orbitoides.

Orbitoides aspera Gumbel.

Orbiioides atpen

Forma soczewkowata. majaca do 6 mm. w srednicy. regularn,

wcale nie powyginana. o powierzehni szorstkiej, pokrytej guzkam
ktore od kraw^dzi ku srodkowi sa, eoraz czgstszo i wieksze. Krj

wedzie sa, tepe.

Orbitoides applanata Giimb.

Orhifoides aji/ilanai(.i (iiimbel, Boitrajre sir. 122. t. II], %. 17, 18, 35—37.

Skorupka bardzo eicnka. iviriilaniic nkraiila. ziipclnic plask;

nigdzie. nawa-t na krawedzi nie \vygit/ta. ma na samyni srodku \v\

8 mm., a wtedy guziczka do 15 mm. Powierzcbnia pokrvta dro

bnymi guzkami. ktfre ku srodkowi bardzo nieznacznie si^ zwi v kszaj ;

Orbitoides papyracea Boub§e.
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do 2 cm. srednicy przy grubosci okoto 1 mm., choc srednica nie-

ktorych okazow (stosunkowo cz§stych) moze wynosic nawet 3 cm.

przy grubosci I/O mm. Lekko powyginana skorupka jest na po-

wierzchni zasiana delikatnymi guzkami, mniejszymi u tych torm,

niz u wszystkich innych. Guzki s^ rozmieszczone dose regularnie;

moga. sie. stawac coraz mniejszymi albo moze ich zupelnie brako-

wac. Niektore okazy grubieja. ku srodkowi ale nieznacznie; wtedy

i guzki srodkowe — jesli sa, — staja. sie cokolwiek wyrazniejsze

i wieksze niz sa.siednie. Zgrubienie to jest czasem lekko odsiezone.

pypkowate. a otacza je niekiedy 1 do 2 pierscieni. jakby leciuchno

podniesiona, szeroka fala. Krawydzie skorupki 'k.sc ostre.

Orbiioides dilatata Gumbel 1. c. str. 139, t. IV. fig. 45 i 46.

W przeciwienstwie do Gtimbla i innych zaliczam do tego ga-

tunku tylko te egzemplarze, ktore przy znacznej ogolnej wielkosci

(3 — 5 cm w sredn.) — posiadaj^ wielkie zgrubienie srodkowe (do

5 mm.), przez co wybitnie roznia. siy od blizkiej O.papyracea. Zgru-

bienie to nigdy nie jest — jak czasem u tamrej — odsiezone, guz-

kowate, ale rozpoezvna sir juz u samej krawedzi i zwolna wzrasta

tak, ze przekroj po srednicy jest bardzo plaskim rombem, ktorego

dvva wierzcholki sa. bardzo ostre. Przekroje, na podstawie ktorych

prawie wylacznie ten gatunek oznaczam . wskazuja, . ze okazy ta-

trzariskie sa. lekko powyginane, najcze£ciej w ksztalcie bardzo pla-

skiego talerzyka.

Orbitoides ephippium Schloth.

>gia str. 164, t. XII. f. 17.

11. ii-r. 15, 16, 38, 39.

vn str. 61.

Skorupka dose cienka (przy srednicy = 1 cm. wynosi grubosc

najwyzej 1 mm., staje sie zwolna ku srodkowi eokolwiek grubsza,

niema jednakze najeze>ci.'j zadnego guzka si-odkowego. Powierz-

chnia jest albo gtadka. albo pokryta malutkimi, rzadko stojaeymi

guzkami. Charakterystyczne wygiecie ealej skorupki w ksztalcie

siodla, bardzo regularne u egzemplarzy nie pogniecionyeh. dose

rzadko daje siy widziec u egzemplarzv tatrzanskich . ktore ulegly

Orbitoides stellata d'Arch.

Ksztalt skorupki jest dose zmienny: kolisty. wieloboczny lub



gwiazdkuwaty. Xa srodkn jest wirks/.r luh mniejsze soczewkowat
zgrubienie. od ktorego rozchodzi sit; ku krawedzi 3— 6 promieni
srvt'li /.•lit'ivk. wystajacych jako mate kolce poza brzeg. Miedz
zeberkami jest cienka reszta skorupy. kt/.rej ks/.talt zalezy od teg<

jak zapetniona jest przcstr/.tMi niird/.v /ehcr-kami. (.la la powierzchni

pokryta jest delikatnymi. dwojakimi guzkami: wiekszymi na ze

berkach i zgrubieniu srodkowem. mniejszymi na przestrzeniac

miedzyzeberkowych.

Orbitoides tenuicostata Gilmb.

Orhihddes lenmco.-itdtx (iiimbel 1. c. str. 131, t. II. fig. 114. t. IV. fig-. 35.

Hantken 1. c str. 8H. t. XI. tig. 7. 8.

Wojcik. Krnhel, str. 35.

Okazy $,% dose wielkie. bo dochodzq, do 12 mm. w sredniex

Sa, bardzo cienkie i doskonale plaskie W smdku maja lekk> \vy

pukte, guziczkowate zgrubienie, odciete dokota bardzo wyrazni

wa/.iuclinvni . plvtkim rowkiem. (..)d tegu zgrubienia rozchodzi si

promienisto 10 ni/kieh . w.i/.kich i delikatnych zeberek. pomiedz;

niemi zas, w niejakiej udleglosci od owego zgrubienia. pojawiaj

si§ zeberka wtorne tak. ze ogolna liezba zeberek moze dochodzi

do 40-tu. Gala powier/.clmia pokryta delikatnymi guzkami. ktor

na zeberkach i guziczku sq, cokolwiek wi§ksze.

koto srodka.' ku kr

Orbitoides variecostata Gtimb.



Orbitoides radians Giimbel, 1. c. str. 129, t. II. fig. 116, t. IV. fig. 11-15.
Hantken 1. c. str. 83, t. XI. fig 5.

Forma plaska. ksztattem zblizona do wicloboku, o srednicy

lcm., ma na srodku duzy. phiskawy guziozek. i,d ktorego rozcho-

dzi sie. 5—6 zeberek glownych. Miexlzy kazde dwa wsuwa sie, od

krawedzi jedno podluzne zgrubienie, stabo zaznaczone. Zeberka

glowne sq, paleczkowate, przy guziczku centralnym najciensze. ku

krawedzi zas grubieja. i rozszerzaja. sie, do 15 mm., przyczem na

samym koricu maja, ledwie widoczny. malenki guziczek. Cala po-

wierzchnia pokryta guzkami, z ktorych najwyrazniejsze sa, na ze-

berkach i zgrubieniu srodkowem.

Rodzina: Nummulitidae.

Rodzaj: Nummulites Lamarck.

liac et H.. Des

Puseh. Polens

Za typ uwazam formy o cechach nast§puja_cyeb:

Okazy maja. okoto 6 mm. w srednicv przy 2 mm. grubosci.

Sa, soczewkowate. na brzegach ostre. na srodku czasem cokolwiek

guzowate. Powiorzclniia jest pokryta \v\ raznemi. t'alistemi kreskami.

nadto mnostwem guzkow, mniejszych i rzadszych przy brzegu.

wirkszych i liczniejszych na srodku. Guzki leza. pomieylzy kre-

skami, bardzo rzadko na nick, natomiast zawsze sa. tain, gdzie

kreski si§ rozwidlaja.. Guzki i kreski wyst§pujq jednakowo na

egzemplarzaeh swiezo ze skaty wydobytych; na powierzchni nad-

wichv.alyj gina. jedne albn drugic, tviko bardz.. r/.adku i jedne i drugie.

Na przekroju widac wiolka komore. ccntralna. okra_gla., tylko



ze na poczatku 2-go skrt^tu jest + 2 razy wieksza od szemkos
potem znowu opada i jest w ostamim s'kivciV If) razy inniejs

od szerokosci. Sciany komorek sa, dose grube. lekko wygiek'. a

spiralna,, ktora jest gruba. tworza \v tyle komorek u gory k;

zaokra,glone. Skr§t<5w jest 5—6. kom6rek w pierwszvm okob,

w 2gim okolo 13, w 3cim ..kolo 22 i t. d.

Forma ta nalezy do grupy w swym skladzie bardzo zmk
nej. Obok typu spotykamy bowiom mnostwo okaz.'.w. ktore r-'-zi

sie. miedzy soba, wielu ceehami wewnetr/.ncini i zewnrtrznemi. I t;i

Warto^e srednicy n.ijwi^kszej obraea sie. e.< . prawda zwykle ok,

5'5 mm., ale zato grubosc spada do 1-5 mm. bib wzrastn tak

.

srednicy 55 mm. odpowiada grubosc 4 mm., albo jeszcze bardzi

gdy stosunek ten wvraza sir liczbami 5 mm. sr. do 4 mm grul

sci. Kzozba powierzehni pozostaje taka. sama,

wiele bardziej zmienia sie. przekroj najwiekszy. Koin<

centralna zmniejsza si§ zwolna do polowy typu albo i bardzi

a rownoczesnie z nia. zmniejszaja. si^.nastypne komorki. ale rowi

miernie we wszystkich wymiarach i skretech. U innych juz

trzeciego skreki pocza.wszy, zaczyna dlugose kom.'rki znacznie pr;

rastac wysokosc tak, ze w ostatnim skrecie jest 2 — 2 5 razy

niej wirksza.. Gdy do tego jeszeze przegrody komorowe sa bardz

skosnie ustawione, otrzymujemy szereg odmian, ktorego skraj

ogniwa moznaby nawet za nowe gatunki uwazac.

W monografii Archiae'a
jako odmiany a) b) c) d) (r.

rasacb. opiaufe iednak blixei



czewkowata, gruba, na brzegach t§po zaokra.glona i czesto siodlo-

wato lub falisto powyginana. Na powierzehni p -kryta gestemi, me-

andrycznemi kreseczkami, cz§sto anastomozujacemi. Miedzy kre-

seczkami sa. dose liozne guzki, rzadsze i raniejsze na brzegu, g^stsze

i wieksze na srodku. Na przekrojn widad okolo 17 skr^tdw, nie

bardzo regularnych, ktorych wysokosc zrazu sie. zwigksza , kolo

polowy promienia jest najwieksza., potem znowu sie. zmniejsza ale

juz malo regularnie tak, "ze 3 albo 4 ostatnie skr§ty prawie zupel-

nie na sobie le/.a. Sciana spiralna jest najgrubsza kolo polowy pro-

mienia; wogole jest prawie tak grubq,, jak wysokie sa. komorki.

Scianki poprzeezne sa. cienkie, w tyl podane, zrazu lekko wygiete,

potem slabo nieregularnie powyginane. Szerokosc komor na samym
poczatku skr^tow jest zaledwie wieksza od ich wysokosei

,
potem

jednak przevvyzsza jq, znacznie tak, ze komory staja. sie. wydluzo-

nemi. phtskiemi. Skretow jest w ogole do 40tu". Na 4ty skrgt przy-

pada komor okolo 24, na 8my ± 32, na lOty ± 40, na I2ty do

60ciu i t. d.

Do tego samego gatunku zalicza sie. formy mniejsze. do 2 cm.

w srednicy maja.ee, bardziej plaskie, o brzegach ostrych, a komo-
rach mniej plaskich. Istnieje mnostwo przejsc miedzy temi 2ma
skrajnemi formami, a w tern niektore podobne do innych ^atunkow.

Nummulites Puschi d'Arch.

Xtwuuulina laeciyala > pars) Pusch 1. c. str. 163, t. XII. fig. 16 a—b (r. 1836).

Xmnmulites 1'uschi Archiac et llui.no I. c. str. 90. t. I. fig. 5 a-c (1853).

Laharpeia Puschi Prever, Le Nummuliti, str. 48, t. 11, fig. 11.

Okazy o srednicy srednio wynoszacej 3 cm., choc i wieksze

sa. nierzadkie. Grubosc 2—3 mm. Skorupka jest plaska, o brzegu

zaokrqglonym. na powierzehni leciuchno falisto powyginana. Po-

wierzehnia pokryta g^sta. siatka delikatnych kreseczek. tworzacych
nieregularne oka o mocno wystrz§pionyeh brzegach. Na przekroju

widac srednio 20 kilka skr^tow. z ktorych kilkanascie pierwszych

jest regularnych . reszta zas przebiega dose nieregularnie. Krok
sciany spiralnej wzrasta z pocza.tku rowno, potem nierowno; w 2

albo 3ch skretach poza polowa, ich ogolnej ilosci jest najwiejtszy

(szerokosc komorki u podstawv jest u '
... mniejsza od wysokosei),

potem opada calkiem nieregularnie. Wyraznej komory srodkowej

niema. Komory sa /.ausz- wvzsze niz szersze, choc stosunek sze-

rokosei do wysokosei nie pozostaje ten sam. Tylko w najbardziej

zewneh-ziiych 2 albo 3 skretach." bardzo nizkic'h. zreszta jnz cal-

ich sa, w pierwszych skrytaeh proste. a tylko na samym wierzehu

cokolwiek w tyl zagiete; w nastepnych zaginaja. sie. coraz wcze-

sniej i coraz bardziej tak, ze jeszcze przed polowy wszystkich skr§-



v zachodza. u gory na siebie wzajem. i

-3 bardzo rozwartych ku brzegom sq.

riete, przez co maja ksztatt coraz bardz

III. fi<r. 27 - ,

Najwieksze znane mi okazy maja, 7*5 — 8 mr
zas okolo 6 mm. w srednicy. Najwiekszej sn.-dnicy i

bosc 3 mm., srednia sa£ wynosi okolo 2 mm. Na p
kiem widac 4 — 5 skretow. z liczbq, komor dla dvi

skretow prawie stale 9 i 19, dla nast§pnych zas okof<

skivt ma zwvklc o 2 — o komor \vi»-eej niz 4tv. S
ogromna komc ivi-la

zadnych odkss:talceri. Pierwszg i koi

zonego. cokolwnek zgietego klii1U

orek jest bardzo rozna.. Stale i szybko
ierwszym i drugim skr^cie. poteni jest ju

vin. Scianki komon-k sa bard/.o dclikatin'. ;

wate. potem bardzo nieregularne ale zawsz(

kfjty dose rozne. ale najr/.rsriVj nad
Szerokosc i wysokosc komorek jest v

w pierwszym skrecie przegrody komo
szej trzeciej swej dfiig<>>ci. zaginaja, s

cznie ku tylowi tak, ze z poprzednin
ka.t prosty albo navvet ostry; wtedy 1

jest najszersza,. W drugim i nastepr

z lvguly mniejsza niz wys
od owej „reguly" sa. jedn
ksztalt sierpowatv.



aevigata Lamarck.

df. przekroju wielkie-o. jest zawsze bardzo charaktervstvczne: jest

rombem. ktorego katv najdalrj lezace. sa zaledwie cokolwiek za-

okra-lonc. Cala innna jest slabo falisto pmvv-mana. Powierzdini§
ma pokryta delikatnemi. meandrveznie wijacemi sie. kreskami. na
ktdrycb leza maWiki.-. delikat.ie guzki. rzadko rozsiane. Kreski
tvvorza, nieregularna. siateczk^. Okaz\ taiivafi>k;i nie posiadaja, ceii-

tralnego. guziczkowatego zgrubienia. Grubose scianv spiralnej wzra-
sta wraz ze skrelami, ale tylko do pewnej graniey. Jakie cztery
ostatnie skivty sa nieregulariie. ioh sciana spiralna" jest tak cienka.,

jak byla w drugim skre.cie. Szerokosc koinor jest zrazu malutkoco

skrytow sa, nader dlugie. piaskie. Okazy z powyzsz^ srednica, maja.

komorek. KomoVki' sa' r ^\ mJ'. IrJC'y Z ",'

i'

ni'utkiemi fcTan-
kami. iiachylonemi „ podstawy pod katem ± B0« do podstawv.

Nummulites Guettardi d7

krau-.-dzi zevvn



ostre Grubosr spiraln.'j cv.esto rowna si§ w ostatnim skivcio

sokosci komorek, kolo komory srodkowej jest + =-. i
.,.
wysokc

Na srednice. = 2 1

/2
mm. wypada 6 skr§tow. na pierwszy' 9 —

komorek, na drugi do 20, na 3ci o 1—2 wi§cej niz w poprzednim

Huntkeniit Rzehaki Prever, L

Srednica doclmdzi >

soczewkowata , lekko w

godnie zakrzvwionemi. K
strony nast^pnej lekko ,

do niej. tylko mniejsza.

nieco wieksza niz szeru]



Xtu>i»in!itfs bwl<; l/s is Wojrik. Ki'uhe!. str. B k tab. VI. fig. 22.

Grzybowski, Krosno, str. 45. t. XII. fig. 29.

Okazu calego nie widzialem. Jeden w przekroju, niekomple-

tnv. ma tylko L-szy skr^t caly. drugi juz cokolwiek poobijany,

a z 2ch nast^pnych widac tylko po kilka komor. Na promieri 1 mm.
przvpadaja 2 skr§t\\ na l-szy skrct przypada komor 7. na 2-gi 8.

W 8cim jest moze 11. Komora centralna jest okragla, tylko od

strony pierwszej postembryonalnej lekko splaszczona, lsza postem-

bryonalna polokra_gla. czapeczkowata; wszystkie nasteone mocno ku
tytowi wygiete. sierpowate. utworzone przez scianki do siebie pra-

wie rownolegte. Tylnv gorny kq,t komorki bardzo ostry, dlugi.

Wysokosc ich wykazuje do szerokosci stosunek 5 : 2. dliigosc zas

(mierzona od srodka podstawy rownolegle do scian) do szerokosci

stosunek 5 : 1. Stosunki te ulegajaj jednak w dalszych skr^tach

zmianie w tym kierunku. ze najwi§ksza szerokosc prawie rowna

sie. wysokosci komory. Scianki sa_ cienkie. tylko u podstawy co-

kolwiek zgrubiale, nader silnie w tvl wygiete. Podstawy nie doty-

kaja.. Sciana spiralna jest najcierisza, w komorze spiralnej. potem
zwolna grubieje.

Okaz ten jest najbardziej podobny do odbitego u Prevera

1. c. tig. 25.

Nummulites complanata Lamarck.

Okazy bardzo doze, niekompletne. Najwi^kszy mial 7 cm
w srednicy. 2 mm. na grubo^c. Plaski, o brzegach zaokra.glonyeh,

na powierzchni nieznacznie kreskowany. Nie wydobylem ani je-

dnego okazu calkowitego. dlatego nie przeszlifowalem tego jedyne-

go. stosunkowo dobrze zachowanego. O przynaleznosci do tego ga-

tunku sadze glownie z nast^puj^cych cech: wielkosci (zaden inny,

dotad znany gatunek nie dochodzi do takiej !), stalej grubosci max.

2 mm., zupelnie oharaktcrvstveznego przekroju, podobnego do od-

rysowanego w Arch, et H. 1. c. f. 3. Nadto z pozycyi: znajduje sie.

we wapieniu orbitoidowo- litotamniowym w towarzystwie N. Tchi-

hatcheffi.

Rodzaj: Assilina.

Okazy dochodza, do 2 cm. srednicv pr/.y najwiekszrj grubusci

nm. Sa. plaskie, lekko nieregularnie powyginane. na brzegach



t§pe. Ku srodkowi cokolwiek grubieja. ale w samym srodku bywa
czasem lekkie zakl§sniecie. Na powierzchni po obu strouach przed-

stawiaja. sie. owe zgrubienia jako slabo zaznaczone pierscienie. we-
wnatrz ktorych leza. zaklgsnie^cia. Powierzchnia pokryta siatecz-

ka. kresek i bardzo drobnymi guzkami , ulozonymi nieregularnie

lub prawie promienisto. Na przekroju widzimy duza komor§
centralna., polokrqgla. lub okrqglawq. potem malo regularne skr^ty

z komorami. ktorych wysokosc jest zrazu wieksza. od szerpkosci,

a rylko w najzewn§trzniejszych sknjtach rowna sie. jej. Scianki

komor sa. cienkie, w tyl podane, wygiete; sciana spiralna jest takze

cienka. Krok spiralnej wzrasta tylko w pierwszym skrecie, potem
jest ten sam we wszystkich nast^pnych— o ile sq regularne. Skr§-

tow jest do 14tu. na czwarty przypada 50—62 komor.

Assilina mamillata d'Orb.

Numtnulites mamillata d'Arch. et H. 1. c. str. 154, t. XI. fig. 6—8.
Assilina mamillata Prever, 1. c. str. 106, t. VIII. fig. 1, 2, 18.

&rednica okazow tatrzanskich jest dose mala, dochodzi bo-

wiem zaledwie do 5 mm. przy grubosci okazu do 2 mm. Skorupka
plaska. bardzo lekko wygieta, ma w srodku male, tarozykoware

zgrubienie. Powierzchnia jej pokryta bardzo g^stq siatkq krese-

czek, nieregularnie ze sobq poplqtanych , ostro a bardzo g^sto po-

wyginanyeb. W oczkach siatek sq bardzo drobne. dose liczne kro-

peczki. Na przekroju widac stosunkowo mala. komor§ srodkowa.,

nieregularnie okra.gia;, do niej przypiera druga. zazwyczaj takze

nieregularna. Komory wszystkich innych skr§tow sa. regularne,

krok spiralnej pozostaje bowiem prawie tensam a ona przebiega

regularnie. Wysokosc komor jest zra/.u wieksza niz ieh szerokosc,

potem jednak stosunek zwolna si-; odwraca. Sciany komor sa_ cien-

kie, ty'lko cokolwiek w tyl wygiete, tworzq w tyle u gory ze spi-

ralna, ka_t okolo 80°. Na okazach tatrzanskich widzialem skretow

najwyzej 4, komor w pierwszvm 9—10, w 2gim 13—15, w 3cim

17 — 19.

Rozmieszczenie skamieli

e skamielinv znajdujq sie. prawie wyl

,ne. Idqc
zgrupowa



Konglomeraty na samyra wschodzie zawieraja, skamielin nie-

zraiernie malo i w nader nedznym stanie i to tylko w najgorniej-

szej partyi, gdzie jui lrza naprzemian z piaskowcami i lupkami

fliszu. Oznaczylem napewno N. lucasana , ale aq pozatem funny,

mogaoe nalezed do Prevera rodzaju Paronaea, niestety jednak ga-

tunkowo nieoznaczalne. Nad tymi zlepiericami jest na wschodniem
zboczu Jaworzynki (1464 m.) 'plat wapieni z Paronaeami i N. Tchi-

hatchefi. Odt^d na Z z przerwami ci^gna. sie. zlepierice dalej pod

Lysa, polana, przez Skalki az po Rusinowg, polan§, — taksamo

nedznie zachowana. i rzadka, faunq.

Od Rusinowej polany na Pn, miedzy potokami Filipkq, a Su-

ch.-j Woda, znajduje sir: partya wapieni z dose licznynii nummuli-
tami z grupy siriati. Nastejpuje znowu przerwa na przestrzeni okoto

2 km., a po niej spotykamy party*;, eia.gnqca. sie. az po potok Bia-

lej Wody, wpadajaey do Orawicy w dolinie Cichej. Od Kopienca
po Jaszczurowke. jest to najcz^sciej zlepieniec z obfitym spojem,

ktorego skladniki „obee" maja, wymiary przewaznie mniejsze niz

1 cm. w sredniey, a ktory zawiera duzo skamielin. W partyach

dolnvch spotykamy N. laevigata i Puschi. ku gorze zas czgsciej N*

Puschi i Assiliny exponeus i mamillata, w najgorniejszyeh partyach

rzadkie perforata i Lucasana i rzadkie duze orbitoidy. Skamieliny
nie sa. rozmieszczone we warstwach prawidtowo, lecz tworzq, naj-

cz§sciej nieregularne skupienia w ten sposob, ze z miejscami z bar-

dzo obfitemi skamielinami sajdaduja. takie, gdzie one sq, rzadkie. Kolo

Jaszezurowki i Bystrego zinirnia sie. wzajemny stosunek tak. ze

w gornych partyach pojawiaja, siy coraz liczniej S. lucasana i per-

forata . a z niemi rzadkie, drobne Hantkenie: Guettardi , Rzehaki,

We wielkim lomie „pod Capkami" przedstawiala (w r. 1905)

seiana zachodnia nastepujaey proiil. Skata byla jednolita a tylko

u gory, w czom-i zwit-f rzulcj. okazywala niejakie ulawicenie. Gru-

bosc tej masy wynosila okolo 16 m.
Od gory:

2 — 3 m. grube wapienie. takiesame jak na Hrubym Reglu

lub w Koscieliskiej dolinie. przepclnione gatunkiem N. lucasana,

u dolu takze gat. A.ssiliua exponens. W tej pnrtvi takze duzo malzy

i brachiopodow. a malo robakow. Podrzednie trafiaja. si§ male

Hantkenie, niestety blizej nieoznaczalne. Wszystko bylo mocno
pogiete.

1 m. skaly bez skamielin.

0-5—07 m. skal z duzyrai nummulitami: Puschi, laevigata.

Odtad az do podstawy tryasowej masa jednolita. tu i owdzie

Odtad na Z zanikaja. dose szybko N. laevigata i Puschi. a za-
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<;zyna si§ wytaezne panowanie iV. lucasana z odmianami, ktorej to

formie stale tovarzyszy X. perforata, jakkolwiek bez porownania
w mniejszej liiv.bi" <>;r/empl.-tr/.y. IioWiior/.t-Miir trafi.-ija. si§ u gory
coraz czesciej duze orbitoicly. Ostatecznie na Hrubym Reglu sa,

stosunki takie. ze na masie grubej 2—3 m., w ktorej sa, z rzadka
rozsiane N. lucasana i w ktorej jest warstewka, gruba na kilka

dm., vvprost przepelniona tym gatunkiem, spotykarny warstewke.
z nadzwyozajnem mnostwem orbitoidow niegwiazdzistych, wsrdd
nich nader rzadko N. lucasana, na nich znowu rzadko rozsiane

A", (jiuftardi. suh-Buuimouti. Uzehaki itd. Bardziej na Z, w dolinie

Koscieliskiej, s% stosunki prawie takiesame. Na lawiey z N. lucasana

znaidujemy (zachowune tylko \v szczatkowych partyacb!) duze or-

bitoidy. potem owe Paronaee, potem male orbitoidy gwiazdziste,

a nawet znalazlem tu N. budensis.

Od dol. Koscieliskiej na Z zanikaja. nader szybko X lucasana
i duze orbitoidy tak, ze w przeci^ciu potoku Lejowego zupetnie

ich juz nieina. a tylko wyst§puja. litotamnia, drobne orbitoidy i ja-

kies male nummulitv. \Y calej tej partyi az po potok (Biatej Wotly)

Juranowej doliny w Orawicy spotykarny juz tylko skate, tego sa-

mego typu petrograficznego. Od Bialej Wody na Z powtarzaja. si§

kolejno skaly z taka,sama. fauna, w odleglosciach takichsamycb
na W cwego pasu Lejow-Turek, tylko z tern, ze w najnizszym
poziomie panuje cia_gle iV. lucasana i perforata. T§ sama. fojrme, spo-

tykarny tez w najwyzej wniesionej resztce denudacyjnej na grani

„Zadnie Koszarzyska" na Pd od Zuberca.

Wnioski stratygraficzne.

Lithotham ilium suganum

.

Orbitoides radians.

„ Aschersoni. Siimmulites lucntmta

Operculina ammonea, I Pusc.hi.

< >rbifaides aspera, „ Tchihatc

„ applauata, „ complain

v papyracea, laevigata

„ dilatnta,

„ ephippium.
"

sub-Bern,

„ stellata.

„ tenuicostata,

„ patellaris, Assilina exponent.



nie wszystkie maja, jednakie znaczenie dla stratygrafii. Obok bo-

wiem takich. ktore trwajac krotko. charakteryzujq doskonale wzgle-

dny wiek osadovv. spotykamy i formy tak zw. dlugowieczne, ktore

daleko mniej mowi^ niz poprzednie. a do ktorych przedewszystkiem

naleza. litotamnia, nizsze otwornice i orbitoidy. Na podstawie naj-

zych wynikow badari nad analogicznymifcitworami w wielu

przedewszystkiem w Anglii. Francyi pn. i pd., w Pirene-

Szwajcaryf, we Wloszech, na W^grzech itd. itd., mozna co

do Tatr wypowiedziee pewnik, ze omawiane utwory (wapienie i kon-

glomeraty) sa. osadami (brzeznymi lub glebszymi) morza, ktore

trwalo od najdolniejszego pi§tra sredniego eocenu az do dolnego

oligocenu. Zdanie to opiera si§ przedewszystkiem na fakcie wyst§-

powania form, ktore, jak N. laevigata i budensis^ zyja. dose krotko,

a we wszystkich dotad znanych punktach maja, pozycye. straty-

graficzna, dose stall}, charakteryzujae tylko najdolniejszy sredni

eocen— N. laevigata— i tylko granice. eocenu-oligocenu — N. bu-

densis. Wszystkie zas inne formy, jakkolwiek zyjq nieco dluzej,

znane sa. tylko ze sredniego lub gornego eocenu, a niektdre do-

chodza. takze do dolnego oligocenu.

Oparlszy si§ na fundamentalnych pracach: d'Archiac'a i Hai-

me'a, de la Harpe'a, Oppenheima. Prevera, Uhliga i Grzybow-
skiego, mozemy dac nast^pujacq,, szczegolowsza, analize. stosunkow

w Tatrach.

Na samym W mamy konglomeraty, ktore z przerwami cia,-

gna. si§ az po Rusinowa. polan^. W najgorniejszych warstwacb. na-

przemianlegtych z fliszem. znajduja. sie. bardzo rzadkie nummulity,

miedzy temi N. lucasana. Tensam gatunek znajdujemy znowu od

Kopierica az cokolwiek poza dol. Koscieliska. i— po duzej przerwie —
jeszcze raz na samym Z, od gornego biegu potoku Mihulec az do

owej grani „Zadnie" Koszarzyska". Na tej przestrzeni wyst^puje on

w niektorych miejscach nadzwyezajnie obficie. w innych rzadziej,

ale jest w pewnym poziomie niemal zawsze obecnym. Wedlug za-

patrywan dzisiejszych wystQpuje on w kilku poziomach, ale zawsze

wewnatrz eocenu Sredniego, nie wchodzac nigdy do dolnego ani do

gornego. Nawet gdyby stwierdzone odmiany mialy sie. okazac ga-

tunkami, to rzecz nie zmienilaby si§ w niczem.

Poczynajac od Bialki. mamy na Z od niej wapienie z for-

mami: N. laevigata, Puschi , lucasana i perforata, z ktorych dwie

pierwsze sa. najcz^stsze, ilosc zas nast§pnych maleje w porzadku

wymienionym. Wedlug zgodnego 3wiadectwa autorow wyst^puje

A. laevigata zawsze u spodu srednio - eoceriskich utworow (Paryz,

Bruksela, Mte Gargano, Las Bakoriski itd.) i tn miVjscami tak stale,

ze sluzy jako doskonata skamielina przewodnia najdolniejszego po-

ziomu sredniego eocenu (zwlaszcza jesli zast§puje N. Lamarcki),

np. nr. 2 skali la Harpe'a, poziorn II a Oppenheim'a itd. Towarzy-



szy mu jakis nummulit. najprawdopodobniej N.Lamare/.-i, jrdu

zawsze w takiem zaehowaniu. ze z pewnoscia oznaczvci si.- <i

nie dat.

Pusehi, i ,

skadinad: i tam sa, to formy cokol-

wiek mlodsze. dlatego masowo wyst§puja, dopiero wyzej, u nas zas

bardziej na Z. Na Pn od Kopy Soltysiej Przedniej sa, na tych \va-

pieniach jeszcze mJodsze, nalez^ce juz moze do gornego'eocenu,
a nawet zdarzaja, sie, formy nader podobne do N. Boucheri.

Mniej wiecej na l'n od Male^a Kopierica staje sie. rzadkim
N. laevigata; N. Puschi cz^stszy— tu jest maximum jego rozwoju

—

i cz^stsze sa, N. perforata i lucasana. Odtad para ta: perforata -lu-

casana , towarzyszy sobie stale i zawsze w tym samym stosunku
ilosciowym: zawsze jest o wiele wiecej indywiduow gat. lucasana

niz perforata. Ku Bystremu pokazujq sie pierwsze. nader rzadkie

Ass/liny: exponent i mainil/afa i N. Guettardi. W lomie pod Cap-
kami. zatem o jakis 1 km. dalej na Z. znajdujemy stosunkowo
rzadko N. laevigata 1 .V. I'nsehi, natomiast duzo assihn (zwlaszcza

exponens). duzo indywiduow N. perforata i laeamna i N. Guettardi.

Ponadto jakies nummulity z grupy striatL ktorych blizej nie ozna-

ozvlem (X. striata? i inne). Odtad na Z az do do]. Ko-cieliskicj

zmienia sie juz tvlko stosunek ilosciowy tych firm do siebie. Sa.

partye wapieni. gdzie nummulitow jot \vo- (
',]<- b;irdzo nialo. nato-

miast duzo np. pr/.i '^r/.t'likiiw idol. do D/.iurvi ]ul> duzo brachiopo-

d.'.w (Flruby Regiel). Mniej wiecej pod Lysankami pojawiaja. sie

oharaktervzujace juz naj^'orniejszv sredni Iub gorny eocen. Prze-

gieznej — ze mamv do czynienia ze srednim eocenem (Ass. expo-

'X. (incttardL 'luh-l; ",n>, Id I l^'hall ,'iJr/alah!. hudenrisj. a" nawet
moze juz z najdolniejszv.n ol,>cenem (X. lhmcheriY). Z nummu-

czona jako'"\. > is. ni< I in -atunkiem'. to

iv nie. to trzcha j.odniesc ciekawy fak't. ze

r„ spotvkamv" na X od parowu „Suche-

,a Pn. od Kopki Posrcdniej (1:508). jest



mi i orbitoidami. w ktorych panuja. N. Tchihafeheft (wyst§pujacy

w skale czasem tak czesto — np. jakies 05 km. na Z od polany

Molkowki — jak N. lucasana w Koicieliskiej lub na Hrubym Re-

glu) i male nummulity: N. budensis i jakies bardzo blizkie, — re-

prezentuja, nam wlasnie pietra gornego eocenu i tu i owdzie chyba

niewatpliwy dolny oligocen. Na uwage. zaslugujq tu po nummuli-

tach malutkie orbitoidy, litotamnia i niezmierne bogactwo nizszych

otwornic, Pokazujq, sie. one po raz pierwszy dopiero tu w takich

ilosciach; gdzieindziej sa, w omawianych kompleksacli bardzo rzad-

kie, a najcz^sciej wcale ich niema.

Orbitoidy znane sa, co prawda juz z kredy, ale maximum
swego rozwoju osiqgaja. dopiero na granicy eocenu i oligocenu i to

nie wszystkie formy w tym samym czasie: wielkie, jak 0. papy-

racea. tenuicostata, applanata itd. raczej w najgorniejszym eocenie,

male zas: stellata, aspera itd. raczej w dolnym oligocenie. Litota-

mniow i reszty otwornic jeszcze mniej mozna uzyc do subtelniej-

szego oznaczania wieku.

"VVapienie te lezq tu na warstwach z flora, paleogensk^, po-

przegradzanych jeszcze miedzy soba, warstewkami ceritiowemi (na-

zwijmy je tak od owych drobnych, morskich , najbardziej do Ce-

rithiow podobnych slimakow). Mamy zatem analogic, az do szcze-

idaca miedzy Furkaska a wielu igolow idqca, miedzy Furkaska, a wielu punktami obcymi (np. w trze-

ciorz^dzie weneckim, apenin.-kiin. karparkiin
|
Wula Lu/.anska itd.] .

mianowicie mamy transgresye. kompleksu Priaboniano nad dolnym
eocenem.

Zebrawszy razem dotychezasowe wyniki
;
mozemy utworzyc

sobie nastepujqcy obraz:

Na W od linii Bialki leza,ce konglomeraty maja, swoje prze-

dluzenie w tych samych utworach z Rusinowej polany. ktore u sa-

mej gory sq s>ednim eocenem. Idac na X od Bialki spotykamy
wapienie coraz mlodsze, az wreszcie pod Furkaska, gorny eocen

i moze dolny oligocen. Odtad na Z powtarza sie. kolejno tosamo
(z malemi odmianami) co bylo na wschodzie.

Schematycznie ilustruje to rye. 3.

Oznaczenie wieku omawianych skal tatrzariskich jest przede-

wszystkiem wazne dla kwestyi wieku nadleglego fliszu. Konglo-
meraty na W, poteznie grube, zawierajqce w swycb najgorniej-

szych partyach gatunek N. lucasana, sa zatem przynajmniej w tych

Flisz
! r piaskowiec magorski"). ktorv jest z nimi naprzemian-

reglym, mud oczywifoie byd tego samego wieku. Odtad az po Tu-

pod wapieniem gorno-eocerisko-
>i".dk

,

'



(jakdotad)tylkowzwia.-

zku ze zlepiericami ze

wschodu oznaczyc do-

kladnie, bo na Z od
Bialki stosunki sq, juz

o tyle niepewne. iz wta-

sciwie nie mozna bye

nvcli J

scach, gdzie wapienie

eocenskie zdaj.i sik jir/.i'

chodzic zwolna w pia-

skmvce. niamy rzeczy-

wiscie do czynienia ze

zmiana, facyi. (Np. na
Hrubym Reglu widac
doskonale, jak wapie-

nie przechodzq, przez

szereg skal ilasto-pia-

szczystych, tu i nwdzie

z mnostwem fukoidow,

w typowe lupki fliszu). «

W miej scach zas. «

gdzie wapienie sq mo- 3

cno sprasowane— a jest

takich bardzu dwzo

-J
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wa kolo Zywca, Folusza kolo Dukli i t. d. i o identycznosci lub

nadzwyczajnem podobienstwie wielu utworow Tatr ze skalami z pod

Uzoka, ktore moglem porownac dzieki uprzejmosci kol. Wojcika,

—

zachowuja,c sobie dokladne zestawienie odnosnych dat do czasu. gdy

cala. faun§ eocenu tatrzariskiego opracuje;.

Trzecie, niemniej wazne zagadnienie, dotyczy reliefu Tatr,

jaki zastalo morze eocenskie, i roli, jaka. odgrywaly te wapienie

przy orogenezie Tatr. Wszak polozenie eocenu zmusilo p. Uhliga do

zbudowania teoryi, ze wapienne Tatry uloz^ly sie we faldy przed

eocenera. Tosamo zagadnienie jest takze najslabszym punktem teo-

ryi p. Lugeona i wreszcie ten sam eocen odegral niemala, role,

w teoryi p. Limanowskiego.
Zagadnienia te przekraczaja. jednak juz zakres czysto straty-

graficznych poszukiwan, do ktorego to celu narazie daiylem.

hiac etHaime: Description des animaux fossiles du gr

tique de l'lnde etc. Paryz 1853.

W cytatach : d'Arch. et II., Description.

pighia, Anno XIV, vol. XIV. 1900.

W cyt. Capeder, Contribnzione.

Douville: Sur le t. Train munmulitique de l'Aquitanie. I

France, 4 sene, 2, 1902.

>r u. Fickert: Die A rt hi |,nn,- ... Wrwandtschaft bei den
Tiibinger zoologische Arheiten. Leipzig 1899. Bd. III. Nr. I
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Otwornice czerwonycl, ')t ^ Vadowi, Ibidem t XXX 18
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Denkschriften dor kais. Akad. d. Wi-
ch LX1V 1897 i LXVIIl 1900.

irtiar d. westgaliz. Karpathen. Jahrbuch
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Drobny przyczynek

do fauny warstw inoceramowych

Dr. Wilhelma Friedberga.

\V tekscie do 16-go zeszytu Atlasu geologicznego Galicyi, hw-
wia,c o warstwach inoceramowych okolicy Rzeszowa (str. ly—2l)

T

wspomniatem o zle zachowanych skamielinaeh w piaskowcach ino-

ceramowych Chmielnika i Babicy. Wowczas wypowiedziatem przy-

puszczenie, ze owe piaskowce, zawierajaee odlamy skat starszych,

kawatki w^gla i t. d., a bogate w resztki organiczne. moga. odpo-

wiadac dolno-kredowym utworom znanym z innych okolic Karpat.

Rownoczesnie tez wyrazilem nadziej§. ze w dalszych latach uda mi

sie. znalezc lepiej zachowane skamieliny. ktore moglyby bye juz

oznaczone dokladnie.

Nadzieja ta nie ziscila si§. Przesiedlenie sie. do Lwowa i zwro-

eenie ku innym tematom sprawity, ze okolicy Rzeszowa nie moglem
si§ zajmowac. Jednakowoz otrzymalem przed dwoma laty kilka

lepiej zachowanych skamielin z tamtejszej okolicy. pomi§dzy kto-

renii zastuguja. na uwage. inoceramy. Od ulamkow wprawdzie

wiekszych, ale nieossnaczalnych, wazniejsze sa. 2 okazy, ktore prze-

ciez dawalv pewnq oadziej§, ie dadzq, siy oznaczyc\ Obecme tez

opiauj§ je: jeden jako InoceramtM Cripti Mant., drugi jako Inoce-

ramns sp. ign.

1'ierwszy z nich pochodzi z Kakolowki koto Btazowej. Zna-

lazt go p. B. Kropaczek, byty moj uczeii, obecnie sluchacz filozofii

Uniwersytefru wiedenskiego. W Kakolowce, w potoku Izwor, sa.



warstwy inoeeramowe ; ozuaczyl je na mapio Dr. Urzybowski '
i. eho-

eiaz wlasciwie po bokaoh tego potoku /.aznaez<>n,, tylko gline. dy-

luwialna,, wydzielenia zas warstw inoceramowych sa. nad glownym
potokiem Kakolowki. Podczas wycieczki odbytej juz pozniej. po

znalezieniu owego inocerama, widziatem w potoku Izwor warstw

v

inoeeramowe na dosyc dlugiej przrstrzmi; nachylaj^ sie; one ku h 3
fpom. wsehod), chociaz pozniej kierunek warstw ulega skre,ceniu.

Podczas tej wycieczki, odbytej zreszta. w czas slotny i niepomyslny
dla studydw, nie znalaztem niczego innego, procz drobnych ulam-
kow inoceramowych.

Drugi opisany inoceram znalazlem w Chmielniku na wycieczce
wspolnej z p. Kropaczkiem. Tamtejsze warstwy inoeeramowe opisaf

Dr. G-rzybowski w tekscie do XIV zeszytu Atlasu geologicznego

Galicyi (str. 82—83), wspomniatem o nich w tekscie do XVI ze-

szytu Atlasu w miejscu juz wymienionem. W glownym kamienio-
lomie na wsehod od potoku sa. zwi^zle piaskowce o zmiennem na-

chyleniu, przewaznie wschodniem, ktore maja, na powierzehni odta-

my drobnych zwirow, cz§sto ze skat starokrystalicznych, a nadto

bardzo liczne organiczne resztki. Pomie/lzy niemi naleza. do cze-

stszych odlamy inoceramow. mszywiolv. otwornice i skorupy wicio-

nogow, znalazla sie. nawet i kose jakie-j-os gada(Vi. Xa powierzehni
tych ptyt znajduja. sie. i orbitoidyVs- str.), z ktdrych jeden rowniez
opisz§. Nieco powyzej glownego Imnu. w jednym z mniejszych,

znalezlismy wsrod 'kruchego, roesypiij^cego sie prawie piaskowca

na drugim. Wielkic kawalki <k.>rupy lej malzv. lninm eienkiej sko-

rupy tak dobrze zachowane, iwiadczq bardzo wyraznie <> tent, ze

lezq, tu one na pierwszorzednem zlozu. a zadna miara. nie mo^a.

gnowae z wydoltycia wszystkieh. a. ograniezylem sie tvlko do je-

dne^-o okazu. ktdry le/.al na graniev lego pi;

i przy transporcie.

nniejszy niz wydu

y musiat mierzyc co najmnirj 41) cm. dlugosei.

Jkolica Chmielnika zastugiwataby w kazdvm razie na baezn;

uwa^v. pomewaz przy
pewne. lepiej zachow*owanych



jak to okreslaja. znalezione skamieliny. Wniosek ten . jakkolwiek

wypowiedziany na podstawie okazow nie najlepiej zachowanych,

przeciez zgadza sie. w zupelnosci z wnioskami, ktorych dostarczyly

w ostatnich latach *) bogatsze fauny.

VV utworaeh bogatych w skamieliny nieraa wielkiego zna-

czenia przybytek jednej lub kilku form nowych. opisywanie i ozna-

czanie okazow niezupelnych jest moze nawet nieraz szkodliwem.

W tak ubogich jednakowoz w skamieliny skalach, jak inoceramowe
Karpat. moze mied kazdy, z pewneni pr/yblizcnirm oznaczony. okaz

log'dwojakie znaczenie: paleontologiczne i stratygraficzne. Zreszta. do

kladny opis i rycina dodana moga. sprawic. ze obecne, nie wystar-

moze bye pozniej uzupelnione lub poprawione.

zyst^puje. do opisu trzech nast§puj%-

Skorupa lewa, zachowana tylko od wypuklosci szczytowej ku
tylnemu koricowi. Jest to jednakowoz tylko odcisk na piaskowcu,

saraa skorupa zachowala sie. ku tylnemu i dolnemu brzegowi. jak

to widad z ryciny. Dlugosc od szczytu do konca prostego brzegu

zamkowego wynosi 70 mm., od szczytu do konca skorupy 90 mm.
gzerokosci skorupy nie mozna ocenic, poniewaz nie jest cala za-

ohowana; dolna czeic skorupy jest ukryta w skale. zachowanie jest

tego rodzaju. ze dalsze preparowanie jest niebezpieczne. Wypukiosc
skorupy wynosi 15 mm., to znaczy, ponad rowny brzeg zamkowy
wystaje najwy/.s/.a czrsc skurupv na 15 mm.

Brzeg zamknwv. jak nn'»wiiisiny juz. jest rowny. nie jest on

zachowany w calosci, ale poniewaz szczyt lezy dosyc blizko prze-

dniego brzegu skorupy. przeto prawdopodobnie ku przodowi ponad
szczyt brzeg zamkowy nie siega. Z tej tez przyczyny nie nalezy

nasz okaz do tych form, ktore Petrasclieek wyrozni'l jako Inocera-

mus Zitteli -). Szczyt naszego okazu jest zgi^ty wyraznie w ten

sam sposob, jak to mozna obserwowac u okazu z Nagorzan, i wy-
staje nieco ponad brzeg zamkowy.

Powierzclmia. t. j. wluseiwie powierzehnia odlewu wewn^trz-
nego na piaskowcu. okazuje wspolsrodkowo-eliptyczne, slabo wy-
niosle. plaskie zebra. ktore im dale) od szczytu, tern slabiej si

[Josau and detn Flysch I



Gruboi
)si 2 mm., w miejseach innvch zdala od hrz.egow zaledvs

Przynaleznosc mego okazu do gatunku In. Gripsi Mant. jest

szech miar prawdopodobna.. Brak zaglebien wiezadlowyoli m
przeeiez

, clicial jeszczr

Inoceramus sp. ign. (Fig. 2).

Z Chmielnika pochodzi tylko cz§s6 bardzo wielkiej skorupy,

20 cm. dJuga. a prawie 11 cm. szeroka. Skorupa zupelnic plaska

i cienka. gdyz ma tylko 1*2 mm. grubosci, ku srodkowi grultosV

nie wiele jest wieksza, gdyz dochodzi 2 mm. Na skorupie brak
zeber, a sa, tylko ge^te. wspolsrodkowc. cienkie praiki. ktore biegna,

w oddaleniu 1 — 2 mm. od siebie; czasem sa. one bliiej siebie,

a wtedy oddalenie nie wynosi uawet 1. mm. Na rycinie sa, widoczne
te pra_zki, jako stabe linie.

Oprocz podanycb szczegolow nie mozna odroznie zadnych in-

nych. Okaz lezy na plycie piaskowca, pod zachowana, skorupa >a

widoczne niewyrazne resztki drugiej. Z wierzchu pokrywal go il.

na ktorym odbily si§ prqzki skorupy. Zagiecie na ksztalt faldu.

widoczne na cz^sci okazu, powstalo przez vvygi§cie plytv piaskowca.

Podczas tego nie ulegla skorupa widocznemu uszkodzeniu, w dro-

bnej tylko partyi nieco pop^kala.

Okaz moj odpowiada brzeznej czeici skorupy jakiegos niedo-

kladnie znanego gatunku. Mogtby moze nalezec do Inoceramus

Haueri Zugmayera. ktory to gatunek nie jest jednakowoz ani opi-

sany dokladnie, ani narysowany. Poniewaz okaz oryginalny nadto

zaginaj 2
),

przeto moznaby nawet twierdzic, ze gatunek ten stracil

racye, bytu. Maja, tu nalezec inocerarny wielkie, plaskie. lmrd/.o

k niche, czyste w Karpatacb. Oryginalny okaz Zugmayera pocho-

dzil z flyszu w Leopoldsberg pod Wiedniem, a drugi. oznacz.my

przez prof. Toul§, z Kahlenbergerdorf.



Poniewaz te wielkie okazy nie Inly ani opisane, ani naryso-

wane. przeto przedstawiam na rycinie moj ulamek teni wiecej. ze

jest on wiekszy od tych. ktore zwykle znajdywano. Natura'lnie

oznaczenie jego nie jest mozliwem, chce. tylko zaznaczyc mozliwosc
przynaleznosci do tego gatunku.

Drugim gatunkiem. do ktorego moj okaz moglby nalezec,

jest In. Salisburgensis Fugg. i Kastn., mam jednakowoz na mysli

tylko najwieksze okazy tego gatunku; jeden z nieh przedstawiaja.

ci autorowie na tabl. I l
). Jakkolwiek porownywanie z tablica. nie

bardzo sprzeeiwia sie. na ogol temu przypuszczeniu, gdyz ten ga-

tunek ma takze lirzne u spolsr idki.u• pivuki. to pr/.eciez wyste.-

puje tu jedna wybitna cecha roznia.ca. mianowicie obecnosc wyra-
znych wspolsrodkowych zeber. Wedle tych autorow ma wynosic
gl^bokosc rowkow pomiedzy zebrami 025—2 mm. Jednakowoz na

wielkich. a plaskich okazach maja sie te zebra oddalac i stawac

slabszemi, a nawet moga, u brzegu zanikae. W tych kraricowych
niejako przypadk ich nn./liwa je-t piv.vn iI.-ziimm- inego okazu do

In. Salisburgensis. I'n/.wr-taje ws/.ikz* ieszcze i w tym przypadku
pewna roznica. Inoc. Salisburgensis jest mianowicie inoceramem wy-
puklym, a moj ulamek odpowiada inoceramowi prawie zupelnie

Orbitoides s. str. sp. ign. (Fig. 1).

Jedyny okaz orbitoida puchodzi z Chmielnika. Skorupka jego

jest splaszczoiia. s<.cze\vk<>wata i mierzy 5 mm. w srednioy. nie jest

najlepiej zachowana., gdyz boczne partye sa, nieco zniszczone. Spla-

szczenie skorupki nie je>t jednukowe. leez po stronie gornej wieksze

i tutaj powstaje nie zbyt silna. guzkowata \wn iosto.se. Skorupka
jest wapienna o powierzehni opatrzonej licznemi, okra.glemi broda-

weczkami. ktorych jest naj wiecej na guzkowatej tarczy. Niestety

fotografia pown i/> ii i wyj idla ni< i t;l t i
i
\v>kutek ezego nie nvge

podac jej ryciny. Wyn'ioslosei owe sa. mniej wiecej koliste i nie-

Poniewaz mialem tylko jeden okaz. przeto oznaczenie nie jest

pewne, gdyz mozna bylo wykonac jeden tylko szlif poziomy !
)-

Przekroj przeszedt mniej wiecej prz< /. piaszcz'vzne srodkowa (ekwa-

toryalna,), nie zupelnie jednak dokladnie prze'z knrnore embryonal-

kilka drobnveli bunureU \V olaszezvznie sn-'dk-.u-ei widoczu'e sq





bardzo liezne komorki kwadratowe, uloione w rzedy nieco

lukowate. Ptaszczyzna posrodkowa nie jest zupelnie plask^, lecz

stabo \vkle;sla.; poniewaz przekroj nie wypadl zupetnie scisle po-

srodkowo. jak to juz zaznaczono. przeto niektore komorki maja, na
rycinie nieregularny zarys.

Przegladajac opisy i ryciny odnosza,ce sie. do kredowych or-

bitoidow w pracaoh Seblumbei-gera l
). przekonatem si§, ze jeszcze

najlepiej odpowiadalby nieinu nkazowi Orbitoides Tissoti Schlumb.
ze wzgledu na powierzchnie. i skorupke. stabo wypukla, Opisat go
Schlumberger ze skaly semmskiej (?) z Oued i Arab w Konstan-
tynie (Algier), gdzie jest bardzo czesty.

Orhitnides mantUlatti . o powierzchni nieco podobnej, jest sil-

niej wypukly, rozni sie. tez tern, ze kmnury w przekroju posrod-

kowym sa_ promienisto ulozone.

Jakkolwiek orbitoid ten nie jest gatunkovvo oznaczalnym. po-

to przeciez n

grupy orbit* >id«>\v

oides s. str., ta /.as grupa

w gornej kredzie.

(Opisane okazy z<

tutejszego Uniwersytetu).

kuietnui 1U07.

timh.Tfi-er: ['rem



Warstwy graniczne liasu-jury (Toarcien)
na ptfinoc od Przedniej Kopy SoJtysiej w Tatrach.

<tor Ku2rm

(2 tabliog).

WST^P.

W leeie r. 1906., idac przez Capowski las wzdluz Suchej Wody,
aby sie. dostae do gosciiica Zakopane- Morskie Oko, znalazlem przy-
padkiom w pewnem miejscu bryte margin plamistego z okruchem
belemnita. Sledzar /.i pf.Hi..dz.-nii'in t.-g" kawatk.i. znalazlem o kil-

kanaseie krokovv w gfifcb lasu w korzeniaeh przewroconego amreka
duzo kawalkow takiego samegn margin /. kilku nedznemi skamie-
linami. a we wyrwie p<- tytn smreku wielkq ilofid skamielin, zacho-
wanych niestety tylko w sladaeh albo okruchach. Po tern znalezie-

niu przeszukafem odnosna, literature i dowiedzialem si§. ze w tych
okolicach juz sp. Bieniasz i prof. Uhlig znajdywali skamieliny. Jakoz
niedlugo potem znalazlem w drugim sa,siednim jarze to miejsce.

z ktdrego musza, pochodzic" skamieliny zebrane przez Bieniasza
w Jarze na polnoc od Kopek Soltysieh." Pokazalosi§ przytem, ze

pas skat ze skamielinami jest szeroki i ze skamielin jest wzglednie
duzo tak, ze warto bylo zabrac si§ do eksploatacyi na szersza,

skal§.

Do tego potrzebowalem przedewszystkiem pozwolenia wlasci-

cieli odnosnych gruntow. Uzyskawszy je, zabralem sie. juz w r. 1907,

z bratem moim, Czeslawem, do wydobywania skamielin i wkrotce
mialem ich spora. ilosc, wystarczaja-ca. dla ce!6w stratygraficznych.

Spelniam mily obowiazek, dzi§kujac tym wszystkim. ktorzy

mi w jakiba.dz sposob pomogli. w szezegolnosci zas Zarza,dowi dobr

Zakopane i p. E. Uznariskiemu za nadzwyezajny liberalizm, z jakim



rolono korzystac ze wszystkiego, co mi bylo potrzebne

. Udzieli, ktoremu zawdzi§czam wszystkie fotografie.

Miejsce, gdzie znalaztem skamieliny, odszukac mozna najla-

twiej, zbaczaja,c z drogi Zakopane-Morskie Oko miedzy km. 8"8 a 89
na prawo na stara, drog§ na Krzyzne.

Po jakich 10 minutach dostajemy sie. ta. drozyna. nad potok
Suchej Wody, a po jego przejsciu juz po kilku krokach widzimy
na prawo stroma. scian§, ktora tu stanowi wschodni brzeg moreny
i w kilku warstwach zawiera skameliny. $ciana ta jest zachodnim
brzegiem pasu, ciqgna/sego si§ odta.d na W w tym samym mniej
wi§cej poziomie hipsometrycznym, dajaeego sie. z latwoscia, we wy-
sokopiennym, starym lesie wysledzic na dlugosci okolo 1km, a zawie-

ra] ^cego wszedzie skamieliny.

Pod wzgledem petrograficznym mamy w tym pasie do czy-

nienia ze skalami jednostajnemi, naleza.cemi do szeregu: wapienie —
margle wapniste, z bardzo podrzednemi wtra.ceniami skal typu ro-

goweowego. Wszystkie margle. niemal wszystkie wapienie i wi^kszosc

rogowcowych skal — sa. „plamiste. a Ida.c z gory na dol. czyli —
poniewaz porz^dek skal jest tu odwrocony — od starszych ku utwo-
rom mlodszym, spotykamy nast§puja.ce skaly:

1) wierzchotek przedniej Kopy Sottysiej stanowia. wapienie

litodendrowe, obfite w tern miejscu w maize i brachiopody, prze-

ehodzace ku gpodowi W
2) piaskowce. Te sa. czerwonawe od obecnosci ilu i maja. duzo

miki. Ponizej znajdujemy

3) pot^zna scrvp i!6\v brudno-szarawo-zielonkawych, rozpada-

jaeych sie. cz^sto w'wydluzone, cienkie wieloscianki. Pod niemi sa.

4) sciany lawic wapiennych. Materyalem jest tu bardzo czysty

wapieri, koloru jednostajnie szarego, wietrzeja.cy na powierzchni na
kolor sino-bialy. Jest bardzo twardy, rozpada sie pod uderzeniem

wzdluz powierzchni prawie gladkich. poprzerzynany jest z rzadka

prostolinijnemi, wa,ziucbnemi lub rzadko grubemi zylkami kalcytu

i nie zawiera prawie zadnych skamielin.

5) Wapienie fukoidowe, twarde, ciemne, z bardzo slabym odcie-

niem niebieskim, wietrzeja.ee na powierzchniacb wystawionych na

dzialanie atmosferiliow na kolor zoltawo-szary. o praelamie wybitnie

muszlowym az do nierownego, kanciastego, z duzemi, rzadkiemi.

albo malemi ale licznemi zylkami kalcytu. Plamy sa. o wiele ciem-

mniejsze a maja; ksztalt taki. jak gdyby pospolity widtak poprze-

cinano w najrozmaitszych kierunkach, a sa. w tych wapieniach naj-

wieksze. Obok nich istnieja. jednakowoz i jakie£ fukoidy drobne,

najwyzej 1 mm w srednicy maja.ce, czeste, zaznaczone na przekro-



krotkie kreseczki. Bardzo rzadko rozsiane sa.

luseczki miki i ziarnka piasku. Ku dolowi

miejscami mocno krzemieniste i wtedy partye

skie soczewki albo warstewki, dajace sie. sle-

Letrach. Skata taka rozpada sie. na drobne wie-

zwykle jeden wyniiai przewaza. Najczeiciej

py albo kliniki. Czasami maja. takie warstewki

: jcs/.c/.c ja>ni(-jrt/A- i ciemniejsze praiki, rowno-

ik poprzednie, tylko z plamkami mniejszemi

5. a bez obecno^ci owyeh malutkich. ze sto-

vartosci.-j, miki i ilu, ktory po wytrawieniu

iiko\v rozsianvcb klac/.k-'w.' Brak warstewek

kowych. Wietrzeja na powierzchni szaro z od-

L'li zultawy odcieiS Q tych i poprzednio wymie-
staje wtedy. gdy z jakiegobadz powodu nie

rzy sie. szczegolnie z wapieni nr. 6 po szeregu

tej dia^nezy
ijlepiej observ

iu widzi a\q



.aWkit', wdutyku szorstkie plvty n powierzcimi nier<

nascie do kilkudziesie,ciu cm. w sredniev. Plv
w miare. postypu wietrzenia na coraz to drobniejsze. staja, sie. ma-
temi, cieniutkieini luseezkanu. a tc ruzsypuja sir ostatecziiie w bru-

dne masy ilastego piask u. nie fcworza,C weale gliny. Na powierzchni
swiezej widao, bardzo rzadko slady fukoidow. na zwietrzatej niema
ich zupetnie. *

Jak te utwory przechodza, w ponizej legle, tego dokladnie nie

wiem. Warstwy nr. 8 i dalszo znajduja sic bowiem w miejscach,

ktore szczegotow. > o^ladaleni. zawsze na spodzie tain, gdzie zbocza
ze stromych przechodza. <i<> spadkow slabvch. Miejsca te sa. zawsze
zasvpane °-ruzem utw.m'.w euccnskicli. k t-

'
r- zapadajac pod ka.tem

40'kilku stopni ku Pn. sie^aja. wvs..ko w -..re. bo az ponad utwory
nr. 5. Gruz ten twurzv piar'd na'iwicl^zo wienie w tvch miejseach.

gdzie przypada przcdluzmir rmrctyezne warslw nr. Si t.d. Tain zas.

gdzie zlebv woielv sir -h-bi.-i * skaiv. k-.ricza sir one na teisamei



Piaskowiec ten jest dose cie/ki, zawiera bowiem troche, zelaza.

Razem z nim i \v niewielkiej odleglosci znalazlem skal§, o kto-

rej jednak nie wiem, czy jest produktem wietrzenia. Jest to lekki

piaskowiec koloru brunatnego. Pod lupa. widac, ze jest bardzo poro-

waty. W kwasie solnym (ani zimnym ani gor^cym) nie burzy si§,

w gora.cym wydziela jednak mnostwo zelaza, ktore po dodaniu

amoniaku straca si§ w takiej ilosci, ze probowka od razu zapelnia

si§ g§stym, galaretowatym osadem brunatnych klaczkow. Czy oprocz

zelaza ssj, i inne metale, tego nie wiem. Przypomina zupelnie ru-

dy manganowe i zelazowe naszego krakowskiego tryasu.

Od piaskowca nr. 8) musi istniec" przejscie do jakiejs skaly,

blizej mi nie znanej, z ktorej na powierzehni widac tylko

9) duze soczewki rogowca. Grubosc ich dochodzi do 1 m, ale

nalezq, do pasu, zaledwie kilka metrow mia_zszego. Rozpadaja. siq

odmiennie od poprzednio opisanych (nr. i>). mianowicie na drobne,

okolo 1 cm we wszystkich wymiarach maja.ee wieloscianki. Skala

jest ciemna. Wreszcie znalazlem jeszcze poni£ej tych rogowcow
10) zolto-brunatny piaskowiec dolomityczny, zbity, dose twardy,

zupelnie odpowiadaja_cy wielu naszym tryasowym dolomitom. Burzy

sie. dopiero we wrzacym kwasie solnym, jest troche, zelazisty.

W szeregu wymienionych skal jest ostatniq, ktora. moglem
stwierdzic. Najczysciej przykrywajq go gruzy eocenu i wszystkich

innych skal, a — zdaje sie. — juz bezposrednio na nim lezy eocen.

Opisane skaly ogl.-ulalrin szegdlowo tylko na zboczu polno-

cnem Kopy. nie wiem zas. jak wv-i-ui i;,i gd/.icindziej. I na tern

zboczu ograniczylem sie. tylko do czgsci zachodniej. polozonej blizko

Suchej Wody, a rozciaglej na dlugosc jakiego 1 km. Uczynilem
to zas ze wsgl$ddw praktyoanych. W tej cz^sci, pokrytej starym,

niepods/.ytym lasem, latwiej bvlo dogrzebae sig do warstw ze ska-

mielinami i latwiej znalezc" potrzebna. ilosc skamielin. Przedewszy-
stkiem zas chodzilo mi o te ostatnie, albowiem tylko wtrdv zyski-

walo sie. pewny grunt pod nogami w terenie. gdzie plamistych margli

jest niepomiernie duz<> a wszystko bez skamielin. i dopiero wtedy
mozna bylu rozpoez.-^c wlasciwe badania geologiczne.

Wszystkie utwory od 1—10 leza. na sobie zgodnie i na swych
czolach pn. prawie poziomo, wahaja,c sie. w granieach kilku stopni

najroznorodniejszego upadu i biegu. Ze stosunkowo malych odslo-

ni§c trudno, co prawda, o calosci cos absolutnie pewnego powiedzied,

jednakowoz sa,d powyzszy jest najprawdopodobniejszy. Wrazenie,

jakie sie. uzyskuje po przepatrzeniu wszystkich odslonied, jest to,

ze eala ta serya osadow jest ogromnie 'potrzaskana. Na miekkich
ilolupkach widac jako jedyny skutek tylko sposob oddzielania sie

we wydluzone wieloscianki („Griffelschiefer u
). Zato na wapieniach

skutki te wyst^puja. w nadzwyczajny sposob, cho6 — nie na wszyst-

kich jednakowo.



Wapienie nr. 4, 5, 6 i 7 reagowaly na cisnienie, skierowane
skosnie do tawie, w ten sposob, ±e tworzyly sie. krotkie, grube. na
koncach ostre peknieeia, zapetniajace sie. w miar§ powstawania kal-

cytem. Mineral ten jest mleczno-biaiy, wykrystalizowanv w ziarna.

P§kni§cia byiy nierowno grube, a po wype'hiieniu zostaly jeszcze

bardzo cz§sto poprzerywane cienuohnemi. prawie pmstemi szczchn-

kami, w ktoryeh kalcyt jest z reguly cieniuchnu-wloknisty. Wfc5-

kienka stojq, prostopadle do scian szczelinki.

Te dwa systemy zylek zostaly przerwane jeszcze trzeeim. naj-

bardziej widocznym ' we warstwach nr. 7. Sq to plaszczyzny, po
ktoryeh najwiecej wyladowywalo sie cisnienie. Profil takich pla-

szczyzn wyglada czasem jak fotografia blyskawicy („blitzartige

Drucksutur"). sania zas plaszczyzna jest zawsze wyscielona cieniu-

chnq, powloka, kalcytu, albo kalcytu i ilu. i po tych wlasnir pla-

szczyznach nask-powalv na jcncrgieznicjsze przesuni^cia, ktoryeh

nych skalach jednakie. I tak we warstwach nr. 4 i 5 wysfepuja

cia wywiafy rtSycRsek 'kal'.'-vn..

pokrytych delikatnomi prazkami. ktore pochoilza z tarcia nirjedna-

kowo szybko pnsuwajacych sir ozesoi. We warstwach nr. 6 te <>sta-

tnie objawy sq silniejsze. a najsilniejsze sa juz we warstwach nr. 7.

opor, a moze tez tu przedcwszystkieni. wsknfck jakiehs przyczyn

sily gorotworcze — dose, ze objawy mechanicznej defnrmaeyi sa

tu najpotey.niejszr i najliczniejsze. Z tyeb marstw inozna zbierae

okazy jeszcze ladniejsze. niz uryirmaly Ik'inia. odrysowane w atla-

sie do Mecbanisinus dor CJebirgsbildu'ng.

trudne. Wielokro

ski^cenia okolo jal

mierzwe^ skaina, \Vs



70 WKTOB icrz.MAi;

i dlugie. a znajduje si§ je na puu i -iv.clniiacli kilku decymetrow
kwadratnvveb.

widzieo najlepioj uast^psfwo zmian po sobie: jak grube, krotkie

Bzezeliny nSwnocse&iie / powstawaniem wypelnialv si^ kalcvtem,

ktory .P'st pr/.ekrvstalizowana pod wplvuaan cisnicnia skala., gd>z

zwiazku

zmiernm. W pi

W.ala. wvnusi'

4 -6m. 9) ± 1m.

akas partya skalni

bardaiej zdytloko

trzv-a. tvlko inn.

V'<kA:



lazly sic skamioliny \v jakiemhadz inn. an polnzeniu. niz prostopa-

dlem do kiermikii cisnicnia. to zostalv zdef.>rnxi\vane cz^sto az do
niepoznania. Najlepiej widad to oa ammonitach: mam okazv z-nie-

eione w piaszcayinie skivtn tak. zesaw tym kierunku 8— 10'razy
krotsze. niz poprzccznr. a u<rromn<> nmwstwo z^niccionych jakbadz.

To pewnego rodzaju plvnincic skaly. wraz z drobnemi uskoczkami.

dzhvac/me ..u.liv.'z..,', veil". 'Wspuminam fv'lk.. .. kilku: i.laszcv.vzna.

\V utwnraeh nr. o i kilku warshvaeh nr. 6 sa skamieliny
w oalo>fi wypclniune tymsamyin materyafem. w ktorym tkwia.; w re-

Opis paleontologiczny.



w systematyce ammonitow taka nie istnieje, ale tez systematyka

zna tylko okazy caJe. W moim przypadku pojecie takie bylo po-

trzebne, a nie prowadzilo do wielkich niedcisloSei. Opisy sa. oparte

tylko na wymiarach tej „wysokosei bocznej" i na wymiarach

i ksztalcie zeber; wiadomo, ze nawet ta ostatnia cecha bez innych

nie jest niezawodna,.

Nie wspominalem o cechach. ktorych nie moglem podac do-

kladnie.

Wogole niedoskonalosc opisu nalezy w tym wypadku calko-

wicie pulozyc na karb materyalu, nie zas na raclmnek niescislosci

Jeszcze jedno usprawiedliwienie: nie trzymam sie. zbytnio sy-

stematyki, bo w danym wypadku chodzilo mi tylko o cele straty-

graficzne, a dla tej jest oboj§tnem, ktor^ np. z nazw rodzajowycb

nosi dany gatunek — i nie moglem dac fotografii wszystkich oka-

zow opisanych; to juz z powodow odemnie niezaleznych.

Cephalopoda.

Rodzaj: Harpoeeras Waagen.

Gatunki, reprezentuja.ce ten rodzaj w naszej faunie. grupuja.

sie. przedewszystkiem w jeden naturalny szereg przejsc dokola ga-

tunkow Harpormts <>p<dun<nt i Ilur/mmns Murchisonae. Sam gatu-

nek H. opalinum znany jest tylko \v kilku egzemplarzach (w zbio-

rach Komisyi, prof. Uhliga i moich); z przejsc do starszych gatun-

kow jest tylko jedno, do mlodszyeh. t. j. do gatunku H. opa/hioides —
kilka. Natomiast mnostwo jest form, grupuja_cych si<^ dokola gatun-

kow H. opalinokles II. Murchisonni:, a od fego ostatniego do

H. concaviuv znuwu tylko kilka Z wymienionemi formami la,cze.

jeszcze kilka gatunkow, ktore ku tamtym majq, przejscia w mojej

faunie, razem zatem b^da, to gatunki: Ihirpnccnts ojHifimrm - pri-

mordiale, opaluniw . optd'nioidi^ . Mun-Jiiso/xie. concavum , elcgans,

aalense i H. sp.

Druga wieksza grupa obejmuje takze kilka uatunkow. a ta/zy

si^ /, popraedniq przez przejscia miedzy H. aalense a //. radians.

Zaliczam tu gatunki: Harpoaras rail inns, ilinnarsmse. hjtJiensc. Osobno

(u mnie, bo tylko po jednvm egzemplarzu) stojq foray: Harpocera*

cottula, hUmakomphaluw i Harpum-a* z grupy Ufrons. Harpoceras

lugujacych na wzniianky. Przewazn
g^sto obok siebie stoj^cych zebr;



do nieznanych mi blizej form; kilka d aloby sie. napewno przydzielic

do harpocerow typu amalteowego. Mam takze kilka dobrze zacho-

wanych odciskow z grupy H. Murchisonae. ktore moglyby bye" iden-

tycznymi z forma^ nazwana. przez Neumayra: II. goralinoii. alt- ni-

gdzie nieopisana,. Dokladne stwierdzenie tego zostawiam na pozniej.

Powyzszego podzialu nie uwazam za cos istotnego, waznego.
Chce. w ten sposob stwierdzic" tylko najbardziej widoczne pokre-

wieristwo form, — o ile je w danych waninkacb ksztait zewn§trzny
wyraza. Ze znanych mi prob filogenetycznego uszykowania form,

o ktorych mowa, zadna nie wytrzymuje krytyki, bo wszystkie sa.

sztuczne, mniej lub wiecej dowolne. Dlatego tez np wcale nie

uwzglednialem podzialu na podrodzaje. dokonanego przez Hauga,
choc w literaturze francuskiej i niemieckiej jest obowiazujacym.
Sam Haug zmienial swe pogladv, a inni zmieniali je jeszcze grun-

towniej. Moglbym przytoczyc kilka przykladow, jak jeden i ten

sam gatunek przechodzi kolejno do kilku podrodzajow i jest raz

punktem wyjscia nowego szeregu form, to znowu forma; koricowa,

szeregu starszego, albo forma, smdkowa jeszcze innego szeregu. Stan

ten trwa do dzis; jesli wogole posuwa nasza. wiedze. naprzod, to

upelnit

\v systcmatvce i rosmuvj \\ iimskmu'zo-

zi tylkc ' "fiosc synoni mice, a dowodzi tvlko ji'dti.j rzeozv. mianowicie istotnej

niemozliwosci rozbicia form do siebie naprawde. nalezaeycb.

Harpoceras opalinum Reinecke.

Ammonites opalinus Quenstedt, I. Cephalopodcn. str. 115, t. Mil, fig. 10.

Jura, str. 327, t. 45, tig. 10.

Dwa moje kawalki, ktore przydzielam do tego gatunku, sa.

jedna. trzecia, i jedna, osma. jednego skr^tu dwu roznych indywi-

powierzclmi pokrvtv nadzuvc/.ajiiic d-'iikatnemi. gestemi kreskami
?



W zbiorach Bieniasza znalazl sir udei.sk wklysly jednego

egzemplarza z zachowanym miejscami sladem listewki brzusznej.

Najwieksza srednica = 5 8 en l najimiiejsza 4 cm (w tym kierunku

troche, zgnieciony). Sivdniev najwirkszej odpowiada wyiuiar pypka
1-7 cm i wysokose boczna 21 cm. Boki skretmr. wszedzie zaokrag-

lone, nie wykazujace zadnej <xstrej krawedzi ka pQpkowi. pokryte
. itnemi, sierpowatemi kreseczkami nie rozwidlajacemi sie.

Na skretach mniejszych kreseczki byly cokolwiek silniejsze: w miare

wzrostu zwierzreia s'taja sir coiaz delikatniejsze i grupuja, sie, w bar-

dzo stabo zaznaczone wia.zeczki . Lutein znikaia i te wiazeczki. a p<-

zostaja, tylko kivski. rozinieszezone stosunkuwo rzadziej (uajwvzej

na 1 mm w miejscu najwieksszego odstepu. t. j. w [.ierwszej trze-

tewki liczae). Zdaje sig tuz koio li-

stewki' brzusznej zanikaly zup etuie. Wvsokosc samej listewki brzu-

a r'wna' 1 mm.
*
Prof. Ublig. przegla.daja_c> zbiory Komisyi. pozostawit przy tvm

okazie kartke z napi-m: Urn •poceras, dem #. opalinum des Lnter-

oolith sehr nahe stebend, aielleicht nocb n&her dem Harp, pri-

mordhtk Scblotb. d. Qbern Li as. Do tego oznaezenia nie moge. na

podstawie Orbiguvego. Quensi edta i Oppla nie dodae; wedle ich

opisu dkaz dnskimaic niicsci s ie. w grapie //. opalinum, Btoj%c moie

Harpoceras opalinoides Oh. Me

d..brztr Z,H



roznic w ksztalcie. grubosci i ilosci zeber. wielkosci skr
nast^puje zupelne. niepostrzezone zlanie si§.

Xajlepiej zachowanv okaz. ktorc^.. rycino podaje,. ir

przy ujsciu jakios ^ ., piiprzorlzajacegu. a odrzyna siy o

c ponad kraw^dziq
v-a roznoczvnaia s'i<> dVlikaTnemi krosrczkami . p. -torn zas za-

ja sir, 'z ruzna' wvrazist-.scia Zwvkle skupia sir 3 - 5 zeberek

Harpoceras Murchisonae Sow.



Wyrniary srednicy kilku rgzrniplarzy. kt<Wv tn zaliczam, wa-

haja. sie. od 3-8 cm do 12 cm. Najmniejszej srednicy odpowiada

szerokosc p§pka 14 i 100 cm (egzemplarz w tym kierunku skro-

cony); najwiekszy egzemplarz ma p§pek o wymiarach 2-2:1-5 cm.

Wysokosc boczna ostatniego skr§tu u egzemplarza najwiYkszeg<>

wynosi 6 cm. Boki skr^tow spadaly ku mlodszym skretom albo le-

ciuchno falisto, albo zupelnie prosto. a ku pypkowi przechodzily bez

ostrej kraw^dzi we wa/.k;i- skosnie ustawimia, plaszezyzne;. Sa, one

pokryte zebrami. ktorych ilosc i ksztalt ulegaja. znacznym waha-

niom. W jednym krarirmvyin przypadku zebra dziela. sie. widlasto

tuz ponad szwem p^pkowvm. przvczcin w miejscu podzialu powstaje

lekki guzek. Od tego miejsca wychylaja, si§ zebra lekko ku przo-

chvlenie jest jednak Utrd/.u la^'dne, dlatego zebra sa. malo sierpo-

granic- koinor

walaby wiecej

wlasnie czeici

prawdopodobnif



W zbiorach Bieniasza jest jeden Sliczny okaz. jak na Tatry
doskonale zackowany. zupelnie idem vc/nv / udhitvm u Vaceka 1. c.

t VII, fig. 5. Kilka okazow moich stanowi przejscie ku Harp.

Harpoceras

i

met, DoggerGtud

130, t. IX,

Mam dwa stosunkowo dobre egzemplarze
,
jeden w odcisku,

drugi jako pozytyw z widzialnym jednym bokiem. oprocz tego kilka

ulamkow. Odcisk wklesly ma 6 7 cm w srednicy. czemu odpowiada
szerokosc pepka 18 cm i wys,*kosc buczna ostatniego skretu '62 cm.
Jedvna, drobna r<'>ziiiea . widzialna na moich okazach . ktora dzieli

H. amcavum od H. Murchisonae jest ksztalt zeber. Choc wprawdzie
boki skre,td\v iworza z plaszczvzua . spadajaca, ku p§pkowi, dose

ostra. krawedz. a sama ta pla'szcz.Vzna pepkowa ma dziwne wgle-
bienia i wypukloSci, ktore odpowiadalyby tylko bardzo wielkim

guzom na skr^cie mlodszym, - czego wszystkiego aiema na moich
egzemplarzach, zaliczonych do H. Murchisonae. - to jednak sa. to

leznTod stanu zachi.wani .^uliyln naw. ^u-zyp^cic^ze'te nier6-

okazvV^t.'"//. \\l"rrhi"uJac T ^lzie s"' tak/.e ^L^c'wvbitne'.^Na
ostatnich skrgtach «>bu egzemplarzy zebra sa. stosunkowo bardzo

plaskie. Iiozwidlaj:; sir nierru-ularnie iim przestrzeni drugiej trzeciej

plaskie. Listewka brzuszna n

Do odd -
' \ i ,n

nmie wlaseiwie tylko rysunek u Bnhdam
:. H. Murch
wicza. ziipi

m skrecie

do mojego pozytywu; na rycini

wiek rdznegi 8 i ;nic,
j
ik e

gat. B. Murchisonae a H. coucavuw). na

plarzach dostrzec nie mozna.

negatyw dr

t.aier mie.

Harpoceras elegans Sow.

Haug, Beitrage, str. 680.

Jeden maty kawalek jednego skr§tu, kt6ryodpowiadauiem.il

tnie rysunkowi. jaki daje Vacek. Ziebra widoczne s% najlepiej



na stronie brzusauiej. Od maJej listewki brzusznej, wzdtuz ktorej pa

obu stronach cia.gnie si<; wa/.ka plaszczyzna. rozpoczynaja. sie. wyraziste

zebra bardzo silnie Inkowate, kolo srodka wysokosci bocznej gina.

jednak. przeehodza.c ku p§pkowi w lekko zaznaczone kreski. Lu-

kowatosc zeber jest tak silna, ze przedluzenie kreseczki na zewna.trz

trafia zewnetrzny koniec czwartego zebra poprzedzajacego, albo na-

wet cokolwiek wychodzi przed nie. Z wiekiem lukowatosc maleje.

Na moim kawalku zebra nie dziela. si§, jednakowoz — bardzo

slabsze. Tylko rozmieszczenie zeber jest cokolwiek inne. niz na

Harpoceras aalense Zieten.

wielkoscia. Xajwie,kszy mawymiary: sredniev

3 cm. wysokosci bocznej ost;itniego skretu ±



trafia najwieksze wychylenie bezposrednio mlodszego zebra w jego
ostatniej 3-ciej ez§sci. Listewka brzuszna jest u tych okazow 03

—

05 mm wysok^, przy srednicy 4 cm rowna sie. + 1 mm. Z wy-
ja.tkiem tego wielkiego sa. wszystkie mniejsze okazy niemal abso-

lutnie identyczne z okazem, odbitym u Vaceka 1. c. fig. 13.

Harpoceras radians Rein.

Ammonite* radians Quenstedt, Cephalopoden, str. Ill, t. VII, %. 4—6.

'irummori riis nulutitx Hang, Beitrftge, str. 613.

Mam kilka okruchow bardzo nedznych; w zbiorach Bieniasza

znalazly sie. dwa kawalki, z ktoryeh tylko jeden jest zachowany
tak, ze mozna go z cala. pewnoscia. przydzielic do tego gatunku.
Jest to jedna trzecia jednego skr§tu. Bok widzialny pokryty jest

lekko sierpowatemi. pojedynczemi zeberkami, ktoryeh rysunek i roz-

mieszczenie najlepiej odpowiada Quenstedtowemu Am. radians cle-

pressus, odbitemu na fig. 4-tej. Byloby to zatem jednem z pierw-

szych przejsc w szeregu 77. radians — 77. strbdidum (thouarsense,).

Miealzy wspomnianymi kawalkami wiekszosc odpowiada jednak
Quenstedta fig. 6, kftSra przedatawia okaz, uwazany za typ gatunku
(Haug 1. c.). Z tego samego miejsca posiada Uhlig kilka egzempla-
r/.y (Uhlig. Tatr\\ str. 663).

Harpoceras cf. thouarsense d'Orb.

Ze zbiorow Bieniasza dwa wkl. . pruf. Lliliga

..//. cf. thouarsense. Ob. Lias". Srednica 5 cm. wielkoSc p§pka 22 cm
Na jednym z nich widac tylko % na drugim 3

4
ostatniego skr§tu

Byl on dose gruby; zgnieciony ma jeszcze 6 mm w tvni wymiarse

Jest po bokach zaokr^glony i pokryty puj<'dvn o zt'mi zebrami. kt«'n

rozpoczynaja. sie. cokolwiek ponad pepkirm, leciuchno si? zaginajg

ku tylowi, a potem — mniej wiecej w */s dhigosci — nagle i sil-

nie zawracaja. ku przodowi.'gina.c zupelnie na malerikiej przestrzeni

Listewki brzusznej nie widar.

Do ozmiezrnia ,,r.,f. I'hliira musze d-dac. zv Haug 1. o. na-



Harpoceras cf. lythense Young a. Birsd.

Harpoc. lythense Haug, Beitra-ge, str. 622.

Jedna szosta cz§sc jednego skr§tu, widzialna tylko z jednego

boku, ktorego wysokosc = 3 cm, z czego odpada 3 mm na listew-

ke. brzuszna.. Grubosd wynosi okolo 12 cm, jednak okaz jest zgnie-

ciony; gdyby nie ta okolicznosc, to przekroj bylby moze lanceto-

waty. Boki sa, pokryte dose g^stemi. pojedynczemi zeDrami, od p§pka

na zewnatrz na prawie 3
/4 dtugosci zaledwie cokolwiek, potem

w ostatniej czwartej cz^sci dlugosci nagle i silnie ku przodowi wy-

gigtemi. Blizko listewki brzusznej zanikaja. zupelnie; nie widac, czy

to samo dzieje sie. ku p§pkowi; zreszta. sa. lagodnie zaokra^glone.

Maximum 2 mm szerokie, tak samo jak rowki przedzielajqce.

Okaz pochodzi jeszcze ze zbior6w Bieniasza. Prof. Uhlig opa-

trzyl go napisem: „Harp. cf. lythense Young and. B. Phill., Ober-

Lias". G-dyby okaz by! wiekszy, moznaby si§ pokusic o wyja-

snienie jego stosunku do gat. H. Stemmanni n. sp. llaug (1. c. 633,

t. XII, fig. 3).

COStula Reinecke.

Vlll, fig. 3-15.

Zaledwie 2 malutkie okazy, z ktorych jeden ma 12 mm, drugi

9 mm srednicy, dadza, si§ jednak z dostatecznq pewnoscia. zaliczyc

do tego gatunku. Skryty tych okazow obejmuja, sig bardzo mafo,

dlatego p§pki sa, duze: u wi^kszego = 25 mm, u mniejszego ±
2 mm. Wielkosc boczna skrehi = 5 mm i 3 mm — zatem wiel-

kosci te zupelnie odpowiadaja. tym, jakie znalazt Vacek u swoich

okazow. Roznica polega na obecnosci zeber u moich okazow, gdy
oryginaly Vaceka w tym wieku jeszcze zeber nie okazuja.. Poniewa2
jednak tylko na ostatnim skrecie kazdego okazu znac zebra, dalej

zas^— ku skretom starszym — nie widac" ich wcale, wi^c przyj-

muj§, ze sa. to zmiany niedosc wazne, zeby na ich podstawie od-

dzielic okazy od tego gatunku. W czgsci najmlodszej skrgtu zebra

Sf* pojedyncze. silnie zaznaczone i maja, wyrazny przebieg sierpo-

waty, ku cz^sciom starszym sa. coraz slabsze i staja, sie, proste.

Vacek.

E, fig- 16, 17.



Forma maja_ca 7 cm w srednie\. przyczem dziwnie maleriki

p§pek, 1)0 rovvna on si§ tylko 13 mm. Wysokosc boczna wynosi
na koricu ostatniego skretu 37 cm. Boki byly falisto wypukle w ten

sposob, ze najwieksze wypuklenie szlo mniefwi^cej po 'srodku boku.
a od niego na zewnqtrz i wewnatoz (ku brzuehowi i pe,pkowi) byly
2 lekkie wgi§bienia. Ku p§pkowi mialo to wglebienie lekko pod-
niesiona. krawedz, od ktorej na wewnatrz spadata w^ziuchna, prawie
prostopadla ptaszczyzna. tak, ze skntkiem tego pepek byl schodko-
waty. Temi cechami zgadza si§ moj okaz z opisanym u Vaceka
(str. 81. t. VIII, % 16, 17). rozni sie. jednak od niego ksztaltem
zeber. Na moim okazie widae zebra tylko na ostatnim skrecie.

W cz^sci starszej sa. do^c" silne, dwudzielne, sierpowate i wygladaja.
zupelnie tak. jak u jakiej formy przejsciovvej od H. opalumkles ku
//. Minrhisonae. W cz§sci najmlodszej skr§tu sa, jednak o wiele

delikatniejsze. smuklejsze i moglyby juz doskonale nalezec" do ja-

kiego okazu z gatunku //. /.•fiin<tkow/>h<t/inH. s>\ bowiem prawie zu-

petnie podobne do rysunku Vaceka tig. 16. Podziat zeber na dwa
zaezyna sie. rowno z koricem pierwszej trzeciej wysokosci bocznej.

licza_'c od p^pka.

Harpoceras sp. z grupy bifrons Brug.

Am »>. bifrons d'Orbigny, Paleontologie str. 219, t. 56.

Quenstedt, Cephalopoden str. 108, t. VII, tig. 13. H.

Hildoceras bifrons Haug, Beitrage str. 640.

Mocno zgnieciony jeden okaz ze zbiorow Bieniasza. Sredn

krzywiuna. glailka. dusc szeroka i sko.-aiie ustawiona ptaszczyz

ktora z plaszezyzna. boku zlewa sie bez zadnej ostrej krawe<

W pewnej odleglosci od pypka istnieje na boku plytki rowek. S

dek rowka lezy dokladnie na pierwszej trzeciej wysokosci boezr

Na zewnetrznym brzegu rowka rozpoc/.vnaja sic ]><'>lks!ezve< >w;



Malutki okaz. o srednicy okolo 1 cm, zacbowal sir t\

ostatniego skretu i w dodatku jest tylko / jt-dnej :

doczny. in a tej stronie pokryty jest bardzo wyraz

silnie "ku przodowi wygieU j nii zebcrUami pojedynczemi, ktore zara:

przy swyrn poczatku (od p§pka) mialy slabe, ostre guzki czy kolcc

Nie widac\ co sie. z zeberkami dziato na stronie brzusznej. Ku p§p
kowi spadala gladka. stosunkuwu dose szeroka plaszczyzna. Oka:

byl mocno ro*sd#y.

Nie umiem powiedzied, do jakiego gatunku nalezalby ten okaz

w kazdym razie nalezy do rodzaju Harpocer<is , moze do grup;

//. Murchisonae.

Rodzaj: Phylloeeras Suess.

W tak nedznym materyale zaledwie zdolatem z dostateczn

pewnoscia. stwierdzic tvp l'uscha. Jesli okruch, o ktorym przypu

szczam, ze moglby bye Phylfoctm* Mlssoni, bylby
*

l)Y '1 gnipy w tyeh warstwach. <

Phylloceras tatricum

Xajwiyks/.v z okazow moich ma srednice rowna. 12 cm,

okosci ostatniego skretu r= 8 cm. Jeden okaz ma srednii

viek mniejsza. a vvysokosc ostatniego skretu = 7 cm ^

aim dwa wypukle zebra, zrazu — u p^pka — . mocno ku



delikatne kreseczki. rownolegle do zeber. Komora mieszkalna nit;

zajmuje nigdy wiecej jak 4
- ostatniego skivtu. Linii lobowej w ca-

losci nigdzie nie widzialem. Dochowaly si§ zwykle pierwsze i dwa
albo 3 nast§pne siodla i zloby i to cliyba niczem nie roznia, sie. od
tego, co cytowani wyzej autorzy uwazaja. za istotne dla tego gatunku.

Niejakie wyobrazenie o tern moze dac fotogralia jednogo kawalka
{rye. 10).

Phylloceras sp.

Kilka kawalkow lekko wkl?slych albo wypuklych (pozytywne
i negatywne odciski), z ktorych najwiekszy ma wymiary 3*5 : 4 cm.
Wszystkie pokryte sa. delikatnymi. rownymi pra.zkami (lub rowka-
mi), zbieznymi w dwie strony. W miejseu najwi.jks/.ego ruzszerzenia

wynosi odst§p miedzy nimi 18 mm. Poebodza. z brzusznej strony

ammonita. Na jednym malutkim kawalku jednego skr§tu. gdzie

takze i jeden bok jest odstoni§ty, widac takie same, tylko gystsze

praiki, zachowane na skorupie. Miedzy nimi widac lekko zazna-

czone, jakies 2 mm szerokie zeberko. takze prazkowane. Wspomniany
wlasnie kawalek nalezal do okazu o srednicy jakieb 8 cm. gdy
poprzednie sa, cztjsciami okazu wiekszego od 10 cm, moze nawet
doehodza,cego do 15 cm sr.-dniry. Kawalki te nalezaly najprawdo-

podobniej do gat. Phf/llormis .\//s,<,„n llt'-b.; nie przydzielam icb r 1

1

z pewnoscia,. bo istnieje kilka. e«i prawda cokolwmk mlodszyob ga-

tunkow, ktore jednak w takicb kawalkacb wv.-ladalvby zupelnie

Phylloceras sp.

Jeden kawalek skretn ammonita. ktorego sredniea mogla wy-
nosic 7—8 cm. Kilka bardzo iiedznycli sladow linii lobowej dowo-
dzi, ze jest to niew.-\tpliwv Phylloceras. Jako cala skulptura po-

wierzehni dochowaly si§ 3 grubsze zebra, odlegle miedzy soba

o 1-5 cm, miedzy niemi zas po 2 cierisze, delikatniejsze. Moze jest

to nowy gatunek. jednakowoz z powodu stanu zacbowania (brak

najwazniejszycb cech!) nie warto sie, nim blizej zajmowac.

Rodzaj: Lythoeeras Suess.

14 okazdw, w tem jakies 10 ulamkow lub odciskow. zacbo-

wanych w najlepszym razie tak. jak widac na fig. 9. zreszta. nad-

zwyczajnie wyprasowanyob. po/wala zalnlwic na przydzielenic do

tego rodzaju; o okivslrniu gatnnkowem nio moze bye mowy. oboe

Rodzaj: Hammatoceras Hyatt.

stwierdzic tylko w przodstawieielacb grupy insi<nfs. Dwa inne ka-



walki wspomniane tu t vlku. ale gatunkowo nieoznaczone, wskazuja,

jednak, ze i inna, czy inne grupy istnialy u nas. Odnosnie do am-

monitow z grupy insignes musze. zaznaczyc. ze jak nie bardzo ro-

znia, sie. miedzy soba., tak jeszcze mniej roznia. sie. od mlodszych

swych krewniakow, tak. ze gdybym mial moznosc wJozenia mego
okazu tatrzariskiego Hammatoceras subimigne w materyal keloweju

krakowskiego, to nikt nie odroznilby go od ammonita Ke'weckia

Ten rodzaj przechodzi przez jedn§ form§, ktora. w opisie za-

znaczam jako Hammatoceras? sp. — w nast§pny rodzaj Coeloceras.

Hammatoceras subinsigne Oppel.

Ammonites Hubinsiynis Oppel. Juraformation, str. 367.

91, t. XIV, fig.

. 649.

Okaz jest bardzo n§dzny i niecaly, jednak z najwiekszem
prawdopodobieristwem da sie. zaliczyc do wymienionego gatunku.

Srednica najwieksza = 5 cm (prostopadle do niej jest okaz w pia-

szczyznie skr§tow mocno zgnieciony). wysokosei i szerokosci

skretow nie nie mozna powiedziec. Skrety byly ozdobione guzami
i zebrami. Gu/.v >,i bardzo silne i dose ostre. 'a rozmieszczone sa.

dose ez^sto; na ostatnim skrecie moglo ich bye" 15—16 (na zacho-

wanej polowie tego skrytu widac 8). Na tym tez skrecie lezaly one

posrodku szerokosci bof-znej. na poprzedzajaryeb /.as niemal tuz

obok linii szwu p^pkowego. Od guzow ku p^pkowi szly lagodnie

zaznaczone, ale zupetnie wyrazne, szerokie zebra. Po drugiej. ze-

w.u-trznej stronie guzow, istniejq silnie zaznaczone zebra, widoezne

jednak tylko na ostatnim skrecie. bo zreszfci sa. przykryte przez

kazdy nastejnijacv. Widae icli tvlko .') przy kazdvm guzie; z nicli

srodkowe laczy s'io z nini. dwa '

inne zas nie i sa one coknhviek

krotsze. Okaz nie pozwala niestety na odczytywanie wielkicb sub-

by! cuko'hviek odmiennv. Najprawd. ,p. -d, -bniej moznaby go zid'en-

tyfikowac z tym okazem. kt<>rv opisal Brand* inpis znanv mi tvlko

z Vaceka 1. c).

Hammatoceras planinsigne
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szym 7) i guzkami u ten spusub. ze tuz nad powierzcbnia, od s/.wn

p§pkowego zaezynaja. sie. grube. silne zebra, ktore w starszym skr^cie

cokolwiek poza pierwsza, czwarta. swej dlugosci. w mlodszym moze
dokladnie w tej odleglosci grubieja. we wyrazny guzek, odtad zas

rozchodza. sie. dwudzielnie az ku zewnetrznemu brzegowi. przerwane

listewka, brzusznq. Miedzy dwa dwudzielne zebra wsuwa sie. nader

rzadko jeszcze jedno. zaznaczonr t \ 1 k na pulowif brzuszuej skretu.

albo tez zebra nie dziela, sie. na dwa, ale przechodza, pojedynczo

poza guzek. a wtedy miedzy takiemi dwoma istnieja. zeberka (po

jednem) niedochodza.ce do guzka. Ogolny przebieg zeber jest prosty.

tylko w ostatniej czwartej zmienia sie. kierunek prosty na bardzo

lagodnie krzywv ku przodowi. Skrety obejmowaly si§ tak, ze tej

zakrzywionej cz§sci zeber juz nie widac\ Z rysunku Vaceka 1. c.

fig. 1 wnosz§. ze i drugi kawaleczek, ktory posiadam, nalezy do

tego samego gatunku. Kawnlek
1

1< .e-li. »«lzi z daleko wiekszego okazu
niz poprzednio opisany i widac na nim. ze zebra skorupy z wie-

kiem zwierzecia stawaly si§ coraz bardziej plaskie. Koln guzkow
zlewaly sie. moze zupelnie w jedne. rownq pt^szezyzn§, a tylko po

ich stronie zewnettznej byty rozdzielone glebszymi rowkami.

Hammatoceras? sp.

Malutkie dwa kawalki jednego skretu 2 r>'>znvel) indvwidu-'-u .

na ktorych widac tylko po 8 zeber zupeinie pmstveh o powierzelmi

regularnie okrqglej. Ku listewce brzuszuej korieza sie. te zeberka

nieznacznie szerokq, polkolista. plaszczyzna. poczem istnieje „area a

na 3 mm szeroka. Li stew k a br/.uszna miala lo mm wysokosei. Ku
wnetrzu, t. j. ku p§pkowi, zebra zanikaja, w odleglosei 2—3 em.

poczem bok byl zupeinie giadki.

Jesli forma ta nalezy do rodzaju H(unnt<tf<><'< ran — a chyba
tylko tu nalezy. bo gatunki innyeb rodzajow nie niiijq takiego wv-
gladu, to bykby jedna z grupy B. Sieboldi (Vacek 'l. c. 87. XI. 6.

7. XII. 1—3), bo tylko ten gatunek ma w dojrzalym wieku krdtkie

(± 3 cm przy srednicy ± 12 pmi zebra na stronie zewnetrznej

boku, a jego srodek gladki \l :niea polegalaby moze tylko na tern.

Hammatoceras ? sp.

Moze jedna piqta czysc

odslonieta z jednego boku
oil strony pe,pka zaledwie

gosci cokolwiek nabrzmialt

sie. na dwa i poehylaja, lul

ezek ku przodowi. Wysofa



jest ponad

Rodzaj: CoH<

Ze zbiorow Bieniasza ammonit. przez prof. Uhliga opatrzony

powyzszym napisem, z pytajnikiem. Jest mocno sprasowany i w je-

dnym kierunku <oisniHv. !j>kr§ty obejmuja. cokolwiek mniej niz 1

/2

wysokosci bocznej. Bok skr^tu pokryty jest zrazu prostemi zeber-

kami, ktore tuz kolo pe.pka zaczynaja, sie. maleiikim guzkiem, a co-

kolwiek powyzej polowy wysokosci bocznej koricza, sie. znowu guz-

kiem, ale wyrazniejszym niz tamten. Od guzka na zewna.tr/. rozwidla

sie. kazde zeberko na dwa cokolwiek ku przodowi pochylone lub

nawet zakrzywione, a miedzy kazde dwa, powatale z rozwidlenia.

wsuwa sie, jeszcze trzecie, rownie dlugie, ktore nawet czasem laczy

si^ z guzkiem. Skrety obejmuja. sie. tuz ponad guzkami na roz-

widleniu.

Najprawdopodobniej bedzie to Coeloceras, cboc jest i znaczne

podobieiistwo do rodzaj u Hammatoceras. W obrebie rodzaju Coelo-

ceras przypomina nasz okaz troche, gatunek Cue/. HuijU unum z ba-

ton francuskiego.

Rodzaj: Belemnites.

Belemnites tripartitus Sehlotb.

9 5 cm dtugi. najwyzej 17 cm gruby belemnit z alweola. ktura

wynosi dokladnie polowe dlugosci. Drugi okaz jest dluzszy a cieii-

szy, wskutek tego wrzecionowaty. gdy tamten ma ksztalt bardziej

pekatv. Na ubu nieznar ani Sladu jakiejkolwiek sknlptury. bo po-

wierzehnia jest albo zupelnie Bkoirodowan^, albo tez nie da sie.

oczyseic z niatervalu skalnego. < )ba okazv puchodza. ze zbioru Bie-

sit; powiedziee. ktorym z grupy hipurtitt bylby U-w belemnit.

Belemnites sp. sp.

Wszvstkie moje belemnitv nale/.a d.. grupy pu.rit/osi (Queu-



\]*<: istnieje zreszta, w zbiorach Kuinisyi fizyn-ralicznyi kilka

nawet kilkanascie innych belemnitdw. kt<»iv razem z nioim
rvmi. jakie aie, jeszcze w najbliiszej przyszl^ci nirwatpliwi.

j<la. l>v<la juz inuze przedst.-iwialy intrivs taki. /.< dla nich oplac:

Lamellibranchiata.

Oprocz form, ktore oznaczylem gatunkowo, istnieje kilka oka

Inoceramus fuscus Quenst.

1858. Inoc. fuscus Quenstedt, Jura, str. 355. t. 48. tig. 18.

1886. , ., Vacek. Vigilio. str. 112, r. XIX. fi«r. U, 15.

jednak wiyksze. a jesli opisany ponizej Ii/urrnunns s/>. mialby tu

K-kku uvpuklv



liche glatte Inoceramen

Ablagerungen bekannt. '.

Inoceramus sp.

Jedyny okaz bardzo niekompletny, zachowany w ulamku o dlu-

gosci i szerokosci + 7 cm, nie pozwala na przydzielenie z cal^

pewnoScia. do ktoregos" ze znanych juz gatunkow. Gdyby ealosc

zrekonstruowac na zasadzie tego, co sie. zachowalo, to okaz bylby

okolo 15 cm dlugi, a 8 cm szeroki. Tern, jak i przebiegiem zeber

zbliza sie. bardzo do gat. I. fuscus, choc sa. i rownie znaczne roznice.

Wszystkie. nie najgorzej zachowane okazy tatrzariskie z gatunku

/. fuscus. sa, zupetnie gtadkie. albo maja zeberkowanie widoczne tak

na przodzie, jak i z tylu skorupy. Ten zas inoceram nie ma w prze-

dni^j cz§sci zeberek, natomiast cat.) skorupa pokryta jest delikatne-

mi kreseczkami. Ku tylowi staja, si§ one wyrazistsze i szersze, sku-

piaja. sie, we wi*j,zki po 3 i tak tworza. wybitne zeberka, przebiega-

jace po skorupie jakby fale. Na negatywnym odcisku tego ulamka
widac. ze kreseczki, ktore odpowiadaly przyrostowi skorupy. maja,

brzeg ostry, lekko wystajqcy, wystrz^piony jak pileczka. Przypo-

mina to wystrz^pienie u inoceramow: lobakta, BrogniarH. Gdyby b&%

pokazalo, &e jest to nowa odmiana gatunku /. fuscus, to pmponuje.

nazwe. I. fuscus var. tatrica.

alpina Gras.

dziej opisane u Quenstedta (Jura d.

opaJuia i orbicularis, oznaczam ie z,

prof. Uhliga: Pieniny str. 766.

lian hat die Synonymie u. die Verticalverbrei

mediterranen Jurabildungen so wichtigen u.

vor Kurzem genau festgestellt u. gezeisff. dass

(identisch mit /'. opnlhiu (Ju.. /'. Purkh/soui Q
cullovknsis Opp.. I'. liuchi Stcinm. p. p. in a!

den Opalinosscbichten bis an die ..here Orenz.
ja bis in die Oxfordstuf'c Inach Nicolisi v.-rhrt

Astarte minima Phill.



cznie biegna/'.yeh zeberek o oatryeh -r/.rKvkiicli. pnea co pola nur-

dzy zeberkami sa_ wkl^slemi rynienkaini. Szezvt sk<ini))ki jest e<-

kolwiek ku przodowi zwrocony, grzbiet najwie^kszej wypuklosei i ..s

najwiykszej krzywizny zeberek biegnie w odlegfafoi Ml pnedniego
brzegu rownej - - ealej szerokosci skorupy. Z wvgladu jest iik'.j

okaz zupelnie ' identycznym z odbitvm u Quenstedta 1. c.

Pseudomonotis sp.

Zle zachowany odcisk wklgsly lewej skorupy matzy. ktora

chyba nalezy do tego rodzaju. Byla mocno wypukla, miala szezvt

'—try. kmiezysty, mafo co poza brzeg zamkowy wystajqcy. Os przy-

rostu przebiega pod ££ + H5° do brzegu zamkowego. Sam brzeg jest

zlamany pod dose" duzym kqtem i w dodatku zgnieeiony — stad

tnidnose przyd/.ielenia do rodzaju. Powierzchnia byJa zdobna w prazki

wspolsrodkowe i promieniste; te ostatnie, widoczne jednak tvlk< ua

tylnej cze^sci skorupy. sa^ bardzo delikatne i geste Najbardziej )

dobna jest do Moinxlis sitl>.<triat<i, npisanej u (Quenstedta. Jura. str.

259, t 37, fig. 4.

Gastropoda.

Cztery male kawalki jednego skr^tu 4-ech roznyeh indywi-

<lii''.\v. zachowane nad wyraz nedznie Po blizszem przvpatrzeniu >i?

.noznal.y je chyba tylko do rodzaju Turbo prxvdzielie'. ale i t.. me
na podstawie jakichs cech rodzajowyeh. 1m. icli u.^V.le nie widae. ale

Brachiopoda.

Terebratula sp.



y brzusznej. To, co sie. dochowato. pozwala na p:

)dzaju Terehrahda z cala. pewnoseia., jednakowoz

okreslenia gatunkowego. Nawet nie moge. podac, 5

grupy bvlaby ta Tcrchrntula. w tym bowiem stanie wyka:
" 'do kilku gatunkow.

Crinoidea.

n we warstwach nr. 7 jeden kielich i kilka krazkow
ch ma niestety powierzchnig tak zachowana., ze nie

n(Ir.izni(- plytek skladowych. dlatego nie oznaczam
krazki trzonka sa zachowane nader nedznie. ale je-

zvdzielie do nxlzuju:

Z kilku pooblamywan veil tr/.onkow krazka jeden ma 5 mm
sdnicy i przynajmniej taka, sama, wysokose. Na jednej podstawie

dac tuz przy brzegu wieniec promienistyeh kreseczek, ktorego

erokosc = 1 mm.. Kreseczki sa_ dose cienkie, a ku wewnetr/.nej

•onie wi erica korioza. siy ostro. wyraziscie. Na ptaszczyznie we-

ia.trz wierica niema zadnego rysunku; tak samo gladka jest po-

ezniea tego walca. W srodku przebiegal eieniuchny kanalik. Okaz

,lku przebieira u-lebienir. za/.narzone jako ostra kreska.

•wnetrzne u-v-l n <laja pod lupa jak szn'ur drc.bni.itkich kr.

kt.M-v.-h bm-na U-kki.- krr>e.-.zki n.knhvmk w gore,

Oprocz tego najwvrazniejszeuo okaz,, mam jeszcze kilka

•raznv.di. wszystko osiadlr na powuTzrlmi harnncT-Wv.

Anthozoa.

Thecocyathus mactra <

Kolisty. bardzo plaski kraz.k „ sredni

bosci cokolwick mniejszej niz 2 mm. Na sp<



sie w srodku dna malutkie wgJebienie o srednicy 1 mm. w ktdrem
to miejscu koral hyt « 1 < dna przyczepiuny. Epiteki nie widac. Po
bokach ku gorze wystaja przegrodki. Na powierzchni gornej cokol-

wiek wkleslcj, widac po naszlifowaniu liczne przegrodki. dose czesto

krzywe i nierowno grube. czasem anastomozujace ze Bob%. Nie-

rowna, grubosc i anastomozy (w takim razie przviiajmniej \v czysci

wtdrnie powstale) przypisuje. jednak w pewnym stopniu sposobowi
zachowania i losom, jakim ten koral illegal, jest on dobrze pirytem
przejefry, osobliwie zas calv si-edek ulegl tej dyageneae, dlatego tez

nie widac dobrze najwazniejszoj cechy tego gatunku: kropeczek,

zalegajacych srodek, a powstalycli stad. ze przegrodki nie dochodza.
do srodka. tylko rozdzielaja sie przed nim na mnostwo drobnvch
palikow. Na moim okazie widad po ewilzeniu tvlko kilka punkei-
kow. przynal./.nusri ,.kazu do tego gatunku sadze glownie z ogol-

neiru wit-lkiego podobieristwa do rysunku Quenstedta i Vaceka,
ile mi wiadomo. to z tego samego poziomn stratygraficznego nie-

znane &% inne podobne formy.

Ilosc skamielin, ich rozmieszczeni

Charakter fauny.



ako stosunkowo oadei rzadkie,

; mniej. Widae z tfg.>. /.<• mamy przed si.ha

;lin, a przedewszystkiem widae. ze rata fauna

scislej harpoeerowa.. ho wlasnie fen rodzai

u-zedewszystkiem swe pi^tnoadaje jej przedewssystkieno >we pietao.

Co sie tyczy rozmieszczenia (una w wydzielonych warstwaeh.

to wspomnialern juz. ze we warstwaeh nr. 4 jest fauna bardzo nie-

liczna i ogromnie j.-dn stajna. Znalazleni tain tylko 8 hraehiopody.

ale zadnego nie wydobylem w calosei. Wapienie fukoidowe nr. 5

ma]a. juz cokolwiek wiecej skamielin; stad pochodza. gatunki: Coe-

loccnis s/,.. Hammatoceras planinsigne, Harporeras lythense. thoiiar-

senst; Harp, z jrrupv hifh,ns. Harp, npalnnnn - priinordiale i 2 he-

leninity <litl. tripartita). Xajwieksza ih.se znalazla sie w utworach
nr. 6 i 7. ale tu skupione sa skamieliny w pewnych tylko war-

sladu skamielin. Ponaclto pewne skainielinv wystypuja groniadnie

takze tylko w p.-wnveh warstwaeh. ^dv w inn veil sa rzadkie. albo

wcale ich niema. Nie odnosi sie to jednak do harpocerow. ktore

wszedzie sa. gromadnie obecne. Cokolwiek ponad granica. utworow

jednego belemnita. mnostwo posidonotnyj i mn-'.stwo harp<cer<>w.

ostatnie sH orvginalami d,, hV. -J ) :', Kilka mctn'.w ponizej. juz

w nr. 7. znalazlem w kumpleksie jakies o n. grubym. wszvst'kie

inne ska.nielmv. wiee przedewszystkh-in phvllneerv. "reszto l.a.nma-

Wniosk i

W swe] mono<rra6i Tatr dale oroi



j%drei

sfaldowane.

Opisane przezemnie powyzej stosunki niezupelnie zgadzajq sie

jednak z profilem prof. Uhliga. dlatego musze. przyjac, ze jego protil

poprowadzony jest bardziej na W od mojep>: inncgo wniosku nie

moge, Avvprowadzac. bo wsch. zbocza KopSoltvsioh nie /nam jeszcze

tak szczegolowo. Jakkolwiekby sie zre.-.zta rzec'-z miaJa z tym proBlem,

to jest faktem, ze cala serya opisanych wapieni. margli i t. d.. za-

wierajacych skamieliny, jest serya. odwroconq.

Chcq,c zdac sobie doktadnie sprawe. z tego, z jakiini pozio-

niami stratygraficznymi mamy tu do czynienia. nalezy odpowiedziee
na pytanie. czy oznaczone skamieliny sa, „przewodniemi u

. a jesli

nie, to jaki ich stosnnek do tamtych. Z nastepujacego spisu ska-



/.Vo-.'>ll,Vrl>

larpnccras hjthmsr, thnaarscasr. z grupy hi/mm i tf. o;M -

f/^/r i Belcimiitcs tripartita* sa najgorniejszyin lias.-m

>zwabii. albo dolna. c/^scia pieh'a T<>arri<m we Francvi.

q one w kilku poziomaob roznyi miazszosci. niicsz ajar

ale nie schodzac nigdv nizej. ani wvdiodzac wyzej.

im. ale jest i cokohviek mludszy. ammonit Harpoceras

rstwy z vvylifzonvnii uirmikaini bylyby zatem pieirem

seiiriic scisl.'is/.vni. c/.yli ndp.miadalvby lupkom posido-

//. Ma

aolais,. opnliin,,,,. Uurrhisn,,,,, i l'/n,/f,,r, ras tat rinmi . a W nai

szych warstwach nr. 7 joszcze Harpoceras concamrni. D-sko

pii/tra Toareien s. 1.. alb<> pirtm Aalrnirn. I'lii/l/onras tatr/caoi

-ti pujc tylko we facyi srodziemnomorskiej, gdy harpocery sa v

dzic. \V tym kompleksie znalazla sie. takze cala reszta faun v.

rozmieszczenie nie pozwala mi jednak dotad dostrzedz zadncj )'

larnosoi. ani zadnegu naste-pstwa w scnsie strat\ uraficznym. p

ri-uv. jednego. ze rosliny znajduja. sie. w poziomie stratygraticzi

wysokim, bo blizko H. concavum. Tylko ammonify wykazuja t

nast^pstwo:

1) Harpoceras aa/rasr. [iioccraniiis Juscas, hton ramus up.. 1

ponras opalhnnn. opalmohl, s. Miirchisiauu . I'nsid»/n>»i>/a alpi/ia i

2) nizej (stratvgraficznie wvzoj Harpoceras opalnniai .
o

j

imohs. harpMi-.M-v nimznac/mir. lhn» t,at„c,ra* sahiasa/Nr, pltmh*
1%,/innras tatriann i /'A. * >/,. Lathuc, ra* s,,. \\>s)juao»nju al

mount, a oprocz Hu/llonras tatric

Zgodnosc z fakfami. stwiml
bardzo wielka. Odvbv ponSwnwS n.



c Cap San Vigilio. to pokazoloby sie. po odrzueeniu form, ktorvcli

V&cek miec nie mogl (nie bylo poziomu Harpoceras bifrons i H. mn-

•avum), ze cala reszta jest prawie identyczn^. Uderza fcylko eupeJny

irak w naszej faunie: Oppelij i Stepbanocerow i ogroinne ubostwo

irachiopodow i malzy jako brak istotny, spowodowany pierwotna.

cnnstytucyjiui nieobecnoscia. tych form. Co prawda, miedzy reszta.

unmonitow brakuje takze duzo bardzo charakterystycznych gatun-

i6w (rodzaje. procz wymienionycb wlasnie dwu, sa. wszystkie!). ale

lestem prawie pewny, ze gdyby poswi§cic jeszcze wi§cej czasu

jeszcze usilniej poszukiwac, to znalazlyby sie. w stanie oznaczal-

11 vm, bo przypuszczam ich obeenosc miedzy okazami, ktorych wcale

1
1

1

1 1 1 1 1|

'•"

Khenanus Opp. . , . .

sp. (canalicul.)

*Pbylloceras tatricum Pusoh ....
"

connectens Zittel . .

'.

* Harpoceras' opalimim '. '.

'.'.'.'.

ele'gans.
.'.'.'...

+:-+++++



j 1
1 LI | | | !j

"
cf. lythenso

Cf. kJimakomphalun. .

Hammatoeeras'sp. (gr.'insignis)'. '.
'.

_ _ _. - _ +
- - t- - +

Terebratula sp

^Sl?1% :

Widac, ze ruznk-a i'auny udnosnych poziomow jest minimalna

i dalaby sie. chyba tcz sprowadzic do stosunk6w tektonicznych jakd

d<> |.iv.vczyny jedynej, bez potrzeby uciekania sie. do innych tlo-

>U-

1

744 i indzM,'

n;

i

:

arrv' ^{'l '^mMl'"^^;.^' '.dnalrzeMv Tatrarh

rak waznvch .11a I'iniin warstw ,,ozvd«>niowvch. Ldalo mi sie to,



uprawnionych, dlatego z ostateczna, trzeba sie. jeszcze wstrzymac.
Z tego samego powodu jest jeszcze zawczesnie na analogie w sze-

rokim stylu miedzy Tatrami - Skalkami a Alpami. choc paralelizo-

wanie naszego punktu z kilku alpejskimi jest juz mozliwe.

Spis literatury.

leontologie francaise. Terrains jurassiques.

Die Juraformation Eaglands, Frankreichs i

si,: K. Zitt unaen lib. Phylloceras ; lt r

''' e Phylloceras-Ar Jahrbuch kk. geol. R A. XIX Bd. — W cyt. Be-

M. Ne mayr hylloceraten des Dogger u Malm. Jah b. kk . geol.

A. XXI. Fhylloceraten.
*.:

E. Han ;a. < Har-
eras. Ne US .lull h fiir Mineralogie, G 111

Beilageband V cyt. Beitrage.

886 CTber Fauna der Oolite von

'.'."
euier St .11.. ill. e obere Diasgrenze. A I.lia Qdlungen kk. geol K. A.

rpathen. II. Toil. Der 1'iemiiisehe Klippenzug. Jahrb.

XL. - W <T t. Pieniny.

-F, )(:<). Idem Die (ieoloirie .les Tatragebirge

id. d. Wissenschaft.-n. Czesei 1 -i w toinaoh 64 i 68. - W cyt. Tatry.

Al. Steuer: Do^-erstiiili. I!, tr _ zur (iliederung dos Doggers im
Iwostl. Dentsehian.i. llal,ilitati..ns,-hrift. Jena 1807. - W cyt. Dogge,



Objasnienie tablicy

opahnoides.

„ Murchisonae Sow. Mniejszy egzeir

ksz tattern zeber forme H. Reiseri z gornego liasu.

Harpoceras concavum Sow.

8. „ aalense.

9. Li/thoceras sp.

10. />/,,,//,„«,„* ^/WcMW Pusch.

12 i 1». Najczestszy sposob rozmiazdzenia skaly, widoczny na am-

») Wszystkie figury, z wyjiitkiem :
1. jest



Kom. fizijogr. T. XLII. Dz. 111.





Materyaly

do fizyografii krajowej.

Czesc IV.

Materyaly zebrane przez Sekcy? rolnicza.





Gleby okolicy Mitkowa
w powiecie lubaczowskim.

(Z mapa i tablica).

K. MoScickiego.

Skutkiem uczynionej mi propozycyi przez Komisy§ Fizyogra-
ficzna, dokonalcm w 1903 r. badari gleboznawczych w powiecie lu-

baczowskim. Zbadany przezemnie teren stanowi 1

/8 cz^sc map}T to-

pograficznej c. i k. Zakiadu geograficznego wojskowego w skali

1 :750<M). poniewaz zas na arkusz w tej skali przypadaja, 4 mapy
w skali 1 : 25000, mianowicie sekcye NW, NO, SW

;

*

SO. wiec
opraeowana przezemnie mapa stanowi 1

., sekcvi NW. w skali

1 : 25000; objety nia. teren zawarty jest poniiedzy 50° 7' 30" i 50° 15'

szerokosci a 40° 30' i 40° 37' 30" dlugosci geograficznej i obejmuje
powierzchnie. 125 km. 2

Na oznaczonym terenie znajduja, sie wsie: Cewkow. Starv

Dzikow, Milkow, Milkowska Wola. Lebiedzie, Matodycz, Malody-
cka Wola, Warcaby, Karczmarze, Buczyna. Starycz, Lichacze, Pe-
rzyty. Maczugi, Tereszki, Tomsy i Stare Siolo. Konfiguracya terenu

przedstawia si§ wogole jako rownina, maja.ca panujaey spadek
z polnocy ku poludniowi i mniejszy ze wschodu na zachod. I tak,

gdy na polnocy wysokosci wynosza, od 236—258 m., to na polu-

niu 189—200. Najwyzej wznosi sie. pagtfrek piaszczysty, polozony

w lesie obok folwarku Starego Siola, tuz obok domu nadlesniczego.

majqcy 273 m., najnizszy zas punkt, o wysokosci 189 m., znajduje

sie w potudniowo-zachodniej czeici maczugowskiego lesnictwa. R6-
znica wi§c skrajnych punktow wynosi 84 m.

Jezeli sie. blizej przyjrzymy opisywanemu terenowi, to sie.

przekonamy, ze on przedst'awia wogole powierzchnie z lekka fali-

sta., przechodza.ca. ku poludniowi w nizine. Najwieksze nierownosci



wyste.puja_ z jednej strony na zachodzie w tak zwanych Debrach

(na mapie Siarkowe Pole) milkowskiego lasu — pokrytych bukowym
drzewostanem, poprzerzynanych w rozmaitych kierunkach glebokimi

i szerokimi wawi>zaini. / dnigiyj srronv. puc/.ynajac od Milkowa

w kierunku na brylinski d.»m losnej strazy i dalej na poludniowy

wschod, ciqgnie sie. piaszezysta wyzyna z licznymi, rozmaitego

ksztaltu. przebiegaja.cymi w rozmaitych kierunkach pagorkami, sta-

nowiacvmi niewatpliwie byte wydmy piaszczyste, nast^pnie usta-

lone przez zalesienie. I dzisiaj wfdzimy, ze podobne wydmy, cz§scia.

zalesione, cze^eia ruchomr. puczynajac od Panieriskiego las-u cia.gna.

sie. prawie nieprzerwana. linia. w kierunku NW—SO ku Tereszkom

i Dziadowcu, a nast^pnie zawracaja. na wschod ku Tomsom. —
W obszarze zaj§tym przez d}duwialny piasek, na polnoc i na po-

tudnie od opisanej wyzyny — zalegaja. na znacznych przestrze-

niach podmokle piaski" i' niziny z typowa. blotna. roslinnosci^.

Stosownie do ogolnego spadku z polnocy na poludnie, a takze

z zachodu na wschod, i bieg wod na opisanym terenie ma ten sam

kierunek. Mianowicie glowny potok t. zw. Bech (na mapie Ko-

ziany) ptynie w kierunku NO-SW, przyjmuj^c z lewej strony maly

strumyk Starycz ; na polnocy zas, poczynajac od Lebedzia, potok

Lug ptynie od zachodu ku wschoclowi. Potok Bech bierze poczatek

\v milkowskich gruntaeh i wpada nast^pnie za granica. opisywa-

nego terenu do rz. Lubaczowki. Bieg jego jest dose powolny, mimo
to, ptynac w piasze/.ystym trrenie. wyzlabia on coraz gle>sze ko-

ryto tak. ze Dad zwyklv poziom wody wznosi si§ powierzehnia

otaczajacego terenu przeszto na V/
2

metra. Brzegi piaszczyste cia-

gle si$ osypuja, i obrywajq, wytwarzajq,c powoli nowa, teras§. Ten
sam kierunek, t. j. z polnocy na poludnie, maja. wystepuj.-jce tutaj.

zreszta. nieliczne. wa^wozy; jest ich gtownie 3, mianowicie jeden na

samej wschodniej granicy, wzdluz ktorego zabudowalo si§ Stare

Siolo, drugi bierze poczatek z wynioslosci piaszczystej w lesie sta-

rosielskim. a trzeci z wyzyny lasu Panieriskiego. Najwiekszym
z nich jest ten ostatni; jest to suchy, o stromych scianach, gleboki

i szeroki, wyztobiony w dyluwialnym piasku wawoz, w wiekszej

swej cz^sci zalesiony, po ktorego stronie prawej wznosza. sie. wydmy
piaszczyste. Wawoz ten ginie dochodzac do wsi Tereszek. Nie ulega

wa_tpliwosci, ze tymi wawozami splywaly z piaszczystej dyluwial-

nej wyzyny wody polodnikowe i, gdy tych wod bylo juz malo

i bieg ich stat sie. powolniejszym, to wytworzyly si$ naptywowe
tereny, znajduja.ee si§ na poludniu koto Tereszek i Dziadowca.

Badanie opisywanego terenu bylo dokonane zapomoca. wier-

ceii belgijskim sw'idrem systemu Didion; wiercenia byty robione

w zasadzie do glebokofoi 3 m., zas" tylko wyjatkowo gtebiej do

4 m., gdy chodzito o rozstrzygni§cie
'

watpliwoici, w miejscowo-

sciach zas nizkich, podmoklych, tylko do takiej gl§bokosci, na jakq.



WuToeni;. rluknnvw.-.l-

mccli.'iiiiczni'j Nr 1 i clu-miozncj Xr



ilastych; w mokrych miejscaeh. zwvkl. w gSebukosci 50 cm. od

powierzcbni, zawiera konkrecye orsztynu. ktory niekiedy tworzy

zupelnie jednolita. zbita. warstw§, powodujaea. zabagnienie spoczy-

waja,cego na niej gruntu. Xa tym terenie spotykaja sie. z jednej

strony pagorkowate wynioslosci, przebiegaja^ce wazkiemi pasmami

w rozmaitych kiorunkach. nicwatpliwie stanowia.ce byle wydmy
piaszczyste, obecnie po wirkszej czosci pukryfe lasem, z drugiej

strony moczarowate niziny. zabagnione. z charaktorystyczna, blotna,

flora., jak: Ledum },al>tstrc. V<«rinitim n/if/inosinn, Moluiia cowuh-a,

Heirpus lacustris ,
CohunayroxUs rpif/cios. .lira aicspitosa, Calluna,

Ht/pnuni, >Sph<u/H/t)D it«l. 1'iaski dyluwialne na opisywanym terenie

wystejmja przewaznie jako jednolity utwor az do znacznej glebo-

kosci (3 m. i wvzejj. all)o tez. stosnnkowo na mniejszej powierz-

chni, tworza. cieiisze lub ^rubszo powierzehowne warstwy. spoczy-

szozyatych.

Jak na mapir widac. piaski dyiuwialne spoczywaja.ee na gli-

uie dvluwialut'j iniorenowoji tworza dwa kompleksy. jeden wscho-

dni mniejszv i dru-i zaclmdni wlekszy. Warstwa 'logo piasku po-

80—200 cm. Wyroznienie m
.; luiazszi >s<- warstw \' piaszczv

; w tym celu nakzalnby j.iv/c

-200 cm. stajo sio marglowatem, w lasach tu

buk. odznaczajqcy sie. doskonalym wzrostom.

diodowi ust^pujacy miejsca sosnie". Zreszta. caly



sie. niarglowatym; si§ga on bardzo gleboko, przynaj mniej 4-metrowe
wiercenie (pr. Nr 364) nie dotarto do warstwy innego rodzaju, jak-
kohviek dalo si§ stwierdzic, iz w glebszych warstwach it staje si§

coraz wiecej phs/.czvsl vm i |>i*;i\\"<lt *]>< xl< »hn io przcehodzi wreszcie
w dyluwialny piasek. Mechaniczna analiza 2 probek ilu tego, wy-
dobytych z warstw, jedna z glebokosci 150—240 cm., druga 300—
400 cm., wykazala nastepujqcy wynik:

Grubosc ziarn

w srednicy w mm.

|

Probka wydobyta z gi§bokosci

150-270 cm.
j

300-400 cm.

zawierata w .rocentach

ponizej 001 mm.

|

81801 .-.
fift |

!
2580 j

*' bU
j

!
16-20|

°* W

4100
\ fi

„„

22-88)
6d38

2272
\ 36 .62

MiejscowosM, majaca za podtoze ten it, jest zabagniona i w mo-
kre lata do nieprzebycia

;
grunta tu sie. znajdujace sa. bardzo

malo urodzajne i zawierajtj, znaczna. ilosc konkrccyi orsztynu. It

ten. wyst^pujqcy na dyluwialnym terenie. powstal prawdopodobnie
przez osadzeuie sic w.'il w ^..

i _rh t > i

<
- n i .

i
• U pozbawionyeh odplvwu.

2) Gli n y (1 y 1 u w i a 1 n e | morenowe) bardzo zwiezle, po wiek-
szej czysei sivvoniebieskiego koloru. ale tez niejednokrotnie i zolte,

jedne i drugie albo jednolitej barwy. albo tez pasmowane, pierwsze
rdzawo, drugie niebiesko-szaro. Zawieraja, zwykle okruchy skal kry-

stalicznych. kamvki \wipicniic. pr.'-cz tego w nioktorych miejscach,

jak to widac z profilow NX. 62, 59, 85. 86, biale mniejsze lub wiek-
sze grudki, tatwo rozcieraja.ce sig na proszek. nie reagujace na
HC1. skladaj^ce sic z kaolinu, powstalego ze zwietrzenia ortoklazu.

Glina dyluwialna w plvts/.veh warstwach bywa zwykle bez-

wapienna, zal poczynajac wd g!'eb..k<.sci 150—200 cm., staje si§

marglowatq,, zawieraja_c wiejbsze lub mniejsze kamyki wapienne.
Jak widac z mapy, glina ta wystepuje glownie w dwoch komple-
ksach, zachodnim wiekszym i wschodnim mniejszym; czy one nie

lacza. si§ miedzy sobq, co jest rzeczq bardzo prawdopodobna., tego

stanowczo orzec nie mozna. poniewaz dokonane wiercenia tego

przypuszczenia nie stwierd/.ilv. rhociaz <l<>da< : nalezy. iz z powodu
mokrej pory. w ktorej badania sie. odbywalv. woda w nizszych

miejscach nie dopuscila wierceii glebszych nad 2 m.. ktore bylyby
niezbedne do stwierdzenia tqcznosci tych dwoch kompleksow.



Glina dyluwialna wyst§puje przewaznie w glebszych warst-

wach, tworza^c podloze dla leza,cych na niej piaskow, na powierz-

chni zas zjawia sie. w dose licznych mniejszych lub wiekszych wy-
sepkach. ktore z cata. mozliwa. dokladnoscia, oznaczone zostaly na

mapie; czy jednak niektore z nich nie zostaly pominiete, tego na-

pewno twierdzic nie mog§, poniewaz badanie terenu, pokrytego

przewaznie lasem (jak w kompleksie zachodnim). zwlaszcza przy

pomocy nie zupelnie dokladnej mapy, przedstawiato wielkie trudno-

sci; dla osia.gniecia zupetnej pod tym wzgledem dokladnosci nale-

zaloby sie. poslugiwac mapami katastralnemi i nawet dokonywac"

dodatkowych zdj^c topografieznych, na co ani ezasu, ani odpowie-

dnich sro'dkow nie bylo do rozporzadzenia.

W lesie milkowskim, na dnie potoku Ruezkalki, wystejmje

siwy warstwowy il (po >ie Da tabliczki) mar-

glowaty, nie zawierajacy zupelnie gruboziarnistych czqstek, ani tez

konkreeyi wapiennych
;

po wyschni^ciu tworzy on zbita. twarda,

mas? o przelomie muszlowym. Okaz tego ilu z'dna potoku wzialem

do przechowania. Czy ten il, jak twierdzi prof. Lomnicki, jest

utvvorem trzeciorz^dnym i posiada ten sam charakter, eo il wystg-

pujacy okoto Krakowca, trudnu stanowczo rozstrzygna.6; gdyby je-

dnak tak bylo rzeczywiscie, to w takim razie nasuwalaby si§ nowa
trudnosc do rozwi.y/auia. mianowicie, czy ten utwor. zreszta. bardzo

podobny do dyluwialnych glin, w\ sii;|iuja
t
cycli w rozmaityeh pun-

ktach na opisywanym terenie, nie tworzy podloza i dla piaskow
Tu wyst^pujarych . ktore podtug mego przedstawienia spoczywaja.

na dyluwialnej glinie. J tak profil Nr 66, wziety obok potoku

Ruezkalki, wskazuje, ze glina marglowata, pokazuja.ca sie. tu na

glebokosci 90 cm. i idaca do 3 m. i dalej , zupelnie podobna. jest

do ilu pochodzacego z dna potoku. Z drugiej strony nie ulega naj-

mniejszej wa.tpliu .mm. -m ulina wyst§puja,ca w wielu punktach ba-

danego terenu jest utworem dyluwialnym
;
przynajmniej obecnosc

w niej okruchow skal krystalieznyeh. po czosci i kamykow wa-
piennych, to potwierdza. Gdyby jednak ten il byl utworem trze-

eiorzednym, to nalezaloby przyja,c, ze bezposrednio na nim spo-

czywaja gliny dyluwialne; czy jednak znajduje sie on bezposre-

dnio i pod plaskami dyluwialnymi, jak to wnosic byJoby mozna
z profilu Nr 66, to jest kwestya trudna do rozwiqzania. Dla prze-

konania si§, jaka zachodzi roznica w skladzie mechanicznym mie-

dzy ilem pochodza,cym z potoku Ruezkalki a utworami niewa.tpli-

wie nalezaeymi do' glin dyluwialnych, dokonalem mechanicznej
analizv probek tego ilu. oraz probek wzietych z gl^bszych warstw

profilow NN. 71, 238, i 260; rezultaty jej zamieszczone sa, w po-

danej nizej tabelce:



—*--
Zaw. rtosc czastek o ro.l„icv zi.-nn w mm .

ponizej M 1 005-001 005-01 01-1 n,

Profil Nr 71

Profil Nr 238
(260-800 cm.)

65H6 3-2-40

3-48

1-70

650

316

504

68-86
| 24 5.)

79 82

93 36

13-44

5800

9326

9272

pr..fili NX. 361, 363,

1'ias/czysta. \Y same) r

niochuiiicznej analizy 3
wicic z gleby, podglebia



^r;
Zawartos* cz stek o irednicy w mm.

*~$ O01-005 U-05-.HU W- l? ' '»?

W p

Podglebie

Podtoze

85-60 6296 1994

) 58-00 3472

662 35-37 936

522 667 521

0-78

to widzimy na profilach NN 28. 62. skutki. n daleko posunietego

stych czastek; i tak mechaniczna analiza wykazala w nich* czastek

od 001 do 005 mm.
w profilu Nr 28 — 28-02%
w profilu Nr 62 — 21-46%

elatei i zoltej barw\

natnych, przewaznie \v nizkich. mokrych. pozbawionych
'ejscach. powodujac mala urodzajnose, takowych.

stalicznych (czastek powyzej 1 mm.),



w dwoch kompleksach. jednym wiekszym, zajmuja.cym cal^ polno-

cnq czesc mapy. i drugim mniejszym na wchodzie, tworzqc grunta
Cewkowa, Starego i Nowego Dzikowa, folw. Lomin i Starego Siola,

a takze w mniejszych pjuMvMch : na Milkowie (okoto pr. Nr 113)
i na Motodyczu (profil NN. 257 i 256). Ta ostatnia jako mato zna-

cza,ca nie zostala wydzielona na mapie. Dla scharaktt >r\v.uwania

glinek piaszczystych dokonana zostala mechaniczna analiza 4 pro-

bek wzi§tych po 2 z obvdwoch terenow ich wyst^powania, miano-
wicie z Cewkowa prof. 321. Starego Dzikowa prof. 346 i ze Sta-

prof. 129 i 182; wyniki jej zestawione sa. w nizej po-

1

Zaw: rtos,. rza.t.k o srednicy w mrr

001 j0-01—0-05|C 05—010'0-10—0 25 0-25-0 50 wo-o |TmS:

w p r o c e n t a c h

ft LSI i
8-50 2416 19 51 19-64 21-80 6-21 0-18

3236

ft L82 9-36 ' 25-28 2170 2362 1514 490

ft 321 1142
I

818t 2916 13-24 1112 370
|

0.15

ft 84 i-^i— 28 98 633 430 1-86 0O7

cza.stek o £redni<

001—O05 okoto

niste^glinkTpiaLz

uklad wa



gnejsow, syenitow, amfibolitow. kwarcytow i innyeh (rogoweow)
r

przewaznie sredniej wielkosci; wyst^puja. one przewaznie na po-

zaktym przez dyluwialna, glin§. Glazy narzutowc napotykaja sir

w"upisvwanvin terenie okolo profili: NN. 28. 273. 278, 279. 280
r

281. 282. 285. 288. 289, 214, 218. 219, 220. 227. 246. 189. 114,

115, 260, 285. 288. 289. wyjatkowo na dyluwialnvch piaskach,

mianowicie drobne nkrucbv skai krvstaliczn \eh napotykaja. sig na

szczerym piatsku wzdluz drmri pi u dza rj przez Kaczniarsku pob

od Warcabow do Starego Siota, okolo profilu Nr 210. a takze

w maczugowskim lesie. gdzie trafiaja sic <los< : duzc glazy; przytem

jest rzecza. ciekawa., ze te glazy wyst^puja. nie zawsze na powierz-

chni. lecz dopiero na znaoznej glebnkusei, tak np. przy wierceniu

pr. Xr 200 natrafilem dopiero w glebokosci 100 cm. na formalna.

warstw§ ulozona. z gtazow narzutowvcli. do>e znacznej wielkosci r

sktadajaca sic przewaznie z granitow ale tez i czarnyeh rogowcow.

Bardzo wielkie bloki granitowe, okolo 1 m. w srednicv. zaVbowalv

si§ jeszcze w Milkowskiej W<>li. K.irczmarzach i okolo bryliriskiego

domu lesne] strazy (pr. Nr 273).
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vvania kazdego z tyeh typow. vvzieto probki

aktervstyeznycli micj.sc i dokonano analizy

chemicznej gleb. a nu'c-hanicznej gleb i podglebia tudziez i niekto-

rych podlozy. Przejdzmy do rozpatrzenia osiagniotych z analiz wy-
nikow dla kazdej z 3 gldwnych grup gleb. t. j. piaskow, glinek

piaszczystych i glin. Rozpoczniemy od piaskow. Dla lepszego prze-

gladu z tablicy Nr 1 zestawilem w ni/.rj zamirszczonej tabliczce

zawartosd 4 gtownych sktadnikow pozywienia w zbadanych 11 prob-

kach gleb:

..

J

skad pochodzi zl.adanu

3

probka

*
1

P
3 5

K
2

i
i Milkow, pole orne 0-0705 00383 00183 00509

ipp. 103-104)
Karc-znnuzi*. pole orne 0-0186

|
(210-212)

3 00937
o-ilHiS

5

7

8

Ma.-zujrmvski las
( pr. 200) 1)0287

Suchorowflki las yr 152

, Molodycz. pole zapus/.e/.one

pod las (pr. 255) 00516 00462 00155 0-0427

Z tego zestawienia widzimv. ze zawartosc N w gruntach or-

nych, mianowicie w MiJkowie, Karezmarzach i Molodyczu (pole

niedawno zapuszczone pod las) jest bardzo mala., ale Bi§ temu dzi-

wic nie nalezy. poniewaz sa, to szczere piaski. w ktoryeh materya
organiczna, wraz z zawartym w niej azotem ulega szybkiemu roz-

ktadowi i dlatego nagromadzic sie. w wi§kszej ilosei nie moze. Co
innego w gruntach lesnych; w nich skutkiem wiekszej wilgotnosci

i znacznej zavvartosci szcza_tkow roslinnych. azotu jest wogole witj-

cej a nawet gn.mad/.i go sir. jak to widzimv w ziemi pochodzacej
z maezugowskiego lasu, dose obficie; naturalnie i nitryfikacya w le-

snej glebie odbywa sie w znacznie slabszym stopniu. niz to ma
miejsce w roli ornej, co sie; rowniez przyczynia do konserwowania

Zawartosc kwasu lostorowegn za wviatkiem takowei w gle-



dnia. cyfr§, jest wogole mala,, spadaja.c w glebach z lasow mit-

kowskiego. starosielskiego do ilosci minimalnej. Podobnie zawar-

tosd K2 i CaO jest wszedzie bardzo mala.. Wogole grunta na dy-

luwialnym piaszczystym terenie sa, nieurodzajne i wydaja, niezmiernie

liche plony. melioracyi zadnej tutaj nie mozna mysSlec; jedynie

mozna byloby zalecic wprowadzenie uprawy lubinu na wiekszg.

skal§, niz sie. obecnie to tutaj praktykuje. wraz z stosowaniem kai-

nitu, tomasyny, oraz wapnowania. tego ostatniego nie dla poprawie-

nia fizycznych wlasnosci. lecz dla dostarczenia skladnika pozywie-

nia, ktorego brakuje. Skutkiem malej wydajnosci piaszczystych

gruntow, znaczna ich przestrzen pozostawia sie, odlogiem. a nawet
wi^ksi wlasciciele. jak to ma miejsce w Mlodyczu, zapuscili wszyst-

kie orne grunta pod las.

Rezultaty mechanicznej analizy powyzej przytoczonych gleb

zawarte sa, w tabelce.

I P

Zawarte sc w 100 .cVtok .*** w mm .

powy-
25 ^ do 001 01-0(15 005- 0-1 0-1—025 25

—

toj
B -

:

1
! 639

i
610 11-63 28-47 38 08 9-08 0-5 S7 51

2-56
1 29 8-33 0-09 9i('0

3 ! 434 4'68 25 99 4510 12 86 0-45 ;«-«!«>

1-90 4-17 25 49-80 1409 79 91-25

5 2-07 339 7-74 46-96 13-40 030 9454
6 4-28 851 2!) 25 4315 9-95 011 Sin 97

7 4-90 604 7-92 32 )() 39-58 31 SIM Hi

8
;

4-22 3.)
V

43-32 10 32 0-03 .il IS

9
j

781 12-72 29 29-5 i< 11-17

10 599 475 10-88 27 98 13-55 111 -L"',

11
|
755 11-47 1989 23 83 2843 7-69 114 Ml-.l,-

We wszystkich glebach cza_stki grubsze, t. j. poczynaja,c od

005 mm. w srednicy, wynosza. okolo 90%, tylko ziemie z maczu-

gowskiego i molodyckiego lasu stanowia. wyjqtek, poniewaz zawie-

raja. stosunkowo wie.kszy procent drobniejszych cza,stek niz pozo-

stale gleby.

Przechodze, z kolei do glinek piaszczystych, zajmujqeych dru-

gie miejsce pod wzgledem obszaru swego wyst§powania. Sa, to gleby

drobnoziarniste. zwiezle, zupelnie bezwapienne, malo przewiewne

i na nizkich miejscach, pozbawionych odplywu, cierpia.ee od nad-

miaru wilgoci. Warstwa gruboziarnistego piasku, na ktorej one spo-

czywaja,, znajduje sie. po wi§kszej cz§sci zbyt gleboko (150—250

cm.), aby mogla wywierad swoj dobroczynny wplyw pod wzgledem



odprowadzania nadmiaru wody, dlatego tez grunta na nizszych
miejscach s% zakwaszone, zawieraja, duzo orsztynu i sa, malo uro-
dzajne, grunta zas na miejscach wyzszych odznaczaja. sie. dobremi
fizycznemi wlasnosciami i wydaja. dobre plony wszystkich plodow
rolniczych. nie wylaczajac i pszenicy. Zanalizowane chemicznie zo-

staly z tego typu 4 probki gleby, z" ktorych jedna pochodzi z pa-

st wiska „Lugowa", nalezacego do Starego Siola. Rezultaty analizy

zawarte sa. w nizej zamieszczonej tabelce.

W 100 cz?scia h zawiera si e

raiejsco:Zi
N P2°5 K

2
CaO

Dzik6w,'pr.H46

:

pr. 182-183

1
01478
01082

01162

00372
00563

01402

00372
0-0388

00357

00904
0-1040

00865

pr. 129
.ugowa «" 00505 0-0290 0-0449

Sa, te ziemie zatem srednio zamozne w N. zas ubogie w K,
Ca, a takze, za wyjatkiem gleby z profilu Nr 182. i w P2 5 . Stad

dla zwiekszenia wydajnosci ich, nalezatoby z jednej strony uzywac"

z pomocniczych nawozow: superfosfatu i kainitu. z drugiej strony

grunta nizkie, zamoczyste, pozbawione odplywu i latwo sie. zakwa-

szaja.ce procz tego wydrenowac i przeprowadzic na nich proby

z wapnowaniem. Ze drenowanie dla tego rodzaju gruntow jest bar-

dzo wlasciwa. melioraeya,, o tern swiadczy folwark Lominy, gdzie

zdrenowane pola wydajq znakomite plony.

Wreszcie pozostajq do . rozpatrzenia gleby powstale z gliny dy-

luwialnej. wyst§puja_ce w tej okolicy na bardzo matej przestrzeni.

Tutaj nalezy odroznic 2 typy, mianowicie: jedne silnie zwietrzate,

wypjukane z drobnvch jjliniastych czqstek. piaszczysto-gliniaste

gleby, wystepujace np. okolo profilow NN. 28 i 62 — i drugie,

ktore temu procesowi wietrzenia ulegly w mniejszym stopniu, do

jakich zaliczyc nalezv gleby napotykaja.ce sie. np. okolo profilow

NN. 281, 37, 260. Analiza cbemiczna probek gleb nalezacych do

tych dwoch typow dala nast§puja.cy wynik:

Zestawienie to wykazuje, ze gleby naleza.ce do pierwszego

typu sa. wogole ubozsze niz drugiego; przytem. gdy w pierwszych



SssA
\Y 100 cz^Hciach zawiora sio

N P,0
5

K.0 CaO

Profil Nr 28
Profil Nr 62

00719 00279
0600 00234

01234 ! 00438
0-1215 00658

00306 00754
00201 1 00384
0-0564 02028
00639 0-2813

brak wszystkich skladnikow, to drugie zawieraja, dose znaczne ilo-

sci N i CaO ale takze sa. ubogie w K2 i P2 5 . Ziemie tego geo-

logicznego pochodzenia. zwlaszcza mniej zwietrzale, odznaczaja. sie.

bardzo niepomyslnemi wlasnosciami fizycznemi, tak w stanie mo-
krym jak i w suchym. Uprawa ich jest bardzo utrudniona, i dla-

tego urodzajnose tych gleb jest bardzo zawodn^. Przedewszystkiem
dla poprawienia fizycznych wlasnosci nalezaloby stosowac wapno-
wanie i uzywanie slomiastego obornika, poczeici i zielonych nawo-
zow, zas dla zwiekszenia zapasu dose matyeh ilosci P2 i K2

sto-

sowac superfosfat i kainit. Zreszta. ten rodzaj gruntow, jako wy-
stepuja.cy na bardzo malej przestrzeni, dla badanej miej-

osci wielkiego

Pozostaja, nam jeszcze do rozpatrzenia utwory aluwialne. Sa,

to przewaznie laki polozone wzdluz przeplywajqcych na badanym
terenie potokow, w ezesci niziny bagniste, wyst§puja.ce okolo Tere-

szek, Dziadowca i Tomsow. Pod wzgledem rodzaju gleby mozna je

podzielie na 4 kategorye: 1) piaszczyst.i-pruelinic.ziie. jak lajd wzdluz

potoku Bechu, 2) prochniczno-ilaste. jak ta.ki okolo potoku Stary-

cza, oraz okolo profilu NN. 313, 314,* 343, 14, 3) glinkowate. jak

la^ka Lug, profile NN. 340, 341 i cz^sd Tereszek, pr. NN. 167, 170,

4) torfiasto-zelaziste, stanowia.ee laki .i pastwiska okolo Tereszek,

Dziadowca i Tomsow. Wszystkie te aluwia maja. to wspolnego mie-

dzy soba., iz spoczywaja. na gruboziarnistym, siwym piasku, zawie-

raja, w glebszych warstwach znaczne ilosci szcza,tkow roslinnych

wraz z kawalkami niezupelnie przegnilego drzewa, a takze w warst-

wach powierzehownyeb konkrecye orsztynu, rudy zelaznej la.kowej

i miejscami siwo-niebieskiego wiwianitu. Roslinnosc tu wyst§puja.ea

ma cbarakter blotny, napotykaja, sie: turzyce (Carex), Scirpus lam-

procarpus, Aira caespitosa , Molinia coerulea, Phragmites communis,

Calamagrostis lanceolata, Anthoxanthum odoratnm. Ilolcus Itmntits. <>hj-

ceria Jiuitans, Rhinanthus crista galli, Pedicularis palustris. M< mjcui-

thes trifoliata, Parnassia palustris, Nasturtium palustre i inne. Pod

wzgledem swego skladu fizycznego sa_ to dose drobnoziarniste utwory,



taszcza pochodza.ce z terenu glinkowatego, jak to widac z danych

tiieszczonych w ponizszej tabliczce:

.,;;;„

i profilow
1

1

i',..v;,

i0 °' D1 0-01-0-05 0-05-0-10 0-10-0-25 025-050 •
-.'

tug p M-70 fcl-06 1V30 338 2 44 11 2

12-38 17 68 34-73 20 23 8-20

Bech p r. 211 •

i t;vt

s- is

23-0; 1767 20-01

lion
1-1,00

570 2-,8 !'.*

Dziadowiec P.169 30-60cm. 4-81 20- ,(> 31-92 3013 u*

W glebszych warstwach, jak to widac z rezultatow mechani-

cznej anaHzy podglebia. pocb.odza.cego z prof. Nr 159 w Dziadowcu.

przewaza gruboziarnisty piasek, w samej rzeczy zawiera si? w mm
ziarn o srednicy od 0-01—005 mm. 7'47°/

powyzej 05 mm. 9253%
a zatem pod wzgledem swego skladu mechanicznego jest to typowy

dyluwialny piasek.

Analiza chemiczna probek wzi?tycb z typowych w^tvpujacveh

tu utworow aluwialnych zawarta jest w podanej mzej tabliczce:

W 100 czesc acfa zawiera sie

i piar OBCI

N p,o5
K,0 CaO

Lug Pr 341 0-2972 0792 00429 0-1500

Bech, pr

Bech, pr 2(4
01929
01572 0-0806 0-0273

0-0360
J

01538
1-2116

Dziadow e«>. pr. 159 01105 05127 0-0308 0-8819

Wszystkie te ziemie zawieraja. dostatecziia, iloSc azotu. kwasu

fosforowego i wszystkie sa. ubogie w potas; co si? tyczy wapna, to

ziemie z Tereszek i Dziadowca zawieraja, go dose obheie. |n.z«.stafe

zas Bf| srednio w nie zaopatrzone. Pod wzglgdem znacznej zawartosci

P,05 wyroznia sie ziemia pocbodzqca z Dziadowca. to si? tern je-

dnak tlomaczy, ze ona zawiera w sobie 14-2085% Fe,08 ,
prawdo-

podobnie wi?c Ps 5
znajduje si? w postac wiwianitu, a zatem



poataci bardzo malo dla roslin dost§pnej. Wazystkie laki i past-

iska wyst§puja_ce w aluwialnym terenie sa, po wi^kszej cz§sci

okre i pokryte n^liuni^cm male] |i<>zy\vnej wartnsci. Co si§

czy sposobow ich zmeliorowania, to przedewszystkiem wiekszosc

ich nalezatoby osuszyc, a dopiero wtenczas starac sie. o podniesie-

nie wydajnosci i dobroci roslin pastewnych zapomoca. atosowanis

dopiero wtenczas starac sie. o podn
roslin pastewnych zapomoca, atoso\

ych (tomaayny) i kainitu. Bardzo mokre i bagni-

ate laki, polozone okolo Dziadowca, dzieki przeprowadzeniu licznej

sieei otwartych rowow staly si§ przynajmniej mozliwe do uzytko-

wania, jakkolwiek dostarczajq, lichej, kwa^nej trawy w malej ilosci.

Wreszcie na zakoiiczenie nalezy wspomniec o pastwis'ku t. z.

Lugovva, polozonem w obrgbie terenu dyluwialnego 1 nalez^cem do

wloscian Starego Siola, a to ze wzgledu na znaczna, przestrzen,

jaka, ono zajmuje. Jest to rownina ograniczona z zachodu wyzyna,

dyluwialnego piasku (las Panieriski), ze wachodu gruntarai or-

nymi Starego Siola. Na jej powierzchni§ sklada sie. w nieznacznej

zachodniej cz^s<-i iyluwiafny piasek, zas w przewaznej wschodniej

drobnoziarnista piaszczysta glinka. Porosla jest bardzo licha, ro-

slinnoacia. i doatarcza sk^pego pozywienia pasa,cym si§ tu trzodom.

Analiza chemiczna. wzieta z profiiu Nr 129, wykazala zawartosc:

N. 0-0925o/
, P2 5 00515%, K2 0'0292% i CaO 00449

°/ a za-

tem ubostwo we wszystkie skladniki pozywienia. Jezeli procz tego

dodamy, ze pastwisko skutkiem wysokiego stanu gruntowej wody
ma glebe, malo przewiewna,, zakwaszona., zawieraja,ca. duzo kon-

krecyi orsztynu, to bedzie zrozumialem, dlaczego pastwisko Lugowa
posiada tak mala, wartosc. Poniewaz ono zajmuje ogromna. prze-

strzeii nalezaloby przedsiewziac srodki, celem jego zmeliorowania,
mianowicie: cale pastwisko przeorac, zwapnowac, gdzie potrzeba,

osuszyd rowarai. zasilic nawozami fosforowymi i potasowymi,
wreszcie zasiac" odpowiedniemi pastewnemi ros'linami. W ten spo-

s6b te. ogromna. przestrzen lichego pastwiska mozna byloby zna-

cznie ograniczyd i czeiciowo obrocid pod orne pole.
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» zolty

Ps. gr. z. zolty, przeckodzacy w

Sosnoivy las; polozenie nizkie

Ilasta proehnicztia ziemia
Ps. gr. z. rdzawy, na 90 cm. bialy,

JxrfoS /u, ///

I's

Ps ,->'. z. bialy, da 50

198.

.Mil.

Po?e gm S«r» «««/

Ps {rr -

zolty

krv talicznych

mi skal krytt

cm. woda
Ps. gr. z. bialy

Glebiej nie dalo si§ wiercic,

. gr. z. z61ty, bez glazow

dtto siwy

tego profilu wzieta probka

dtto zolty

Pz. gr. z. iolty

Ps. dr. z. zwiezly



natno-popielaty,

b

Itez szozatkow i

150 cm. mokrj

„Bech" fKozii

Ps. gr. z. brudno-sza

cyami orsztynu

dtto z kawalkan
Dalej woda nie dali

Pole folw. Buczyn

Ps. p.

Ps. gr. z. zolty, z okrnchami

; skat krystalieznych

dtto bialy

dtto rdzawy
Ps. dr. z. ilasty, rdzawy

Ps. gr. z. iolty

Pastwisko gm. Km

Pasfirixko !t»i. Karrzu/arzow.

gr. z. zolty, przechodzacy



Pole gm. SWkoirtkhj Woli Vs. p.

zly grunt prochniczny 20
|:::

E
hIJo I'alr.i

z konkrecyami orss

'.

z' zolty'

Fa. zwiezla, bezwap
irglowata

. bialy, od 50 cm. mokry 100

h
. ciemno-szary

Woli, okolo

830.

ias Pelkihshi.

fr. z zolty, ktory przechodzi

y, na 80 cm. woda
ftttty

dr. z. zwi$zly, siwy

231.

Lot stor// ws«<wy z 6«fctew.

e: zwiTzly, siwy

- r - 7 zdlty, mokry

uszamj; buk, olsza,



«lvlM

Las )/i i <-: an //.

a:i5.

(Soswa z bukiem i ifrube,

gr. .. zolty

gr. >. zoJty, od 170 cm. cie

niejszy

236.

Lii.s »ihs.ian)j; yrab, buk, i

PS
'

g
n" mokry"

Las fewftow

Ps. gr. z. bialy

Ph. dr. .. zwiezJy

Ps. gr. z. zotty, z okrac

Gl. marglowata

a:47.

Ps. rdzawo-zelazisty

Ps. gr. z. bialy, przechodzacy w siwy 2
,
na 50 cm. mokry

Las star;/ sosn,

, silnie marglowata



i. gr. z. iolty,

dtto bialy

dtto z61ty

materyi organicznych

Mod// sosnoi

dr. z. zwiezly, p.

dr. z. hnidno-zortv

ffr. z. bialy

z rdzawemi pas
dr. z. popielaty

Ps. gr. z. zolty

zolty

Pa. dr. z. zwiezly, ciemno-popie

I's.'pr.

I's. jrr.

l's. dr.

z. bialy

z. 46Ity

z. zolty, mokiy

258.

Pole gm. Molodycza.

I'" p. z. zolty

i 160 cm. inckry 220

Ps. rdzawy, z konl

Ps. bialy z pasm

Ps. gr. z. siwy,

Ps. gr. z. czerwc

Ps. gr. z. zolty, z



chami skal kry

Ps. gr. z. zolty z p.

Ps. gr. z. zolty, z drobnymi okr

chami skal krystalicznych.

271.

Vs. gr. z. siwy, z orsztynem
Ps. gr. z rdzavvy

dtto niebiesko-szary, mokry

Pole koto Bt

Zwi?zly glinkowaty dr. z. t

Gl. piaszczysta, siwa
Ps. gliniasty, siwy, mokry

zwi§zly, ilasty. siwy
zolty

aly, mokry

zwiezly, ilasty

Ps. dr. z. zwiezty, ilowaty

Zwiezly, dr. a., siwy it

; okrucbami skal 240



£: E:

Ps. gr. z. siwo-niebieski. mokry 90
\ dtto ciemniejsi]

dtto margin

Naokoto glazy



dtto rdzawy, z i

Ps! gr. z. popielatj

na 100 cm. mokry 120

£
296.

p.

art...

Itto

brudno-zolty

popielaty, zolto-pas

bialy. mokry
z. zwiezly, siwy

Ps

^Lassosno pj (CewkowskiJ.

SST2 120 cm. mokry

301.

I's brudno-szary

gr. z. bialy, miejscami zabar-

. z. bialy, na 130 cm. mokry

304
Ccirkoira.



dtto z konkrecyami (

dtto z rdzawemi pasi

Pole gm. Cewlcowa.

wieeej zolti

zoltemi pasmami

dtto zotta

dtto zotto-pop

:. p. dr. z. zwi§zla, siwa

Pole gm, Ceu-kon

:. pa. dr. z. popielata

dtto jasno-zoita z rdzaw

dtto b. zwiezla, z6Ito-n

Pnthdebo t grvpann

Ps. gr. z. ciemno-sza

loo dtto ^ty

z. z okruchami skal kry-



Sztuczna htka folic. Lomin.

Ps. ps. z namulem ilastym

krystalicznych

Pole gm. Cewko,

t. ps. dr. z. popielata

dtto jasno-popielata

dtto popielata

dtto jasniejsza, bez

skal krystalicznych

dtto z domieszka. ps. irr . z .

i. gr. z. 461ty, nieco zwiezlejszy

Gk. ps. zwiezla, siwa, ktora

warstwuje z grubyra piaskic

dtto z rdzawymi naciekami



Pastirisl-o gm. Starego Dzikowa. >

Gk. ps. p. zvvi§zia JO i

Gk. ps. zwiezln, siwa, z pasmami
limonitu' 230 Gk.

Ps. gr. z. siwy, z duzymi kawal-
c

kami granitu 300
! (

334.
I

Ps -

Pastwisho gm. Sfarego Dzikoivu.

Ps. p.^wiezly

Pb.™."
1

Gk. ps. zwiezia, siwa

dr. z. zwiezly. Hasty, niohie-

.upelnie przegnilego drzewa

I. gr. z. jasno-zolty

Zflw vilodij toutomt j

dtto B materyami organic:

343.

Zofoi wnkra foliv. Starego



dtto jasno po r

Pb. gr. z. iofty

Gk p, zwiezla,

Ps. gr. «. zolty

Ps. dr. z. s

Ps. gr. z. ,

Gk. ps. dr.

PoZe gm. St,



35(5. Pa. gr. z. bialy, 1

<,k

'dtn>
'

,

(

'

)t!?
,ielata

L50 brunTtno

211^11

Ps. gr. z. zoJty
i'f

Ps
-£ c

z

ai^
e™°

dtto zohy !'n'|

Pole ym. Stareyo Dzihvnt.
BTL^.

%$¥Sr~~* 300
'•s

'

' !."./ K

Pole ym. Stareyo Bzi,w. Ps. gr. z.zolty

('k. ps! dr. z. popielato siwa 7(1 dtto bialy

Ps. gr. 7. zolty S20 Las iwUrhowy «

359.

Pole fohc. Stareyo Dz
Gk. ps. p.

•k. ps. dr. z. zolta

skal! krystalic/..""

K."

30

190
ttiwy zwi?zly «

3(50.

Pole foW. Stareyo 1):,

30

Po/e ofco/o /«,'««/ a

361.

Pole folic. Stareyo Siola,

Ps. p. z konkrecyami orsztynu

300

dtto marglowa
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SPRAWOZDANIE KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ TOM f2.

PRZEKROJE
DO MAPY GEOLOGICZNO-ROLNICZEd

MILKOW

RYSOWAt K. MO$CICKI
Glinkj piaszczyste Piaski na glinach morenowych Piaski dyluwialne



AKADEMIA UMIEJ^TNOSCI W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE

KOMISYI FIZYOGRAFIGZNEJ
obejmuJHce

poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1908

Materyaty do fizyografii krajowej.

Tom czterdziesty trzeci.
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AKADEMIA UMIRJPOSCI W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ
obejmuj^ce

pogl^d na czynnosci dokonane w ci^gu roku 1908

Materyaly do fizyografii krajowej.

Tom czterdziesty trzeci.

(Z 13 tablicami).

W KRAKOWIE.
NAKLADEM AKA1»KMII I Ml K.IKTN< >X'l.

l6\VNY W KSIEGARNI SPOtKI WYDAWN1CZBJ



zarzadem Jozefa Filipowskiego.



SPIS PRZEDMIOTOW.

Sprawozdania.
Jrzeglad czynnosci Koi

• Spis Czlonkow Komisyi fizyograficznej ak

Obr6t funduszow Komisyi fizyograficznej

Materyaty do fizyografii krajowej.

Czesc I.

Materyaty do klimatografii Galicyi zebrane przez Sekcye meteorolo-

giesnq w r. 1908.
Wypadki spostrzezeri meteorologicznych w Galicyi w 1908 r., zestawione

w c. k. Obserwatoryum astronomicznem w Krakowie .... 3

Gradobicia w r . 1908 62

•jawow vv swiecie roslinnym i zwierzecym, wykonane
w r. 1908 w Ozydowie przez Juliana Hawrysiewicza ....

Dodatek do spostrzezen fenologicznych w r. 1908

Czesc II.

Materyahj zebrane przez Sekcye zoologicznq i botanicznq.
B. Namyslowski: Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czar-

nej Hory
K. Roappert: Zapiski grzyboznawcze z Galicyi
K. Rouppert: Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka ....
'^•Klemensiewicz: O nowych i malo znanych gatunkach motyli

faany galicyjskiej. Przyczynek szosty

G*Ucyj.kie podstawczaki zbioru Grzegorza Bobiaka
kt. Smreczynski: Uwagi o dotychczasowych spisach plaskwiakow ga-

licyjskich

St. Smreczynski: Dodatek do spisu pluskiew s. p. Prof. B. Kotuli .

J
- Hirschler i J. Romaniszyn: Motyle wieksze (Macrolepidoptera)



H. Zapalowicz: Ze strefy roil HI
Zmujdzkie grzyby zebrane przez Prof. Dra Edwarda Janczewskiego . .

St. Kedzierski: Kilka slow o pojawieniu sie w Galicyi pustynnika

w rokn 1908

Czesc 111.

Materyaly zebrane przez Sekcye geologicznq.

\V. L o z i n s k i : Glacyalne zjawiska u brzegu pofnocnego dyluwium wzdluz

Karpat i Sudetdw (z 6 rycinanii w tekscie i 1 tablica) . . . .

W. Lozinski: Przyklad tworzenia sie doliny wskutek podziemnych

zapadniec w W. Ks. Krakowskiem (z 1 rycina w tekscie) . . .

W. tozinski: O usuwaniu sie gliny w Tymowej w brzeskim powiecie

(z tablica)

Materyaly zebrane przez Sekcye. robiiczq.

Klecki: Studya nad ras ami i odmiananii bydJa rogatego w P

oryal, uczniow Stadyr

Kolniczego). Serya II (« 2 . ablicami)



Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akade-

mickiej w cia^u roku 1908 9.

Komisya fizyograficzna wydata w r. 1908/9 dwa tomy Spra-

wozdan. mianowicie opozniony 40-ty i torn 42, i dwa zeszyty Atlasu

geologicznego Gralicyi: 21-ty, zawieraja.cy mape. Dobromil, opraco-

wana. przez Prof. Dra T. Wisniowskiego, i 23-ci, ztozony z map
Smorze i Dydiowa, wykonanych przez Prof. Dra W. Szajnoch§.

Z Atlasu geologicznego byly nadto w druku zeszyty 22-gi z ma-
pami Dra W. Teisseyrego: Komarno i Rudki, Bobrka i Mikolajow,

Przemyslany, Zydaczow i Stryj, Rohatyn, Halicz i Kalusz, 24-ty,

zawierac maja,cy mapy Prof. Dra W. Uhliga: Nowy Targ i Zako-

pane, Szczawnica, Tatry, 25-ty, zlozony z map Prof. Dra J. Grzybow-
skiego: Turka, Ustrzyki Dolne, Bolechdw, wreszcie poludniowo-wscbo-

dnia czt^sc mapy Krakow, opracowana przez Dra K. Wojcika, ktora

wydana zostanie jako dodatek do 15-go zeszytu Atlasu.

Przepisane regulaminem posiedzenia administracyjne Komisyi

odbyly sie w dniach 4-tym kwietnia i 11-tym grudnia 1908 r.

Na posiedzeniu administracyjnem w dniu 17-tym marca 1909 r.

zlozyly Sekcye Komisyi nastej)uja.ce sprawozdania ze swych czyn-

Sprawozdania z czynnosci Sekcyj.

W roku 1908 Btacyj, nalezacych do Komisyi fizyograficznej,

ktore bez przerwy lub / przcrwami nadsylaly spostrzezenia meteo-

rologiczne. bylo razem Is. Z pomi§dzy nich 9 posiadalo barometry.



Stacy j, ktore w roku 1908 zaprzestaly funkcyonowac, bylo 2, mia-

nowicie Iwonicz od samego poczatku roku 1908 i Rzeszow wsku-

tek wyjazdu obserwatora od miesiaca lipca wlacznie. W roku 1908

nie przybyla zadna nowa stacya. Spostrzezeri pojawow fenologieznych

dokonywat p! Julian Hawrysiewicz. a dat dotycz^cych gradobic do-

starczylo Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeri w Krakowie. Nadto

podobnie. jak lat poprzednich, Towarzystwo Tatrzariskie dostarczylo

spostrzezen z 10 stacyj, z ktorych zadna nie posiadala barometru.

W roku 1908 pomiary magnetyczne robiono regularnie co

dwa tygodnie. Obserwatorami byli Dyrektor Obserwatoryum Pro-

fesor M. P. Rudzki, asystent Obserwatoryum p. Jozef Ryzner i sty-

pendysta Obserwatorym p. J6zef Schulmann, student II kursu. —
Panowie Jozef Schulmann i Jan Gladysz pomagali Dyrektorowi

Prof. Rudzkiemu w rozsortowaniu i opracowaniu doniesien o trze-

sieniu ziemi 6/X 1908 r. Sprawozdanie o tern trz§sieniu ziemi be-

dzie ogloszone przez Centralny Instytut Wiederiski dla Metereologii

i Geofizyki.

Sekcya meteorologiczna odbyla w r. 1908/9 jedno posiedzenie,

administracyjne, w dniu 5 marca 1909. Przewodniczacym Sekcyi

na r. 1909 wybrany zostal Prof. Dr M. Rudzki.

b) Sekcya geologiczna.

Rozpoczete w r. 1905 pod kierunkiem Prof. Dra J. Moroze-

wicza badania skal wybuchowych. prowadzone byly w r. 1908

przedewszystkiem w okolicach Nowego Iczyna na Morawach. Miej-

scowosci, zwiedzone przez Prof. Dra Morozewicza w towarzystwie

p. Rozena, dla zbadania tamtejszych t. zw. cieszynitow, stanowiq-

cych dalszy cia^ cieszynitow wJasciwych w okolicy Cieszyna, lei*

w dorzeczu Tyczy, przewaznie — z wyjatkiem Kriegshubla poto-

zonego na potnocny zachod — po poludniowo zachodniej, poludnio-

wej i poludniowo-wschodniej stronie Nowego Iczyna. W terenie

tym. naogol pag6rkowatym. ku poludniowi nawet gorzystym- IiaJ'

wyzsze wzniesienia (do 600 m) utworzone sa. ze skal <>sad.>wycb

(wapieni stramberskieh, piaskowcow iczyriskich); skalv wybuch<>\ve

leza. w poziomacb nizszych. ubnaione przez I'rnzyjna. dzi.ilalin^c

Tzeczek i potokow. a tylko' pomiedzv Kqjetynem i Stranikiem wy-



dzwign§ly sie. na sam grzbiet gorski, ciqgnacy sie. w kierunku NE
ku Nowemu Iczynowi. Masy wybuchowe przerywaja, i pokrywaj^,

piaskowce i lupki neokomskie, przeobrazajac je w styku w sposob

widoczny i wytvvarzajqc charakterystyczne mineraly kontaktowe.

Najbardziej pod tym wzgledem pouczaja,ce odslonieda znalazty si§

na Horach na poludniowy wschod od Janowic. w lomach hoclawi-

ckich, na Maryankowych Skatach kolo Wezowic, w Bludowicach

i w Zylinie. Wybuchowe skaly nowoiczyriskie, wyst§puja.c najcz§-

sciej jako zyly, lakkolity i pnie, przypominaja. najzupelniej cie-

szynity w Cieszyriskiem. zwiedzone przez Prof. Dra Morozewicza

z pp. Rozenem i Kameckim w r. 1907. Petrograficznie naleza. one

do trzech typow: pikrytowego, diabazowego i teralitowego. Pierwsze

wyst^puja. najokazalej na zachodnim koiicu badanego terenu (Pala-

czow, Kojetyn. Stranik), diabazy w lomach hoclawickich i kolo

Kozlowic. Cieszynity, ktorych przynaleznosc do teralitow jest kwe-

stya, sporna,, niedawno znowu podniesiona. przez Rosenbuscha, zna-

leziono na grzbiecie miedzy Czartowym Mlynem a Steinbergiem,

w kilku punktach na terytoryum Zyliny, w Zywotycach i na wznie-

sionym nad niemi Tannenbergu. „Na Peklach" pod Wezowicami,
we wai Ticha, gdzie bardzo pieknie odstoni^ty cieszynit tworzy

malownicze progi w rzeczce Tichawie. Wymienionej przez Rosen-

buscha miejscowosci z cieszynitem „Bluschowitz a niema ani na Mo-

rawach ani na Sla.zku. — Pomniejsze wycieczki podjete przez p.

Rozena celem rewizyi cieszynitow, zaznaczanych na mapach geolo-

gicznych w okolicach Andrychowa. Zywca, Bialej. Bielska i Grodzca,

wykazaly niewatpliwy cieszynit tylko na gorze halcnmvskiej i li-

pnickiej. Inne rzekome obnazenia cieszynitu przodstawiaja. sie. jako

zwietrzale gliniaste masy, nie przypominaja.ee pod zadnym wzgl^-

dein produktow wietrzenia cieszynitow. — Nader obfity i z wielu

wzgledow ciekawy materyat petrograficzny. zebrany na wvcieczkach

w r. 1907 i 1908. ktore objely caty niemal teren formacyi cieszy-

nitowej, b^dzie w niedalekiej przyszlosci opracowany monografi-

cznie. — Korzystaja,c czeiciowo z zasitku przyznanego na badania pe-

trugraficzne. p. Kameclri badal szezeff6towo andezvtv w okuliey Kro-



Dr W. Kuzniar zaja.1 sie. eocenem tatrzariskim, majqcym dla

ogolnej tektoniki Tatr pierwszorzedne znaczenie, i na polnocnej

stronie Tatr stwierdzil stanowczo, ze eocen tam transgredftje na

miejscu, nie jest zatem weale plaszczowina.. Pod Furkaska. odnalazl

odkryta, przez Dra M. Raciborskiego wsrod warstw z flora. warstw§

ze slimakami. ktorej pozniejsi badacze na prdzno szukali. Pod tym

kompleksem stwierdzil Dr Kuzniar istnienie grubych konglomera-

tow, a pod nimi znowu, nieznana dot^d, kilkumetrowa. warstw?

z flora.. Na pdlnocnem zboczu Hrubego Regla, we wcieciu nowego

go£cirica, odkryl bogata. flore/, rzecz niespodziewana a tern ciekawsza,

ze poziom jest scisle oznaczony nietylko przez skamieliny w spqgu

i w stropie, ale takze przez slimaki i inne skamieliny zwierz<;ce

znalezione razem z roslinami. Odkrycie to Iqczy nasz eocen z sie-

dmiogrodzkim, styryjskim i polnocno wloskim o wiele bardziej, ni2

to bylo dota.d mozebnem. Po poludniowej stronie Tatr zbadal Dr

Kuzniar wszystkie wysta,pienia eocenu. Wreszcie od poludniowej

strony Skalek zbadal, jak najscislej sie dalo. kontakt fliszu pod-

halskiego ze Skalkami. zdnlal przvtein <>znaczyc wiek zlepiericow

ze skamiclinami pod Szaflarami i ich stosunek mecbaniczny do Ska-

lek a nadto odkryl nieznana dniail warstewke. ze skamiclinami. eia.-

gna,ca. sie. na znacznej przestrzeni. Skamieliny — dolno oligoccn-

skie — pozvvolilv ..ddzielic czesY- eureriska. od oligoceriskiej, co do-

tad bylo niemozebnem. Ostatnim punktem ku wscbodowi, gdzie ba-

dania swoje zeszloroczne Dr Kuzniar zakoriczyl, byla Niedzica.

Badania cenomanu podolskiego, podjete z polecenia Sekcyi

geologicznej przez p. S. VVeignera. doprowadzily do stwierdzenia

nieznanego dotqd na Podolu najnizszego poziomu cenomanskiego-

Warstwy do tego poziomu naleza.ee rozwiniete aq w dolinach Zlo-

tej Lipy, Koropca i w czeici doliny Dniestru. a naj bardziej typowe

odsloniete sa. w okolicach Xizni w i Skiadaja sir one gldwnie z sza-

rycb lub zielonawyeh piaskow lub piaskowcdw, ez§scia, zlepienco-

watych, t. j. przepetnionyeh drobnymi. otoczonymi. czarnymi krze-

mieniami. \V stmpic ich wyst^pupj. szare margliste piaskowce gru*

bolawicovve. Na ogdl warstwy te zawieraja, bardzo malo skaniiHin.

piero fauna. ktora. udalo sie. p. Weignerowi znalesc ki>lo Xizniowa.

wykazala przynalezmise tyeh warstw do dolnego cenomanu (Tourtiaj.

Fauna ta niezbyt jest bogata w gatunki; sklad jej niepodobny d°



zadnej znanej dotad z Podola faunv et'nunianskii'j. a t<> z pmvodu

olbrzymiej ilosci \vyst§puja.cych \v niej ostryg z gatunkdw: Exo-

gym camdiculata. E. rotika. E. ha/iotuidca. Ostrca airinata, 0. hip-

popodium. Oprocz tego wyst^puja. nieliczne gatunki z rodzaju I'irh/i.

Brachiopoda, Acini he. llkatidar, gqbki. zeby i krygi ryb i t. d.

formy: Bclemiiitcs iiUinnis. Drugi gatuiu'k bt'lemnita. ez^sty \v pia-

skach nizniowskicli. zblizony jest n'wv.n do wymirnionego. ale wy-

kazuje dose roznic, aby go wvdzit'lic jako gatunek nowy: B. po-

dolicus. — Z dwudziestu kilku gatunkow znalezionych przez p.

nomanu podolskiego. — P. Weigner zajmowal sie. tez gromadze-

manskich. rozwini^tych nad Strypa, i Seretem; w opracowanej do-

tard ez§sci (Cephalopoda, cz§sc Gastropodow) znalazl. sie. juz wiele

Dr K. Wojcik przeprowadziJ dalszv ei.jg swoich studydw nad

wyste^uvaniem o-fazow i skalek egzotycznyeh we fliszu na obszarze

niapy szczcgoluwej (1:75000) Wadowice. a rezultaty tyeb i prze-

Do wyd

geologiczna m
2 jej strony:



mienionych prac, p. Rozen zas zdal sprawe. ze swoich spostrzezeri

n ad stosunkiem stratygraficznym melafirow do piaskowca kwaczal-

skiego; przedmiotem drugiego posiedzenia byly referaty pp. J. Ja-

rosza: stratygrafii wapienia w^glowego w \V. X. Krak.nvskiem

i S. Weignera: O stwierdzeniu dolnego cenomanu na Podolu gali-

cyjskiem. Na posiedzeniu administracyjnem, po ulozeniu programu

prac i preliminarza wydatkow na r. 1909. wybrano przewodnicza.-

cym Sekcyi na r. 1909 R. D. Prof. Dra F. Kreutza, a delegatem

do Zarza_du muzealnego Dra K. Wojcika. Xa sekretarza Sekcyi za-

proszony zostal Prof. Dr J. Grzybowski.

c) Sekaja zoologiczna.

Sekcya zoologiczna udzielila w r. 1908 zasilkow pp. Prof. 8
Smre'ezynskiemu i S. Stobieckiemu.

Prof. Smreczynskiemu polecila Sekcya badanie szaranozakow

i pluskwiakow w Karpatach galicyjskich zachodnich, rozkladajae

te. nraee. na trzy lata. W r. 1908 przeszukat p. Smreczyriski,— na

czterech wiosennych i dwoch jesiennych wycieczkacli, tudziez w cza-

sie pobytu przez lipiec i sierpieri w Porebie Wielkiej — Gorce. Df>

23 gatunkow szarariczakow. zebranvoh tarn w r. 1901, dozbieral 5

nowych (Sphingolabis, Platycleis brachyptera, Leptophyes, Isophya,

Barbitistes); pluskwiakow zebral okolo 400 gatunkow, mianowicie

250 gat. pluskiew i okolo 150 piewikow. Prot. Smreczynski spo-

dziewa si§. ze do korica maja b. r. ukonczy prace. nad tym niate-

ryalem, w znacznej cz^sci juz oznaczonym, poczetn przedstawi Sek-

cyi spis zebranych gatunkow, przeznaczony do wydania w Spra-

wozdaniach, a okazy zlozy w muzeuni; do zbiorow Komisyi przy-

bydzie tym sposobem przeszlo 150 gatunkow pluskwiakow, w czem

nowycli dla fauny galicyjskiej 15.

P. S. Stoliit'cki uzuptdnial poprzi'dnio zgromacfeone mati'ryaly

entumologiczne podolskie, zbierajqe w drugiej polowie czerwca

i pierwszych dniach lipca chrzas/.c/c pluskwiaki rozuoskrzydle

i piewiki w Miodoboracb i okoliey od Krycilowa, Touatego, Okna

i Skalatu po Bogdanowke i Podwoloczyska. a nadto w Won.niakaeh

koio Glinian. Siowitv i Jaktoiwa. Jaku czysciuwy rezultat swoich

poszukiivari zluzvl p.\St..biecki wykaz pluskwiak-'.w .w.noskrzydlych



i piewikow zebranycli na galicyjskiem Podolu i w polnocno-zacho-

dniej Bukowinie, wymagaja.cy jeszcze pewnych uzupelnieri. Okazy

do tego wykazu si§ odnosza.ce przyrzekt p. Stobiecki zlozvc w Mu-

zeum do czerwca b. r. W jesieni najblizszej p. Stobiecki in a zamiar

udac sie. jeszcze na Podole celem uzupelnienia swoich materyalow

piewikami. pojawiajqcymi sie. wyla.czuie w pozniejszych porach roku.

Prof. J. Sniezek. ktoremu Sekcya polecila w r. 1905 badanie

blonkowek pszczolowatych w okolicach Krakowa, oznaczyl mate-

ryaly zebrane w owym roku i w nastepnych i jako rezultat swej

pracy zlozyt Sekcyi wykaz p. t: Blonkowki pszczolowate okolic

Krakowa i innych okolic Galicyi.

Prof. Dr E. Niezabitowski zbierat w r. z. blonkowki na wio-

sny i jesienia. w okolicach Nowego Targu. przez lipiec i sierpieri

zas w Zakopanem; nadto zrobil dziesieciodniowa. wycieczke. hyme-

nopterologiczna. w okolice Grodka Jagielloriskiego i Zurawna, uzu-

pelniaja^c tym sposobeni swoje badania prowadzone w latach 1902,

3, 5 i 6 przy pomocy zasilkow ze strony Komisyi fizyograficznej.

Opracowaniem zebranycli materyalow zajmowal siy Dr Niezabito-

wski przez zim§ a obecnie opisuje nowe gatunki z dzialu Braconi-

dow i pracy te. spodziewa sie. ukoriczyc w przeciijgu kilku tygodni.

P. V. Schille, ktoremu Sekcya' polecila w r. 1907 badania

motyli, przylzericow i skoczogonek w okolicy Zurawna. zbierat te

owady takze w r. 1908; z powodn zmiany stosunkow osobistyeh

do wye



schlera i Romaniazyna Motyle wieksze z okolic Lwowa, p. K§dzier-

skiego kilka stow o pojawieniu w Galicyi pustynnika w r. 1908,

Bar. J. Brunickiego Spis mofcyli zebranych w powiecie stryjskim,

W Muzeum Komisyi przeprowadzil Prof. S. Smreczynski krv-

tyczna. rewizy§ krajowego zbioru szarariczakow i oznaczal w dal-

szym ciqgu pluskwiaki w zbiorze sp. Prof. A. Wagi; Prof. J. Snie-

zek zrewidowal blonkowki krajowe zbioru Prof. Dra A. Wierzej-

skiego, okazy nieoznaczone oznaczyl a nazwy okazow oznaczonych

przez Prof. Dra Wierzejskiego dostosowal do dzisiejszej nomenkla-

tury. ze zbioru sp. Prof. B. Kotuli wydzielil rodzin§ Apidae, zesta-

wil rodzajowo i oznaczyl gatunkovvo okazy pochodzqce z Galicyi,

wreszcie w zbiorze sp. O. Radoszkowskiego porza.dkowal dalej pszczoly

z rodzaju Andrena.

Sekcya zoologiczna odbyla w ci^gu roku 1908/9 dwa posie-

dzenia: w dniach 21 pazdziernika 1908 i 8 marca b. r.; na tem

drugiem wybrano przewodnicz^cym Sekcyi na rok 1909 Prof. Dra

W. Kulczyriskiego a delegatern do Zarza.du muzealnego Prof. J.

d) Sekcya botaniczna.

Dr H. Zapalowicz. ktoremn Sekcya botaniczna udzielila za-

silkn na badania botaniczne w Karpatach wschodnich, zwiedzil

ezeic gor Czywczyriskich (Suligul, Albiniec. Popadie. Lostun). caly

bieg Perkalaba czyli gornego Czeremosza Bialego i skaly wapieune

Czarnego Dilu, po bukowiriskiej stronie: doline Saraty, Wybczviie.

Magure. Capul, Jedul i skaly wapienne na stokach Dadula, dalej

w siedmiogrodzko-bukowiriskiej cz^sci Alp Rodneriskich: Omului.

Rosu. Capra i Suchard, wreszcie po stronie marmaroskiej grup§

Seeului w gorach Trnjadzkieh i doline. Stewiory. Zebrane roslin)

zlozvl Dr Zapalowicz w muzeum Komisyi fizyograficznej: l'i'
ze"



P. K. Hankiewicz zlozyl Komisyi zebrane przez siebie w r.

1907 rosliny naczyniowe z okolic Skaly nad Zbruczem; w r. 1908

zas zaja.1 si?, przy pomocy zasilku ze strony Sekcyi botanicznej.

zgromadzeniem materyalow florystycznych w okolicach Jaktorowa

i Uniowa pod Przemyslanami.

Prof. J. Goral w Cieszynie. dotkni?ty ci?zka. chorobq, zrzec

si? rausial podj?tego na zyczenie Sekcyi botanicznej zebrania ro-

slin naczyniowych w Cieszyriskiem i otrzymany na ten eel zasilek

zwrocil Komisyi fizyograficznej.

Do wydania w Sprawozdaniach Kmnisyi ntrzvmala Sekcya

trzy prace. przeprowad zone bez pomocy z jej strony, mianowicie:

pp. K. Roupperta i B. Namyslowskiego „Galic)Tjskie podstawczaki

zbioru G. Bobiaka" i „ Zmujdzkie grzyby zebrane przez Prof. Dr
E. Janczewskieofo", tudziez p. K. Szteinboka „P"lora okolic Kazimie-

rza nad Wis!*".

Dr H. Zapalmvic/. /.ajninwai si? w dalszym cia,gu rewizya.

oznaczeri w krajowym zielniku Komisyi fizyograficznej a rezultaty

oglaszal jako „Przeglaxl krytyczny roslinnosci Galieyi" w Rozpra-

wach Wydzialu matematyczno-przyrodniczego. Praca ta doznala.

niestety, przerw\, z powodu, ze cz?s<- zielnika. do ktdrej Dr Zapa-

lowicz mialby z porz^dku systeraatycznego przystqpic. przeslana

Prof. Drowi Kamieriskiemu w Odessie jako materyal do -Flory

polskiej" dotyebczas nie zostala zwrocona do Muzeum fizyografi-

cznego, mimo parokrotnych prosb ze strony Komisyi fizyograficznej

i Zarza,du Akademii Umiej?tnosci.

Podj?ta w r. 1900 mysl wydania opisowej „Flory polskiej"

okazaJa si? trudniejsz^ do przeprowadzenia. niz si? tego mozna bylo

spodziewac\ Mimo starari podj?tych poczatkowo przez Sekcy? bota-

niczna, a nast?pnie przez Prof. Dra F. Kamieiiskiego w Odessie*

jako redaktora „Flory u
, stanowczq i scisle okreslonq obietnic? opra-

cowania pewnej cz?sci Flory udalo si? uzyskac jedynie od p. J.

Paczoskiego w Chersonie. Mimo napotkanych trudnosci. szczego-

lowa „Flora polska" pozostanie dla Sekcyi botanicznej nadal je-

dnym z najwazniejszycb celow; na razie jednak, wobec dajacej si?

gwaltownie odczuc potrzeby podr?cznika, wydalo si? Sekcyi bota-

nicznej stosownem szczegolowa, „Flor?u odsunac na nieco dalszy

plan, a postarac o ksia,zk?. ktoraby zajmuja.cym si? flora, krajowa,

umozebnila przynajmniej oznaczanie gatunkovv i wybitniejszych



odmian. Zabiegi o takq Flore, w uszczuplonym zakresie polecita

Sekcya Komitetowi zlozonemu z pp. Prof. Dra E. Janczewskiego,

Prof. Dra M. Raciborskiego i Prot. Dra W. Kulczyriskiego. Komitet

zwrocil sie. z pro>bu u 1 1

a
] >i

>
• 1 1 1 1 e I'lnrv u >kri'imnVjszym zakresie

do p. Paczoskiego i otrzymal od niego odpowiedz przychylna. a na-

wet juz i cz^sc manuskryptu. Jezeli p. Paczoski zechce w pracy

swojej przeprowadzid pewne, mniejszego znaczenia zmiany, ktore

Komitetowi wydaly sie, poz^danemi, to wydanie Flory bedzie mo-

glo dojsc do skutku w przeciqgu trzech lub czterech lat. gdyz jest

nadzieja, ze fundusz na jej wydrukowanie b§dzie mozna uzyskac

od Senatu Uniwersytetu Jagielloriskiego. Ksiazka taka b^dzie nie-

watpliwie bardzo znacznym krokiem ku uzyskaniu szczegolowej

Flory dla naszej literatury przyrodniczej, zwi^kszy bowiem wedlug

wszelkiego prawdopodobieristwa znacznie ilosc krajowych florystow

i przyczyni si§ wielce do poznania roslinnosci w okolicach kraju

pod tyra wzgledem bardzo albo nawet i zupetnie zaniedbanyeh.

Sekcya botaniczna odbyla w ci^gu roku 1908/9 dwa posie-

dzenia; pierwsze w sprawie „Flory Polskiej^ w dniu 10 czerwca

1908, drugie administracyjne w dniu 10 marca b. r., na ostatniem

wybrano przewodnicz^cym Sekcyi R. D. Prof. Dra E. Janczewskiego

a delegatem do Zarzadu muzealnego Prof. R. Gutwiriskiego.

e) Sekcya rolnieza.

Czynno^ci sekcyi rolniczej w r. 1908 byly bardzo akromne.

Z zakresu gleboznawstwa p. Slawomir Miklaszewski, otrzyraawszy

od Komisyi fizyograficznej zasilek 600 koron, badal gleby na tery-

toryura Okocimia i przylegle, daiej nad Raba.: w D**browicy, Me-

gowici, Cichawie, Nieznanowicach, Chelmie, wreszcie w okolicy

Wieliczki: w Raciborsku, Grajowie, Chora.gwicy, Mietniowie i Sier-

czy. W miejscach tych. zamiast spodziewanych gleb trzeciorzedo-

wych i niektorych kredowych, znalazl p. Miklaszewski na starszych

utworach przewaznie grubsze lub cierisze pokladu lossu, nie zawsze

typowego. Wobec tego mysla, przewodnia, przy opracowaniu zebra-

nego materyalu bedzie wykazanie stopnia czystosei l.'.ssu, jako gleby

panuj^cej i jego odmian, niezaleznie lub w zaleznosci od podloza,

oraz ocena tych gleb, ktore na nader ograniczonej przestrzeni, bo

czasem na kilkunastu lub kilkudziesieciu metrach kwadratowych.



w
3
Tst§pujq, przebijaja.c sie. z pod lOssu, jako produkt wietrzenia naj-

cz§sciej rozmaitych piaskoweow. Poraienione lossy porowna p. Mi-

klaszewski ze znanymi mu w Krolestwie Polskiem.

Profesor Jentys z powodu cboroby i wielkiego przeciazenia

praca. obowiazkowa, w Zakladzie duswiadczalnym Studyum rolni-

czego Uniwersytetu Jag. nie zdolal jeszcze przygotowac do druku

przyobiecanego opracowania gleb lossowych krajowych. analizowanych

w Zakladzie cz^scinwu knsztem zasilku Kumisvi li/vogranVznej

Z dzialu badania ras zwierzqt domowych w r. 1908 przepro-

wadzali pod kierunkiem Prof. Dra Kleckiego takie badania sluchacze

Studyum rolniczego: Henryk Kntknwski mid bydlem Sto-Krzyzkiem.

Zygmunt Rdultowski i Jozef Sznydt nad bydlem w powiecie 110-

wogrodzkim gub. miriskiej, Stanislaw Massalski i Stefan Chodni-

kiewicz nad czerwonem i czarnem bydlem bialoruskiem. Witold

Horczak i Bronislaw Cbamicc nad bydlem poleskiem w powiecie

sluckim gub. wolyriskiej. Zebrane przez tych uczniow materyaly b-da.

mogty bye publikowane po opracowaniu ich przez Prof. Kleckiego.

Prof. Klecki posiada tez jeszcze obfite materyaly. zebrane

przez uczniow Studyum rolniczego w latach dawniejszych. z roznych

obor poprawnego bydla krajowego w Galicyi (Ruszcza, Przyborow,

Michalewice, Gliniany), w Krolewstwie Polskiem (Brariszczyk. do-

bra Staszowskie) i na Bialorusi (Ihnatycze), oraz bydla wlosciari-

skiego roznych typow (w Galicyi: wschodnio-karpackie. czerwone

polskie, z powiatu doliriskiego i zbarazkiego; w Krolewstwie: zola-

wskie, bialogrzbiety, Sto-Krzyzkie; na kresach: hialoruskie. pdeskie.

stepowe). Materyaly te beda, stopniowo przez Prof. Kleckiego opra-

cowywane i przygotowywane do publikacyi w rocznikach Komisyi.

Badania la.k, lasow i sadow w tym roku prowadzone nie byly.

Zbiory Komisyi fizyograficznej.

Do Muzeum Komisyi nzyngraficziirj przybyly od d. 5-go marca

1908 r. do d. 27-go lutego 1909 r. nastepujace przedmioty:

1. Zbiur rosliu naczyniowyc

Dra H. Zapalowicza.



Zbior roslin naczyniowych z okolic Skaly nad Zbruc

zlozony przez p. K. Hankiewicza.

B) Vary:

1. Carpodacus crythr'unis /. Wierczan w Galicyi, dar p. Bar. J.

Brunickiego w Podhorcach.

2. Tropidonotus natrix. olbrzymi okaz z Czaslawia pod Dobczy-

cami, dar Zakladu anatomii porownawczej Uniwersytetu Jag.

3. Triton Montandoni ze Skolego, dar p. J. Baygera we Lwowie.

4. Owady z Curityby, dar p. J. Warchalowskiej w Curitybie.

5. 66 okazow motyli krajowych, dar p. Bar. J. Brunickiego

w Podhorcach.

6. Boreus hiemalis i Chionea araneoides z Tatr, dar Prof. Dra A.

Wierzejskiego.

7. Larvvy muchy Microdon z Jodlownika pod Limanowa., dar p.

S. Stobieckiego.

8. Athous rufus z Malej w pow. dobczyckim. dar p. T. Bibor-

skiego za posr. Prof. S. Srareczynskiego.

9. Wije z okolic Krakowa, dar p. W. Kownackiego.

10. 42 gatunkow roslin naczyniowych z Blinstrubiszek i okolicy

(na Zmujdzi), dar R Dw. Prof. Dra E. Janczewskiego.

11. Rosliny naczyniowe z Litwy, dar Dra W. Dybowskiego

12. Rosliny krajowe z zielnika W. p. Dra A. Kirschnera, dar p.

Drowej Kirschnerowej.

13. Erigeron canadense, okaz teratologiczny z Krakowa, dar p. J-

Popka.

14. Polygala vulgaris fi. albo i Geum rivale X urbanum z okolic

Krakowa, dar p. A. Zmudy.

15. Trifolium lupinaster z Ciechocinka, dar p. K. Roupperta.

16. Podstawczaki galicyjskie zebrane przez p. G. Bobiaka, dar R.

Dw. Prof. Dra E. Janczewskiego.

17. Grzyby i sluzowce ze Zmujdzi, dar R. Dw. Dra E. Janczew-

skiego.

18. Spiranthes autumnalis z Gruszowa pod Szczyrzycem, dar p. »

Stobieckiego.

19. Naciek wapienny z Mydlnik, dar p. S. Lubiiiskiego w Sierszy.



20. 30 okazow skamielin i skat z Galicyi, dar Dra F. Wilkosza.

21. L. Wajgla: ze^bach zab krajowych oraz o pr/vrz.-yl ftdfa

pyszczkowych ich kijanek, dar Towarzystwa Tatrzanskiego,

22. Okolnik rybacki, nr. 90-102, i hodowla ryb w malych sta-

wach przez Dra F. Wilkosza, dar Krajowego Towarzystwa

rybacki ego.

23. Linne's Vollstandiges Pflanzensystem. Norymberga 1777-1788,

dar p. A. Zmudy.

24. Spostrzezenia florystyczne z nad brzegow Zatogi Puckiej. z no-

tatek sp. A.Zalewskiego zestawi! i |>.>prz.-dzil uwagami St. Chel-

chowski, dar Towarzystwa Przyjaciol nauk w Poznaniu.

25. Khek, Seltene Cirsienbastarde aus Steiermark. dar autora.

26. J. Paczoski. Pri-czernomorskijn stepi, dar autora

27. Geologische Karte der im Reichsrate vertretenen Konigreiche

und Lander der Osterreichisch-ungarischen Monarchic. /.c.»z\ t

8
;
dar c. k Paristwowego Zakladu geologicznego w Wiedniu.

C) Przedmioty zakupione:

1. Rosliny naczyniowe z Polski i krajow osciennych, zakupione

od Zwiazku wymiany roslin Dorpacie.

2. Rosliny naczyniowe z Polski i krajow sa,siednich zakupione

od 0. Leonhardta w Nossen.

3. Mycotheca Germanica, fasc. 14 i 15, kupione od Sydowa w Ber-

4. Andre\ Species des Hymenopteres. zeszyty 99—102.

5. Bestimmungstabellen der europaischen Coleopteren, zeszyty

63—65.

6. Reichenbach & FiL Deutscblands Flora, tomu 24-go zeszyty

15—19 i tomu 19-go czesci 2-giej zeszyty 19—22.

7. Ascherson & Grabner, Synopsis der nlitteleuropaischen Flora,

zeszyty 56 60.

8. Marschall a Bieberstein. Flora Taurico-Caucasica.

9. Lamarck & De Candolle. Flore Franchise.

10. Schroter, Kryptogamen- Flora von Schlesien. Pilze, 2 polowa.

11. 20 skrzynek na zielnik.

12. 2 stoly do pracowni.



Do zbiorow Kraj.nv.

uzeum jako depozyt,

Model kufra do prze

Powyzszy wvkaz nabvrk.'vv sprawdzon;

lutego 1909 r. przez Komisye kontroluja_ca. n

S. R. .J. M. Boeheiiskiego i'lnz. S. Stobiecki(

Zarzad inuzeahiy Komisyi fizyograficznej. zlozony z podpisa-

nego, delegatow Sekcyi: pp. Prof. R. Gutwiriskiego. Prof. J. Snie-

zka i Dra K. Wojcika. vvreszcie sekretarza Komisyi. ziozyl Komi-

syi na posiedzeniu w dniu 17-ym marca 1909 r. nastepuja.ee spra-

wozdanie z prac muzealnych:

W r. 1908/9 skrontroluwaui. dalsza ezesc zielnika krajowego

lowicza \v ..Pr/.egladzie kryt vezu vm n .slinnosei Galieyi". poczyniono

odpowiednie zmiany w uporza_dkowaniu okazovv i potrzebne dopi-

aki, wzgleduie zmiany w katalogu kanknwym. rfpisano. zaopatrzono

znakami muzealnyini i przvgotmvano do wcielenia w ogolny zbior

krajowy wszystkie nowsze oznacoonu n&bytki roslin naczyniowych,

z wyjatkiem roslin z zielnika bl. p. Dra Kirscbnera. otrzymanych

Sagorskiego. W zielniku Andrzejowskiego ukoriczono opatrywanie

okazovv \v paski papieru. na ktorych wpisane bye maja. liczby m-

wentarza. Spis roslin naczyniowych polskich z poza Galieyi uzu-

petniono dopisuja.c najnowsze nabytki. — PP. Dr B. Namyslowski

i K. Rouppert oznaczyli w M uzeum zbior bub litewskicb, ofiaro-

wanych Komisyi przez Dra W. Dybowskiego w Niarikowie.

W dziale zoologicznym Prof. S. Smreczyriski, ukoriczywszy

krytycznq rewizye krajowy ch szaranczakuvv. sp.u-zadzil szczegolovve

spisy zbiorow podlujr dziela Etedtenbachera ..Die Dermatoptereu

obecnie spisuje i opatruje znakami muzelnyn



bardzo bogaty zbior pluskwiakow krajowych i obcych sp. Prof. B.

Kotuli; dotad spisane zostaly krajowe faitatonndae. Coreidae, Be-

rytidae, Lygaeidae, Tingitidae. Phymatidae, Aradidae i Hebridoe,

a z obcych Peidatomidae. Prof. Smreczynski oznaczal nadto w dal-

szym ci^gu pluskwiaki w zbiorze sp. Prof. A. Wagi. — Prof. J.

Sniezek, pracujac w Muzeum bezinteresownie. zrewidowal krajowe

blonkowki zbioru Prof. Dra A. Wierzejskiego, nieoznaczone okazy

oznaczyl a przestarzale nazwy gatunkow dawniej oznaczonych zmie-

nif na obecnie przyjete; ze zbioru sp. Prof. B. Kotuli oznaczyl kra-

jowe okazy z rodziny Apidae, wreszcie w zbiorze sp. Radoszko-

wskiego porza.dkowal dalej rodzaj Andrena. — Uporzadkowano
i przygotowano do spisania a w znacznej cz^sci i spisano zbiory

krajowe muchowek. Do przestawic sie. maja,cego zbioru motyli

sporz^dzono cz§sc pisanych etykiet.

Du dalszego porzqdkowania zbiorow geologicznych, przerwa-

nego w r. 1905, nie mozna byto niestety przysta,pic dla braku czasu.

Naukowe ich opracowanie posta.piJo o tyle naprzod, ze Prof. J. Ja-

rosz zajaj si§ rewizya. i oznaczeniem materyatovv paleontologicznych

z wapieni wcglowych krakmvskich; w najblizszym czasie przysta.pi

do rewizyi i oznaczenia nieoznaczonych skamielin cenomariskich

z Podola p. S Weigner.

P. H. Pruszyriska spisala dalsza. cz§sc ksiazek, wlasncscia Ko-

misyi bed^cych, pod kiernnkiem p. S. Stobieckiego.

Pracami muzealnemi. maja.cemi na celu uporzadkowanie, spi-

sanie i konserwowanie zbiorow. zajmowali sie. w r. 1908/9: zast^pca

kustosza Prof. Dr W. Kulczynski. Prof. S. Smreczynski. p. H. Pru-

szyriska. stypendysci Akademii Um.: pp. J. Popek i S. Udziela. wre-

szcie pp. D. Wieluch (w marcu 1908 r.) i A. Zmuda (od czenvca

1908 r.).

Zarzad i sklad Komisyi fizyograficznej.

Zarzad Koinisvi skladal sic. jak w roku poprzednim. z pod-

pisanego jako przewodniczqcego Komisyi i przewodniczaeego Sekcyi

geologicznej, przewodniczaeego Sekcyi meteorologicznej Prof. Dra

Rudzkiego. przewodnicza_cego Sekcyi botanicznej R. Dw. Prof. Dr

E. Janczewskiego, przewodniczaeego Sekcyi rolniczej Prof. Dra E.

Godlewskiego. przewodniczaeego Sekcyi zoologicznej i sekretarza



W r. 1908 stracila Komisya przez smierc czlonka: Prof. S.

Steingrabera.

Do grona Komisyi przybyli w wymienionym roku: pp. Prof.

F. Karpiriski we Lwowie, Dr Stefan Kreutz, Dr Boleslaw Namy-

slowski, Dr Zygmunt Rozen i Dr L. Sawicki w Wiedniu.

Spis czlonk6w Komisyi fizyograficznej akademickiej.

1. Czionkowie miejscowi:

Dr. Band row ski Ernest, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell., Prof.

Wyzszej Szkoly przemyslowej, Czlonek koresp. Akademii

Umiejetaosei.

W. Bocheriski Jozef Maryan, c. k. Starszy Radca gorniczy.

„ Brzeziriski Jozef, Rzadca pola doswiadczalnego Stud. roln.

Uniw. Jagiell.

„ Bujwid Odo. Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jag., Czlonek czynny

Akad. Umiej.

„ Dziewulski Wladyslaw, Asystent Obserwatoryum astro-

„ Garbowski Tadeusz, Profesor nadzw. Uniw. Jagiell.

„ Godlewski Emil, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi rolniczej.

„ GoliriskiStanislaw, Krajowy Instruktor ogrodnictw.i.

„ Grzybowski Jozef, Profesor nadzw. Uniw. Jag.. Sekretarz

Sekcyi geologicznej.

W. Gutwinski Roman, Prof. Gimnazyum IV, Sekretarz Sek-

cyi botanicznej.

Dr. HoyerHeJnryk. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek korespondent

Akademii Umiej.



Dr. Janczewski Edward, Prof. Uniw. Jag., Czlonek czynny

Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi botanicznej.

„ Jentys Stefan, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Kreutz Stefan.

„ Kiernik Eugeniusz. Asystent Uniw. Jag.

„ Klecki Waleryan, Prof.' Uniw. Jagiell.

„ Kreutz Feliks. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny Aka-

deraii Umiej.. Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej

i Przewodniczacy Sekcyi geologicznej.

, Krzemieniewski Seweryn, Asystent Uniwers. Jagiell..

Sekretarz Sekcyi rolniczej.

„ Kulczynski Wladystaw, Prof. Gimnazyum sw. Jacka,

Czlonek koresp. Akademii Umiej., Przewodniczacy Sekcyi

zoologicznej. Sekretarz Komisvi fizyograficznej.

„ Kuzniar Wiktor.

„ MorozewiczJozef. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek korespon-

dent Akademii Umiejetnosci.

W. Moscicki Konrad, Asystent Uniwersytetu Jagiell.

, Nowicki Aleksander, c. k. Radca lesmictwa.

Dr. Namyslowski Boleslaw, Asystent Uniwersytetu Jag.

„ Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akadem. Umiej.

W. Rogoyski Kazimierz, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Rostafinski Jozef. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akadem. Umiej.

„ Rudzki Maurycy. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek koresp.

Akademii Umiej.. I'rzewodn. Sekcyi meteorologicznej.

n Rozen Zygmunt. Asystent Uniwersytetu Jag.

„ Siedlecki Michal, Prof, nadzw. Uniwers. Jagiell., Czlonek

koresp. Akademii Umiej.

W. Sikorski Tadeusz. Prof. Uniw. Jagiell.

Jagiell.. Czlonek ko-



W. Sniezek Jan, Prof. Gimnazyum sw. Anny. Sekretarz Sekcyi

zoologicznej.

„ Vetulani Francis zek, Starszy Inzynier Wydzialu krajo-

wego, S«ef ekspozytury Biura melioracyjnego.

„ Walter Henry k, c. k. Radca gorniczv.

Dr. Wierzejski Antoni, Prof. Uniwersytetu Jagiell.. Czlonek

czynny Akad. Umiej.

„ Wilkosz Ferdynand. Prezes Krajowego Towarzystwa ry-

backiego.

y Witkow ski August. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek czynny

Akademii Umiej.

„ Wojcik Kazimierz. Asystent Uniw. Jagiel.

2. Czlonkowie zamiejscowi.

W. Adametz Leopold, Prof. Akad. roln. w Wiedniu.

„ Angermann Klaudyusz, Inzynier w Jasle.

„ Bartonec Francis z ek, b. Inspektor gorniczv i hutniczy

w Sierszy. w Wiedniu.

„ Batyeki Andrzej. Nauczyciel w Starym Samborze.

Dr. Berezowski Andrzej w Kurczecych Lozach (p. Krzywe

Jezioro. gub. podolska).

„ Birkenmayer Ludwik. Prof. Szkoly rolniczej w Czerni-

chowie. Cztonek koresp. Akad. Umiej.

W. Blauth Jan. Starszy Inzynier Wydz. Kraj., Docent Szkoly

politechn. we Lwowie.

„ BlockiFranciszek. Adjunkt Szkoly lasowej we Lwowie.

Dr. Bloriski Franciszek, w Spiczyncach na Ukrainie (p. Li-

„ Bosnia cki Zygmunt, w San Giuliano pod Pisa..

W. baron Brunicki Julian, w Podhorcach obok Stryja.

„ Bryk Andrzej. Kierownik szkoly w Chyrowie.

Dr. Chlapowski Franciszek. Przewodniezary Wydz. przyr.

w Tow. Przyj. nauk w IV/naniu.

„ Chramiec Andrzej, w Zakopanem.

„ Debski Bronisl aw Antoni, w Wolce Przybojewskiej (»



Dr. Habdank Dunikowski Emil. Prof. Uniw. we Lwmvie.

„ Dybowski Wladyslaw, w Niankowie na Litwie.

W. Dziedzicki Henryk. w Warszawie.

„ Dzi ? dzielewiez J6zef, c. k. Radca Sadu krajowego we

B Eichler B.. w Miedzyrzecu.

Dr. Fried berg Wilhelm. Prof, gimnazyalny we Lwowie.

W. X. G 1 o d z i ri s k i A n t o n i , Prof. Seminar, nanez. w Tarnopolu.

„ Gorczynski W 1 a d v s 1 a w. w Warszawie.

Dr. Grochowski Mieczyslaw, w Trosciaricn na Podolu gali-

cvjskiem (p. Zablotow).

W. Gurikiewicz Leon, Prof, gimnazyalny w Wadowicach.

„ G u s t a w i c z B r o n i s 1 a w, Dyrektor Szkoly realnej w Zy wcu.

„ Hann Franciszek. em. Dyrektor Szkoly wydz. w Bochni.

„ Ha wry siewicz Julian. Nauczveiel w Ozydowie.

„ Hildt Ludwik. w Warszawie.

„ Hryniewiecki Boles law. Wicedyrektor Ogrodu botan.

w Dorpacie.

r Holobek Jan. e. k. Starszv Radca gorniczy, w Wiedniu.

„ J acobi Leopold. Nauczycid w Pilznie.

Dr. Kamienski Franciszek. Prof. Uniw. w Odessie. Czlonek

W. Kobrvn Mi kola j . Nauczveiel w J

Dr. Kosi]
.. Kowi



W. Le win ski Jan w Warszawie.

Dr. Lgocki Henryk, w Kijowie.

W. Limanowski Mieczyslaw, w Zakopanem.

„ Lempicki Michal, Dyrektur gorniczv w Da>wie.
„ Loranicki Jaroslaw,' Prof. II ej Szkoly realnej we Lwowie.

„ Loinnicki Maryan, Radca szkolny, we Lwowie.

Dr. Loziriski Wale'ry we Lwowie.

W. X, Markow Jan, gr. kat. Proboszcz w Smnlmku ad Baligrod

., Mnczvnski Wojciech. w Warszawie.

„ MereckiRomuald. w Warszawie.

Dr. Niezabitowski Edward, Prof, gimnazyalny w Nowyra

Targu.

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkoly politechnicznej we

Lwowie. Czlonek czynny Akad. Umiej.

Dr. Nowakowski Leon, Prof. Szkolv rolniczej w Czernichowie.

W. Nowosielski Franciszek, Dyrektor Szkoly real, w Sta-

Dr. Olszewski Stanislaw, Inzynier gorniczy we Lwowie.

W. O r 1 o w s k i J 6 z e f, w Luczyriczyku (p. Niemiercze).

„ P a c z o s k i J 6 z e f , Kierownik muzeum przyrodniczego w Cher-

n Piestrak Feliks. Zarza.doa gorniczy i hutniczy w Dolinie.

Dr. Pi wo war Adam, w Da>rowie Gorniczej.

- Pokorny Willi elm, we Lwowie.

, Bfikulowski-Poinorski Jozef. Prof. Akademii rolniczej

w Dublanach.

W. Pozniak Wiktor, c. k. Starszy Inzynier we Lwowie.

Dr. Raciborski Maryan, Prof. Akademii ruin, w Dublanach,

Cztonek koresp. Akademii Umiej.

„ R a d z i s z e w s k i B r o n i s 1 a w , Prof Uni w. we Lwowie, Czlo-

nek czvnny Akad. Umiej.

Prof. Szkoly

w Wiedniu.



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

W. S torn ski Tomasz, c. k. Starszy Inzynier we Lwowie.

W. Sobolewski Zygmunt, Adjunkt budownictwa w Koiomyi.

„ Syroczyriski Leon, Prof. Szkoly politechnicznej we Lwo-

wie, Inzynier Wydzialu Krajowego.

Dr. Sznabl Jan, w Warszawie.

W. Sztolcman Jan, w Warszawie.

„ Szulc Kazimierz, Profesor adj. Akademii rolniczej w Du-

blanach.

Dr. Teisseyre Wawrzyniec, Docent Uniwersytetu we Lwowie.

S Tomaszewski F r a n c i s z e k, Dyrektor Gimnazyum w Sam-

„ Trzebinski Jozef, w Smile (gub. Kijowska).

W. Tyniecki Wladystaw, Prof. Szkoly gospodarstwa lasowego

we Lwo*wie.

fi
Udziela Seweryn, Inspektor szkol ludowych w Podgorzu.

Dr. Uhlig Wiktor, Prof. Uniwersytetu w Wiedniu.

W. VVeyberg Zygmunt, w Warszawie.

„ Windakiewicz Edward, Zarzadca gorniczy w Stebniku.

Dr. Wisniowski Tadeusz, Prof, giranazyalny we Lwowie.

„ Woloszczak Eustachy, Prof. Szkoly politechnicznej we

W. Wyczynski Jozef, Inzynier gorniczy w Truskawcu.

Dr. Wysogorski Jan, we Wroctawiu.
W. Zaborski Jozef, Kierownik szkoly w Horodence.

T» Zaja,czkowski Jozef, Profesor gimnazyalny w Sanoku.

a Z a 1 e s k i E d m u n d, w Trzykosach (p. Klimontow, gub. ra-

domska).

Dr. Zapalowicz Hugo, Czlonek Korespondent Akademii Umiej.,

„ Zareczny Stanislaw, w Wiedniu.

W. Znatowicz Bronislaw, w Warszawie.

Dr. Zuber Rudolf, Prof. Uniw. we Lwowie.

W. Wieniavva Zubrzycki Czeslaw. wlaseieiel apteki w Rze-

„ Zukowski K, Nauczyciel w Podmauastefkn



Obrot fundusz6w Komisyi fizyograficznej w r. 1908.

I. Koszt wydawnictwa Spraw,

II. Potrzeby Sekcyj

:

a) Sekcya meteorologiczna

:

1. Opracowanie materyaI6<

na rok 1908 . 1250000

cie stryjskim" .

a dochodow

„Spis

150 00

rozdan Ivomisyi

1607690

74H074

Remuneracye za robienie spostrzezeri meteorologicz

w Bochni (7200 k.), Szczercu (4000 k.), Dolinie (500

Kemuneracya p. Schulmannowi za robienio pomiarow

Zasilek p. 8. Weignerowi na badanie cenomanu podolskiego

Zasilek Drowi K. Wojcikowi na wyjazd do Staruni w spra-

wie tamtejszych wykopalisk

silek Prof. S. Smreozyiiskieimi

silek p. S. Stobieckiemu na

Podole

silek Drowi H. Zapalowiczow
4U0 00

150-00



1. Zasilek p. 8. Miklaszewskiemu na badanie gleb .... 60000
,

t. Zakupno skrzynek na zielnik i stolow do pracowni . . If

2. Zakupno rosliu i

3. Zakupno ksiazek 1<

5. Potrzeby muzealne i zakupno bibuly do suszenia roslin . H

6. Kemuneracya zastepcy kustosza ' 800-00
,

7. Kemuneracye pomocnikow kustosza 10*

8. Posluga 93-20 .

IV. Remuneracya sekretarza Komisyi 600-j ,

Suma wydatkow . . . 1462619 1

Pozostaje zatem reszta na r. 1909 12(

zaey Kon

F. Kr



Materyaly
do fizyografii krajowej.

Dzial I.

Materyaly do klimatografii Galicyi

zebrane przez Sekcye meteorologiczna

w roku 1908.





Wyniki spostrzezen meteorologicznych w Galicyi w roku 1908

zestawione w c. k, Obserwatoryum astronomicznem w Krakowie.

W roku 1908 wszystkich stacyi, nalezacych do Komisyi fi-

zyograficznej, ktore przysylaly spostrzezenia do obserwatoryum kra-

kowskiego, bylo 18. Dziewie6 z nich posiadalo barometry. W po-

rownaniu z rokiem poprzednim w roku 1908 ubyly dwie stacye,

mianowicie: Iwonicz przestal przysylae spostrzezenia od ostatniego

grudnia 1907 r. i Rzeszow z powodu wyjazdu obserwatora p. C.

Zubrzyckiego od dnia 30 czerwca 1908, nie przybyk zas zadna

nowa stacya. Nadto dzield uprzejmosci p. prof. L. Swierza. sekre-

tarza Tow. TatrzaAskiego, otrzymalo obserwatoryum spostrzezenia

z 11 stacyi, z ktorych zadna nie posiadala barometru. (Stacye Tow.

Tatrz. sa." oznaczone literami T. T.).

Poprawki barometrow podane sa. na podstawie porownan ba-

rometrow w roku L906. Srednie zas temperatury obliczono wediug

wzoru, podanego w naglowkach mianowicie: £ (7+2+9+9) lub

i (7+1+9+9).
Spostrzezenia pojawow w swiecie roslinnym i zwierzecym po-

dobnie jak lat poprzednich nadeslal p. J. Hawrysiewicz z Ozydowa.

Gradobicia zestawiono na podstawie sprawozdania Tow. Wzajemn.

Ubezpieczeri w Krakowie.

Wszystkim, ktorzy przyczynili sie do zebrania zawartych

w tym tomie spostrzezen, skladam gora.ce podziekowame, a wiee

p. prof, gwierzowi za spostrzezenia ze stacyi meteorologicznych Tow.

Tatrzanskiego. Towarzystwu Wzaj. Ubezp. w Krakowie za wykaz

gradobic, wreszcie wszystkim panom Obserwatorom za gcrliwe i bez-

interesowne spoldzialanie.

Krakow w marcu 1909.
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Listopad 7-2

80
149 32

20
24 10 8

10 6

5 -
10 - 1

Kok 77 847-7 58-8 10 VII 136 123 •r
I 8



3.7° 10' od F. = 19° 30' od G.;
<f

=

Temperatura powietrza

7 2 9
Sredma

l[7,2,9,9
Maximum Dnia

'

Minimum Dnta

- 2 9 - 05 - 24 20 4- 7-3 - 220 3

+ 2-3 + 02 + 0*6 7-8 29 - 64 10

|+ 1-2 28 127 1 - 3 5
|

16

8-9 60 66 168 17 + 1-2 10

142 L9-9 139 155 321 45 4

81-8 162 175 306 19 74 3

16-7 22 3 169 18-2 321 13 8-5 2

L9'8 158 271 2 91 12

108

51

159

11-8

109

63 7-2

25-2

20-8
i

59 20

- 48 21

i- 15 15 - 10 - 05 77 19 _ 106 16

- 36 - 0-8 - 33 - 28 7-7 17 — 18 2 ' 28

+ 6-4 + 10-6 + 67 + 7-6 32-1 23/fi 13, VII - 220 3/1

Podzial wiatrow

N

1

NE E SE s BW W KW ,..

1

9 B 5 13 18 15 21 7

6 6 14

2

18

17

2

8

15

26

12

35

34

20

19

6

10 =
9 12 17 8 9 15 15 5 -
2 20 1 21 25

9 8 21

6 | 8

9 3

31

26 16

24

3 :
14

4

2

16

i

7 12

11 6

26

23

3 8

h 6

:
68 104 119 140 99 247 183 tH3



Zawoja. (T. T.
)

Obserwator: P. W.
od t/n

Szkolnik do 30/111
r Fr. Szkolnik

1908
5-s

Cisnienie powietrza

1 %
' 2 9 Srednie JmL- »"« JL, U" ia

Kwiecien

Czerwiec

Sierpien

Pazdziernik

7.:

-
:

-

1

~
-_

:

1908

Opad ."££

_ M»ii-
Dnia

^0-1
=,';"

*l
B hHil

Marzec

Kwiecieii

Maj

Rok

6

•

•

*

1

7

8

6

: : ;

:

:

5

1«

10

7

1

1

__

l

2

3

2

2

2

1

2



= 37° 14' od F. = 19° 34' od G.; cp = 49'> 39' H.= (okolo) 670 n

Temperatura powietrza

» 2 9
ilT.'-iSl

Maximum I)ni» Minimum Dnia

- 49 - 19 — 45 — 40 + 4-7 18 20-2 ,

00 26

- 2-0 + 38 - 0-4 + 01 82 20 i 21 — 8.8 26

+ 15 66 + 2-7 14 2 25 - 4-0 16

137 193 142 154 28-0 2 + 56 ~s

18-4 141 150 272 ' 12 i 19

1.2-0 169 119 132 29-8 6 67 13

8-1 146 90 102 272 : 10
2-4 115 43 5-6 22-6 10 — 14-4

1 21

- 32 - 37 - 26 80 4 130 1

- 52 - 26 _ 4.9 — 44 72 16 - 204 27

Podzial wiatiw

I*"
NE i SE

j
S 8W W XW

5 _ — - 1 55 1 82

_ 1 _ - 55 24

9 4 I

- 1 j
— 4216 6 19 l

37

tl

8 15 1 - 7 10 6 1 39

8 - 15 25

_ — 22 45

9 11 _ 2 - 10
j

31 20

J

18 2 18

15

10 _ - 3 80
~

:h6 17

~ ~ ~
1

-
1
"

"



Kalwarya Zebrzydowska. (T. T.) Obserwator: Ks. K. Zamowski.

1908
\

Cisnienie powietrza

11 7 1 9 Sredni.
Ma-

ximum
Dnia

Mi-
Dnia

Marzcc

Maj

Listopad

7.

" "
:

I
=

=
:

1908 .2 a

Op ad ?%£
1 »* M. ^0.1 ^1.0 * K - -

Maj 5

5

B 302
i

59
496 51
65 9 230
758 296

121-1 27*2

91-4
!

26-6

271 6 602
154-4 27-6

579
\

15-2

201 .12-5

20-5 40

9884 60-2

27

19122

10

10

6

7

15

10

20

28

11

20

18

L8

15

20

1 s

17

12

15

13

17

22

9

3

9

145

7

17

2

9

9

:
1

1 7



37° 20' od F. = 19° 40' od G.; cp = 49° 52' H. = 406 m.

Temperatura powietrza

Srednia
1 9

117,1,9.9]
'Maximum Dnia Minimun '

- 3-0 - 1-5 — 21 2-2
i + 66 18

!

- 182
j

8

-f 06
82 5 2

4- 22 1
10-5 30 - 45

56 1 150 17 00 10

132 17-7 uu 14-7
,

28-4 23
j
+ 4-2

|

4

164 20-4 16-2 17-3 285 20 94
!

8

157 203 16 6 17 3 286 13 10 6

13-9 175 146 152 25-0 22 90
104 14-6 118 230 9 64
59 9-8 70 7-4 18-2 4 i 11 - 5-4 21

- 16 0-2 — 15 - 11 62 19 - 108 15

Podzial wiatrow

3 » SE 8 8W i
W NW -

2 3 2 •> 2 20 24 12 26

3 _ _ « 2 6 j

29 33 8

3

12

J

13 18 8 17 9

8 11 10 U 17 17

7

1

6

4

1

1

19

5

6

6

4 9 B 18 27

•j

- 15 2 2 4 35 1 84

47 „ fi9 59 118 239



Klikuszowa. (T. T.) Obserwator: P. Edward Kosiruki, orgaiii

1908

>
\

Cisnienie powietrza

1 t
7 2 9 iSrednie

x/^m 1
Dnia

ni^m Dnia

Pazdziemik

7.S .9.

111 I; ml
:

-_

1908
I

f

Opad Ilosc dni

Soma JJjJ
Dnia

„.',:;' „:!„" »| * H- 1|

Sierpieii

5

B

1

8

1

5

7

226 5'9

784 203
196 8 466
933 246
3923 820

1111 23.7

154! 68
178 71

12480 82

\
11

8

17

6

17 VII

7

15

6

11

13

11

20

10

5

6

124

15

10

11

15

18

5

6

120

5 —
- 3

\

2 -
5 -

43 4

— i -



Temperatura powietrza

7 2 9
I [7,2,9,91

Maximum Imiii M.

- 6-3 81 - 65 — 5-6 + 3-8 18 :S 3

- 4-9 — 33 - 32 29

8-0 + 31 - 1-6 — 0-7 7-0 — 9-6
1

5

+ 1-8 67 + 20 + 31 140 26 - frO 29

11-8 16 1 126 263

143 L8-8 12-5 144 272 20 46 10

142 18-0 132 146 268 13 8-2 6

16-3
|

11 7 128 233
J

86 86 31

7-7 132 78 91 210
i

10 30 30

17 9*7 46 52 17.4 4 — 150 22

- 50 — 39 30 '. - 180 8

- 71 - 43 - 70 - 64 1-8 20 27

+ 30 + 7-6 + 33 + 43 27-2 - 22-2 ! M i H XII

Podziat wiatiw~
N E E

|

SE I . M W MV ! *«

57

J I
3 3 6

9 12 - : :

\
45 _ _ 6 15 8

42

II 21

24 9 6 B - » 21 8

B8 6 6 8 - - 3 — '*-

18 21 6
I

8 G

381 18 48 51 87 86 144 6 B87



Rabka. (T. T.) Obserwator: P. Fr. Ciboroivski, admin, zakl. zdrojoit

1908
H' Oid

n
7 I 2

|
9 ^rednie^lDnia

n.^ Dnia

2j- 7.2.9

Marzec - - - - - -

Maj _ _ _ _ _ - I

Lipiec

Sierpien - _ _ — —

HSSL 1
!

z : - - ~ " "
1

Grudzien

1
|

= 1

J

1908

||

o I1!l(i

— St D*« =» =1;° * K
1 1

Styczen 7-fl 14-1 50 , 8 5 11 1

Luty 6-7 541 7-9 21 19 18 22 — — — *\\

Marzee 65 443j 252 10 11 7 17 — — i]

Kwiecien ±2 6fi-6' 213 10 13 13 13 - - - "J
Maj : ;•

64
7o 2572 600

1999 604

7

» »

— 2 1 — —

Wrzesien 6*6 799 19-3 28 10 10 — — - 2 —
Pazdziernik

Listopad

5 2 19-5 8-2

240 9-2 28 8 7 l\- - - 1

79 24-2| 85
Kok :•! 1037

9J
60-4 syvni 163 146 88< 8 1

7J10J



: 37° 37' od F. = : 49° 57' H. = 478 i

Temperatur i powietrza

7 * ^
l[7?2,9,9]

Maximum Dnia Minimum Dnia

- 4-9 - 24 — 53 - 4-5 + s,| ss 240 3

— 31 + 0-5 - 1-8 - 1-6 3 4 15, 16, 24 i £9 94 26

- 21 38 — 03 + 03 8-0 30 80 5

+ 2-6 77 + 4-1 46 158 26 00 3 i 5

1V5 167 25o 23 4 3-4 2

14-2 184 15-4 158 24-8 5i20 8-5 10

12 H 15-6 134 137
j

208 28 72 16

30

1-2-9

94 53 58

19-6 9

lfr*

23

22

- 8-7 - 0-3 — 3-4 — 27 3-8 19 121 11

- 6-2 - 29 — 57 — 51 22 ! 3 224 28

- 39 + 8-1 + 50 25 5 23/V 240 3/1

Podziai viatrow

NE E S E s >\V W »
|

—
: 2

9

z 1 5

38

28

10 23

25
\

25

- 25

21

2

6 3 3

13

6 8 11 30

21 13

- 25 5 _ _ 10 11 10 29

5 2 13 31 31

1 24 20 15

- 7 6 2 5 17 19 30

i

13

8

15

14 2

~ '87 9 1 38

- 16 5 2 8 84 6 32

13 iao 79 11 L9Z 168 361



Obscrwatur: Museum Tatrzanskie.

1908

7

Cisnienie powietrza

2 9 Srednie LimL Dnia .

Mi "
|
Dnia

nimum

Marzec

Kwiecien

Pazdziernik

Bok z :

_

: :

,..

J!

o pad ftSL ...M«.r.

Bom. ** DoS.
>0-l

! ^10
iV

Luty

Kwiecieii

Pazdziernik

7'3

59
7-0

5-7

65

38
6 8

5-8

74-5

103-4

173 8

141 h

1791

869
312

76
16 2

254

49 l

69-5

51-7

247
120

94
69 5

27

8

7

16

5

12

l(j VII

11

17

17

20

15

9

14

194

9

20

16

16

19

20

7

7

10

164

11

17

17

8

13

91

5

8 1

>

10



. = 37° 38' od F. 19° 58' od G.; cp = 49° 17' H. = 899'5 ^

-22 +68:+2-5; + i

- 12-2 27

~~

:"* 17 + I

+ n
2 ie

is

32)
22 IS

- 15-0 21 S



Poronin. (T. T.) Obserwator: P. St. Galira. zu •zndca tartaki

1908

., i Cisnienie powietrza

-21 7 2 9 Srednie
| xiJJ*"m ,„.,, »imL

Maj

Lipiec

7.1 -

:
j

=

"
i

"

-

:
:

„os
ll

Opmd ."££!

• ::r °* >0.1 >1.0 IS

sp4

6

6

6

B

6

•

..

6

5

7

6

ni-i

BH2 7

if.;..

Sl-8

:.';,-2

16 9

1!) i

8 2

"2(> 2

360
22 7

79-U

417

10

16

9

5

3

16 VII

III

12

16

22

6

11

to

166

7

18

11

18

9

6

7

13

3

Id

7.-.

: :



= 37° 40' od F.

Temperatnra powietrza

« »
Srednia

1[7,2,9,9]
Maximum Doia Minimum Dnia

I- M - 2 2 — 66 - 54 + 5-0 18 - 23-0
|

3

- 60 — 05 - 46 - 3-9 42 19 - 27-4 27

— 4-0 + 2-8 - 30 - 18 84 31 — 11-8 26

- 17 6-6

L6.0

+ 05
9-3

+ 2-3

11-5

144
25-8 13 + 1-5 I

1*4 178 112 13 6 27-0 17 34 10

ii

14 "3 18-8 122 142 27-4 13 92 6

|j

11-8 16-2 101 119 52
6-8 12 7 8-1 21-0 9 i 10 10
0-3 101 1-4 33 192 4 - 15-4 21

- 67 — 5-2 42

|
— 9-0

.
— 40 - 7'8 -- 72 2-8 3 — 26-8

- 2-4 + 77 + 3-5 27-4 13/V1I - 26-8 7/XII

Podziat wiatrow

N NE * SE 8 SW " NW *

2 ! 1

34

19

55

1

;

1 57

6 2
2 - 36 2 - — 40 3

34 2
|

'7

58 1 lb 12

1

37

30

3

1 1 5

38

51

7 4

4 "9

50

56

~ 8

13
1

2 \
-

1 1 38 ~
^

" 48

i Z
18 17 490 17 5 461 52 13



Nowy Targ. (T. T.) Obserwator: P. Jakob Babczak, orgauida.

>.i Cisnienie povnYtrza

u 7 2 9 SrtfiilL^J*^ Dnia Jjj^
Daia

Maj

Kok

7.2.9.

ill :

:

P a, z^otldtm

Jj gttma
Maxi-

Dn
.

a
>0.1 >1.0

* K * m
\Mt

(innlziori

77

6-6

6-J

321) 7 1 27

96-7 9S 9

272-3 ' 54-0 16

26o 103 28

986 5 54-0 16 VII

11 9

19
|

17

10 5

U 13

22 19

10 9

tc

:

; \i



. = 37<> 42' od F. ' 2' od G.; <p = 49° 29' H. = 593 i

Temptu-atura powietrza

7 9 Q Srcdnia
| M.^Mnm9

'[7,2,9,91
Maximum D* Minimum —

- 6-3 — 2 2 - 62 - 52 4- 8-2 28 - 214 3

- 4-6 — 10 - 3 2 - 30 30 29 - 166 28

- 29 + 33 |- 10 - 04 6 5

+ 2-3 7-2 + 81 + 3-9 15 7 - 08 5

11-2 16-8 116 12-8 27 + 4-2

19-0 13-5 151 27 20 70
14-0 181 13-5 148 26 4 13 92 1

114 15-8 11-6 12 6 22 6 5-2 16

7-8 12-8
i

8-2 9-2 8 10 38 26

2-9 9-7
|

3-5 18
- 52 3 2 4 - 17 i 8

- 7-6 - 43 - 73 — 66 2 6 1 12 — 28-0 27

4- 31 + 78 + 86 + 4o 274
j

23/V i 20. VI - 28'0 27/XII

Podzial wiatrdw

!

N
j
NE

!
E

j

8E 1 , ! SW 1 W
j

NW
|
L

\\\ [\
- - - - - - ~ ~

- - 1 _ _ _. _ _

— — :
— —

~



Brzanowka. (T. T.) Obserwator: P. Wiadystaw Bienkowski.

1908
-'I'

Cisn.enie powie-
7 2 9 bT.d.i.

Ma-
»nia Dni a

Styczen 7.2.9 - ... - - - -

Kwiecien

Maj

Czerwiec

Sierpien

Wrzesien ~

Listopad - - " - ~ ' "

Kok

M Opad Ilosc dni
Ilc.6 dni z

~ =
guma Maxi-

Data
>01 > |( '

* R ^ m '

Styczen H 402 7-9 „ 10 , 8 _ 5 -
77 104-3 17 2 19

Marzec 6-a 513 17!) 10 15 11 12 - — 2 -

Kwiecien 7-6 1278 21 1 20 18 5

Maj 6*2 174 5 400 7 21 17 — 6 2 4 —
."ri 136 8 17 14 5 1

Lipiec 7'LJ 86-6 21 17

.Sierpien 6-e 278-2 72-6 10 20 20 — - 3 -
Wrzesieri 122-3 270 13 12 !

3

Pazdziernik la 283 10-2 5 8 8 - - — 3 -
Listopad 5-3 22 4 6-0 28 10 7 9 — — 2

11

Kok 6-8 1448*6 86 6 1(5 VII 187 159 78 15

I

8



= 37<-> 45' od F.

63 - 19 - 6-7 - 54 + 4-7

57 - 12 — 4-7 - 41 62
3-9!+ 26 - 3-2 — 1-9 82
11 5-5 + 1-6

10-6 262

31 170 107 12 9 290

2 8 16-6 11-7 132 27-4

07
63

156 95 113
7-8 244

13 100 2-0 3-8 18-6

R"°

;?:" " £ - 63

+ 3-2 2*0



( »lj>tn\ utor: Ks. Lac\

1908
i \

Oisnienie powietrzu

Marzec

Maj

Listopad

7. 1.9.

llllplll

1908 ;
Opad ":;jz ...Mi.l.

Bom. *£ Dnia s=;;
;

' §=;; *H*Hll

«ZL
55
6-8

10-6| 2 6 1

28.5 4-1 3

36-61 122 10

60-2 i 8-7 2

167-7 37-5
i 7

95-4 23-3 7

298-9 75-4 15

154-7 45-3 1 9

101-0 24-2 88

12 4 4 5 :8

164 2-9 ap

i
19

16

19

16

169

11

15

16

18

12

liij:

i:; 1
i

IB — I — 6 j
^

105 11 6 58 16



: 37° 48' od F. = 20° 8' od G.; <f
= 49° 21' H.= 950 r

Temperatura povviet rza

1
:

9
tiV.'t.'iM)!

M ix mum Dnia
|

i*- D*

31 - 5-2 - 47 + 40 18 - 19 2

- M +
1-9 - 4-9

11 - 24 z \l \\
I

16 j

31 - 70 14. ifi 16

1.1-5

4-6 + 10

16*1 123

14-5 10 8

116 77

1-4 - 4-7

8-7 - 59

+ 2-1

138

1 19

54
- 3-8

— 5o

130
24-0

!

250

26

23

IN

10

8/2

38

10

15

27 i 28

2/1

N

1 —

8E m \Y

5 49

- 45 7

1 7 B - 2 II (>6

i

: \

: i

»

10

;,t



'. (T. T.) Obserwator: P. Jan Garble it, kitr. szkuhj i

1908
5 j

IJ 7 2 9 Srcdiiie
Ma-

Dnia
Mi-

limimi
-

Maj

7.1

3

"
I

"

= ~-_

:

_

908
\\

Opad Ilosc dni Ilosc dni

S™' !™l U-«'
>.()! <l-0

* B - -

~
B72

S9-9

202 V

iw-2

221

26-6

sis;:

10*8

12-8

15-9

375

139
70
70

47 f.

27

28

3

16 VI!

20

16

15

10

176

5

10

13

10

5

7

9

132

15

7

7

8

2 :

l i



= 37° 56' od F.

Temperatura pow

2 9
I

i^lg] Masin,um Dn! a — D*

-6-5-2 9-64 - 56 + 45 28 - 22-8 3

- 2-4 4-7 13 - 18-2 28

- 2-1 + 3 8 — 12 - 0-2 9-0 30 - 110 5

+ 26 8 2 + 33 + 4-4
1

160 7 i 26 - 22 3

11-4
! 17 9 12-0 18-8 13 + 52

14'4 19 6 131 15-0 287 20 60 30

140 19 4 139 153 272 13 8-8 1

:i U-9 17

o "1
131
9-6 22 2

6 50 16

30

2-6 1( 8 id 5'4 202 4 17 3 21

z " z I - 6* - 62 22

2

I 23*

8

27

27 XII

Potlziai wiatrow

- NE * SE S
J

SW i
W NW fi„.

- _ _
f

: : : : : : :
"

z : - -

; : :

:
~ - - ~



P. Fr. Hann, em. dyr. szkoly i

=-'i
CUnioie powietrx.

H 7 ' 2 9 Sr^iei- unu. „-„ M

Lnty

Liatopad

7.: .9.

39-0 386 38-6
|

38 7 47-0 27,28129, 26"8 11

35-5 35-1 35+ 35-3 li'2 15 245 19

38-8
!
387 386 38 7 ; 44 6

j

12
j

30-5 20

37-0
i

36 9 36-6 36'8 44-8 1 289 21

37-7 37-7 37;8 377 421 20 |
34"2 24

41-3
j

415
|

413 414 500 i 20
|
32 2

45 6 45-5
[

45 4 455 499 29 369 5

41-8 416
|

420 41-8 1 573
j

15 257
;

23

739-7 |7395 739 6 739 6 7573 15X1 7241 9,1

™
jj

Op.d Ilosc dni

z opadem
n.;*"r.«";

Siuiri
Maxi- p. j*0l j^l-0

* K-l-M" ||

•'";::,

;

4

4

1

86*7 68 10 12 10

12 11

14 12

21 17

8

it;

6

i - - -



Tomperatury powietrza

' • *twft]— -«• *— **"

- 31 _ M - 26 — 2-2 4- B-8 28 18 2 a

- 07 + 2-6 + 01 + o- 8-0 28 - 5'5 5 i 11

+ 0-5

14-3

L0-6

20-5

1-5

143

2-

15-

12-5 HO

18 5
|

25

31 5 j
23

+
4'5

1-0

4-5

3

176

17 5

82-8 16-4

166

18- 315
|

20

31 5 13 105

10

151

16-6

14-7

113

16-

12-

28-2
j

22

262
j

9

9-5

5'U 20

5-4

- 8-4

110 66
- 13

7-

— 1- )

210 4

50 19

~ 38 22

- 39 50 16 i 17

-f ll-o + 6-7 - 77 B1 *6 "ITa VJi
VI

N Nl,

_ _ 8 M

N\V

16

I ~3
— 11 |

14

7 16

3D

9

8

~ »
&

6

3 11 43

3 4 18

85

16

~ 13
J J 19 21

~
t

15 12
~ ! * *

M

« ft2 94 17 .1 77 m 848 201



P. W. JVojakotctkt. nrzniuik zdru'iu

:i Gti ienie powietrza

1908

Ij 2 9 Sreilme
Ma- Dn

.

a
ninvun ""^

Styczen : - 9 722 722-0 723 1 722 8 732-5 24 7016 g

Luty 161 156 161 15 9 287 15 05-4 19
!

L9-3 191 19-0 191 28 3 049

164 16.5 16-9 16 6 24-7 15 07'5 19

M»j 21-1 207 210 209 28-2 31 09 3

21-3 20 9 214 21-2 251 121

Sierpien

20-1 201

19 9

20

202

201

20-1 248 20 155 11

22 a 227, 32-2 13-5

I'azdziernik 26-0 252 25 9 25-7 352 1 18 5 8

Listopad 21 7 21-8 220 21 8 33-8 16 071 23

211 210 2 10 301 Oi-3

Kok 7207 720-5 720-8 720, 7352 1 X 701-6 9/1

UWAGA: Barometr L. -,7« poprawka: — 0.6 mm.

Opad
i'opLh'm

\\ ::;:;,:; ^r
;>-l.o ;;thhi

Stvcen 61 I. 12 M u 7 __

Luty 11 BM 113 2o 19 19 - — 3 3

Marzec 6*2 1(3-7 10 14 9 13 — _ 4 —
68 10 7 - 3H

Maj 54 20 6 7 14 13 - 5

51 109 '3 45 6 15 12

Lipiec 65 24(18 3»-3 22 22 21 - —
Sierpieri 6*4 yt-8 231 9 14 14 - —

CM**

&g

6-a

33-9

IH-5

8*6

10 7

7-5

22

45-6

5 i 20

6

30

15 VI

8

9

13

157

7

L82

2

7

13

7

_ 2 —

2 59 4



. = 88° 10' od F. = 20" 30' od 0.;
<f>
= 49° 26' H. = 484 m.

Temper atura povvietrza

q Srednia
9

|*<7.W,|«— | M [l»t- Dnia

8 - 1-8 - 52 - 45 + 48 28 - 204 3

1

6 8-5

6 197

12 4 13-5

162 1 7 12

1

2 191 144 155 87-3 18 7-5 1

12 1 173 12 9 138
9 147 9-7

5 2

108

S" 1 - 16? 22

- 4 - 2-4

- 4-7 - 4 3 4-3 1 218

9 + 9-1 + 49 + 57 31-4 20/VI - 21-3

Pod ial wiatrow

" NE E 1- 8W W

M 2o
|

- ! 9 39

•25
\

u
J

-

L6 2

5

8

5

1

2

7

6

3

1

28

43

34

48

25

16

9

10

i

18

18 1,4 3 34 61 372 91



1908
- 1

Cisnienie povvietrza

7 2 9 Sretol ^a

unJ
Dnia 1.^1 Daia

Marzec

Maj

WrzesieA

Pazdziernik

710 2

04-4

07 •>

04*0

101
OHM)

! 1 B

|u7

710-2

04-1

07-2

09-9

08*0

08 8

111

10-5

100

051
07-9

04'

7

109

08-3

988
11-6

116

710-4

04 5

07-4

104

10 8

08.1

11*8

10-9

10 2

r. 125|

721-7

17 2

li-2

18 9

14 7

12-5

18-2

188

24

1 i i I i

29

18

3

22

15

wka: -

691-1 9

692-7 25

6933 11

6912 19

692-9 7

7013 6

007 21

03-9 8

02 7 2

691-5 12

1908

(1

IIobc dni Hose dn

s
.

iun ,

i

Maxi-
I)]ih

>0.1 >1.0

\\
=
III

HT
:::

102-0

589

12G

1
192

1

6

12

12

I i

10

" -
1

i

2 1

1 -



F. = 20« 57' Ga G.; q> = 49" 2f>' H.

Temperatura powietrza

7 » 9
Srednia

1
[7.2.9.9!

Maximum Dnia Minimum Dnia

- 7-4

- 4-7

- 25

+ 2-0

11-2

12 9

110

78

- 52
67

- 3-9

- 1-3

15*6

182

184
16-7

- 17
- 4-3

- 73
- 35

+ 19
10*5

130

7-8

- 49

- 65

- 7

+ 3-0

120

124

89

- 4-2

- 60

+ 38 20 - 241

2-2
|

14 16*9

80 31 - 82
14-0 26 - 1-6

232 23
j + 1-6

266 20 50
260 13 6o
21-7 28 4-3

207 11 3-2

20 4 j

— 146
2-1 S — 26-8

3

28

26

3i4

30

13

24i30

28

Podzial wiatrow

N NE E SE S SW W NW ci.«

12

8

13

8

in

18

13

n. fl*yogr

3

2

3

5

_

5

1

2

2

-
|

,7 -

"IS
""

E •; :

62

59

62



TarnOW. OWrwator: l\ J. Sulol: i L Jaroi)sl:i, slm-h.

1908

Cisnienie powietrza

I s
7 1 1 9 |*»W.LUl| M. JUL ",,ia

Maj

Paidzieruik

7. .9.

: E :

: :

: :

1908
:jj

Opa,l ."££ *

•::;:,: mm
'

|ji

SI i

B ">

Mi 38 82124

120(1 22 80

23 6 80

11

ii

i

'



7

Temperatura powietrza

• 9
Srednia

1(7.1.9.9
Max m n Dnia Minimum A*

- 2 6 — 0-2 - 23 - 19 -f 6-0 29 - 198 2

- 0-4 + 2-2 + 0-5 + 0-7 64 15 - 48
;

5. 10 i 11

+ 1-7 71 23 3-4 140 7 i 31 — 33
i

16

56 108 60 7-1 18-5 26 + 2-0 2 i 9

14.2 21-2 L*6 30*9 23 32 !

17-4 326 20 100

172 21-4 17-5 184 31*4 13 12 4 6

15 4 15-0 161 263 27 109 14

11-3 167 114 127 252 10 !
5-6 26

56 11-9 6.5 76 21-2 4 - 2-4 22

- 10 1-3 - 06 16

26 - 0-9 - 21 - 21 47 16 - 146 28

4-112 + 7-1 + ,0 32-6 20/VI - 19 8 2/1

Podzial wiatrow

" NE E SE S SW W
!

NW —

11

6

1

5

3 8 4
|

23
|

6

7 9

34

2 1

39

3 9 _ 3 9 19 15 36

3

6

8 1

J

7 12 14

55

10 6 2 - — 14 14

J*

55 b! 42 ^
j

M m '" h!
,

"°



KrOSnO. Obserwator: /'. l\«s}>cr lh-:<>stun tr:, (h/trhior s:/,-ol;/ icthtej.

1908 jl

Cisnienie powietrza

7 19 Srednie J m̂ l>nia Jj m̂ &*&*

Laty

Maj

Lipiec

Sierpieii

Wrzesieri

Paidziernik

Grud/ieri

~

:

- " -

:

:

:

1 908

Op.,

b '!:;: *£ =:„" *]r]> -
4|

ST*

84

64

65

H8-7

52

5-7 •28

25

2

1

19 VII

16 Id

15 18

3 -

,s

- 3

,

r, 13



:49°41' H. =S

Temper itnra powietrz.

' 9 t:jZ **_ D, . Mi Dd.

r 47 2 4 43 3-9 -; 2 9 in 29 3

1-7 + l-o 0-8 06 46 1 4 7 i-

+ 1-2 4-9 + 2-2 + 26 11*6 3 3 3 16

4-8 91
18-0

208
14

63 172
j

2

26 2 H

102 g

168

54

20 9

187

146

16-6

2 2

177

1-9

212 1

190
3-5

;

t :

8-6

116

20

- 37 — 12 - 30 H 12 16 19-8 28

+ 71 292 1 21 "
!

226

1

3/1

Pod » «•

N NE E SE 1 8 «" . NW

4 4 4 32 6 7 14 22

2 5 28

5 20

7

5 9

8

26

2 32

3

5

8

2

6

6

11

3

8

13

11

3 3

22

23 33

81

2

~ 12

16 1 13

23

12

36

43

7

7

3 6

3 1

6

5

13

15

5

2

i

7

|

8

8

5

10

45

49

6 6 22 1 12 41

|

« 37 75 172 26 74 193 420



RzeSZOW. Obserwator: P. Gicshnc Ztihr.i/r/:/. irhtsrirhl aptd'i.

1908

|j

Cisnienie powietrza

,f. 9 ^»4"- M. Mi-

Lipiec

Pawlziernik

Grudzieri

Rok

7. 2 9.

:

:

1 ~

"

:

:

1908

Op.d llos,- dni

a opadoin

s • ::r ^ ;:' ,„:;
A K A s «|

Maj

55
8-5

18-9

not;

164
:\!y 2

32
24

B

14

12

8 1

-



Tempcratura powietrei

= . ,™";";.i-> •
«

: -
::

-

£

....

N NE 1 E SB
i

8 8W « pw
|

—

-

I

~»

:

25

29

50

- 62

- 48

27

:



Smiilnik ad Baligrod. Obserwater: A'.v. ./. Mnrkou\prohowz fjr.-mii

. s &
Cisnienie powietrza

1 X
7 1 • m*i Dnia

Mi- —

Marzec

Maj

Sicrpien

Pazdziornik

Grudzien

7. .9.

: : : :
-

: :

1908

II

Opad ."££

Suma ^" Dnia = I' €;" * I? h*> = :J|

Sr

7

I

8 80*8

872

1063

50-4

79
17-8

16-4

it; 8

261

9

25

21

28

n
15

10

15

18

13

9

12

169

17

13

10

[6

14

8

5

9

11

5

11

76

4

— 2

I

4 20

i

8



= 22°7'od G.:

Temperatura powietrza

7 • »
i^j.n.'i)

w+L* D,ta

- 74 - 4-2 - 73 - 66 + 1-4 29 240 3

- 39 — 10 — 39 — 32 46 28 - 150

+ 4-6 + 12 109 31

+ 3-2 79 + 3-3 44 165 7 0-4 10 i 11

11-9

141

174 118

131

18-2

152

286 31 + 21
60 12*

199 142 156 80-4 14

130 177 12-4 139 262 HO 67 14

91
34

137
11-6

91 102

54
234 1

1

42
26

- 58 - 54 40 4 16

- 60 - 2-8 - 61 — 52 48 16 — 31 28

+ 3-8 + 8, + 3-7 + 50 30-6 21/V - 31 28/X1I

PudziaJ wiatiw

N NE E BE sw
j • »

8 1 14 28 ! j 14 27

15 28 6 24 8

16 7 1 5 44 1
- 2 17

32 _ 5 _ 15 9 6 6 17

22 2 29 10 19

•21 6 1 26 1 12 23

14

5

-
22 8

1 29

21

32 3 2 5 28 I — 5 13

16 I g 15 11-| n 28

19 4 2 16

237 • 26 64 ,H 32 86 119 866



m. 1 ?

Ci>nio„ie pbWH*»

v i • **!,£, " JL A

Ifftraee

Maj

Wwesicii

Kok

744-0 7148 7442 7443 758-0 24 7236 9

38-3 38-8 H86 385 537 14 26'0 25

\l-> 42-8 41 9 423 515 28 256 11

383 38-7
!
386 385 507 14

[ 219 19

43-4
!

43-3
1
431 433 516 18 30-2 7

18 1 42-6 42 9 42-8 48 4 12 34'0 6

41-2 409 : 40 6 409 48 9 1 352 2H22

41-8 41 6 416 415 45-9 22 363 9

495 495 i 49-4 495 ' 542 28 375 6

453 450 457 453 630 15 29 4 23

45-4 45-4 457 455 580 31 !
277 12

743 1 7432 743-1 7431 763 15X1723 6 9/1

1 1 1 1 1

ictr L. J. Kappeller Nr. 1238; poprawka :
- 0-6 mm.

«.
jj

:
io

;;Jz ,..«*.!_.

.,,„, ** '»'" „;":' ,;,:'" *hFF si

lltlpa,l"

,k 6 !

27 1 8-7 27

68-2 120 5

131-2 18-8 11

7306 560 11/VIII

12 12

10 9

9 5

e __ i — i i

-I" I L'U:
._ ' -

;
— 3

|

—
1

*
:

"
i

~



Temperatura powietrza

7 2 9
±(7,2,9,9)

MaXimUm «...

I,**-.]
,,,a

- 36 - 1-6 — 3-2 - 2 9 + 5-2 29 _ 21*8 a

— 1-4 + 1-5 - 05 19 68

+ 1-0 52 + 1-9 + 2-5 14o 31 - 2-7 16

6-6 91 5-8 66 19-2 26 +
158 18-4 15 6 281 24 60 4

198 21-5 185 31 5 21 LO-9

200 203 17-8 190 312 14 114 1

173 182 165 171 24-5 23 10-6

11-5 153 110 122 84*6 11 61
50 92 6i 68 19-3 4

- 2-8 — 01 - 22 - 1-8
j

BO ii 17 126 16

- 4-2 - 25 - 39 - 36 39 8 28

+ 7-0 + 95 + e. + 75
j

315 81/VI 218 3,1

Podziat wiatrow

M £ SE « SW W SW

8 3 2 1 2 10 67

2

9

3 1
2

7 4
~2

TO

3

10

9

17

5

6

1

3

1

14

5

1

2

9

5

6 7

1

1

4

7

47

51

65

19

13

6 5

7

3 16

1
|

5 6

107 56 46 37 60 1 51 690



P. Karol Kriist'ustmi. ohi/mitrl :imid-i.

,„.

Cisi

M
ienie powietrza

7 9 Sreilm nimum
Dn 'a

7. .9. 7311 ! 730 8 7311 7310 744-8 24 7100 10

Luty

Kwiecien 277 m 'Si 28-U 40.2 15 146 S
32 1 216 7

Czerwiec :;o-( 30* l 30-6 30o 368 1 200 7
|

2S-I 280 341 1

£,,?.Sierpien 28-! 28-3 28' i- 2S-3 32-8 3

Wrzesieii 32 5 32-4 32 7 32 o 401 19 24-1
!

2

U^Ma7
lik

£!
37

327
370

514 15

27-3 5

19-7 23 !

Grudzien :{.;( 33-3 33 3 332 44-5 31 159 12
|

Kok 73 n 7309 731 7310 1
751-4 15/XI 7100

J

10/1

L-WAC rawka *~ wjsnw

1908
Uaxi-

~~ J:

i,
/; v si

Male E
240

46 6

175
12 2

9

12

L7

9

5 9 —
- 3

j

-

Cw.wi.e

t.s

68 i BfrO

16

1 1 - 2

Lipiec 52 1244 26-5 14 16 |[

1(5 16

","i™,'n,il 68 fjj « 20 I
!?

|j :

Z
;

8 1

«-
6 ^ h"!!"

H-i

7A J 109 «h
•- 2 »

1 29 20

1
l 1



= 41" 14' oct R = 23° 34' cd a.; to = 5C° 6/5 H.= (okolo)315 in.

Teinperatu „ ,,. m* ,,

7 2 !?% —- «.

l'V

- 2-6

81

- 15 — 12

+ 1-2

5-2

138

f 4-5

27 2

» :
04

4i 11

14

173 207 lot) 17-0 B2E 6 8-8 11 i 30

171 20-7 15 9 17-4 28 i 14

H4

39

17*5

14-7

8-3

10-6

51
113 _»i;i

v!! 21

2 9 22
- 30

-f 5-5 + 8-7

T" NE

~

SE su- V~^7

!
e M 17 10

14 ,5 16 12

1

4

]

2 18

10

5

^ ]

7

J

12

21

18

21

9 12

15

6

\
18

10

4

11

"
1

34

23

14

8

23

10

a 9

7

13

1 4 35

9

19

!

2

48 144

7

76

12 £ tS ,„: 180



Obsenvatnr: /'. Wlmhjstmv Willcu

Cisuienie powietrza

1908
i{ 7 2 9 Sr*i,

x
*;jD0i.l2'L Dnia

-Styczen 7.2.9.

MaiLc

Maj

Lipiec
—

Listopad — — — — — —

Kok ~ r

Ilowc" dni
1
" dni z

1908

II
Sum<i

Maxi-
Dnia = );'

//

-';° * ^ : * " II

StyCMrf 8-7 79 8-0 , 5 3 1 'I
Lutv 46 23.6 8-8 2 12 6 10 - - - 3

|

5 3

33 552 145 10 8

Maj 21 574 175 27 12 7 - 1 — — —,

25 969 27-0 2 17 16

Lipiec 34 223 41-8 24 21 18

8-9 L448 32-5 8 15 13
'

Wrseaien 37 1193 188 12 13 12 -

i'u I
!,

/

'ui

, " k 3-0

86
395 114
306

j

65
19

12 9
:

# 8-4 Mis-c, ti-8 24 v " 188 106 51

1 1

4



: 41° 40' od F. = 24° 0' oil G.; cp = 4

Temperatura powietrza

7 2 9
4(7*2,9,9)

|

ximom
D"' a

ni.n.m.

-33 — 0-3 _ 35 _ 26
|

+ 50 18 28129 -S ,)•«) 8

-12 + 2-5 — 08 lb —
+ 05 60 + 09 + 2-1 125 30 — 40 25

5-0 10 8

205 131 15 6 26-5 23

+
4-0 4

197 21 -a 15 2 17 8 30 5
j

21 9 5 27

163 18 4 30-5 14 120
|

1,2110

17 3 200 151 16 9 26-0 28 2 3 i 16

10-9 15-3 109 12 240 | di 11 6-0 27

9-8 5-2 6 2 i 4 -
-2-7 _ 1 7 8-0 18 70 16

— 55 — 2-6
1

— 4*5
;

1

+ 6 6 + 10-5 |+ 5-9 + 7-2
|

30-5 21/

PodzM wiatrow~
NB K « S SU « in, d«.

10

5

5

9 29 5 2 2

30 2 -

2 54 B * I i :
28

14 5 18 1.3 1 - 8 5 18

22 5 29
8 14

8

9

9

1 18

2 14 8

1 2 17

16 19

12 21

24

8

2

SI

2 35

\ ] } i ! \i

144 34 361 27 86 9 ta



Zahhiil li:ijr:,itj Vnhversytetu.

304 I 300 307 304

32-9
! 32 7 33'

1

UWAGA: Barometr L. J. Kappeller Nr. 1284; poprawka: —03 ram.

70-8 137

913 147

Si-

2

2o9
12-0 12-6

58 b 251
I is » 89-6

!USS 257

760 21-9

11-2

191 66

7688 29 c

- 18

I

_ _ 5 2

1 -
9

1

*
_ 5

1

7

12 2

_ _ 10 -

1 '

in

88

3



V od F. = 24° I' ,xl Gk; ? = 49° 50' H. = i

Tempe ratura powie ,,,

|

7
1

2
1

9
|i(7?a.9,9)

Ma- IMm £L i,° i »
:

!;-:

-1-9 +0-6 — 1-1 - 0-9

+ 0-6 4-8 + 1-8 + 2-2

4-0 89 5-9 6-2

15 19-2 13-9 150
154 20-8 168 172
16 1 216! 16-6! 177
141 190 146 156
10 1 15 11-8 119

59 24

1H1 HO

29-2 2H -

30 3; 21

270: 88

24 3
i

11

194 4

«
»

+"|+"|+M + S 30 7 U til-
16 3 29 -

3/1 + 0*|+ M

Wilgotno, ,,„„*,.

s NE . SE , 3W W NW | 7
'

9

J

3 6 7 18 17

18 9
!

30 10 15 3 7 4 j!j 841 65 8 S Ji

10 I 19 10 22

11 1 ] ;;;; S £
1

!



Dublany. Obserwator: P. Kazlmierz Szulc, pro/', akiub mii ruin.

|]

Cisnienie powie.rza

' « • H*™ -»,„;':,„ wi

1 41-2 40 7 41 4 41-1 &96 15 86 1 23

letr L. J. Kappeller Nr. 1587; poprawka: + 0"1 mm.

Op.d
l

l

:;Ji

s ,una
Maxi-

Dn
.

a £» ^ *| H *Hi

EI «

300 5-0 8

759 206 9

11 5

15 12

14 9

18 - - - ln



410 45' od F. = 24° 5/ ()d q.. ? = 490 54/ H . = 255 m.

Temp ran,,- pow etrza

! sre.lnia Ma- . Mi- .

Sl '

t>illie s,, ''
l " i(

'

-02 4-5 +1-3

13-7 19 1 145

;«;«

B
16

23

I
— 8-0 15 4- 0-9 - 34

— 1*8 25 9-4 1+ 1-6

+ 8 5 19 5 9

6 4 2 1 229 12 6

75 3 i 13 20 ! 11 5

33 9 3 53 5-8 2U-U 4 - 89 21 100 21

+" +» +"
— 22
- 43

+ 64
25
820 uAi

- 15 4 Hi 05 1

- 4-7

-27-2 31 4-10-1+28

Podzia! wiatro

fi

Wilgotnosc wzgledna

« N E , BK w sw
1

7 2 9

11

4 4 12 2

4 11

1 3

15

53

16 6 3-5

102

ill l

40 « ,| » 21 89 3^8 Ob
"

:

E
E S B ii



Ozydow. Obserwator: P. Julian Eau-ryshiricz. iium-zyritl i

1908
5 |

Ois.venie ,,«wionv.

M 7 2 9 Srednie
x

Ml
Dr.

M
n

u i

™

7.1

: -

:
|

:

:
: :

-

: :

:

1908

|]

op,

a

'":;.;::, I lose dni

;:;:,;:
d "' ,',',"

»I
kH-

kXL
.")

6

7

6

•Jl-t; 89
30-5 3 8

103 19
627 16

1

38-i 134

I7'l 12 2

1773 866

83 1 28 6

22-9 6-5

220 .")>

6*9-5 866

9

BO

»

1;

i

10

8

11

6 — -
2| — -

|

2 3



X = 42° 29' od F. = 24<> 49' od G.;

Temperatura powietrza

I

2

i

9
Srednia

: 7/2.9,9
Maximum Dnia Minimum Dnhi

- 36 - 18 - 3 3 - 2-9 -f 6-6 29 - 24-2 3

- 14 + 1-9 - 0-4 — 01 6 2 24 - 6-6 4

+ 0-9

101 61
+ 2-7

6-8 18 I 17

- «
3

132 15-0 30 24 + 3-0
I

160 21-6 155 171 31 5 21 98 27

16-4 226 162 3! 1

154
115

200
163

152
11-9

165
12-9 26

4 ! 23 |
10-5

1
l

11 6 2 22

49 110 62 71 19 8 4 - 2-2
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1' Cisnienie powie

n 7 2 9 Srednie
xin.mn

Dnia .

MU
Dnia

Styczeri 7. 2. \).
_ _

Luty -

Marzec -"

Kwiecieri - - ~ - - ~ ~

Czerwiec

Lipiec

Sierpien — -

Pazdziernik — -
1

Listopad — — — — — — -
1

Grud/ien -
Rok

H Opad S Hose dni z

~ = Stunt ^Dnia ^o-l ! ^l-o * ! k -.j-jj]

Styczeri 65 8-9 ! 3 3 1-
Luty — 894 5-8 a ; 96 10 10

Marzec 30 it 1 1

Kwiecieri — r,9 7 27-8 9 9 9 - — — - _
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Czerwiec 7-b 3 8 2 2 2

Lipiec ~ 20 tS 36 s aa 16 16 - —
Siorpien — 129 a B6 5 8 13 12 ._

j

_ ""
1

Wrzesieri 1078 27 •21 15 li

363 3 6 6 ."»

Listopad — 200 6 I 5 6 5 t - -
Gradzieri 3 29

Bok 6799 86 8 88 vii 93 89 27 _ ~~
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Cisnienie powietrza

7 2 9 Srednie
K

"*
m i>»ia

.. :

M
.. r

.

Unia

Liplec

Wrzesien

Gn:dzien

- - - - -

_

:

:

1908

Opad
"opLl!"n

H.Ui.l. 1

<uin#i
Maxi-

Dbj4

itlrb i? :

Maj

58
73

45 1 251 1

7 03 22

234 . 10-1 7

B5-8 7-4 9

847 13-2 25

10 8

4

. 6 4

8 -
la -

4 -
:
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43« 10 ' od F. = 25" 30' d G.;

, : - 1-4 - 37 + M 29 - 210 3

22 + 0-8 - 10 50 24 I" Ti 15

N 5-3 + 1-8 + 21 130 30 - 5-0 26

12-0 20-6 14-7 155 292 24 4-0 4

22 7 15-9 17-a 320 21 93
15 6 222 172 18-0 303 14 9-0 1

~ - ~ - - - ~

33 92 50 56 19 2 5 50 21
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Meteor i zorza polnocna.

1908 okofo godz. 7 min. 30 wieczoivm widzian.. przelatujacv me-

teor wedlug opowiadania swiadkow „wiekszv od ksiyzvca". Po kro-

tkim przelocie w kierunku od SE ku NW skryl sig za chmurami.

Dnia 30 czerwca wieezorem i w noey widziano w naszych

szerokosciach zorze. polnocna. dosyc jasna. W Krakowie zauwazyl

ja, p. Jan Krassowski. ktory w tym ezasie znajdowal sie w obser-

watoryum w cdu obserwaovi astronfcmicznycfe. (Zobacz „ Meteor.

Zeitschrift" vol. 25 pag. 313). Z osob zamiejsoou vela doniosl o niej

Gradobicia w r. 1908.

Podobnie jak lat poprzednich na podstawie sprawozdania.^io-

starczonego przez Towarzystwo Wzajemnycb 1 bezpieczeri w Kra-

kowie, zestawiono niniejszv wykaz gradofoid w Galieyi w cbrono-

logicznym porzadku. Przez oziiaezenie pow. nalezy rozumiec pow.

W miesiacu maju zdarzylo sie. ogolem 68 gradobid. Najwie-

ksze dnia 16 obejmowalo 44 grainy. I tak dnia 16 maja zanoto-

wano gradobicia w gminaeh: Moszczcnicy w pow. bieckini. .Irzie-

rzanach w pow. borszczowskim. Strzalkach w pow. bobrskhn. [!rze-

zanach, Koniuchacb, Posuchowie, Rajn, Szaranczukach i Wierzbo-

wie w pow. brzezanski.n. Boryniezacb i Ostmwie w pow cboriu-

rowskim. Ostapiem w pow. grzymalowskiin. Ilrlenkowie. Kozowee.

Olesinie, Siobodzie zlotej, Teofiju'dee i Wiktor.'.wce w p..w. k..z..w-

i Luce wielkiej w pow. mikulinicekini. .1 ustvnowco. Nowosi<»lei'.



icv wielkiej. Borkach wielkich. Denysowie, Kipiaczce. Jo-

Kupezviieach. Poczapincacb i Toust<ilui>ai w pow. tarno-

Zazdro'sci w pow trembowelskim, Bieniawie. Malowodach
rcu w pow. wisniowi'/.yckiin. Dnia 24 maja nawiedza gra-

gminy: Hawlowice dolne i Hawlowice gome w pow. pru-

kini. Baw.-rmv. Luke w irlka i Myszk owice" w
]

..ow. niiki ilinieckim,

Justynowke. w pow. podl I .j-k im. "Lis.>wce w pow. tlustec kirn. Dnia
?9 maja 8 grain: Pog< i.-wskini. Kanczu^
N pow. k^tecki:m :K v rv). Radruz w> >w. niemi row ski in. Brzrs/.czr.

3rujec, Plawv i Z;,1,m,v.(. reimskim
doczowskiin. D nia 30 m

Im/o'nV
w p>\v.^ budzanVw-

.rz-'wurskira'. P iv..-ni<v.ni'l ,-sraionickiIra. Wn,
31 maja: Kozv w pow. lVlaUk im.

Miesi^c e;serwiec c dznar za sie
i
uz znaczn a il..»seifi <rradi»bic.

storych ogolein bylo 296. Naj wi^ksze pr/vpaiil > dnia 21 iobcjim-
ivalo 63 grainy. gradubj, rwcu zda-

.'zviy sie. dnia
!2. obejmi ija.ce i, dnia 7 czerwca 43 -minv

dnia 12 grain 36
Dnia I czerwca zo:staJ d ntkiiietv gradobiciem Glinik raar

wlaki w pow. .-ii, k.m . Dni a 2 ezeii-wca f)S irmm: Beia'jmv.' I S ii-

Ivnin. CWopiat vn. Myec
•m

-

'

' senlHv.

Oleksin,

Wvzlow.
kuwc'i'^'w

i' Zniatyn

5zczowskira.

Z

Bu p'.'w. brud z'kint, lia-

iiice. Gwozdzie Sl„bodka
x.lna i Trofanowka w

]

•kirn, Tyszkowce w povir. hor".UMiskit n. Niclira-, ,1a w
|
»l.w. luba-
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Klecz§ dolna.. Radocze> Rokow ,Tomice

wickim. Dnia 4 czerwca: Wierzbowiec w pow. horodenskim. Dnia

5 czerwca zanntowano ^radobicic w 14 gminach: w Biericzycach,

Bolcniu, Bosutowie. Krzeslawicach, Luboczy, Mogile. Wadowie
i WVgrzcaeh \v pww. krakowskim. Gorze ropczyckiej w pow. rop-

czvckim. Turbii w pow. rozwadowskim. Kurzynie wielkiej i Ula-

nowie w pow. ulanow»kim. Kosowej w pow. wadowickim i Gorzv-

cach w pow. zabneriskim. Dnia 6 czerwca w 3 gminach: w Cho-

towej i Glowaczowej vv pow. pilznniskini. Cblewiskacb w pow.

samborskim. Dnia 7 czerwca przypada znaczniejsze gradobicie, obej-

mujace 43 gminv: Miihlbaeh i Snkol-'.wke. w pow bobrskim. Bu

szcze, Hinowice,* Narajdw, Plieh<5w, Poruczyn i Rekszyn w pow.

brzezariskim, Czahrow w pow. bursztyriskim, Borynicze, Chodorow,

Oryszkowce, Strzeliska nowe. Strzeliska stare i" Zairawe w pow.

chodorowskim. Szulhanowke w pow. czortkowskim, Kopaczyrice.

Probabin i Tyszkowce w pow. horodenskim, Glinne w pow. kozow-

skim, BiaJa,. Brzuchowice, Dunajow i Dusanow w pow. przemyslari-

skim. Dolinianv, Firlejow. Lubsz§, Metne. i Podburze w pow. ro-

hatvriskim. Bifckowice i Kowenice w pow. samborskim. Cebrow.

H..i-odvszcze. IbrowM-e. Kurowce i Pleskowce w pow. tarnopolskim.

Mozane. Nesterowce.Li>.

ZanjzuTIi";
t!.l>trckim. IlodoW.

6w w pow. zboruwsk
grad i Wyspe w pow. rohatviiskim.

iow. chrzanc .wskim. Dnia 12 es

gmiii: Cygany w pow. borszczowsk
Izkim. Nara jow. Plichow. Porur:

zvnn-okim. Albi-oxy,-. IVd/.wiViv.vnU'c i W'ole mab
iu;kim. Nasrasuw w pow. mikulinieckim. Ko^inicrz

r pow. potockim (Potok zloty). Kiala., Br/.wcbowi,

ni'tvLkim.'lVlallk.^T^^^^." T p^v^rm'}'" is!



rialskiiii. Jasien w pow. hm-skim. KaJiu

. C/elatyce vv pow. pruehniekim. Urze-

i Rokow w pow. wadowiekim. Dni;

wnv i Miihlnach w now. bobrskim. Uk-

lin: Dubie i Ja

,',dke janowsk;

im, Chlebiczyi



zdrosc w pow. trembowelskim. Zlotniki w pow. wisniowezyckim.

Dnia 30 czerwca: Budzanow w pow. budzanowskim.

W miesia.cu lipcu przypadaja, najwieksze i najliczniejsze gra-

dobicia, ktore zdarzaly sie. prawie codziennie i objejy ogolem

457 gmin. Xajwirksy.o -rati .liirie. obejmuja.ee 73 gminv. Jprzvpada

dnia 16. Znaczniejsze byly: dnia 4 lipca 41 gmin. dnia 14 — 68

gmin, dnia 15 gmin 32 i dnia 17 gmin 69. Dnia 2 lipca zanoto-

buskim, G-wozdzcu starym w pow. gwozdzieckim, W'vszatvcacli

w pow. pi-zeinvskiin i Firlcjmvre w pow. zloczowskim. Dnia 3 lipca

nawiedza gradobieie IS gmin: Ponikuwicy. i Wysocko vv pow. brodz-

kim, Czerkawszezvzne w |mhv. czurtkowskim, Dojazdow. Luczanu-

wice, Wadow i Zeslawice w pow. krakowsknn. haworow w pow.

w pow. wisnickim. Dnia 4 lipca o)

Bolszowce. Bouszow, Byblo. Koukolni
nowe i Skomorochy stare w pow. bol

rodyriawice w pow. bobrskim, Czech
Ludwikowke. Podmichalowce. Sarnki

srelniki w pow. bursztyriskim. Kozlco

skim. Podliski w pow. ehodorowskin
uwuzd/.icckini. Delejow i Meduch§
w pow. horodeiiskim, Slobode zlota.

skim, G-rabowiec i Nastasow w pow.

stawice ad Holhocze w p (,w. podhaj.

woloczvskim. Koniuszki w pow. roba



mcn^im. Koy'i^.o. K.Kivniu i Roman.'.,

m. Czumalaol/i Xowikach w pow. zbaraskh

czowskim. Dnia 10 lipca w 2 gmiuach:

eauowskim i Probuznej w p >w. l.usiatvri>

J -minach: Etazniowie w pow. brodzkim ,

iiskim. Dnia 18 w Moszezonicv w pow. bi.

(Bireza). Dydnie i Stara. wies w pow. brzoz.-wskim. Iiaehow. Du-
bieeko. Niena.lowc. PrzodmiosVie dubirc-kie. LVczpol. Buska wies.

Sliwnice; ad Dubiecko w pow. dubiockim. kobvlany w pow. dn-

kidskim. L.izne, w pow. gorlickim. Poln? w pow: grybowskim. Bo-

ratvn. Chlopiee. Jankowic. . Tuczempv w pow. jaroslawskim. 01-

piny w pow. jasielskim. Rulowico i Ma'lec w pow. k§teckim (Kety),

nizankowiekim. Lulx-z,- w pow. pil-

Hawlowice -orne. Kramarzowke. Prucbnik
os. Unk.ot.nec. Tuliu-lowv. Tyniowice i We-

pruchnickim, Korvtiiiki. Kos
wire. Pikulice. Ui'kowice. W*
sKim. Dobkowice.' Dmvtrowic

wie w pow. cz..rrknwskiin. B..ni.>wi<»ac:h. Falkenbor-u i Tarnawii
w pow. dobrmnilskiin. Albi-owrj. Ulm-L-wir i Soninie w pow. Ian

ciu-kim. Kulawio u ,ow. moste'ckim Mostv vvielku-j. Xizankowi
each. Sranislaw.-zvku i Widunicacli w pow. nizankowiekim. Ba
konozycacb-Krownikaoli. I'.uszkowieaeh. Bu.zkowiczkach i Przeko

<v,'wce w p . tysdwee i Tv-



jo\v4 Kurnimv. Pn.halnn. Strzvlcz, , W.erzl.ou re w pew. homd,

'skm,. .hl,!,.nmv. Kopvc/.viic... Nizborg now v. Niiborg stnry i U<

sly w pow. kopyoByniecki.n, Hems/.owy w'pcw. mieli.ickini, *,-.<

Stupki! Tanv pr»r ! Z^tmIm'i'.Y p
l !w.\ai-n.

1
H 1 l>k,nu Chniu'lnu,. I-

Krvkuly nnw..,' Rrvkul, st.-ir.-j. ('l.mirl.'.wky. X:, !,./« i Za/dr, >sr w p.

Ktynowce i Zb<

w pou. /al)l..tmvskn



(ii)

(Musty wielkie). Holotki i Szelpaki vv pow. nowosielskim (Xowe
sioloj. Brzeszoze. (irojee i Hann^ze w pow. oswiecimskim, La.ki

dolne w pow. pilzneiiskim. Kopan i Swirz w pow. przemyslariskiin.

luwce w"pow. zbaiMskun. I Mi, a 20 li pea nauiedza -radobu-io 13

ginm: Tworkowe. w pow. brzeskim. Su-kldwke. gorna w pow. jasiel-

Dzut'k^w
'

w 'pi'.u-.
,.!,,'', vl'sRim. 'W/vxnoTpow. i-oprxvrkim. Szmit-

kow w pow. sokalskim, Doling w pow. tlumackini. Czernicchuwec.
Li-i.-.v.\ nc«-. Su'iii.u-li.'.wk.; 1 S/.viy w p >w . zbaraskitn. Duia 22 li-

pca 2 ^niiiiv: Czerwonogrod w puw. thisteckim i Loszniow w pow.

e. gradobicb

Suszczynie w pow. mi-

Bliaieekim, Pobiedniem" w pow. sanockim. Dyczkowie i Krasowce
" pow. tarnopolskim. Boryc/.owce. Loszniowie i Trembowli w pow.

'eiBboWakira, Ceemieohoweacb w pow. zbaraskim i Urlowie w pow.
jorowskim. Dnia 24 lipca w Ostrowcu w pow. lubaczowskim. Dnia
J lipca ubejmuje gradobicie 18 gmin: Cwitowy i Osowce w pow.
uezackim. Rusi'low w pow. buskim. Zobrzydowice w pow. kalwa-
ftskim, Lubocze w pow. kraknu-ski.n. Grzydc i Laszki inurowane
pow. iwMwakim, Lowczmvck w pow. tan.ouskim, Lomne. Rdzawe,

'nia 2(1 lipca 4 -inmv: Sosol/ovke w pow. czortkowskiin. Stoma-
n w pow. sokalski.ii. Lykawieo w pow. wadowiokim i Ottindw

nk:. nn kirn (
-'! /.,',

'."
v'' ' \n!!!!as't (' iVA^un^^ildhuL-z.

w",

1

:::

l)yck'i.n.

*£%£* lie wudkim Tmu!!
1i. Lubieni

-ktm.

i. Ra

V

Kopk'r

•zvckiej i Wul
w. medoiiiekiii]

36 'niedzwied/.kioj

l (Medoiiice). Bmojil

kim, Kwikowcach
!

'i Uik'ov

1
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each w pow. drohobyckim, Suszezynie w pow. mikulinieckim. Ro-

zniatowie w pow. rozniatowskim i Romanowce w pow. tarnopolskim.

W miesia.cu sierpniu zdarzaja. sie. juz tylko drobne gradobi-

eia. obejmuja.ee ogc'lem 31 gmin niianowicie: dnia 2 nawiedza grad

13 gmin: Biecz i Korczyn§ w pow. bieckim. Kamienic§ dolna. i Kle-

cie w pow. brzosteckim,' Nieglowiee w pow. jasielskirn, Krzywaczk§
w pow. myslenickim, Oswi^cim i Rajsko w pow. oswieriniskim.

Gorzejow§ w pow. pilzneriskim, Wroblowice w pow. podgorskim,

Lusine w pow. skawiriskim, Kr616wk§ i Trzcian§ w pow. wisni-

ckim. Dnia 3 sierpnia 6 gmin: Wiszenk*; w pow. janowskim, Brzy-

scie w pow. jasielskirn, Graboszyce, Podolsze, Przeciszow i Zator

w pow. zatorskim. Odta.d notowano tylko drobne gradobicia, nawie-

dzaja.ee jedna. lub dwie gminy. Dnia 15 sierpnia zdarza si§ gradobi-

cie w L^zynach w pow. zmigrodzkim. Dnia 7 sierpnia w Podgrodziu

w pow. rohatyriskim. Dnia 9 sierpnia \v Siennakowcacb w pow.

czortkowskim." Dnia 10 sierpnia w Dyczkowie i Ivrasowee w pow.

tarnopolskim. Dnia 1 1 sierpnia w Dyczkowie i Krasowce w pow.

tarnopolskim. Dnia 12 sierpnia w Harikowcach w pow. sniatyiiskim.

Dnia 15 sierpnia w Biskowicach w pow. samborskim i Ostobuzu

w pow. uhnowskim. Wreszcie dnia 18 sierpnia w Romanowce i Slu-

pach w pow. tarnopolskim.

Z powyzszych danych widae. iz pierwsze gradobicie zdarzvlo

sie dnia 16 maja ;i ostatnie dnia 18 sierpnia. Miosiaeami. obhtu-

jajCymi w najwieksza. ilo^t- gradobic sa. czerwiec i lipiee. Najwie/-

ksze gradobicie, obejmuja.ee 73 gminy przvpadlo dnia 16 lipca.

W porownaniu z rokiem poprzednim, rok 1908 odznacza sie

wielka. liczba. gradobic" i przewyzsza go znacznie tak co do ilosci

jak i rozleglosci. Gmin clotkniyrveh gradobiciem bylo ogolem 852

ach; poniewaz jednak dwukrotnie notowano grad w 119

ykrotnie w 25 gminaeli. czterokrotnie w 3 gminach,

a piejciokrotnie w 4 gminach. przeto wiec roznych gmin nawiedzo-

nych gradem bylo 658.

Najwieksza. ilosc gradobic- zanotowano w pow. tarnopolskim,

gdzie bylo dotknietych gmin 21. W powiatach: buczackim. kra-

kowskim i zbaraskim bylo po 15 gmin nawiedzonycb gradem. W po-

wiecie brzezariskini i trembowelskim po 14 gmin. w pow. przemy-

skim 13 gmin. Nastejmie po 12 gmin nawiedzonveh gradem bylo

w powiatach: borszczowskim. brod/.kim. horodeibkim, radymnenskiin

in'-P



Spostrzezenia

pojawow w swiecie roslinnym i zwierz^cym,

wykonane w roku 1908 w Ozydowie

Juliana Hawrysiewicza.

Pojawy w swiecie roslinnym.

Nazwisko roSliny listnieuie ^-'l"'" ^""^i

Agrest »
Akacya

Bez czarny

_

Sambucus niyra 15. IV. 5- VI. 23. VIII. 19 X.
i

Bez turecki

Borowka czernica



«..»•»"
k

"!:r ;!;i

1,

r;::::;, -tr'

Brodawnik lekarski mlecz, za
bie OCZV T,n;i.,;,c„m onichiuh

Ofticinelles I'fart'enrOhrlein

»•»'• — "
Brzoza biaia

*.,V. .V

Chmiel
2. V. 2b VI. L6 vin. 23 X.

Czarnoklon
•*

Czereincha (kocierpka)
,,.,v a v.

Da.b szypulkowy
,,,

Dajb zwyczajny
,6.'v. 2,v

Dereri wlasciwy
„,, .,v. ,,v„, 2O.X

Fiolek wonny
.< m. i, ,v

Gt6g bialy
2s,v B.v' „. TO .a

»

Grab

Groch siewny
,,,, a,v. ,,v,„.
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•

kw
:if- ;:=;„ "";£r"

Grusza

UV
Li.r caprea ,, .J ;,,,

Jablorf
2. V. 15. V. 28. VIII. 14 X.

Jarzab pospolity

Gemeine Eberesche
3,,v. ,,,!,,,, 16.,

Jaskier ziarnoplon
,,,

|

a.

Jasmin

(

l>i,il.<-l, Iphus coronarius 29. IV. 5. VI. - 21. X

Jesion
12. V. 29 IV. ,o.x.

J««™^J«y
n attH9Mm 29. IV. - aa vii.

Kalina
^Jj-f,,o-„ lw , Opuh,„ 6. V. 15. VI. 29. VIII. 18 X.

Kasztan dziki
,5.1V. ,,v, „,,*. ,„.*

Klon zwyczajny
- . X

Kminek
26 V. 8 VII.



Nazwisko ro.liny '"•*«'•
k

tif" ;I;;;r:;;;

0|

f:r

Kniec blotna (kaczyniec biotny)
Ciltha palustris 6. IV.

Koniczyna iakowa

Wiesenklee
29. III. 2. VI. - -

Konwalia lanuszka

M«JgI"ckchen
'""""

|
»*

Kukurydza
Zea Mays 15. V. - 26. VI11. -

Len siewny
2,V l8.V,l

-

7
',^././., areUana

Lipa drobnolistna
9. V. 28. VI. - H. x

Malina
lluhu* Idaexs ,,,. SO.V. ,v„ **

Marchew pospolita
16. V. - - ^

Morwa biala

Narcyz
8.,V. ,6 V.

Olsza czarna
..v. ,, ,v. - H.S



Pierwiosnka pospolita

Pierwiosnka wieksza
I'ri,,.,,!., ,I„tior

Hohe Primel

Piwonia lekarska

Podbiat pospolity

Porzeczka

Poziomka jadalna

Przyluszczak trojanek

25. III. 5.

2. IV.
j

14



Nazwlsko roSliny lisI„ieni e
k

"'::;r ass u,,

^,
nie

R6za ogrodowa „ <„,..,. 20. X.

Sliwa
,, ,,, Hi X.

Storczyk szerokolistny
" 23. V.

Szakhik kruszyna
Rhtntnms lr«n<i«ht

Breclifaulbanm

21. IV. -

Tarnina
,,

Topola czarna —
Trzesri

2.V. ,,v „v„ „.,

Trzmielina
25. IV. - ,.,

Wawrzynek (wilcze lyko)
- 6. IV.

Wiciokrzew
85. IV. 11. VI.

Winograd winorodny ,v 1U. VI.

Wignia
,,, „,v„ ,,v



kw
»!f" ,i& 0,

t"
H "

Zawilec gajowy - 1. IV. -
1

-

Zieniniak psianka
J 5. V. 22. VI. 16. ix.

Zyto jare
21). IV. - 2*. VII. -

Zyto ozime
6. IV. 1 VI. 17. VII.

Zywokost lekarski
,v, _

w, y „„, ,,,„„,„, m.i. s.n,

- ,,:,

Brzost
28 iv -

Mak
- »* '-'» -



Pojawy w swiecie zwierzecym.

Nazwisko ptaka CM przylotn c—

.

Bekas Krzyk
28. III.

Bekas slonka
Scolopax ruxticola «,„,. -

Bocian bialy
Ciconia alba 31. III. 26. VIII.

Cy
Jn,?*querquedu1a 26 III. -

Czajka
23. III. 5. X

Dudek

Wiedehopf
20. IV. -

Gaj6wka pierwiosnek
Silvia Jitis 22. IV.

G$& gfgawa
8. III. -

Jask6lka dym6wka
18. IV. -

Jask6»ka okr»6wka
Hit-undo urbiea

llau.ssrhwalhe
22. IV. 18. IX



Nazwisko ptaka Czas odlotu

Kaczka dzika (krzyzowka)

Wildente
16. III. 4. X.

Kukulka
n,. "

Pliszka biaia
29. III. 3. X.

Pliszka zolta
MotneUUi flam

Wiesenbuchstelze
3. IV. -

Pokrzywka slowik
5. V.

Przepiorka
2. V. -

Skowronek rolnik
2 III. -

Szpak
20. IV. -

Wi|Ra
1. V

Z6raw ,u,



Czas pierwszego pojawa

Nietoperz myszatek
Vi.-prrtilio ni minus 16. IV.

Nazwisko piazu Czas pierwszego pojawu

Jaszczurka zwinka
La errfa agiUs ,.v.

Zaba jad»6wka
2. V.

Nazwisko owadu C«s Pierw^ ,*_

Bielinek kapustniak
15. V.

Chraba^szcz
Mttofonthii vulgaris ,,v.

Niestrz^p glogowiec

>

Aporia Cr«tan,i 10. V.

Pt kr6]
°yZui on ,,v.



-— **

Rusalka Pawik

Pfauenauge
,,v.

Rynnica topol6wka
.T.

Swierszcz polny
,.

Trzmiel
25. IV.



Dodatek do spostrzezeri fenologicznych
w r. 1908.

Glmvna vregetacya tego roku (1908) rozpoczeja sie. dopiero

na pocz^tku kwictnia. a to /. tego powodu, iz pocza.tek wiosny byt

do^c zimny i snohv.

czaj ostra. wszvstkir orz.-cliv |, ,prz. n.arzaU i d.-pirro in.isialy z ko-

narow nowe galav.ki i liscir' wvpu.s/.czar. "Sliwv ( rnunm ihwmtiru

tego roku kwitly ale nie rodzily.

W Iqcznosci z poprzedniemi uwagami nale/.y dndac, iz w inie

siacu czerwcu dnia 13 i mie.siacu lipcu dnia 1 w wschodniej Ga
licyi zdarzyly sie. silne nocne przvnirozUi. kloiv wymrozily ni<"



Materyaly
do fizyografii krajowej.

Dziat II.

Materyaly zebrane przez Sekcye zoologiczna i botaniczna.





Zapjski grzyboznawcze
z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory

Bolesiaw Namysfowski.

ych owcoei
silki.-ni Km

Im

si§ zaStycz
} Czarn

i
li i\ t i miI,„.

, sz k u mia dolinami Prutu

horskim do najuyxszyeh dlmverla 'I>();)8> luh cick.-.wvcli pud wz ff]§-
dem botanicznym szczytow. Zbieranie materyafow ponad g6rna. ^ra-
niea lasovv w krainie kosodrzewu i na pofoninach umuzliwii mi
tylko point w w krajowej Stacyi butaniczno-rolniczej na Pozyrzew-
skiej; kierownikowi jej Panu I. Szyszylowiczowi zagoscin§, z kto-
rej korzystaiem w ciagu mego pobytu na poloninach, serdecznie
'Izirkuio.



Gwiazdka oznacza »-atunki nie wvinienione dotvchczas dla
3-alicyi, cyfry rzymskie czas zebrania, litery K. R. i B' N. grzybki
ebrane wspolnie z kolega. Rouppertem.

Myxomycetes.

Dictyostelium Bref.

acoroides Bref.

)dowano na odchodach
nek morskich w pracowni bot. prof. Janczewskiego.

Frank/a Bruncb.

Fran kin Alni Bruncb.
pospolita na korzeniacb olsz nad Rudawa. i Olszq pod Kra-
kowem; zbieralem ja_ tez nad brzegami Prutu na korzeniach
Alnus incana na Zawojeli i w Woroehcie 1907 r. VII, VIII.

Fuligo Hall.

3. Fuligo optica L
na starym pniu.

4. Trichia fallax Pers.

na gnij%cej galyzi mi

Fungi.

P eronosporineae.

Albugo Pers.

lbii#o Candida Pere.

a) na Cochlearu
bylowska

i armoracia. Delatyn, zb. p. Micba .in. P^
b) na Capsella h, obok dw< >rku ezar-

oohonkiego. VIII.



Phytophthora de By.

6. Phytophthora infestans de By.

na Solanum tuberosum;

Zabie. Woroobra; pnspnlita w powiecie

P/asmopara Scbrot.

7. Plasmopara liivea

b) na Au(j<

Zagorzany. IX.

Plasuiopara pusilla de By.

na Geranium pratense L.

miedzy Zagorzanami a Moszczi'iiiea.. Gatunek ten podalem

w zapiskaeb z ukolic Krakowa pud niewlaseiwa. nazwq Plamio-

pura pijt/waca ticlmit. wskutek uzvcia jako podstawy nazwy

Sclu-r-tera z dziela p. r. ..Die natiirlieli. Ptlanzenfamilien".

w tym wypadku mnylka Sebrotera byhW.rodlem mojej. Na-

lezv \vi§e nazwp /'/. pippnufa / ukolie Krakowa, zmienic" na
/'/.' /,«.*//« de By. IX.

Peronospora Corda

1). Peronospora Lamii A. Br.

Pra.dnik Czerwony.
10. Peronospora effusa de By

na Chenopodium album.

Zabie. Dora.

11. Peronospora parasitica d<

na Capsella bursa paatoris.

Mucorineae.

Afwcor Link.

Mucor racemosns Fres.

na owczym sense (bunda) w staji

okolo 1400 m.) pod Ilowerlu.. tvv'urzyl liezne zarudnie i cysty.

W pracowni bot. Uniw. Jag. na rozniaitych p
<



Rhizopus Ehbg.

Rhizopus nigricans Ehbg.
Nierzadki w Krakowskiem; spotyka sie. gldw

Thamnidium Link.

. I bamiridium elegans Link.
Pospolity na odchodach krolikow, rzadszy na
melokrotnie widziany w tutejszej pracowni \

14. Pilaira anomala Schrut.

Pokazala sie. na odchodach koriskich w pracowni bot.; nalezy
do rzadszych w Krakowskiem pleSniakow.

Pilobolus Tode.

Krakowskiem.

Chaetocladium Fres.

T. Chaetoi Jadium Jonessi Fres.

Na plesniakach w Krakowskiem nie cz§sty

Piptocephalis de By.

J. Piptocephalis Fivscniana de By.
Dosd pospolity w Krakowskiem pasorzyt plesniak
koriskiej

Syncepha/is v . Tiegh.

chodach koni.

Hemiascineae.

Protomyces Ung.

20. Protomyces macrosporns Ung.



Protodiscineae.

Exoascus Fuck.

21. Exoascus Alni incanae Ktihn.
na Alnus incana.

Nad Prutem u stop Rebrowacza, Worochta. VII, VIII.
*22. Exoascus turgidus Sadebeck.

czarcie miotly

na Betula alba.

Dabie, Krakow (ogr. bot.. park Jordana), Skaly Panieriskie

B. N. i K. R.

Lachnea Fries.

*23. Lachnea fuscoatra Rebent.
Skaly Panienskie.

*24. Lachnea scutellata L.

Szpyci. Breskul, Tartarow, polonina P

Wysowa w pow. gorlickim
zb. kol. Kazimierz Rouppert; Skaly

Peziza Dill.

"25. Peziza Steplieiisoniana Rehm.
Na Scie,tym pniu.

Krakow.
*26. Peziza cupularis L.

Skaly Panienskie.

Zb. kol. K. Rouppert.

Lasiobolus Sacc.

bardzo rzadki.

Saccobolus Boudier.

iliperatus Berk. e. Br.

kiej w Krakuwie pospolity.



"29. Aseobolus imiiiersus Pers.

na odchodach koni w Krakowskiem dos6 pospolity.

"30. Ascobolus farfaracens Pers.

pospolity w Krakowskiem na mierzwie koiiskiej.

Sarcoscypha Fries.

Lachnellula Karst.

*32. Lachnellula chrysoplithalma Pers.

na szyszkach Pinus Pumilio

w krainie kosodrzewu. Szpyci. VIII.

Tympan/s Tode.

*33. Tv inpanis alnea Pers.

na Alnus incana. VIIL

Worochta nad Prutem.

Phacidiineae.

Rhytisma Fries.

•34. Rhytisma puiictatum Pers.

na Acer campestre. **~

Zagorzany, pow. gorlicki.

35. Rhytisma acerinum Fries

a) na Acer pseudoplatanus,

Worochta, Anl/i.'inz.i. Dora, .laremeze, Rebrowacz, VII, VI11.

b) na Acer platanoides, Zagorzany w alei parkowej bardzo

piekne okazy, *-**

36. Rhytisma salicinum Pers.

na Salix caprea.

Rebrowacz, Worochta, \1L1-

Plectascineae.



Meliola nidulans Cook.
na Icurinium VUia Idaea.

na poloninie Touste koto Mikulio/.yna zhieral p K. Hiippeiirai

Elaphomyces Nees v. Esenbe^k.

Choiromyces Vittad.

*40. Choroimynvs nxainh ilVunnis Vittad

w lesie d§bowym: Barysz, zbierai p. Stanislaw

Pyrenomycetineae

.

Perisporiales.

Sphaerotheca Lev.

U. Sphaerotheca Castagnei L.'v.

a) na Impatu ns I

Zagorzany.
b) na Mcbtwi»n-tn

Kwiatonowice, Zagdrzany.
c) na Hamulus L upulus.

Zagorzany.
d) na Plaatac/o w
Gorlice, Zagorzan y, Libusza, Glim.ik Ms
e) na AlrhnniUa >mlgaris.

w krainie pwlonin

f) na Spiraea ///»\aria.

'

Zawojela. Foroszezenka.

Erysiphe Link.

i'i. Eiysiphe Linkii Lrv.

na Artemisia vu!tr
Zagorzany.

VIII.

VIII.



43. Erysiphe tortilis Wallr.

na Cornus Mas, otocznie.

Skaty Panienskie, Bielany.

44. Erysiphe communis Wall.

Zagorzany, nad Ropa..

45. Erysiphe Galeopsidis DC.
na Galeopsls sp.. otocznie.

Womehta.

46. Erysiphe ('iclioriaceaniin DC.

Dora, Mikuliczyn otocznie.

!>) na Sy»>plii/tin» rurdutinn. <>1

Zawojela. Ardzieluza, Fereszcs

Gorlice
'''^

c) na Trifolium pratrt

Gorliee. Zagorzany, K
d) na <a/jsr//a hiirsit

/

Kleczany
ei na Hi/prriaim >jt"td

Zawjela. F«..vsz,-/,nk



Microsphaera Lev

50 Microsphaera Astragali DC.
Astragalus glyciphyllo,

3usza, Klecz*

51. Microsphaera
na Alnus glutinosa, otocznie.

Zagorzany y
52. Microsphaera Grossnlariae Lev.

na Ribes Grossularia, otocznie.

Ziabie yj]
Libusza j]

Uncinula Lev.

53. Uncinula Prunastri.
na Pnmus spinosa, otocznie.
w Zagdrzanach nad brzegami Ropy. I]

54. Uncinula Salicis DC.
a) na Populus nigra, otocznie.

Libusza.
I]

b) na Salix Capraea, otocznie.

Worochta, Rebrowacz, Ardzieluza. VIJ
c) na Salix sp.

Zagorzany. I]

Oidium Link.

*55. Oidium Kvoimni japonici.

>> Krakowie w kazdej porze roku bardzo pospolity.
*56. Oidium Chrysanthemi Rabenh.

na ztoceniach hodowanych w krakowskim ogrodzie botan
cznym. J

Capnodium Mont.

57. Capnodium salicimim Mont.
a) na Salix rapraea.

Zagorzany. O

58. Capnodium Tilia
na Tilia almi/o/iu

Zagorzany.



59. Capnodiuni Personi Berk. e. Desna.

na Corylus Avellana.

Zagorzany.

60. Cftpnodinm qncrcmum Berk e. Desm.

na Quercus Bobur.

Gorlice, Zagorzany.

Hypocreales.

Nectria Fries.

01. Nectria Ribis Tode.

na Kibes manshuricum.
Krakow, ogr. botan., zbieral Prof. E. Janczewaki. XII.

02* Nectria cinnabariiia Tode.

a) na zeschlej galezi.

Krywopole. *
™*-

b) na Acer pseudovlutninis.

Worochta. VII. VIII.

Po/yst/grr

Polystigma riibnini Tul.

na Primus doniestica.

Dora, Jaremcze, Mikulicz^

Kl^czany pod Gorlicami.

Claviceps Tul.

'/.>•

Dothideales.

Phyllachora Nietschke

I

* h \ llachoia jjraminis Fuck.

I'hyllaHiora Ti'ifoli

!i;i Tri folium repetis.

Zabie.



Sphaeriales.

Sordaria Ces. e. de Not.

'67. Sordaria fimicola Rob.

na inierzwie koAskiej w Krakowskiem dose pospolita

*68. Sordaria fimiseda Ces.

na inierzwie koriskiej w Krakowie dose pospolita.

Podospora Ces.

09. Podospora cnrvula de By.

w Krakowie na nawozie koriskim pospolita.

CoZero a Frass.

70. Coleroa Chaetoniiniii Rbh.

na liuhus sp.

Skaly Panienskie, Wola Justowska. XL

Herpotrichia Fuck.

71. Herpotrichia nigra Hart.

Zamslak. Kozmieska. VII, VIII.

b) na Juniperus nana Willd.

Zaroslak, Kozmieska. VII, VIII.

HowerSTzarSkkr'Breskul, Dancers, Kiziy, Szpyei. Turku}.

Sphaerella Ces. e. de Not.

'72. Sphaerella inaeuliformis Pers?

na Spiraea uhnitolia

Zawo ela. Ardzieluza. VIII.

Diatrypella



na Ala us incana.

Worochta. VIII.

Ustulina Tul.

75. Ustulina vulgaris Tul.

n;i < a minus betulus.

Krakow, ogr. bot.; Skaly Panieriskie, i

Hypoxylon Bull.

la pniach. Ill, x.

70. Hypoxylon multiforme Fries.

mie-dzy Worochtq, a Tartarowem.

Daldinia de Not.

VII. VIII.

77. Daklinia concentrica Ces. e. de Not.

na Betula alba.

na korze Ahius incana.

miedzy Worochta. a Tartarowem.
na korze drzew., Wysowa w gorlickiem zbieral. ko

X.

VII, VIII.

1. Kaziinierz

Basidiomycetes

Hemibasidii.

Ustilagineae.

Ustilago Pers.

78. Ustilago neglecta Niesl.

na Setaria viridis.

Zagorzany.
7',». Ustilago utriculosa Tul.

na Polygonum lapathi folium.

Zagorzany.

80. Ustilago Avenae Pers.

VIII



81 Ustilago 3Iaydis Tul.

na Zea Mays.
Delatyn, zbierala p. Michalina PrzybyJowska. VIII.

Uredinales.

Chrysomyxa Ung.

82. Chrysomyxa Rhododendii DC.
na Rhododendron myrhjolium VII. VIII.
Kizly, Hovverla, Dancerz, Breskul, Pozyrzewska. Przedemn^
zbierat ten gatunek Rehman (patrz Raciborski : Materyalv do
flory grzybow Polski).

83 Chrysomyxa Abietis Wallr.
na Picea exelsa teleutospory.

Zaroslak, Kozmieska. VII. VIII.

Cronartium Fries.

*84. Cronartium ribicola Dietr.
a) na Ribes rubrum teleutospory
Pradnik Czerwony. T IX. X.
b) na Ribes hileyn folium X pnnctutum teleutospory.
Krakow ogr. bot.

'

IX. X.

Coleosporium LeVeille.

85. Coleosporium Synantherarum Fres.
a) na Petasites officinalis, teleutospory
nad Ropa., Zagorzany, Zawojela, Ardzieluza. VIII. IX.
b) na Tussilaqo Farfara teleutospory;

Gorlice, Zagorzany, Libusza,
'

IX.
Worochta, Tartarow, teleutospory. VIII.

80. Coleospoi iiiui Seiieeionis Fres.
a) na Sena-io Fuchsii. teleutospory.

Ardzieluza, Zawojela, Fereszczenka, Worochta, Rebrowacz. VIII.
Zagorzany, teleutospory. IX.

87. Coleosporium Campaniilacearum Fr.
a) na Campanula Schntchzeri, uredospory.
Kizly, Szpyci, Pozyrzewska. VII, VIII.
b) na Campanula sp.. teleutospory,
Zagorzany. IX.

oo. Coleosporium IMiiiiMiitiireamm Fres.
a) na Euphrasia officinalis, uredospory. IX.
Libusza, Kobylanka,
ua Mcbnnpyrnm /tnuorosiim, teleutospory.



Melampsora Cast.

89. Melampsora Salicis Capreae.

Zagorzany. IX.

90. Melampsora aeciilioitlen Schrot.

na Popidus alba, uredospory.

Gorlice, Kobylanka, Zagorzany. IX.

91. Melampsora Circeae Schum.
na (Jireara hdrtiatia. uredospory

.

Zagorzany. IX

92. Melampsora tremiilae Tul.

na Populus tremula. umlo- i teleutospory.

Kobylanka IX-

93. Melampsora Padi Kunz. e. Sehm.

na K;nni* fadus uredo i te]euto,p„rv.

Gorlice, Zagorzany. IX-

94. Melampsora Helioscopiae Cast.

na fiuphorhia *p. uredospory.

Pospolita w Gorlickiem, '
IX-

9">. Melampsora Hypericorum Wint.

na Hypericum alpinum. uredospory i teleutospory.

Dancerz. VII, VIII.

Gymnosporangium Hedw.

96. Gymiiosporangium jiiiiiperiiiuni L. aecidia

Woruohtt I)!'.ra!'"lar(>tncze. Tartannv. Woronienka, 2abie, .U-

sien. Puzvr.ewska w ogp.'-dzic hot. roln.

;

VII, VIII,

w okolicy Gk)riic pospolite, Wysowa na wegierskiem pogra-

niczu. zb. kol Ivazimieri Ronppert.

Uromyces Link.

97. Uromyces Alchemillae Wint
a) na AhhennUa mdgan*.



100. Uromyces Orobi Pers.

na Vicia Faba, uredo i teleutospory.

W okolicy Gorlic wszgdzie bardzo pospolity.

101. Uromyces Genistae tiuctoriae Pers.

na Astragalus ylyciphyllos, teleutospory,

Kleczany, Libusza. Zagorzany.
102. Uromyces apiculatus Schrot.

na Trifolium pratcnse uredospory.

K wiatonowice, Zagorzany.
103. Uromyces Pisi Schrot.

a) na Visum sal/runt, teleutospory,

Gorlice, Zagorzany, Kobylanka.
b) na Lathyrus pratensis, teleutospory.

Kobylanka, Zagorzany.

Puccinia Pers.

104. Puccinia fusca Relhan.

Teleutospory zbieral w kwietniu kol. K. Stecki.

Bielany, Skaly Panieriskie. V, VI.
105. Puccinia Ca rids Schum. f. aeeidialna,

na Urtica dioica.

Pozyrzewska. VII.
106. Puccinia congloinerata Kze e. Schin

na Homoyyiir <ilj>inu. teleutospory,

Pozyrzewska. VII.
107. Puccinia Prcnanthis Wint.

na Miilijidhnu <i!j,nmin. teleutospory.

Zawojela. Rebrowacz, VIII.
108. Puccinia Violae DC.

na Viola sjo., uredospory.
Worochta. VII.

109. Puccinia Asteris Duby
na Cirsiuhi <>L:r<ic<inn. teleutospory.

Zawojela. Fereszczenka. VII. VIII.
110. Puccinia Noli t&ngeris Corda.

na Impat/n/s Xoli m< hint/en . uredospory,
Rebrowacz. Tartarow. ' VIII.

HI. Puccinia Silenes Schrot.



112. Puccinia Epilobii tetragoni DC.
na Epilohium montamim. urodo i teleutosporv.

Zawojela. VIIL
113. Puccinia verrucosa Sehulz.

na Salvia glutinosa, teleutospory,

Worochta, Woronienka, Jaremcze. Mikuliczyn, Tartarow. VIIL
114. Puccinia Caryophyllacearum Wallr.

na Stellaria nemorum teleutospory.

Po*yrzewska. VIIL
115. Puccinia Polygonii Alb. e. Schw.

na Polygonum Convolvahix. uredospory,

Zagorzany. IX.

116. Puccinia obtusa Schrot.

na Salvia verticillata, teleutospory,

Zagorzany. IX.

117. Puccinia Polygoni amphibii Pers.

na Polygonum amphibium uredo- i teleutospory,

Zagorzany IX.

118. Puccinia coronata Kleb.

na Avena saliva.

Zagorzany. IX.

119. Puccinia graminis Pers.

a) na Berberis vulgaris, aecidia,

Zagorzany. IX.

b) na Lolium italicumwjsinnem na walekolejki gorskiej, uredosp.T

Fereszczenka. VIIL

120. Puccinia Poaruni Niels, f. aecidialna

na Tussilago farfara.

Zagorzany. IX.

Worochta, Woronienka, Tartarow. VII, VIIL

121. Puccinia Galii Pers.

a) na Galium M>,/lti(i<< teleutospory,

Kl«ozany.
' P y'

IX.

6j na Galium sp. teleutospory.

Rebrowacz. VIIL

122. Puccinia Menthae Pers.

a) na M eutospory,

Gorlice, Kobylanka, Siary, Ropica, Zagorzany. IX.

b) na Mentha silvestris, uredospory,

Zabie, teleutospory, Zagorzany. IX, VIIL

123. Puccinia (ompositaium Schlecht.

a) na Cirsium oleraceum, teleutospory,

Zagorzany. IX-

b) na Taraxacum officinale uredospory, nieco teleutospor.,

Moszczenica. LX-



itospory. '

Zagorzany. ]

d) na na Lactuca muralis. teleutospory,

Libusza, Kwiatonowice, Zagorzany. ]

ej na Lappa minor, teleutospory,

Libusza. I

f) na Cirsium arvense, uredospory, Worochta, teleutospory,

Gorlice, Moszczenica, Zagorzany. V
g) na Hieracium sp. uredospory.
Breskul. zb. Dr. F. Blonski. VI

124. Puccinia asarina Kze.
na Asarum europaeum, teleutospory,

Kwiatonowice, Zagorzany. I

Bielany (teleutospory) zb. K. Rouppert i B.N. I

Cafyptospora Kuhn.

Vitis Idaea, teleutospory,

Polonina Touste koto Mikuliczyna, zb. K. Huppental.

Phragmidium Link.

126. Phragmidium Rosae Alpinae DC.
na Rosa alpina, teleutospory.

Ardzieluza, Zawojela, Rebrowacz. -

127. Phragmidium Poteiitillae Pers.
na Potentilla aurea, uredospory,
Dancerz, Pozyrzewska.

128. Phragmidium Rubi Pers.

na Rubus sp., teleutospory.

Zagorzany.
129. Phragmidium Rubi ldaei Pers.

na Rubus Idaeus, teleutospory.

Zawojela, Swynne. Zagorzany nad Ropa. VIII
130. Phragmidium subcorticium Wint.

na rozach dziko rosnaeyeh i hodowanych, teleutospory,

G-orlice, Siary, Kleczany, Libusza, Zagorzany.

Triphragmium Link.

181. Triphragmium echinatum Lev.
na Mvum wutellina.

na Czarnej Horze zbieral Krupa (zapiski mykologiczne s

licy Lwowa i Karpat stryjskich),



Aecidium.

132. Aecidium Compositarum Mart.

na Doronicum cordifolium,

Pozyrzewska. VI1
:
VIIL

*133. Aecidium Aconitis Napelli DC.

na AconUum mulUfidtm,

Kizty, Szpyci, Dancerz, Howerla. Vlll.

134. Aecidium elatinum Alb. e. Schw.

na Abies alba. ,

Rebrowacz. Zaroslak, Pozyrzewska. Vll, Vlll.

Zagorzany. w lesie na Abies alba, czarcie miotly, bardzo pos-

polite.
1X -

Tremellineae.

Exidia Fries.

135. Exidia glandulosa Bull.

na korze Alnus incaua. __

nad Prutem u podnoza Rebrowacza, Worochta. Vlll.

130. Exidia repanda. Fries,

na korze Betnla alba.

Krakow, 1906, 1907. *> Ai -

Bxobasidiineae.

Exobasidium Woron.

137. Exobasidium Yacrinii Worwnin.

Howerla, Breskul, Dancerz, Szpyci, Kizty, Chomul, Pietros,

Zaroslak. Kozmieska, Mariszewska, Pozyrzewska, bardzo pos-

polity.
vll,

Microstroma Niesl.

*13H. Microstroma album Sacc.

na Quercus Robus. ^
Zagorzany, Gorlice. Siary, Libusza, Moszczenica.

Hymenomycetes.



Stereum Pers.

*140. Stereum rubiginosum Dicks,

na pniu.

Pozyrzewska w gornej granicy lasow.

Hypochnus Ehbg.

jei

Krakow.

Hydnum L.

142. Hydnum coralloides Scop.

na desce w cieplarni.

Krakow, 1897. okaz jest wlasnoscia. prac

143. Merulius lacrimals Wulf.
Krakow, Pra,dnik Czerwony; zb. prof. E. Janczewski.

Polyporus Mich.

*144. Polyporus betnlinus Bull.

na Betula alba.

Krakow ogr. bot.. Bielany, Skaly Paii. zb. Rouppert. II, III.

* 145 Polyporus pinicola Swartz.

pospolity na jodlach w lasach pod grzbietem Czarnej Hory.

146. Polyporus marginatus Fries.

nad Olsza, na pniach. XL
*147. Polyporus squamosus Huds.

na Pirus Mains.

Krakow, zb. Prof. E. Janczewski II.

*148. Polyporus igniarius L.

bardzo pospolity na mzmaityeli drzowach w Krakowskiem.

Boletus



. Lactarius deliciosus L.

pospolity w lesie Zagorzan

Coprinus Pers.

*152. Coprinus atramentarins Fr.

w Krakowie w sierpniu i wrzesniu. pospolity.

*153. Coprinus stercorarius Fries.

na mierzwie korisk irj \\ Kr I. /• - icm banl/.n

Rhizomorpha.

154. Rhizomorpha subcortical is Pers.

na prochnieja/rych drzewacli \v lusack czarnohorskich pospo-

lity; w Krakowskiem i Gorlickem takze. VII, VIII, IX. Rhi-

zomorpha ta nalezy prawdopodobnie do grzyba Agaricus

melleus (Vahl). Quel.

I,ycoperdineae.

Lycoperdon Tournef.

155. Lycoperdon caelatuin Bull,

na Krzeraionkach.

156. Lycoperdon foetidum Bonord.

w lesie pod Tenczynkiem.

157. Bovista ni^reseens \\

Zaroslak pod Breskulem <

Ludwinuw pod Krakoweo
158. Bovista plunibea Pers

Krzemionki.



Plectobasidiineae.

Scleroderma Pers.

159. Scleroderma vulgare Horn.
Tenczynek, Zagorzany.

Fungi imperfecta

Sphaeropsidales.

Phyllosticta Pers.

*160. Phyllosticta decipiens Massal.

na (jtdhim Mollugo.

Bielany. Wola Justowska. Gatunek ten znanym
cnych Wtoch.

"16 J. Phyllosticta Trollii Trail.

na Trollius europaeus.

Szpyci. Gatunek ten znanym jest tylko v.v Szko<

*162. Phyllosticta Ae^-opod'ii Allesch.

na Aegopodium Fodagraria*
Zawojela.

Sikormk. Bielany. Tyniec.
"163. Phyllosticta Violae Desm.

na Viola sp.

Worochta. Zarodniki 1

'

.> ii szerokie. 10— 12 ii

*164. Phyllosticta Zahlbruckneri Baiiml.

na Silene Zmvmhkii.
Pozyrzewska. Znana z Bawarvi i WVirH-r (

I'ivszI

'165. Phyllosticta Sambuci Desm.
a) na Sambucus Ebitlxs.

Zagorzany.
166. Phyllosticta populina Saec.

Zagorzany.

167. Phyllosticta quernea Thiim.V

wZagoivn .-h /.i ii ... 1 1 1 it l.iv th^ (

'168. Phyllostida Hsti'a«i-nlieola Mass.



Ascochyta Libert.

-169. Ascochyta Vibnrni Sacc.

na Viburnum Opulus.

Zagorzany.
*170. Ascochyta Philadelphi Sacc. e. Speg.

na Philadelphus coronarius.

Krakow.

Diplodina West.

* 171. Diplodina Eurhododendri Voss.

na Rhododendron myrtifolium.

Dancerz. Gatunek ten znanv dotychczas z Krainy.

* 172. Diplodina Helianthi Fautr.

na Helianthus annum.
Krakow. Gatunek ten znany jest z Francyi.

*173. Diplodina Chenopodii Karst.

Debniki (zb. kol. P. Wiszniewski), Krakow. VI. VII.

Pierwszy raz zebrano ten gatunek w Finlandyi 11 ;l CllCIIOpO-

dium viride.

Septoria Fries.

* 1 74. Septoria hepnticae Desm.
na Hepatica triloba.

Zagorzany. IX.

* 1 75. Septoria Senecionis Westend.

na Senecio Fiichsii.

Zagorzany. IX.

Ardzieluz'a, Fereszezenka. Zawojela. VIII.

*176. Septoria Astragali. Desm.
na Astragalus glyciphyllos.

XI.Zagorzany.
* 177. Septoria piricola Desm.

(JorlicH. Kl^czany. Zagorzany. IX.

Dora, Jaremcze. VIII-

* 1 78. Septoria polyjronornin Desm
a) n;i Polygonum hydropiper.

Tartarow. VIII.



b) na Polygonum persicaria.

Dora, Jaremcze. VIII.

Zagorzany. IX.
f 179. Septoria hyperici Desm.

na Hypericum pulchrum?
Szpyci. VIII.

e 180. Septoria Galeopsidis West.
na Galeopsis speciosa.

Zawojela, Ardzieluza. VIII.

•181. Septoria Westemlorpi Went. = Septoria Chenopodii West.

wedlug Saccarda.

na Vhenopadium album.

Krakow. VI. VII.
h 182. Septoria Podagrariae Lasch.

na Aegopodium Podai/raria.

Zawojela. VIII.

Sikornik, Tyniec, Skaly Panieiiskie, Bielany. VII, IX.
f 183. Septoria Heraclei Desm.

na Heracleum Sphondi/lium.

Zwierzyniec. VIII, IX.
Na podstawie podanvcli przez Ralienhorsta (' ,,) dyagnoz Phyl-

lachora Aegopodii. Hi ratio i . li/gr/icae, gatunkow niedokladnie

znanych i w najwyzszvm stnpniu watpliwydi. podalem w mych
zapiskach z okolic Krakow*, jako aalezne d<» nxi/ajii I'lujlla-

chora gatunki Septoria I'odayrariae. S. Heraclei i nieznany mi
gatunek Septorii na Angelica silvcstris. Po zebraniu dojrzalych

okazow upewnilem sie. ze nie naleza, one do rodzaju Phylla-

chora, jak to mylnie jest zaznaczone u Rabenhorsta i we Franka
Krankheiten d. Pflanzen, lecz do rodzaju Septoria, na co tu-

184. Discosia Artocreas Tode.
na Quercus Eobur.

Zagorzany,

Melanconiales.

<>loeosporiiim Liiidt'imitliiaiiLii

;i l>has,„l«s vulgaris. Pradnik Cze



Colletotrichum Corda.

*186. Colletotrichum gloeosporioides v. Hederae Penz.

na Hedera Helix.

Krakow, ogr. botan. VII.

Seyrldiella Karst.

*187. Seyridiella ramealis Karst.

na Betula alba.

Krakow. X, XL
Grzybek znany z Finlandyi ; dyagnoza, na podstawie ktorej

go oznaczalcni. nir /.upclnir \vyst.-uv.zaja,ca. stad brak mi bez-

wzglednej pewnoscJ w okresleniu.

Pestalozzia de Not.

*188. Pestalozzia Guepini Desm.
na rododendronach hodowanych w krakowskim ogrodzie bo-

tanicznym. IX.

Cylindrosporium Ung.

is 4
.). ( ylindrosporima I'impiuellae Massal.

na Pimpinella Saxifraga.

Zag6rzany IX.

Hyphomycetes.

Oedocephalum Preuss.

190. Oedocephalum fiiiietariuni Riess.

na mierzwie konskiej w tutejszej pracowni botan. cz§sto

spostrzegany.

Aspergillus Mi(

191. Aspergillus gigaiite

rvlko /. Ilolhmdyi, ,„.

odach koni.

a odchodach krolikovv



193. Ovularia haplospora Speg.
na Alchemilla vulgaris.

Worochta, poloniny: Pozyrzewska.

Trichothecium Link.

a susza^cych sir r<-li-

; (pozoawii mi§ 7, zbiorow). II, VIII.

Ramularia Una-.

i

11)5. Ramularia sambucina Sacc.

a) na Sambucw nigra.

Zagorzany
b) na Samhucus ebrrfus.

Krywopole
'196. Ramularia Lampsanae Desm.

na Lampsana

197. Ramularia dubia Riess.

na Atriplex hortensis L.

Tartarow
*198. Ramularia poly^alae Sehriit.

n;i I'oft/rja/a vulgaris.

Krzvwopole, Zabie,
<199. Ramularia Ooronici Sacc.

na Doronicum cordi/olium,

Breskul. Zarodniki o 5—8 (i wi§ks
malne w dyagnozie.

'200. Ramularia montana Speg.
na Epilobiiui) moulatnou.
Zawojela.

'201. Ramularia urticae Ces.

Hormiscium Ku

antiquum S*ec.



na zeschlej wiklinie

{Salix sp.)

nad brzegami Ropy w Zagorzanach

Synsporium Preuss.

*204. Synsporium biguttatum Preuss.

pojawif sie. w pracowni botan. na wilgotnej bibule

Scolecotrichum Kunz. e. Schm.

•205. Scolecotrichum Iiidis Fautr. e. Rou.

na Iris livida,

Krakow, ogr. bot.

Polythrincium Kunz. e. Schm.

206. Polythrincium Trifolii Kunze.

a) na Trifolium pratense,

Zagorzany
b) na Trifolium repens,

Zabie

Cladosporium Link.

olus vulgaris,

Zagorzany, Kwiatonowice
b) na Phleum alpinion.

Pozyrzewska.

•208. Alternaria tenuis Sees v. E.

na Datura Stramonium.

Krakow

Cercospora Fres

2<M>. (Vrcosporn ilepii/eoiih'S Sacc.

410. Cercospora betaecola Sacc

na Beta vtdgari*.



Stysanus Corda.

*211. Stysanus Stemonites Corda.

na mierzwie konskiej w Krakow skiem bardzo pospolity.

Epicoccum Link.

*212. Epicoccum purpurascens Ehbg.

a) na Zea Mays IX, IX.

Krakow, pospolite w okolicy.

b) na Panicum plicatum. IX, X.

Krakow, ogr. bot.

cj na zoledzi Quercus Bobus,

w lesie, Zagorzany. IX.

owocowania na tym zywicielu zamiast srednicy normalnej

120—150 fi dochodza, na moich egzemplarzach 200-350 /*.

*213. Sepedoniuiu chrysospermuiii Bull.

na kapeluszach rozinaitvch -r/.vbow kapeluszowych.

Zagorzany
'

' IX.
v 214. Sepedoniuiu cui'visctuui Harz. z odchodow krolika.

Krakow II-

Acrosporium Rab.

*215. Acrosporium Gerasi Rab.

na wi^niach, zniszczyl owoce r. 1907.

Pradnik Czerwony, pole doswiad.

Rhizoctonia DC.

'216. Rhizoctonia violacea Tub
na korzeniach Daucus Curat*, IX.

Pradnik Czerwony. zb. p. J. Brzeziriski.

Isar/ops/s Fries.

217. Isariopsis Stcllanae Trail.

aa Stellaria nemorum, - VIII.

Breskul. Poiyreewska.



*218. G^ste sploty grzybni miedzy skorupka, nasienna,

aleuronowa. w ziarnach Lolium temulentiim, gatui

tyczny z badanym przez Freemana, Hiltnera i Hanni
kowskiem nie rzadki.

*219. Dacrymyces deliquescens Bull,

na gnijacej desce.

Pradnik Czerwony, zb. kol. Jdzef Gabryl.
*220. Polyporus zonatus Nces.

pospolity w Krakowskiem.

*221. Haplospori'lsi liibi> Snec. na Ribes mandschuria
Krakow, ogr. bot. zb. prof. E. Janczewski.

*222. Cytospora Ribis Khb. na Ribes mandschuricum.
Krakow, ogr. bot. zb. prof. E. Janczewski.



Zapiski grzyboznawcze z Galicyi

Kazimierz Rouppert.

Spis niniejszy, dotycza.cy kilku roznych stron kraju. jest rezul-
tatem dorywczych zbiorow w ci^gu 1907 roku.

Blizej okresle^ stanowiska:
z powiatu wielickiego: Czaslaw, Wzary, Kamionnik i Lysina

w Dobczyckiem na pograniczu myslenickiego powiatu; Sierakow
l Dziekanowice na lewym brzegu Raby;

w Niepolomickich lasach zbieralem wzdfni drogi krajowej od
Niepoiomic do toru kolejowego w kierunku Klaja i w miejscowosci

z Tarnobrzeskiego (lasy Zwierzyniec-Borow) dostarczyl mi
okaz6w kol. Stanislaw Sarnek. ncz. ginm. Sw. Anny.

Rosliny nowe dla flory Galicyi zaopatrzone sa, znakiem *.

Okreslatem okazy pod kierunkiem Prof. Dra Edwarda Jan-
czewskiego w Pracowni Botanicznej U. J.

Na ogolna, ilosc 42 gatunkow podanych w niniejszym spisie,
jest 12 nowych dla flory Krolestwa Galicyi.

Myxomycetes.

Phytomyxineae

.

Frank/a (Brunch.).

Frankia Alni Brunch.
na korzeniach Al/uts glutinosa (inert.

Czaslaw, Niepolomickie lasy.



Myxogasteres.

Lycoga/a (Mich.).

2. Lycogala epidendron Buxb.

Czaslaw.

Stemonitis (Gled.).

3. Station itis fnsca Koth.

Phycomycetes.

Peronosporineae.

P/asmopara (SchrOt).

' 4. I'lasiiiopara pnsilla <1< By

na Geranium prate** L.

Czaslaw.

Ascomycetes.

Pesuineae.

Pezteaceae.

Lachnea Fries .

Lachaea saitHlata L
tnvch klodach. oa irilgotaej

Lyia*

Cenangiaceae.

Tympanis (Tode).

Tympan is alaea (Pen . IV



Pyrenomycetineae.

Perisporiales.

ERYSIPHEAE.

Erysiphe (Link.).

7. Erysiphe Martii Lev.
na Trifolium medium L. otocznie.

Sierakow, Niepotomickie lasy.

Microsphaera (Lev.).

8. Microsphaera divaricata Wallr.

na Frangida Ahms Mill, otocznie.

Zwierzyniec-Bor6w.

P^RISPORI^AE.

Capnodium (Mont).

9. Capnodium salieinum Mont.

1) na Ulmus campestris L.

Sierakow.

2) na Humulus lupulus L.

CzasJaw.

3) na Populus Trcmuln L.

Zwkrzyniec — Borow.

10. Capnodium quercinum Berk. e.t Desm.
na Quercus Robur L.

NiepoJomickie lasy.

Hypocreales.

Polystigma (DC).

11. Polystigma riibnim Tul
na Prunus domestica L.

Dothideales.

Phyllachora (Nietesohke).

12. Phyllachora Trifolii Fuck,
na Trifolium prctieme L.



13. Phyllachora Graminis Fuck,

na Triticum repens L.

Sphaeriales.

SPHAERIACEAB.

Coleroa (Fries).

* 14. Coleroa Chaetoniinm Kunze.

na Bubus Idaeus L.

Zwierzyniec-Borow.

XYIvARIACBAB.

Ustulina (Tul.).

15. Ustalina vulgaris Tul.

Czaslaw, Wzary.

Daldinia (de Not.).

* 16. Daldinia concentrica Ces. et de Not

Xyla

17. Xylaria HypoxyIon L.

Czaslaw. Lysina.

Basidiomycetes.

Coleosporium (Lev.).

Colfosporium Synantheranmi Fr.

na Tussilago Farfara L. teleutospory,

na lewym brzegu Raby pod Dobczycami (go£cin

Niepoiomickie lasy.



Melampsora (Cast.).

19. Melampsora Tremulae Tul.

na Populus Tremula L. teleutospory.

Zwierzyniec-Bor6w. X.

Uromyces (Link.).

20. Uromyces Pisi Pers.

na Pisum sativum L. 'uredo- i teleutospory.

Czaslaw. IX.
21. Uromyces Rumicis Wint

na Bumex sp. teleutospory.

Niepolomickie lasy. X.

Puceinia (Pers.).

22. Puccinia poarum Niels.

na Tussilago Farfara L. aecidia,

na lewym brzegu Raby pod Dobczycami (goSciniec). IX.
23. Puccinia 31enthae Pers.

1) na Mentha silvestris L. teleutospory.

Sierakdw. X.
2) na Mentha arvensis L. uredo- i teleutospory.
Sierakow, Klaj. X.

24. Puccinia compositarum Schlecht.
na Cirsum arvense Sop. teleutospory.

Czaslaw, Sierakow. IX, X.
25. Puccinia arimdinacea Hedw.

na Phragmites communis Trin. uredo- i teleutospory.
Czaslaw. IX.

Phragmidium (Link.).

26. Phragmidium subcorticinm Wint.
na Rosa canina L uredo- i teleutospory.

Czaslaw. VII.
27. Phragmidium violaeeum Wint.

na Bubus fruticosus L. uredo i teleutospory.

Sierakow, Niepolomickie lasy, Zwierzyniec-Bor6w. X.
*28. Phragmidium albidum (Ktihn.) Ludw.

na Bubus fruticosus L. uredospory.
Niepolomickie lasy. X.
Dawniej uwazano je za forme. Uredo Mulleri Schr. = Uredo
aecidioides Mttll. (opisana przez Mlillera w Landw. Jahrb.



t. XV. 1886 r.). Obecnie E. .Tacky stwierdzil. ze forma ta

wchodzi w cykl rozwoju Phragmidium albidum, opisanego

w r. 1883 przez Ktlhna (patrz E. Jacky, Beitrag zur Kenntnis

der Rostpilze. Centralblatt fur Bakteriologie, II. Abteil. T.

XVII, r. 1907).

Gymnosporangium (Hedw.).

29. Gymnosporangium junipeiinuni L.

na Sorbus Aucuparia L. aecidia.

Czaslaw, Dziekanowice. ***

30. Gymnosporangium clavaiiaeforme Jacq.

na Juniperus communis L. teleutospory.

Skala Kmity. V -

Prof. Raciborski podat z Bielan i Czernej

Aecidium.

31. Aecidium elatinum Aii>.

na Abies pectinata DC. ae

Czastaw.

Tremellineae.

Hymenomycetineae

.

Clavariaceae.

Clavaria (Vaill).

33. Clavaria flava Schaeff.

kolo pni w szpilkowvm lesie.
TT

Czastaw.
vu

Polyporaceae.

Fomes (Fries).

34. Fomes fomentarins Fr.

na Fagus sUvatica L.
TT

Kamionnik. VIL



35. Daedalea quercina Pers.

na Fagus silvatica L.

Kamionnik.

Agaricineae.

Agaricus (Lin.).

36. Agaiicus melleus Vahl.

forma Bhizomorpha subcorticalis Pers.

na Salix sp.

Wzary, Czaslaw.

Gasteromycetes.

Lycoperdineae.

Lycoperdon (Tnurn.).

1 37. Lycoperdon < aelatum Bull.

Czaslaw.

Fungi imperfecti.

Sphaeropsidales.

Sphaerioidaceae.

Septor/a (Fries).

38. Septoria Heraclei Desm.
na Heracleum Sphondylium L.

Dziekanowice.
39. Septoria polygonoi'iim Desm.

na Polygonum Lapathifolium L.

Czaslaw.

Microdiplodia (Allesch.).

40. Microdiplodh
na Phragmites
Czaslaw.



Hyphomycetes.

Mucedinaceae-Hyalosporae.

na Alchemilla

Niepofomickie lasy.

Mucedinaceae-Phragmosporae.

Ramularia (Ung.).

'42. Ramularia rubicunda Sacc.

na Majanthemum bifolium Schm.

Z Pracowni Botanicznej Prof. Dm E. Janczewskiego.



Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka

Kazimierz Rouppert.

Okolice Ciechocinka byly juz niejednokrotnie badane przez

botanikow polskich: K. Lapczyriski, A. Zalewski. J. Trzebinski zbie-

rali jawnoplciowe, Wl. Kozlowski glony.

Zbieraja.c w 1907 roku zielnik jawnoplciowych z Niziny Cie-

chociiiskiej, zwrocilem uwage. na zaniedbane dotqd grzyby; wykaz
ich obecnie oglaszam. zaznaczaja.c. ze zbieralem je w ci^gu 3 ty-

godni zaledwie (koniec VIII, poczatek IX ubiegtych wakacyi)

i kilka dm swiat Bozego Narodzenia Grayby gnojowe (badane byly

w Polsce przez St. Chelehowskiego i B. Eichlera) hodowalem z mie-

rzwy konskiej, zebranej w Aleksandrowie Pogr., pod kloszem, w sty-

czniu roku 1908.

Stanowiska, ktore w niniejszym spisie wymieniam, leza, w Ni-

zinie Ciechocinskiej, za wyjatkiem Aleksandrowa Pogr. i czefoiowo

folwarku Biateblota (7 km. od Ciechocinka). w pow. nieszawskim

na Kujawach.
iem byt w stanie prace niniejsza. wykonac. to zawdzieczam prze-

dewszystkiem Prof. Dr. Edwardowi Janczewskiemu, ktory nie szcze-

dzil mi swych cennych rad i pomocy przy oznaczaniu gatunkow.

Rosliny nowe dla flory Krolestwa Polskiego «

ogolna, ilosc 85 gatunkow jest ich w spisie 21.

Myxomycetes.

Phytomyxineae

.

Frank/'a (Brunch).

Fi-ankia Alni Brunch.
na korzeniach Ah/tis <j/nh,iom Gaert.

Kuczek nad strumykiem.



Myxogasteres.

Arcyria (Hill).

2. Arcyria nutans Bull.

w dziupli wierzby.

Slorisk nad Wisla..

Lycogala (Mich.).

3. Lycogala epidendron Buxb.
na korze Alnus glntiuosa Gaert.
Kuczek nad strumykiem.

(Gled.).

4. Stemonitis fusca Roth.
na cembrowinie studni.

Siarzewo.

na zeschlym lisciu.

Dolina Szwajcarska.

Phycomycetes.
Peronosporineae.

P/asmopara (Schrot.).

5. Plasmopaia nivea Schrot.

na Aegopodium Podagraria L.

Mucorineae.

Mucor (Link).

*6. Mucor racemosus Fres.
na mierzwie koriskiej.

ok. Ciechocinka.

Thamnidium (Link).

7. Thanuiidium elegans Link,

ok. Ciechocinka.



Pilobolus cristalliims Tode.
na mierzwie koriskiej.

ok. Ciechocinka.

Ascomycetes.

Protodiscineae.

Exoascaceae.

Taphr/na (Fries).

* 9 Taphrina Tosquinetii Magn.
na Alnus glutinosa Gaert.

Kuczek. ' IX.

Helvellineae.

Helvellaceae.

Helvetia (Linne).

* 10. Helvetia pezizoides Afzel.

na wilgotnej murawie srod mehu.
pod Racia.zkiem. VIII.

*11 Helvella atia Konig.
na wilgotnej murawie srod mchu towarzysko.

pod Racia_zkiem. VIII.

Rhisinaceae.

* 12. Sphaerosoma echiiiiilatuiii Seaver.

na wilgotnym piasku nad strumykiem towarzysko.

Gatunek ten zostat opisany przez Seavera w 1905 r. z okazow,
znajdowanych przezeii pod miastem Jowa (stan tegoz nazwiska
w Ameryce Polnocnej). Dr. Rehm wrydal go w swych „Asco-
mycetes exsiccati" z materyalu, zebranego przez p. Buchsa na
gdrnym $la,sku. 3-em stam.wiskieiii te^o cii'kawego grzvbka
jest Racia.zek. VIII.



Pesisineae.

Pesisaceae.

Lachnea (Fries).

* 13. Lachnea fuscoatra Rebent.

zarosla koto lasu Krolewskiego,

Dolina Szwajcarska, licznie.

14. Lachnea scutellata L
na wilgotnej murawie srod mchow towarzysko,

pod Raciaikiem.

Peziza (Dill.).

15. Peziza enpularis L.

zarosla kolo lasu Krolewskiego.

Dolina Szwajcarska.

Bar/aea (Sacc).

16. Barlaea constellate Berk, et Br.

samotnie srod mchu.
pod Raeiazkiem.

B. Eichler zbieral w Miedzyrzeckiem.

Ascobolaceae.

Rhyparobius (Boud.).

17. Rhyparobius Pelletieri Sacc.

na mierzwie koriskiej,

ok. Ciechocinka.

B. Eichler zbieral w Miedzyrzeckiem.

Saccobo/us (Boud.).

18. Saccobolus depauperates Berk, et Br.

na mierzwie konskiej,

ok. Ciechocinka.

B. Eichler zbieral w Miedzyrzeckiem.

H>. AscuWolus bninnens Co
na mierzwie konskiej,

ok. Ciechocinka.



20. Ascobolus furfuraceus Pers.

na mierzwie konskiej,

ok. Ciechocinka.

21. Ascobolus immersus Pers.

ok. Ciechocinka.

Helotiaceae.

Dasyscypha (Fries).

22. Dasyscypha Willkoiiunii Hart,

na Larix decidua Mill.

Aleksandrow Pogr. kolo cegielni; Bialeblota.

B. Eichler zbieral w Miedzyrzeckiem.

Belonioscypha (Rehm).

'23. Belonioscypha ciliatospora Fuck,

na zeschlym badylu,

zarosUa kolo lasu Krolewskiego. IX.

Bresadola uwaza go za mlodsza, forme, Helotium scutula Pers.

Phacidiineae.

Phacidiaceae.

Rhytisma (Fries).

24. Rhytisma aceriiimii Pers.

na Acer pseudoplatanus L.

Stary Ciechocinek, wal. IX.

Pyrenomycetineae.

Perisporiales.

KRYSIPHBAB.

Sphaerotheca (Lev.).

25. Sphaerotheca Castagnei Lev.

na Humulus luptdus L. otocznie.*
IX.



* 26. Sphaerotheca fugax Penz. et Sacc.

na Geranium pratense L. otocznie,

Ciechocinek.

Znana tylko z Wloch na Ger si/vntici

Erysiphe (Link.).

27. Erysiphe Cicboriacearnra DC
na Lappa minor DC. otocznie.

Ciechocinek, Kuczek.

28. Erysiphe Umbelliferarum de By.

na Angelica silvestris L. otocznie,

Kuczek.

Microsphaera ( hv v.)

29. Microsphaera Astray, li DC.
na AstnK/nhis- r/h/r,,, I,,.///.<>• L. otocznie.

Wzgorze kolo lasu Krdlewskiego.

80. Uncinuia salicis Wallr.

na Populus nigra L. otocznie.

Ciechocinek.

Phyllaetinia (Lev.).

81. Phyllaetinia
na Corylus av

Wzgorze koto

gnffblta Rabenh

lasu Krdlewsku

PERISPORIEAB.

Capnodium (Mont.).

* 32. Capnodium Persooni Berk.

na Corylus Avellana L.

Bialebtota.

et Desn

Hypocre^ales.

Neetria
( Fries).

;s;;. Neetria Ribis Tode.

1) na Ribes rubrum L.



Aleksandrow Pogr., ogrodek przy ochronce.

2) na Ribes Grossularia L.

Aleksandrow Pogr., ogrodek przy ochronce.

3) na Ribes aureum L.

Aleksandrow, ogrod Czapskiego.

4) na Ribes nigrum L.

Wzgorze nad lasem Krolewskim.

P/eonectr/a (Sacc).

34. Pleonectria Ribis Karsten.

1) na Ribes rubruw L.

Aleksandrow Pogr.. ogrodek przy ochronce.

2) na Ribes nigrum L.

Wzgorze nad lasem krolewskim.

St. Chetchowski zbieral w Przasnyskiem, B
dzyrzeckiem.

Polystigma (D. C).

35. Polystigma rabi'mu Tul.

1) na Prunus spinosa L. (f. konidyalna).

Biaieblota.

2) na Primus domestica L. (f. workowa).

Aleksandrow, ogrod Czapskiego.

36. Polystigma fulvum Tul.

na Prunus Padus L.

Biaieblota.

Dothideales.

Dothidea (Fries).

37. Dothidea ribesia Fr.

1) na Ribes rubrum L.

Aleksandrow Pogr., ogrodek przy ochronce.

2) na Ribes nigrum L.

Wzg6rze nad lasem Krolewskim.
B. Eichler zbieral w Mi ^dzyrzeckiem.

Phyllachora (Nitzschke).

38. Phyllachora graminis Fuck.
na Triticum repens L.



Dothidella (Spegaz.).

39. Dothidella thoracella Rustr.

na Sedum maximum Suter.

Stary Ciechoemek, waL
Znana z Szwecyi. Wloch i Nie

Sphaeriales.

SORDARIACEAE.

Podospora (C©s.).

curvula de By.

koriskiej b. obficie,

ok. Ciechocinka.

GNOMONIACBAB.

Gnomon/a (Ces. et de Not).

fimbriate Awd.
us L.

XYI.ARIACBAB.

Xylaria (Hill.).

42. Xylaria Hypoxylon L.

na butwieja.cym pniu Carpinus Betulus L.

Dolina Szwajcarska (f. workowa IV).

Basidiomycetes.

Uredinales.

Cronartium (Vries).

43. CroDartium ribicola Dietr.

na Ribes nigrum L. uredo i teleutospory.

Ciechocinek, zarosla kolo lasu Krolewskiego.



Coleosporium (Lev.).

rum Fr.

uredo- i teleutospory.

Ciechocinek. IX.

2) na Sonchus arvensis L. uredo- i teleutospory.

Woluszewo. IX.

3) na Tussilago Farfara L.

pod Raciaikiem. IX.

4) na Senecio Sarraeenicus L. uredo- i teleutqspory.

Ciechocinek. VIII, IX.

45. Coleosporium Rhinanthacearum Fr.

1) na Alectorolophus maior Rchb* teleutospory. ,

Stary Ciechocinek, laki kolo walu. VIII, IX.

2) na Euphrasia officmaUs L. uredo- i teleutospory,

pod Raciazkiem. VIII.

3) na Euphrasia Odontites L. uredo- i teleutospory.

Ciechocinek. VIII, IX.

46. Coleosporium Campannlacearuni Fr

na Campanula sp. uredo- i teleutospory.

Ciechocinek; pod Raciazkiem. VIII, IX.

Melampsora (Cast.).

47. Melampsora lit lioscopiae Winter.

na Euphorbia Helioscopia L. uredo- i teleutospory.

Ciechocinek. IX.

48. Melampsora populina Lev.

na Populus nigra L. uredo- i teleutospory.

Slorisk, Bialeblota. IX.

49. Melampsora aeeidioides Schrot.

na Populus alba L. uredospory.

Ciechocinek. VIII, IX
50. Melampsora Tremulae Tul.

na Populus Tremula L. uredospory.

Bialeblota. IX.

51. Melampsora salicina Lev.

na Salix sp. uredo- i teleutospory.

Bialeblota. IX.

Uromyces (Link.).

52. Uromyces punctatus Schrot.

na Asb'tir/alua <//>'<//, 'os L. teleutospory.

Wzgorze kolo lasu Krolewskiegn. IX.



53. Uromyces Geranii Wint.
na Geranium pratense L. teleutospory,

pod Raciaikiem. VIII.
* 54. Uromyces Lupini Bert, et Court.

na Lupinus angustifolius L. (uprawnym) uredo- i teleutospory.

Wzgorze koto lasu Krolewskiego. IX.

Puccinia (Pers.).

55. Puccinia poarum Niels.

na Tussilago Farfara L. aecidia,

pod Racia.zkiem." V
56. Puccinia Menthae Pers.

1) na Mentha arvensis L. uredo- i teleutospory.

Stary Ciechocinek.

2) na Mentha silvestrU L. uredo- i teleutospory.

57. Puccinia Glechomatis DC
na Glechoma hederacea h. teleutospory,

58. Puccinia Violae DC.
na Viola silvatica Fries uredo- i teleutospory.

Dolina Szwajcarska.

59. Puccinia Pruni Pers.

na Prunus spinosa L. teleutospory.

Bialeblota.

60. Puccinia Polygon! amphibii Pers.

na Polygonum amphibia m. L uredo- i teleutospory.

Bialeblota.

61. Puccinia coiiipositarum Sehlecht.

1) na Cirsium arvense Sep. teleutospory.

Stary Ciechocinek.

2) na Lampsana communis L. ? uredo- i teleutospory.

Ciechocinek.

62. Puccinia l)is<oi<le;u urn Link.
na Artemisia sp.

63. Puccinia arundinacea Hedw.
na Phragmites communis Trin.



Phragmidium (Link).

65. Phragmidium subcorticium Wint.
na Rosa canina L uredo- i teleutospory.

66. Phragmidium Rubi Wint.
na Rubus fruticosus L. teleutospory,

zarosla kolo lasu Krolewskiego.

Dacryomycetineae.

Dacryomyces (Nees).

67. Dacryomyces deliqnescens Duby.
na korze opadtej galqzki lisciast.

"

Dolina Szwajcarska.

Microstroma
(
NiesL).

* 68. Microstroma album Sacc.

na Quercus Robur L.

Kuczek. wal.

Hymenomycetineae.

Hydnaceae.

Hydnum (Linne).

69. Hydnum auriscalpium L.

Bialeblota. sosnowv las.

Agaricineae.

Coprinus (Pers.).

70. Coprinus stercorarius Fr.

na mierzvvie koriskiej obficie.

ok. Ciechocinka.
• St. Chelchowski mial go b. rzadko w W;

71. Coprinus ephemeroides Fr.

na mierzwie konskiej,
ok. Ciechocinka.



Agaricus (Linn6).

72. Agaricus melleus Vabl forma tihizomorpha subcorticalis Pers.

na Salix sp.

Slorisk nad Wislq. IX.

Nidulariineae.

Crucibulum (Tol.).

73. Crucibulum vulgare Tul.

na opadlych galazkach Bosnowvch i innych.

Dolina Szwajcarska, zarosla kolo lasu Krolewskiego. IX,

Fungi imperfecti.

Sphaeropsidales.

Sphaerioidaceae.

Phyllosticta (Pers.).

74. Phyllosticta Aegonodii Allescb.

Septoria

75. Septoria anuidimicca S;ic(

na Phwjmik* conniutnis Trin

Ciechocinek.

Znana z Wloch poln. i Fran.

•76. Septoria Podagrariae Las
na Aegopodium Podmjnuiu L



Cicinnobolus (Ehrenb.).

* 79. Cicinnobolus Humuli Fautrey.

na Sphaeroth(ca c(ishitiue) Lrv.

na gornej stronie lisci Hamulus lupulus L.

Kuczek.
Znany z Francyi.

Gatunek Cicinnobolus, ze wzgledu na postac owocni i rozn

prawdopodobnie identyczny z poprzedzajacym, zebralem

K; /s/h/o l ichor... .

gornej stronie lisci Lappa
KlK'Z..k

I,eptostromaceae.

D/scosia (Libert.).

Gaert.

Melanconiales.

Gloeosporium (Desra. et Mont).

"81. Gloespoiium Capreae Allescb.

Wzgorze kolo lasn Krole\vskiei>-o.

Znane z pod Monachium i z Holandyi.

Melanconium (Link.).

* 82. Melancoiiium tricolor Nees.

na korze zescblej gala,zki lisciast.

Biatebtota.

Znane z Niemiec, Francyi, Anglii i Ameryki P6

Hyphomycetes.

Mucedinaceae — Hyalodidymae.

Trichothecium (Link.).

i'd. Trichothecium loseum Link.

w ziclniku. na mierzwie koriskiej.

ok. Ciechocinka.
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Mucedinaceae— Phragmosporae.

Ramularia (Ung.).

*84. Ramularia Geranii Westend.

na Geranium pratense L.

pod Racia.zkiem. vm -

Stilbaceae — Phaeostilbeae — Amerosporae.

Stysanus (Corda).

85. Stysiinns stemonitcs Corda.

na mierzwie koriskiej.

ok. Ciechocinka.

Z Pracowni Botcmicznej Prof. Bra E. Jaticzewskiego.



O nowych i malo znanych
gatunkach motyli fauny galicyjskiej.

Przyczynek szosty.

Napisal

Dr Stanistaw Klemensiewicz.

Lepidopterologiczne poszukiwania moje w ostatnich dwoch la-

tach przvezynily sie. do wykrycia wielu zajmujacych szczegolow,

odnosz^cych sie do rozsicd'lenia. morn.logii i biologii motyli krajo-

wych. Pozostawiajqc dokladniejsze omowienie swoich spostrzezen r

pozniejszy, zestawiain w niniejszym przyezynku na razie tylko

y, ktore w kraju dot^d jeszcze nie byly znane.

W roku 1906", korzystaja.e z uprzejmej goScinnoSci WPana
Barona Brunickiego, miatem sposobnosc przez kilka dni w lipcu

• poszukiwania w Podhori-aeh obok Stryja, okolicy przedtem

lieznanoj. a pod wzgledem lepidopterologicznym bardzo zajmu-

i. gdzi.-' kilka uwagi godnych gatunkow znaiazfem.

W ostatnim ukivsio dwuletnim. oglwszono nastepuja.ee wazniej-

irair. tvczace sie. rozsicdlonia motyli iralicyjskich:

Klemensiewicz Dr S. O nowych i malo znanych gatun-

kach im.tvli t'aunv iralicv jskiej : Przvczynek V. Sprawozd.

Kom. fizv.-ur. Akad Un.irj. w Krakowie. T. XL. 1905.

Klemensiewicz Dr S. Lepidopterologische Beitrage aus

Galizien. Verhandl. d. k k. zool. botan. Ges. in Wien.

Bd. LV.
Schille Fr. Fauna lepidnptfi-..l..-ic/.nadnlinyP..pradn i je-o

dopiywow; Czesci IX. Sprawozd. Kom. frzyogr. Akad.

Umiei. w Krakowie. T. XL. 1906.

Schille Fr. Przyczvnok do fanny m-.tvli okolm Krakowa.

Sprawozd. Kom. Hzv<>gi. Akad. Fmiej. w Krakowie.



Brunicki Jul. Bar. Spis motyli zebranych w powiecie Stryj-

skim; Cz§sc I. Sprawozd. Kom. fizyogr. Akad. Umiej.

w Krakowie. T. XLII, 1907.

Po ogloszeniu mojego pia.tego przyczynku odkryto w Galicyi

(lacznie z formami nowemi, w niniejszym przyczynku wykazanemi)

19 gatunkow oraz 22 odmian, wzgl'ednie aberacyi, nowych dla

fauny krajowej. mianowicie z grupy Pieridae 1, Nymphalidae 1,

Sphingidae 2, Xotodontldae I, Lymantriidae 1, Noctuidae 6, Geome-

tridae 5, Pyralidae 4, Tortricidae 10, Yponomeutidae 2, Plutellidae 1,

Gelechiidae 2, Elachistidae 3, Nepticulidae 1, Tineidae 2.

Gatunki zestawiono wedtug systemu przyjetego w katalogu

O. Staudingera i H. Rebla (Catalog der Lepidopteren des palaeare-

tischen Faunengebietes; Berlin 1901).

Pisalem w Nowym S^czu, w lutym 1908.

Pieridae.

Pieris Schrk.

1. Rapae L. (v. et ab.) Leucotera Stef. W okolicy Nowego Sq-

cza, w pierwdzej polowie nnju: (jkazy o zaniklej plamie ciemnej

przy wierzcholku skrzydla. Aberacya bez watpienia daleko roz-

przestrzeniona.

Noctuidae.

Trifinae.

Senta Stph.

2. Maritima Tausch. Jeden okaz w okolicy Lwowa.

TiMMiiocamna Gn.



Quadrifinae.

Euclidia 0.

Mi CI. v. (et ab.) Litterata Cyr. W mi<

serwca, obok kilkunowa znalaztem w
egzemplarz tej odmiany.

Zygaenidae.

Zygaena F.

ndulae L. ab. Conflm

Geometridae.

Boarmiinae.

Abraxas Leach.

6. Marginal*! L. <t/>. Lim/mta Hormuz. Zdarza sie. rzadkn wsrud
okazovv tego zwyczajnego gatunku. w wiklinach nad rzekami kolo
Nowego Sqcza. w maju. Marginata jest wogole zmienna co do
obszernosci nakresleii czarnych; okazy galicyjskie odznaczaja, sie.

wogole znaczna, redukcya tych nakresleii.

Angerona Dup.

7. Prunaria L. ab. Vnicoloraria Hnnnuz. (Berl. Ent. Nach. Bd.
20, Nr. 4). W obrebie tego gatunku pojawiaja, sie. formy mniej lub
wi§cej intenzywnie zolte, slabiej lub silniej brunatno nakrapiane.
Ab. Unicoloraria Hormuz. jest aberacya. pozbawiona. niemal zupelnie

brunatnego upstrzenin. pod'obnie jak ab. Spangbergi Lamp., od kto-
rej ma Big jednak roznic kolorem tla zywo pomaranczowym i bra-

kiem zaciemnienia przy kraiicu skraydel. Jeden okaz tej aberacyi

wyhodowafem 19. maja z jaj, zlozonych przez samic§, p0ch.0dza.c4

z Janowa, a nalezaca' do ab. Xunliafa Fuessl. Pokolenie tej samiey
sktadato sie. z osubnikow ro/.niaitvcli (naleza.eych ez^scia. do formy
gtownej, czeicia. do ab. Son(iata).

Na uwag.> zashiguje jeden egzemplan tf z te£° pokolenia,

o bardzo silnem i grstem upstr/.eniu brunatnem.



Pyralidae.

Crambinae.

8. Uliginosellus Z. Znalazlem go \v Podhorcach kolo Stryja

w jednym okazie, na podmoktych lakach wsrod lasow mieszanych,

5. lipca 1906 ; dalsze poszukiwania za tym gatunkiem zawiodly,

przeto musi bye" bardzo rzadki.

Phycitinae.

Salebria Z.

9. Cingilella Z. W Podhorcach koto Stryja.

Pyraustinae.

Pyrausta Schrk.

10. OiUalU Hb. Kilka okazow na torfiastych la_kach przyle-

11. San,

piaszcz

16. sierpnia.

snych w Janowie, w polowie czervvca.

11. Sanguinalis L. v. Haewntnfis \\\,

chem, piaszczystem miejscu, w poblizu las

Tortricidae.

Tortricinae.

Acalla Meyr.

12. Cristana F. ab. Struma Hw. Piekny egzemplarz tej abera-

cyi wyploszylem z zarosli w Krzywczycach kolo Lwowa 17. paz-

dziernika.

13—15. Hastiana L. ab. Pruinosana Stdgr., ab. Ayuihina Hb..

ab. Radiana Hb. W roku 1906 wyhodowalem w Novvym Sa,czu kil-

kadziesiqt okazow, tego nadzwjczaj zmiennego gatunku, z gale-

nic, ktore na wiklinach przyrzecznych sq, tarn w niektorych latach

do£c zwyczajne. Gqsienice zyja. w zwinielych lisciach (najczeiciej

szczytowych) wikliny, w drugiej p.,lowie sierpnia i piervvszej vvrze-

snia; motylc legna. sie. od kori'ca wrzesnia niemal do korica paz-

dziernika. Na uwage. zasluguje. iz jedne. z gasicnic. z ktorej wyl*lg{

sie. okaz formy glownej, znalazlem na brzozie. Wymienione powyzej

trzy rzadkie aberacye, nie byly u nas dota.d jeszcze znane.



L. ab. Irrorana Hb. W okolicy Lwowa, na kraju

isciastego, przy koricu wrzesuia.

Conchylinae.

Euxanthis Meyr.

17. Humana L. ab. Diversana Hb. Jeden typowy okaz w zr§-

bach lasow starosaeleckieh przy koncu czerwca.

Olethreutinae.

Epiblema Hb.

18. Solandriana L. var. Pieknq, odmiane. tego zmiennego gay
tunku znalazJem w lipcu w lasach Podhorzec koto Stryja. Nalez.,

zaliczyc do grupy form objetych nazwa, v. (et ab.) Sinuana Hbz
biala barwa skrzydet przednich jest tak rozprzest

jsca czarno brunatne ograniczone sa_ tylko do kraju

ego przy brzegu pachowym, owalnej plamy poza sr

kiejze wiekszej plamy przed wierzcholkiem i nielicznych

miejsca czarno brunatne ograniczone sa_ tylko do kraju pola nasa-

srodkiem. ta-

poprzecz-

ych plamek kropeczkowatyck w krancowej polowie skrzydla.

Yponomeutidae.
Argyresthiinae.

Cedestis Z.

19. Farinatella Dup. W przerzedzonym lesie sosnowym Bie-

lowic przy Nowym Sa/jzu, w polowie sierpnia; rzadki.

Plutellidae.

Plutellinae.

Orostoma Latr.

20. Coriacella H. S. W lasach kolo Starego S^cza udalo mi
sie. strza.sna.c z debu pare, (hi copula) uka/.ow tego. nieznanego dota_d

u nas rzadkiego gatunku, w dniu 5. wrzesnia 1906 r.

Gelechiidae.

Gelechiinae.

Aiiacainpsis Hein.



Nepticulidae.

Nepticula Z.

22. Basiguttella Hein. Kilka ok ;r//nv wyhodowalem weLwowie
z ga.sienie., tocza.eycli liscio <k-l>o\v. Motylki wyl^galy si§ w skutek

przyspieszonego sztucznie rozwoju od 19. lutego do 14. kwietnia.

Chodnik ga.sienicy dlugi, wypelniony calkiem kalem, ztozonym

w ksztatcie poprzecznych praiek; kokoniki zimowaly.



Galicyjskie podstawczaki zbioru

Grzegorza Bobiaka.

Spis niniejszy obejmuje materyal mykologiczny zebrany w Ga-
licyi wschodniej i oznaczony niecale 10 lat temu przez p. Grzego-
rza Bobiaka, wowczas sluchacza filozofii Un. Jag., dzis profesora
gimn. w Brzezanach, ktory pracowaJ w Laboratoryum prof. Dr
Janczcwskiego, i jemu przestai swoj zbior. W wykazie pomijamy
te gatunki, ktore o tyle ulegJy zniszczeniu, ze ic'

mozna byJo sprawdzic\

Podczas sprawdzania materyaJu okazato si§,

Fiobiak.i byly. /.a niclie/iiyiui wyjatkami, dobre, mimo niedokJadn
sci uzywanycli przezen ksiqzek

Uwazamy za nasz obowiazek ogJosic ten cboc pozornie szczi

ply. jcdnak nadto cenny dla fizyografii Galicyi wykaz, by go p
minqc milczeniem.

Nowe gatunki dla tl>rv Galicyi "/.naczamy *, jest ich 18.

K(ici»ii( rz tiouppert.

asidiomycetes.

Auriculariales.

Auricularia (Ball.)

a (L.) Mart.



Dicks.

na starym pniii Fitgtis xi/caticu

Bokow pow. podhajecki.

Hymenomycetinae.
Thelephoraceae.

Stereum (Pers.).

Stereum rubiginosum Dicks.

a) na Quercus sp.

b) na Vagus silvatica L.

Bokow pow. podhajecki.

Hydnaceae.

Kaclulum (Fries]

Radulum fagineum Fr.

na pniaku Carpinus Betulus L.

Bokow, pow. podhajecki.

Bokow, pow. podhajecki.

Irpex (Fries).

Irpex canescens Fr.?

na Prunus Padus L.

Sambor.

Polyporacea

Polyponi> (Mk

Polyporus hirsutus Schrad.

a) na Salix sp.

b) na Populus Trenuda L.

<•
i 1'itpnhis pyramidalis Roz.

Bokow, pow. podhajecki.

Volyponis radiatus Sow.
na Aluus yhriinom Gaert.

3wistelniki.



*10. Polyporus vulpinus Fr.

na Prunus Padus L.

Soroka, pow. Skatacki.

"11. Polyporus Ribis Schum.
na Ribes rubrum L.

Sambor. III. 1900.

Bokow, pow. podbajecki.

*13. Polyporus igniarius (L.) Fr.

a) na Quercus sp.

b) na Salix fragUis L.

c) na Pints Malus L.

d) na Carpinus Betulus L.

Bokow, pow. podbajecki.

Najwi^kszy okaz tej zagwi, zebrany przez p. Bobiaka

sokosci 3 m. nid zioinia z Carpinus Bttulus L., znajduje si«

cowni Anatomii i Fizvologii roslin Un. krak. Oto jego w
45 cm X 30 cm; z tym wielkim okazem zrost sie, drugi, n

*14. Polyporus fomentarius (L.) Fr.

a) na Prunus Cerasus L.

b) na Carpinus Betulus L.

Ehrl,-.



Polyporus nigricans Fries.

na Betula alba L.

Bokow, pow. podhajecki.

*21. Daedalea quercina Linn.

a) na Quercus sp.

b) na Fagus silvatica.

Bokow, pow. podhajecki.

*22. Daedalea unicolor Bull.

na iSalix sp.

Bokow, pow. podhajecki.

*23. Daedalea zonata Schwein.
na Carpinus Betulus L.

Bokow, pow. podhajecki.

Lenzites Ft

*24. Lenzites tricolor Bull,

na Quercus sp.

Bokow, pow. podhajecki.

Fistuliua B

Fistulina hepatica Fri<

na Quercus sp.

Bokow, pow. podlnijr

Agaricaceae.

Sclii/o|>li\ II

*27. Schizophyllum commune Fries,

na Carpinus Betulus L.

Bokow, pow. podhajecki.



Uwagi o dotychczasowych

spisach pluskwiakow galicyjskich.

Stanisfaw Smreczyhski

l'afic/.n.'j Akadmuii I'm., ktnrv pndiodzi glownie ze zbioru
j

V M. Loiiuiirkic-i.. a ]><> czcmm takze p. Stobieckiego (z Babie

. nastqmie zl.ior w Muznim I ^mduszyckii'li we Lwowit
I's/cic zbi-u- w Muzeum zoologicznem Uniwcrsytetu .Jauirikoi

:o w Krakowie, bexla,cy glownq podstawa. spisow s. p. pi >f. I )

r

'nwickiego i p. radcy M. Lomnickiego. Ninrnj-ze uwagi ^a wy

Niektore trudniejsze do oznaczenia mdzaje i gatunki . kli'm

a dokladnie i wszeehstronnie zba.iar. pozwnlil mi laskawic za

ze soba. z Muzeum Dzieduszyekich lub tez przeslal mi jc n;

>/ zarzadea Muzeum. p. radca Maryau Lnmiiicki. Za to jak<

za nadzwvczajna uprzt'jim>s<\ jaka mum darzyl podczas mei;'.

ak UMJscrdcc/.nicjsze podzirkowaum. Uowuicz wmlka ud/.m



prof. Drowi Wl. Kulczyriskiemu. ktory kilka trudniejszych gatun-

kow przeslal laskawie do skontrolowania znanemu hemipterologowi

w Budapeszcie Drowi Horvathowi.

. Dotychczasowych spisow galicyjskich pluskwiakow jest 11,

1. Dr M. Nowicki, Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kra-

kow 1864 (nakl. Hr. Wlodz. Dzieduszyckiego).

2. — — Wykaz pluskwowek. Spr. Kom. fiz. t. II. 1868.

3. — - Dodatek do wykazu pluskwiakow. Tamze. T. IV.

4. Prof. M. Lomnicki, Pluskwy roznoskrzydle znane dotychczas

z Galicyi. Tamze. T. XVI. 1882.

5. St. A. Stobiecki, Do fauny Babiej Gory. Tamze. T. XVII 1883.

6. Prof. M. Lomnicki, Dodatek do wykazu pluskiew roznoskrzy-

dlych. Tamze. T. XVIII. 1884.

7. — — Pluskwv rownoskrzydle. znane dotychczas

z Galicyi. Tamze. T. XVIII. 1884.

8. St. A. Stobiecki, Materyaly do fauny W. Ks. Krakowskiego. Tamze.

T. XX. 1880.

9. B Kotula, Spis pluskiew z okolic Przemysla i po cz^sci Lwowa.

Tamze. T. XXV. 1890.

10. Stanislaw Smreczyiiski, Zbior pluskwiakow prof. Dra Stanisla-

wa Zarecznego. Tamze. T. XL. 1906.

11. — Wykaz pluskwiakow nowych dla fauny galicyjskiej.

Tamze. T. XL. 1906.

Z wyjatkiem pierwszego sa, wiec wszystkie dalsze spi^y )>«>-

zczone w Sprawozdaniach Komisvi lizvouraHe/.nej.

Prof. M. Lomninki uwzglednit w swvch wykazach poprzednie

spisy s. p. prof. Dra Nowickiego procz pierwszego. Kierowal sie.

przytem ta, okolicznosci;}. ze spis ten podaje tylko same nazwy

pluskwiakow bez miejscowosci i bez dat pojawu. Wprawdzie tytul

tego pierwszego spisu: „ Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi"

przemawialby za tern, ze spisane tarn owady pochodza, rzeczywiscie

z Galicyi, ale podczas gdy przy innych rzedach owadow. mieteC»%*

cyeh sie; w tym spisie. jak przv ehrza.szeza.ch, blonkowkach i sie-

ciarkach, sq wyraznie podanc nii.-jsi- iwnsci, a nawet daty pojawu,



skiego, a jezeli z Galicyi, to z poludniowego Podola. W tej pracy
nie bede. i ja uwzgl§dniaf tego spisu.

Przeglad poprawek podaje kolejno rodzinami, a spisy dla

krotkosci oznaczam liczbami, jakie w powyzszym wykazie maja.

przed soba,. i umieszczam je w nawiasie po nazwie owadu.

Pentatomides.

Phimodera galgulina HS. (10) = Ph. nodicollis Burm. (sec. Dr.

Horvath).

Sehirus sexmaculatns Rbr. (9) = S. bicolor L. Q.
Sciororis nmbrinus Wollf. Pod t§ nazwa, s^ w zbiorach dwa gatunki:

Sc. umbrinus Wollf. i Sc . microphthalmus FL; oba u nas do-

Eurgdema Lap. (Strachia Hahn). Tutaj jest dosyc zawila synoni-

mika. To, co w spisach figuruje jako Str. /estiva L., jest Eu.
dombmlus Scop., zas Str. doniinuta HS. = Eu. Fieberi Schum.

Coreides.

Gonocerus insidiator F. (2. 4). =G. acatcangulatus Goeze (= venator F.).

Stenocephalias agilis Scop. We wszystkich zbiorach byly pod ta. na-

zwa, dwa gatunki: St. agilis i >?. mvdius MR. Ten drugi ga-

tunek o wiele mniejszy od pierwszego i daleko pospolitszy

Miedzy okazami ( 'orisus subrufm Gmel. w zbiorze prof. Zar§cznego
( 10) znalazly sie, 4 okazy C. distinctus Sign., zebrane w Borku
Faieckim w pazdzierniku i w listopadzie i w Kryspinowie
(Smierdzqcej) 10. X.

Corizus ( Bracht/careuns) tigrinus Schill. (9. 10) = C. parumpuncta-
tus Schill.

Berytides.

Bcrgtus montivagus Fieb. (D) = B. Signoreti Fieb.

(10) = B. minor HS. (f. macr.).

Lygaeides.

Heterogaster ajjinis HS. (
= semicolon Fieb.) niema wcale w zbiorach.

Okazv w zbiorze s. p. prof. Nowickiego opatrzone taka, etv-

kiet* = H. Artemisiae Schill.

Peritnchus nubilus Fall. Pod ta nazwq, byly w zbiorach okazy na-

lez^ce do dwoch gatunk6w: P. nubilus Fall, i geniculatus Hahn.



Oba te gatunki sa, u nas closyc rzadkie, piervvszy rzadszy od

drugiego.

Scolopostethus affirm Schill. Pod fa, nazwa, byly w zbiorach zmie-

szane gatunki: >V. T/ionism/i Rent., pflusnx Rent., dccuratus

Hahn i afjinis Schill. Najpospolitszym /. nieh jest Sc. Thom-

soni Reut., nast§pnie pilosus Rent. 'a a/jiiiis Schill. nalezy do

rzadszych. Wszystkie trafiaja. si§, zdaje »iq. w calej Gralicyi

decoratus Hahn wyla.eznie na wrzosowiskaeh.

Notochilus contractus HS. jest podtug Dra Horvatha gatunkiem wi§-

cej potudniowo- europejskim, ktorego nie odrozniano dawniej

od polnocno i srodkowo europejskiego A'. hawulatas Thms.

A wi§c wszystkie nasze notatki odnuszare si*: do X. contractus

HS. trzeba odniesc" do hamutatus Thms.

Tingitides.

Piesiita variabilis Fieb. (10) = P. maculata Lap. (
/'. /hw.;.

Serenthia laeta Fall. (9 J = S. co^/wsa Put.

Acalypta parvula Fall. (6. o, 8) = .4. f/mciZis Fieb.

Physatocheila dumetorum 116. (2. 4. = /Vt. qmdrimaculata Wollf.

Phifsntorhdhi plati/mwi Fieb. = /V/. Wo^/e.r HS. we wszystkioh zbl

rack, z wvi'-itki.-.n jed„*-o okazu w Muzeum Dzieduszyckic

ktory jest rzeczywiscie PA. platyoma Fieb.

Saldides.

StaWa littoralis L.

ez§sci S. scoi

5. bifasciata Thm.
mego gatunk
Fieb. in litt.

(2, 4,

>ia, C.i!

(40,=
u fS. J

Saldy

5) jest p

: S. Bfam

W Mu/.-M

O CZ§:

W*/ 1

Relit..

takq

5.

tatrica m. Rzeczywiscie by! t

sany przez prof. Zar^cznego <

zniej (1891) opisat O. .M. R.m

,,cwimtt<t Csta = S. 'W,v,v7 Cm
. sie znajduje).

11
'-"I"

Cimici cles.

P?<*o*fciftu* /',,,-^V,storufn Boh. (4) == P. (



Lgga* oHhiwinnhis Fall. (11)= L. viridis Fall.

Orthotylus marginalia Reut, Gatunek ten podalem w swoim spisie

(11) jakc nowy dla Galicyi, tymczasem tutaj nalezy 0. nat-

satus F. z dawniejszych spisow.

Corixides.

Corixa concinna Fieb. (9) = C. Fallenii Fieb.

Cicadides.

Podana w spisie 10. Cicadetta montana Scop, jest C. Megerlei

Fieb., jak wykazalo porownanie z okazami Muzeum cesarskiego

w Wiedniu.
Rezultat tych mvag jest taki, ze nalezy skreslic na razie

z naszej fauny nast^pujace gatunki:

4. Corizus tigrimts Sc'hill'.

5. Berytus montivagus Fiet

6. Heterogaster affinis MS
7. Notochihis contractus Hi
8. Acalypta parotid Fall.

9. riu/satoc/uita dinm-tumm
10. ,S,//,/rt Mfo/W« L.

11. Sa/rf« bifasciata Thm.
12. SaWrt genmiata Costa

13. Ly^tw contammatua Fall

14. <>rthot,,/us nassatxs F.

15. CW«' cowctnna Fieb.



10. Vhtjmtocheila simplex HS.
11. Salda Brancsiki Reut.

12. Lygus viridis Fall.

13. Cicadetta Megerlei Fieb.

Skutkiem tego suma wszystkieli znanych z Galieyi pluskiew

ikuje si§ z 458 na 455.

W Krakowie, dnia 23 marca 1908.



Dodatek do spisu pluskiew

s. p. prof. B. Kotuli.

Podal

Stanislaw Smreczynski.

S. p. prof. B. Kotula, opusciwszy posade. w Przemyslu i wy-
jezdzaja,e z kraju, ofiarowal Komisyi fizyograficznej Akademii Umie-
jetnosci w Krakowie swoje zbiory entomologiczne, a mianowicie
bogaty zbior chrzaszczow krajowych, dalej bionkoVek i pluskwia-
kow. W roku 1907 zajajem sie oznaczeniem i uporzqdkowaniem
jego zbioru pluskwiakow. W zbiorze tym byly okazy, na ktorych
sie. opierat „Spis pluskiew z okolic Przemysla i po czgsci Lwowa",
ogloszony przez s. p. prof. Kotule. w Spraw. Kom. fizyogr. t, XXV
z r. 1890, a nadto wiele jeszcze materyalu z pozniejszych lati z in-

nych okolic kraju, jak n. p. z okolicy Birczy. Ustrzyk Dolnych,
Zywca, z Babiej Gory i z Tatr. W tym dodatku podaj§ wszystkie
gatunki, ktorych niema w spisie z r. 1890, a nadto wszystkie ga-
tunki znalezione gdzieindziej przez s. p. profesora Kotul§, nie tvlko
w okolicy Przemysla i Lwowa. Dla fauny krajowej przyb'ywa
z tego spisu 15 nowych gatunkow.

1. Phimodera fitmosa Fieb.

2. Plhitlusus brevipennis Latr

3. Acompus rufipes Wolff.



10. Dichrooscytus intermedins Rent.

11. Lygus rhamnicola Reut.

12. Orthotylus bilineatus Eall.

13. Atractotomus oculatus Kb.
14. Chlamydatus saltitans Fall.

15. Corixa cavifrons Thins.

W Krakowie 1 kwietnia 1908.

Stanisiaic

Pentatomides.

Odontoscelis dorsalis F. Dall. cj* Lwow: Holosko 20. VI, 9 Prze-

mysl, w lesie mi§dzy Szechyniami a Lacka, Wola, 14. V.

Phimodera fumosa Fieb. Przemysl, na piaszczystym pagorku wsrod

lasu obok stacyi kolejowej w Laekiej Won 5. VII.

Graphosoma lineatum L. Lw<5w: Zubrze kolo Bednar6wki 6. VI;

Czartowska Skala 14. VI; las bilohorski 26. VI.

Cydnus nigrita Fab. Lwow: na piaskach obok rogatki i cmentarza

lyczakowskiego w maju.

Brachypelta aterrima Forst. Podole.

Aelia Klugii Hahn. Przemysl: Winna G-ora 27. VI i na piaszczy-

stym pagorku wsr6d lasu obok stacvi w Laekiej Woli 9. VI i

5. VII.

Neottiglossa inflexa Wolff. Przemysl: nad potokiem Holubla. w zrebie

25. V, na piaszczystym pagorku i na lajcach wsrod lasu obok

stacyi kolejowej w Laekiej Woli 5. VII.

Stagonomus bipunctatus L. Lwow: Holosko Wielkie 20. VI.

Ensarcoris melanocephalus F. Na zrebie pod Splawa, obok Birczy,

7. VI i 6. VII; na zrebie pod Kuszmieniem obok Kroscienka

29. VI: na zrebie pod Splawa. obok Birczy 7. VI;

bach pod Kuszmieniem obok Kroscienka 17. VII.

ibalus >/J«tcelatus F. Przemysl, nad potokiem Holubla. 29. VI.

•ydema lieberi Schum. Tatry. regie

bidens L. Tatry, w sierpniu.

Czartowska Skala.

sari w Tatrach 1. VIII, 14. VI.

Coreides.



Karczmary - Bykow 21. V, Lacka Wola 9. VI. Kruhel Maty

HO. X; Lwinv: koto cmentarza Btryjskiego 9. V.

Corizus n-nssironus L. oar. nbutihn Rossi. Przemysl, zrab nad po-

tokiem Holubla. 31. V.

Myrmus mirijormis Fall. Przemysl. nad potokiem Holubla. 29. VI;

piaszczystv pa-V.rok i laki" wsrud lasu <»bok stacyi kolejowej

w Lackiej Woli 5. VII.

Berytides.

Berytus hirticornis Brul. Okolice Przemysla w maju.

B. 'Snpmnti Kiel*. Przemysl. luezveki paiV-rek 18. IV.

Metactudhus chgans Curt. Przemysl. nad potokiem Holubla. 15. VI;

w zre^bie pod Splawa koto' Birczy 7. VI.

Lygaeides.

Nysius Jacobaeae Sehill. Kuszmien kolo Kroscienka 17. VII; w zr§
-

bie pod Sptawa koto Biivzy 6. VII; koto z,ywca w sierpniu;

potok Jaworzvnski w Bielskieh Tatrach 27. VIII.

X. Ihtjmi Wolff. Koto Przemvsla pospnlitv: Kuszmien koto Kro-

scienka 17. VII; Tatrv,
" punizej lesniczowki naprzeciw Ly-

sanek 11. VIII.
N. Semrionis S.-bill Lw-'.w, przx dro.lzo do Winnik 26. IV.

N. piiitctijH'/iHis H. S. Przemysl. na pias/.c/.vstvni pagorku koto sta-

cvi kolejowej w Lackiej Woli 5. VII.

(.yiimx'vlHtnli'rnlur'lhxhu h.spnlitv kolo Przemvsla; Kuszmien koto

zein\
/

poprzednim
i>

-atunkiem. a takze w Ta-

L Tatry: Dolina za Bramka 27. VII. Zako-

Latr. Przemysl.
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Eremocoris plebeius Fall. Las Stebnik kolo Ustrzyk Dolnych 5. VI.

E. podagricus F. Lwow, w koncu maja.
Drymus pilicornis MR. Przemysl. w brzozowym lasku kolo Kruhela

Malego 30 listopada (jeden okaz).

Dr. piceus Fl. Przemysl, las Lipowicki w poeza_tku wrzesnia.

Scolopostethus Thomsoni Reut. Przemysl: Krubel Maty, w lasku brzo-

zowym 30. X, Wzniesienie, w czerwcu i lipcu, nad potokiem

Holubb% w czerwcu, las powyzej Wapowiec 10. V, lasek na

prawym brzegu pralkowickiego potoka 8. V. las Lipowicki

w kwietniu i lipcu, Winna Gora 8. V; Lwow: Wysoki Zamek

Sc. deeoratus Hahn. Przemysl, Winna Gora 7. V.

Sc. pilosus Reut. Przemysl: las Lipowicki 14. IV. lasy Pralkowie-

ckie 15. X, las Ostrowski 29. X, Kruhel Maty, lasek brzozo-

wy 30. X; wyrab pod Splawa, w Birczy w czerwcu i lipcu.

Gastrodes ferrugineus L. Lw<5w, Wysoki Zamek w kwietniu.

Tingitides.

Serenthia confusa Put. Przemysl: Winna Gora 4 VI, na lakach mi§-

dzy Starzawa. a Naklem w kwietniu i lipcu.
— — v thoracica Horv. razem z forma, typowa. r/adsza.

Acaltjpta Musci Schrk. v«r dihtta Put. Przemysl: w lasach pod

mchem szczegolnie pozna. jesienia. i wczesna wio.sn.-j. Karrzma-

ry, Lipowce, Pralkowce, Jaxmanice i t. d.; Panieriski Czub

kolo Birczy 22. V; kolo Zywca w sierpniu; regie w Tatraeh,

na Skibowce i w Malej La.ce w lipcu i sierpniu.

A. nigrum Fall. Przemysl, w lasku sosnowyrn kolo Letowni 10. V;

Skibowka w Zakopanem 25. VII.

A. macrophthalma Fieb. Prz-mysl. Wzniesienie 12. VI.

Dictyonota tricornis Sehr. Przemysl: WzinWenie w lipcu, wrzesniu

i pazdzierniku; Zakopane, w sierpniu.

D. ttrichnocera Fieb. Przemysl: Winna Gora 13. VII, pa«:6rek

piaszczysty kilo staeyi kolejowej w Laekiej Woli o. VII.

Derephysia foliacea Fall. Przemysl, na piaszczy.-ryni pa^n'ku i na

lakach kolo stacvi kolejowej w Laekiej Woli 5. VII.

Galeatus spin) fro,,* Fall. Piv.<'-mv<l: raz.-m z jx.przednira gatunkiem

i na Wzniesieniu 19. IV.

Vhijlluntorludu ampliah, Fieb. Przemvsl, w wvrebie nad potokiem



Aradides.

A nti/ its frtiucatus Fieb. Przemysl, pod kora. klonu w lesie nad po-
tokieni Holubla, 3. X.

A. varius Fab. Okolice Przemysla; Kuszmien nad Strwiaiem koto

Ustrzyk Dolnych, pod kora, jodtowa. w lipcu; Malinow kolo

Z.ywca, rowniez pod kora, bardzo starych jodel w sierpniu.

A. Betulae L Koto Zywca razem z poprzednim gatunkiem; Tatry,

w Dolinie Za Bramka. 14. VII; w wyrebie pod szczytem Sptawy
koto Birczy pod kora, starych grabow w czerwcu i lipcu.

Aneurus laevis F. Przemysl, pod ko^a, drzew nad potokiem Holubla.

w czerwcu; miedzy Starzawa, a Chyrowem 4. VI.

Hebrides.

FL'hnfa jttmllus Fall. Przemysl: Bakoricz

Sanu kolo Hurka w kwietniu i w i11?

J

J. IV; stare lozvsko

Jaxmanice 21. V.
Wzniesienie 29. V i 28. IX.

Gerridides.

Microvelia Schncideri Srhltz. Przemysl: Wzniesienie, w marcu. kwie-
tniu i maju, Bakoriczyce 2. IV, w rowach na lakach koto Dlu-
gich Loz 21. V, stare koryto Sanu i jego doptywy z la_k koto

Hurka, w kwietniu i w maju.
Velia currens Fab. Przemysl, w potoezku, ktory sptywa z grzbietu.

lez^cego na potudnie od Helichy ku Kormanicom 1. XI (je-

den okaz skrzvdlaty

—

forma macroptera); polnocne stoki Kusz-
mienia koto Ustrzyk Dolnych, w potoku 19, VII.

Gerris ntfotnitrllnhfs Litr. Tarry: Borv w Orawie 25. VII.
G. asper Fieb. Przemysl: Wzniesienie w marcu i w kwietniu. Ba-

koriczyce 2. IV," laki na potnoc od Dlugich Loz 3. V, stare

koryto Sanu i jego doptywy z t^k koto Hurka w kwietniu

G. gibbifer Schml. Koto Zywca w koiicu sierpnia; Tatry: Bory
w Orawie 25. VII. Toporowy staw 22. VIII.

G. odontogaster Zett. Tatry: Toporowy staw 22. VIII.
G. argentatns Schml. Przemysl: Pak .m-zyee 2. IV, stare koryto

Sanu i jego doptywv z tak kolo Hurka w kwietniu i w main.

potok Praikowieeki 8. V.

Reduviides.

Xahi< lI'tcmHarg'ni'ttxx Sehltz. Wvrab p m1 Kus/.mieniem kolo Ustrzyk



.V. limbatua Dahlb. Tamze.
N. brevis Schltz. Przemysl: Winna Gora 4. VI i 14. IX. wyrqb nad

potokiem Holubla/31. V.

Saldides.

Salda Brancsiki Reut. Tatry: dolne regie w Dolinie Chocholowskiej

14. VIII.

S. riparia Fall. Tatry: regie w Dolinie Koscieliskiej 5. VIII, koso-

drzew na Pysznej pod Blyszczem 6. VIII, las ponizej Ku/nic

vv Zakopanem 24. VII, Dulina Cicha u samego dolu 2.. VIII.

S. variabilis HS. Okolice Przemysla w pazdzierniku; kolo Zywca
w sierpniu; Tatry: dolne regie w Dolinie Chocholowskiej

14. VIII.

S. scotica Curt. Kolo Zywca i w Tatrach razem z poprzednim ga-

tunkiem.

S. Henschi Reut. Koto Toporowego stawu w Tatrach 22. VIII.

,S. orthorhi/a Fieb. Malinow i Skrzyczny kolo Zywca w sierpniu;

Tatry: Skibowka w ZaUpanem 25. VII, Mala Laka 30. VII,

regie w Dolinie Koscieliskiej 5. VIII, regie w Dolinie Mie-

tusiej 30. VII, dolne regie w Dolinie Chocholowskiej 14. VIII

i w Dolinie Jamnicznej 17. VIII, gome regie w Potoku To-

karskim 26. VIII
;

gorny kosodrzew w Kamienistej Dolinie

7. VIII.

S. saltatoria L. Tatry: gorny kosodrzew w Dolinie Kamienistej 7.

VIII i w Dolinie Raczkowej 16. VIII, kolo Czarnego Stawu

pod Rysami 1. VIII.
— — v. marginella Fieb. Przemysl, nad Sanem kolo Pralko-

wiec 21. X.'

S. c - album Fieb. Tatry, dolne regie w Dolinie Chocholowskiej

14. VIII.

S. melanoscela Fieb. Przemysl: las Jaxmanicki 21. V i pozna. je-

sieniq; pdlnocne stoki Kuszmienia kolo Ustrzvk Dolnych

19. VII.

8. oparula Zett. Tatry, koto Toporoweofo Stawu 22. VIII.

S. pallipes Fab. v. luctuosa Westh. Przemysl: la.ki na polnoc od

Bykowa 13. V. okolo Przemysla pozna, jesienia..

8. arenicola Schltz. Okolice Przemysla w pazdzierniku i w listopadzie.

S. santhoclula Feb. .It-den okaz w okoliey Przemysla w poznej jesieni.

Anthocorides.

Piezostethus curtitam Kail. Malinow i Skrzyczny kolo Zywca w sier-

pniu, pod kora. jodel i bukow.



'emiiostethifs ptisilhts US. Przemysl: strzepany z drzew vv lesie Li-

powickim w czerwcu i pod zmurszalq, kora, bukowa. nad po-

tokiem Holubla. 29. VI.

nthoror/s roufnsus Reut. Prz<

tokiem Holubl^ w maju

Microfi/ii/sa pselaphiformis Curt. Pod kora. jodlowa. na Ku
• >y j

Tatrach 11. VIII.

yphysa pselaf

17. VII; sti jodel u wej^cia do Doliny Malej Lqki

Myrmedobia tenclla Zett. Przemysl, za szaricem Druzbackim, wczas

na wiosn§; Malinow i Skrzyczny koto Zywca w sierpniu; Ski-

bowka w Zakopanem 25. VII (same tylko samice).

Capsides.

Pithaims Maerkeli HS. Przemysl, w lasku brzozowym za Wzniesie-

niem. zlowiony czerpakiem 11. VII.

Aeetropis carina fa U>. Przemysl. na piaszczystym pagorku kolo sta-

cyi kolejowej w Lackiej W'oli. zlowiony czerpakiem 5. VII
(jeden okaz)!

Miris calcmritiis Fall. var. virexcriis Kiel). Przemysl: wad pntokiein

Holubla. w maju i czerwcu. kolo staeyi kolejowej w Laekiej
' ', VII;4. VI i 5. VII. Winna (J.'.ra 4. VII; czerpakiem lowiony

bie pod szczytem Splawy w Birczv 7. VI.

Przemysl: nad potokiem Holubla. 25. V, Winna Gora
W wyrebie pod szczytem Splawy w Birczv 7. VI

irens L. Przemysl: n,

13. VII. las Lipowicki pozna. jesienia.; Lipnik kolo M<

M. laevigatus L. var. pallescens Fall. Lipnik kolo Moscisk w sierpniu.— — var. (jrisrsceu* Fall. Przemysl: las Ostrowski 9. V,
Winna Gora 4. VI; wyrab pod szczytem Splawy w Birczv

— var. virescens Fall. Pospolitv kolo Przemysla i Birczy.
.1/. hohatns Fab. Przemysl. nad p.,t..kiem Hulubla w wyrebie 25. V;

Kuszmien kolo Ustrzyk Dolnych 17. VII; Skrzyczny i Mali-

n«')w kolo Zywca w sierpniu: Tatry. dolne regie u wejscia do



w Birczy w czerwcu i lipcu; Kuszmien koto Ustrzyk Dol-

nvch 17". VII.

Bryocoris Pteridis Fall. Przemysl. las Lipowicki 2. VII; Kuszmieii

17. VII.

Lopus gothicus L. Przemysl: Winna Gora 2. VII, wyra> nad poto-

kiem Holubla, 29. VI, piaszczysty pagorek i laki koto stacyi

kolejowej w Lackiej Woli w czerwcu i w lipcu.

Adelphocoris seticornis Fab. vat: plagifcr Keut. Przemysl: Bakon-

czyce 25. VI, Laka kolo Hurka 22. VI.

Calocoris biclavatus HS. Skrzyczny i Malinow kolo Zywca w sier-

pniu; Tatry, Dolina za Bramka. 4. VIII,

C. fulvomaculatus de G. Babia Gora w koricu sierpnia.

C. affinis HS. Kolo Przemysla pospolity; Kuszmien kolo Ustrzyk

Dolnych 17. VII; Zawadka w lipcu; Tatry: Stra_zyska i dolne

regie w Male] La.ce 4. VIII.

C. ulpestris Mey. Tatry: Koprowa Dolina 3. VIII.

C. roseomaculatus de G. Kuszmien kolo Ustrzyk Dolnych 17. VII;

Malinow i Skrzyczny kolo Zywca w sierpniu.

Pycnoptema striata L. Przemysl, poludniowy stok Wzniesienia

Dichrooscytus intermedins Reut. Tatry, dolne regie w Dolinie Malej

Laki. strza.sni§ty ze swierkow w sierpniu.

Li/gus rubicundus Fall. Przemysl, las Ostrowski 27. Ill; Krakow:

Panieiiskie Skalv 22. XL Bielanv. w wiklinie 27. XII.

/,. I'astittitcftr Fall. Przemysl: Winna Gora 13. VII; Kuszmien kolo

Ustrzyk Dolnych 17. VII; Krakow 8. V
L. montatms Sehill. Tatry: Dolina Malej Laki w lipcu i w sierpniu.

L. ruhricatus Fall. Tatry: n-1, « Malej Lace w sierpniu, Skibowka
w Zakopanem 25. VII.

L. rhminiiruln Rent. Przemysl. las Lipowicki w czerwcu.

L. lurorum Mey. Przemysl."

L. pubiilinus L. Przemysl. wvrab nad potokiem Holubla. w czerwcu;

wyra.b pod Splawa. w Birczy 6. VII; Kuszmien kolo Lstrzyk

Dolnych 17. VII; Tatry: regie w Dolinie Malej L^ki 11. VIII,

Sarnia Skala pod Giewontem 2. VIII, regie V Dolinie Ko-

scieliskiej 5. VIII. Dolina Za Bramka. 4. VIII. Dolina Ciclia

2. VIII.

Camptozygum Pitiastri Fall. Przemysl, las Ostrowski i Lipowicki



Przemysl las Ostrowski w czerwcu; Lipnik kolo M-.-eisk

C. ruber L. var. segusinus Mull. Przemysl: las Ostrowski w czerwcu.

las Lipowicki 15. VI, Kruhel Wielki 9. VII; Lipnik kolo

Moscisk w sierpniu.

UhopaJotowm alter L. var. scmiflavus L. Przemysl: Winna Gora 27.

VI. las Lipowicki 23. VI. wyra> nad potokiem Holubla w czer-

wcu; Tatry: Boczan 1 . VIII.

rilophorKs rlavatus L. Kb Las Lipowicki kolo Przemysla w czerwcu.

l\ cotiftisus Kb. Las Ostrowski kolo Przemysla w czerwcu.
CrrHiiioecphahis umbratilis Fab. Tatry: Zakopane \v lipcu. Mala Laka

11. VIII, regie na Lysankach 20. VII. po drodze od Czar-

nego Stawu pod Rvsv (1700—2100 m.j 1. VIII.

(hihurtpbnhis bnris Pz. Miedzy Starzawa. a Chyrowem 4. VI.
<>. oitNptjnns HS. Kuszmien kolo Ustrzyk Dolnych 17. VII; Mo-

sciska w sierpniu.

Strout/i/locuris Imcoeephalus L. Kuszmien kolo Ustrzyk Dolnvch
17. VII.

St. lurhlus Fall. Lwow: Holosko Wielkie 20. VI.
Dwijphus pallida IIS. Tamze.
I), errans Wolff. Przemysl wyr^b nad potokiem Holubla. 29. VI.
Urt/iot/ft/is bilitwdtifs Fall. Przemvsl. poludniowy brzeg lasu Lipo-

wickiego. strzaniiety z drzew 10. VII.

Hetcrotoma merioptera Scop. Przemysl. w zaroslach za szaricem Druz-
Mcvim . nmwym rzegu asu ipowic lego

Onyrhumeitus dccohr Fall. Przemysl: Gora Zamkowa i Trzy Krzvze
12. VII. Wzniesienie 11. VII.

Hop/on,,,,-/,,,* T/umbtrgi Fa
sek brzozowy za Wz
Holubla. 29. VI. lajd w Bakonc
gorek i laki kol,. sf-u-vi kolejowej w Lackiej Woli 5. VIL

Mfirrotylus Herrichn Rent. Przemvsl: Gora Zamkowa i Trzv Krzvze
22. VII i 12. VII. Winna Gora w lipeu. pagorki Lu-zyckie
19. VI.

VII.

ghitinosa). Kolo Lackiej

drzew w lesie Lipowickim

u wejscia do Doliny Ma-



na Gora 7. VI i 2. VII.

.VII, lasLipowicki2. VII.

wyrab nad potokiem Holubla. 29. VI; Lwow. Holosko Wiel-

kie 20. VI.

Cr. crassicornis Hahn. Przemysl: Gora Zamkowa i Trzy Krzyze 12.

VII, lasek brzozowy za Wzniesieniem 11. VII, Winna Gora

13. VII; wyra.b pod szczytem Splawy w Birczy 5. VII.

Plagiognathus Vhrysanthcmi YVultf. I'rzciuvsl: (Jura Zamkowa i Trzy

Krzyze 22. VI i 12 VII, Winna Gora w czerwcu i lipcu, las

Lipowicki w czerwcu, laki kolo Hurka 22. VI, wyrab
_

nad

potokiem Holubla. 29. VI, piaszczysty pagorek kolo stacyi ko-

lejowej w Lackiej Woli 5. VII; Kuszmieri kolo Ustrzyk Dol-

nych 17. VII; Lwow, las Kulparkowski 27. VI.

PL arbustoriim Fab. Przemysl. nad potokiem Holubla, 29. VI; Ku-

szmien kolo Ustrzyk Dolnvch 17. VII.

PI. albipennis Fall. Przemysl: Zasanie 25. VI, Winna Gora 13. VII,

las Lipowicki 2. VII, piaszczysty pagorek i laki kolo stacyi

kolejowej w Lackiej Woli 5. VII.

Chlamydatus pulicarins Fall. Przemvsl: G6ra Zamkowa i Trzy Krzy-

ze 22. VI i 12. VII, Wzniesienie 11. VII, Zasanie 29. VI,

Winna Gora w czerwcu, lipcu i we wrzesniu. Bakonczvoe 25.

VI, pagorki Luczyckie 19. VI, laka kolo Hurka 22. VI. las

Lipowicki w czerwcu. wyra_b nad potokiem Holubla, 29. VII,

piaszczysty pagorek kolo stacyi kolejowej w Lackiej Woli

Ch. pullus Reut. Przemysl: lasek brzozowy za Wzniesieniem 12.

VI i 11. VII, Winna G6ra 2. VII, las Lipowicki 16. VI, wy-

ra.b nad potokiem Holubla, 29. VI. piaszczvsty pogorek kolo

stacvi kolejowej w Lackiej Woli 9. VI; Tatry: dolny regiel

w fokarskim potoku 26. VII.

Ch. saltitans Fall. Przemysl: Wzniesienie we wrzesniu i w pazdziermku.

Notonectides.

Notonecta lutea Mull. Toporowy staw w Tatracb 22. VIII.

Corixides.

Corixa semistriata Fieb. Przemysl: Wzniesienie 2. IV i 29.

gie Lozy 21. V, laki miedzy Starzaw*. a P.,/dziaczem

stare koryto Sanu i jego doplywv z h\k kolo Hurka



miedzv Starzawa. a Pozdziaczem 15. IX, Bakoriczyce 2. IV,

stare koryto Sanu kolo Hurka 3. V.

€. moesta Fieb. Wzniesienie 2. IV i 29. V, laka mi^dzy Starzawa,

a Pozdziaczem 15. IX. stare korvto Sanu i jego doptvwy z lak

kolo Hurka 26. IV (rzadki gatunek).

C. fossarum Leach. Wzniesienie 29. V l jeden okaz).

r. uiarulhnata Kiel. vnr. Fnhririi Fieb. Wzniesienie 29. Ill i 2. IV.

Bakoriczvce 2. IV.

C. praeusta Fieb. Wzniesienie 29. Ill (jeden okaz).

a cavifrons Thms. Toporowy Staw w Tatrach 22. VIII (dwa do-

rosle okazy i kilka niedoroslycb).



Motyle wi^ksze (Macrolepidoptera)

z okolic Lwowa

Dr Jan Hirschler i Jan Romaniszyn.

(Z instytutu zoologicznego c. k. Uniwersytetu we Lwowie).

W literaturze faunistycznej, odnosza_cej sie. do ziem Polski,

w szezegolnosci zas do Galicyi, spotykamy najliczniej prace z za-

kresu entomologii, a z pomiedzy wszystkich grup owadow Dajwi§-

cej uwagi moze poswiecono u nas motylom. Pomimo to sa, nasze

wiadomosci o faunie motyli. zamieszkujacych Galicy§, bardzo jeszcze

niedokladne. gdvz wedlug wszrlkirgn prMwdupddnbb'ristwa nie znainy

jeszcze wielu gatunkow zyjacych w tvm kraju, a o rozsiedleniu

geograHeznem gatunkow znanych i o ich warunkach biologicznycb

niamy stosunkowo ska.pe i ogolnikovve wzraianki; obok bowiem oko-

lic mniej lub wiecej dokladnie zbadanycb, jest dzis sporo jeszcze

takich. jak n. p. pokl.-wschodnie Podo'le oraz wschodnie Karpaty,

ktore poznano tylko pobieznie. Na podstawie wi§c dotychczasowych

badan nie podobnaby byto motyle Galicyi opracowac monograhcz-

nie w sposob wyczerpujacy. Zebranie inateryalu, potrzebnego do

napisania takiej ' monografii, przerasta sily i wiek jednego czlowieka

a. moze dojsc do skutku tylko przez podj^cie ze strony calego sze-

regu entomologow polskicb prac przygotowawczych, polegajacych

na jak najdokladniejszem zbadaniu motyli, zamieszkujacych poszcze-

golne okolice kraju.

Prac takich. ograniczajacych sie. do pewnych tylko okolic ga-

licyi mamy w literaturze naszej juz kilka. Najstarsza z nich, a za-

razem jedna z pierwszych prac entomologicznych polskicb. j6«



praca Zebrawskiego (1860) o motylach z okolic Krakowa,"uzupel-
niona pozniej trzema dodatkami tegoz autora; w roku 1893 zjawia
si§ praca Werchratskiego o motylach z okolic Stanislawowa, w roku
1894 rozpoczvna Schille caly szereg niezwykle cennych prac nad
fauna, motyli z doliny Popradu, wreszcie w roku 1906 okazuje sie.

praca Sitowskiego o motylach Pienin. Ida,c za przykladem wyzej wy-
mienionych autorow, postanowilismy opracowac motyle okolic Lwowa.

Fauna okolic Lwowa nie byla dotychczas przedmiotem osob-

nego opracowania; pisano o niej tylko przygodnie w pracach od-

nosza,cych sie. do motyli galicyjskich wogole. Pierwsze wiadomo6ci
o niej daie nam Nowicki w swem podstawowem dziele nEnumera-
tio h-/ikfoptrrunnn Ualic'xte oricntulh (

i860:". w ktorem spotykamy
wykaz stosunkowo bardzo licznych gatunkdw z okolic Lwowa. wraz
z podaniem ezasu i miojsca pojawu. W roku 1892 okazuje sie.

praca Garbowskiego, w ktorej obok motyli z innvch okolic Galicyi.

uwzgledniono w dose znacznej mierze faune. okolic lwowskich;
procz znanych Nowickiemu wyliczono tu wiele gatunkow b^dzto
nowych dla Galicyi. ba.dz tez nieznanych przedtem z okolic Lwowa.
Obok form przez siebie znalezionych. wymienil tu Garbowski caly

T gatunkow odkrytych przez ks. WatzkQ, zasluzonego entomo
polskiego. W rokuloga polskiego. W roku 1898. zjawia sie. praca

w ktorej spotykamy caly szereg gatunkow nowych dla i'aunv ga-
licyjskiej. w szczegolnosci zas lwowskiej, poczem w nast^pnych la-

tach oglasza tenze autor caly szereg prac, zawierajacych bardzo
wiele przyczynkow do znajomo^ci fauny motyli Lwowa oraz mnych
okolic kraju!

Zebrawszy materyal z odnosnej literatury. uzupelnilismy g <
w niniejszej pracy wioloma nowemi wiadomoseiami zdobytemi na
wycieczkach w rozne okolice Lwowa. przodsiobranvch od szeregu

(10) lat. Obok gatunkow nowych dla fauny lwowskiej udalo nam
siq wykryd kilka form nowych dla Galicyi. ora'zjedne. dla
kontynentu europej skiego. Dla wielu gatunkow znanych
z okolic Lwowa podalismy nowe miejsca pt»jawu. w ktorych dawniej
nie byly znane. Rowniez w kwestyi rzadkosci lub cz^stosci wysrej>o-
wania musielisiny u'wriw. odbiegac <x\ starszydi spostrzezeri; nadtokla-
dlismy wielki nacisk na ile moznosci dokladneoznaczenie czasu pojawu
dla poszczegolnych gatunkow, zwlaszcza zas drugich pokolcri. w kto-

rymto wzgledzio literatura dotychczasowa wiele pozostawiafa do



ptera), uwazajac Microlepidoptera za zbyt niedokladnie jeszcze po-

znane, by sie. nadawaly do takiego opracowania; z tych samych
wzgledow pominelismy takze prawie calkiem przeobrazenia motyli

wiekszych.

Systematyczny uklad motyli oparlismy na katalogu motyli

palearktycznych Staudingera i Rebla z roku 1901.

Ponizej podajemy wykaz miejscowosci, w ktorych ba.d£ to

sami, badz tez inni entomologowie motyle zbierali:

1. Bednarowka 24. Okopisko (we Lwowie)
2. Bilohorszcze 25. Park Lyczakowski
3. Brzuchowice 26. Park Kiliriskiego

4. Cetnerowka 27. Persenkowka
5. Cmentarz Janowski 28. Piaskowa Gora
6. „ Lyczakowski 29. Pohulanka

7. „ Stryjski

8. Czartowska Skala

30. Rogatka Lyczakowska
31. Romanowka

9. Debry Tolloczki 32. Rz§sna Polska

10. Dolina Marunki 33. Sich6w
11. Droga Strvjska 34. Skwarzana Nowa
12. Glinsko 35. Stawki (koto Janowa)

13. Holosko 36. Ogrod Tow. Strzeleckiego

14. Janow 37. Szyp (gora w Janowie)

15. Kortumdwka 38. Snopkow
16. Korycina (gora w Holosku) 39. Tor wyscig. (tor Cetnera)

40. Winniki17. Krzywczyce
18. Lelechowka 41. Wola Wysocka

42. Wysoki "Zamek19. Lesienice

20. Lipina 43. Zapole

21. Maksymowka 44. Zofiowka
22. Maryowka 45. Zubrza
23. Ogrod botaniczny 46. Zolkiew.

Cz$&t ogolna.

Obok systematycznego zestawienia gatunkow motyli z okohc

Lwowa, z podaniem przy kazdym miejsca i czasu pojawu, posta-

nowilismy w sposob graiiczny, na zaia.czonych tablicach, przedsta-

wid czas' pojawu dla kazdej z rodzin oraz dla calej fauny motyli

z okolic Lwowa. Chcemy w ten sposob stworzyc materyal do po-

rownawczych badari nad czasem pojawu motyli z roznych okolic,

przyczem juz z g6ry przypuscic nalezy, ze krzywe pojawu dla po-



Grafikony nasze skonstruowalismy w nastepujaey sposob: Ma
odcietych wyznaczylismy 24 odcinkow, 5 mm dlugich, wyo-
ijacych 24 pot miesiecy calego roku; na linn rzrdnvcli mjci-

szczegolnych rodzin z roznych okolic, beda, wobec roznych warun-
kow klimatycznyoh tychze dose rozmaite. Przy zestawieniu tych

krzywemi wahari temperatury i opadow atmosferyez-

mozna, sa.dzimy, jasniej uchwycic przyczyny, dla-

czego czas pojawu dla danych rodzin i poszczegolnych gatunkow,
jest w roznych okolicach rozny; przebieg krzywych pojawu dla

okolic chlodniejszvch. gorskieh. bedzie przedewszystkiem dlatego

odmienny od przebiegu krzywych. tycza,cych sie okolic eieplejszych,

ze pierwszym, jak wiadomo, braknie w znacznej cz^sci drugich

pokolen; obecnosc zas ich. jak to na naszych grafikonach widad,

wplywa w wielu wypadkach bardzo znacznie na przebieg krzywej.

brazaja,cych 24 poi miesiecy calego roku; na linii rzednych i

nalismy ilosc gatunkow przypadaja,cych na kazda, potowe, miesiaea,

przyczem odcinek dlugosci' 1 mm oznacza nam jeden gatunek.

Krzywa. pojawu dla calej fauny lwowskiej zbudowalismy o tyle

odmiennie. ze na linii rzednych odcinek 05 mm wyobraza nam je-

den gatunek. Zmian§ te. uczynilismy w tym wypadku dlatego. by
nie nadawac tej krzywej zbyt wielkich ]

fikonach naszych rozwidla sie pojedyn

nie. przerywanq,, oznacza nam razem krzywa, pojawu danej rodziny
z wylqczeniem pokolen drugich. Linia natomiast pelna w calej swej
rozfiaglosci. przedstawia nam krzywa. pojawu danej rodziny z wli-

czeniem drugich pokolen. Ponad lini^ pelna, w calej jej rozciqgto-

sci oraz pod linia. przerywanq. umieszczone sa, na wysokosci kazdej
polowy miesiaea cyfry, z kt6rych pierwsze oznaczaja. nam ilosc

wszystkicli form zjawiajqcyeh sie. w danej porze. drugie natomiast

pouczaja, nas o ilosci drugich pokolen, 'wyst§puja_cych w danym
czasie. Tak wiec mozna z tych grafikonow odrazu odczytad, kiedy
dana rodzina osiqga swoje maximum i minimum rozwoju i o ile

na to wplywa obecnosc drugich pokolen. Wykreslone przez nas

krzywe majq jednak pewne braki. ktore na razie usuna.c si§ nie

dadzq; wynikaja, one sta.d, ze kwestya zimowania pewnej ilosci ga-

tunkow w stariie doskonalym jest jeszcze dzis bardzo fragmenta-

rycznie zbadana; dalsze wiec badania na tem polu moga. w przy-

szlosci zmodyfikowac nieco przebieg krzywych; modyfikacye te

beda, jednak," jak przypuszczamy, wobec niewielkiej prawdopodobnie
ilosci form zimujajCych. niezbyt znaczne i nie zmienia, zasadniczo

przebiegu krzywych przez nas podanych.

Rozpatrzmy obeenie pierwszy graukon, wyobrazajqey nam
krzywa, pojawu motyli w st;mie doskmialyin z rodziny I'npHitundae:

Kodzina ta zjawia sie stosunkowo pozno. bo w pierwszej polowie



S4

drugiej

nast§pnie spada w czerwcu do jednego gatunku, poczem znowu

w-drugiej polowie lipca nieco wzrasta i wreszcie w koricu sierpnia

zanika zupelnie. Wzrost ilosci gatunkow w drugiej potowie lipca

spowodowany jest przybytkiem jednego gatunku. zjawiajacego sie.

w drugiem pokoleniu. Czas pojawu rodziny Pieridae (gr. II) trwa

od drugiej polowy marca do konca sierpnia, przyezem w drugiej

polowie maja dochodzi ona do znacznego rozwoju, z koneem czerwca

spada do trzech gatunkow, a wreszcie w pierwszej potowie sierpnia

osia.ga maximum rozwoju. Maximum to, jest spowodowane przez

wystapienie licznyoh pokolen drugich, ktorych na ogolna. liezbe. ga-

tunkow 15 przypada az 9, a wiec wiecej niz polowa. Daleko bo-

gatsza w formy rodzina Nymphalidae (Gr. Ill), dochodzi do maxi-

mum rozwoju w pierwszej potowie lipea i pozostaje prawie w tym

samym stanie do konca tegoz miesiaca. Poczqwszy od pierwszej po-

lowy lipca, zwiekszaja. znacznie ogolna. ilosc gatunkow formy wy-

st§pujace w drugiem pokoleniu. Rodzina Erycinidae (Gr. IV), ma-

ja.ca u nas tylko jednego przedstawiciela. pojawia sie. od drugiej

polowy maja do pierwszej polowy czerwca wlacznie. Rodzina Ly-

caenidae (Gr. V) pojawiajaea sie. u nas od drugiej polowy kwietnia

do pierwszej wrzesnia. osi^ga maximum rozwoju w pierwszej po-

lowie lipca.' w ktorym to czasie zjawiaja, sie pokolenia drugie; te

dochodzi do znacznej ilosci w pierwszej i drugiej polowie sierpnia,

a stosunek ich ilosciowy do ogolnej liczby gatunkow rowna sie. 7:17

i 6:8. Czas pojawu dla rodziny Hesperiidae (Gr. VI) trwa od maja do

korica sierpnia, przyezem maximum rozwoju przypada na druga^

polowe. lipca; w tym tez czasie zjawiaja. sie. drugie pokolenia.

Sphingidae (Gr. VII) zjawiaja.ee sie. od pierwszej polowy maja do

pierwszej pazdziernika wlacznie. usi.t-.tj.t wyraznie maximum roz-

woju w drugiej polowie czerwca; ilosc drugich pokolen w poro-

wnaniu z ogolna. iloscia, gatunkow jest tu stosunkowo znaczna. Czas

pojawu Notodontidw (Gr. VIII) jest <> tyle interesuja.cy. ze okazuje

przerw§; motyle te zjawiaja, si§ raz od drugiej polowy marca do

konca sierpnia i drugi raz ponownie od drugiej polowy pazdzier-

nika do konca listopada. W pierwszym okresie wyst§puja. one da-

leko liczniej niz w drugim, wykazujac w lipcu i w pierwszej po-

lowie sierpnia znaczna. ilosc pokolen drugich. Rodzina Lymantmdae

(Gr. IX) zjawia sie. od drugiej polowy czerwca do pierwszej pa-

zdziernika wlacznie, przyezem od wrzesnia wyitfpaj% juz saine dru-

gie pokolenia. Rodzina La.sioainipidrw iGr X) pojawia sie. podo-

bnie jak Notodontidae w dwoch okresach. od siebie oddzielonyeh.

\V pierwszym jednak okresie jest ona. w przeciwstawieniu do Nth

todontidac, w gatunki uboga,, w drugim natomiast znacznie bogat-
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tunek jako pokolenie drugie. Rodziny Endromididae (Gr. XI). Le-

moniidae (Gr. XII), Saturniidat (Gr. XIII), Thfrididae (Gr. XV),
Brephidae (Gr. XVIII), Syntomidae (Gr. XXII). Cochlididae (Gr.

XXV), Cossidae (Gr. XXVIII) i Hepialidae (Gr. XXIX) wyste-

puja. w czasie wyznaczonym na grafikonie; sa. to rodziny stosun-

kowo bardzo ubogie w gatunki i nie wykazuja. calkiem drugich

pokolen. Rodzina Drepanidae (Gr. XIV) zjawi'a sie. z poczatkiem
maja i zanika z koricem sierpnia, wykazujac dwa maxima rozwoju,

z ktorych pierwsze przypada na maj, a drugie na pierwsza. polowe.

lipca; wzrost ogolnej ilosci gatunkow w lipcu oraz w nast§pnyeh
miesiqcacb, spowodowany jest przez znaczna, stosunkowo ilosd po-

kolen drugich. Czas pojawu dla najbogatszej w gatunki rodziny

Noctuidae (Gr. XVI) trwa od pocza,tku marca do konca listopada.

Rodzina ta wykazuje w marcu i w kwietniu tylko nieznaczna. ilosd

gatunkow; ilosc ta wzrasta nagle w maju i dochodzi w drugiej

polowie czerwca do maximum, w ktorym to czasie wyst^puje az

165 gatunkow rownoczesnie. W lipcu zmniejsza si§ znacznie ilosc

gatunkow i wynosi w pierwszej polowie sierpnia juz tylko 65.

W nast^pnych miesia_cach az do koriea pazdziernika, maleje ilosc

gatunkow stopniowo, poczem znowu w pierwszej polowie listopada
spada nagle do 5-ciu. Udziat drugich pokolen jest stosunkowo nie

wielki. zjawiaja. sie. one od konca czerwca do koiica listopada. Ro-
dziny Cymatophoridae i Xolidac maja. dwa okresy pojawu: Cynia-
phoridae (Gr. XVII) zjawiaja. sie. pierwszy raz od drugiej polowy
marca do pierwszej sierpnia i drugi raz we wrze^niu, natomiast
Nolidae raz od drugiej polowy kwietnia po koniec czerwca i po-
nownie w sierpniu. Geometridae. druga najliczniejsza w gatunki ro-

dzina, wykazuje swoja. obecnoSc od marca do koiica listopada. osi$-

i-
rajac maximum rozwoju w pierwszej polowie czerwca, przyczem
ilosc drugich pokolen jest stosunkowo nieznaczna. Wreszeie ro-

dziny Cymbidae, Arctiidae, Zygaen'uUu. V*ijfh\d<u i Sesiidae odzna-
ezaja. sie. zupelnym brakiem drugich pokolen. Cymbidae (Gr. XXI)
"siagaja maximum rozwoju w czerwcu, Arctiidae w drugiej polo-

wie czerwca, Zygaenidae w drugiej polowie lipca, a Sesiidae

calej fauny
c/.as joj pojawu trwa od marca po pierwsza,

]

giej polowie marca wystepuje ga

stepnyeh jednak lmosiacaeli zwieks/.a sir ich ilosc

P'.wnoc.zcsnif 41)2 gafunkow. \V lipcu zmniejiUI si,

gatunkow i spada w pierwszej polowie sierpnia na;

stepnyeh miesia.cach zniniejs .a sic w dalszym ci

kow i dochodzi do minimum w pierwszej polowit



Zestawienie ilosciovs e n,nv lu ,w<kiej i fanny cs

Imut: "unko^w" "odTtk
1

:

1

L. Kodzina !
tu

J

kow
'

i odmian fauny

|,A Ifow" ^Tgal

1 Papilionidae 5 4 SO'

2 Pieridae . . 22 18 82

3 Nymphalidae 100 69 69

4 Erycinidae . 1 1 100

5 Lycaenidae . 55 52 95

6 Hesperiidae . 17 14 82

7 ! Sphingidae . 18 18 100

8 Notodontidae 36 36 100

9 Thaumetopoeida 1 - -
10 Lymantriidae 16 13 81

11 Lasiocampidae 20 17 85

12 Endromididae 1 1 LOO

13 Lemoniidae 1 1 100

14 Satnrnidae . 5 2 40

15
j

Drepanidae . 9 8 88

16
j

Thyrididae . 1 1 100

17 Noctuidae . 375 350 93

18 Cymatophoridac

Brephidae

9

2 2

100

100

20 ; Geometridae .

Nolidae . .

400 303 75

23

Cymbidae . •

6

9 100

50

24

Zygaenidae .

38

32

31

27

82

81

26

27

29

Cochlididae .

Psychidae .

2

17

17

•

2

15

2

100

76

88

100

30 |
Hepialidae . 5 83

B mem: 1231 1030

Fauna okolic Lwowa w OS ,.1 etkowym do faunj galicyjsk ej: 83»/



MOTVLE WI^KSZK 87

gich pokolen wykazuje fauna lwowska w stosunku do ogolnej ilosci

gatunkow w poszczegolnycb miesiacach stosunkowo niewiele; naj-

liczniej wyst^puja. one w pierwszej polowie sierpnia, gdzie ich li-

czba wynosi 61, poczem ich w nast^pnych miesiacach coraz wiy-

cej ubywa.

Objasnienie znakow i skrocen w cz^sci szczegolowej:

(Klem.) — Klemensiewicz Ktnnislaw.

(Garb.) — Garbowski Tadeuaz.

(St.) - ^tSckel August.

CzesC szczegolowa.

I. Papilionidae

1. Papilio Latr.

1. Podalirius L. Lata w drugiej potowie maj

towie lipca oraz z poczajkiem sierpnia. V
czakowski, Pohulanka, Czartowska Skat

pocza.tkiem sierpnia. Brzuchowice,

ika, Czartowska SkaJa, zreby les§n

szedzie nieliczny. Ga.sienice spotykalismy na Pohuk
2. Machaon L. Lata w maju, czerwcu i lipcu. oraz w drugiej

wie sierpnia. Pohulanka. Tor Cetnera. Dolina Maruriki. cmen-

Lyczakowski. zr§by lesne w Janowie. Brzuchowice. Dose liczny.

2. Parnassius Latr.

3. Mnemosyne L. Pojawia sie. w drugiej polowie maja i w pierw-

czerwea. Cetnerowka (Now.), rogatka Lyczakowska (Now.), Bi-

rszcze, Krzywczvce, Lesienice, Zubrza. Dosd liczny.

*) a) v. Nubilosus Chr. Wystepuje razem z forma, glowna,

II. Pieridae.

3. Aporia Hb.

sierpniu. Wszedzie w ogro-



4- Pieris Schrk.

5. Brassicae L. Wystej)uje w drugiej polowie kwietnia, w maju
w pierwszej polowie czerwca, w drugiej polowie lipca i w sierpnk
Wszedzie pospolity.

6. Rapae L. Lata w maju, w lipcu, w sierpniu, wrzesnii
i w pierwszej polowie pazdziernika. Wszedzie pospolity.

7. Napi L. Pojawia sie. w kwietniu, w maju, w" drugiej po
lowie czerwca i lata az do pazdziernika wl^cznie. Wszedzie po

a) gen. aest. JSapaem
sieri. Wszedzie pospolity

(

8. Daplidice L. Lata w lipcu i w sierpniu; Piaskowa G6ra,
(Now.), wzgorza kleparowskie (cmentarz). Liczny.

a) gen. vern. Bellidice O. Pojawia sie. z wczesna, wiosn^, lata

do pierwszej polowy czerwca wlqcznie. Wzgorza kleparowskie. (Ks.

Watzka).

5. Euchloe Hb.

9. Cardamines L. Lata w drugiej polowie maja i w pierwszej
czerwca. Na wszystkich zrebach lesmych i la.kach pospolity.

6. I,eptidia Billb.

10. Sinapis L. Lata od drugiej polowy kwietnia do pierw-
szej polowy sierpnia wl^eznie. Wszedzie w lasacb i na Iqkach przy-

le^nych pospolity.

a) gen. vern. Lathyri Hb. Pojawia sie. w maju. OkoliceLwowa
i Janowa (St.).

b) gen. aest. Dmienm K. Lata w lipcu i w sierpniu. Czar-
towska Skala (Garb.).

7. Colias Leach.

11. Hyale L. Lata w drugiej polowie maja i z poczatfnem
czerwca, pozniej od drugiej polowy lipca az do poczaiku pazdzier-

nika. Wszedzie pospolity.

12. Edusa F. Czas pojawu: lipiec, pierwsza polowa sierpnia.

Janow, Debry Tolloczki, Brzuchowice. polany lesme kolo Maryowki,
lasy winnickie.

a) ab. Helice Hb. Lapany przez Nowickiego z koricem lipca

i w sierpniu w Holosku i kola Janowa.
13. Myrmidone Esp. Lata w drugiej polowie maja i w pierw-

szej czerwca, oraz w drugiej polowie lipca i w pierwszej sierpnia.

Park Kilinskiego, Brzuchowice. Lesienice. Holosko. Zubrza. Janow
(Now.). DoSc pospolity.



a) ab. 9 Alba Stgr. Lata od czerwca do poczqtku wrzesnia.

Holosko, Brzuchowiee, Lesienice, Janow. (Garb.).

b) ab. Flavescens Garb. Wyst§puje w sierpniu i we wrzesniu.

Holosko. Brzuchowiee. (Garb.. St.).

8. Gonepteryx Leach.

14. Bhamni L. Lata od korica marca do pocza_tku czerwca
i od korica lipca do poezqtku pazdziernika. Wszedzie bardzo po-

III. Nymphalidae.

A. Nymphalinae.

9. Apatura F.

15. Iris L. Czas pojawu: koniec czerwca, lipiec. Dolina Ma-
ruriki. Brzuchowiee, Krzywczvce, Janow. Niezbyt liczny.

16. Ilia Schiff. Lata v. korieem czorwca i w lipcu. Dolina
Maruriki, Krzywczyce, Janow, Brzuchowiee. Liczny.

a) ab. (et v.) Clytk Schiff. Pojawia sie rownoczesnie z glowna,
forma, na tych samych miejscach. Liczny.

b) ab. Metis Frr. Razem z forma, glowna.. Rzadki. (Garb.).

10. Limenitis F.

17. J'opiili L. Lata z koricem czerwca i na poczqtku lipca.

Brzuchowiee, Dolina Maruriki, Janow. Do3c liczny.

a) ab. 5 Tremulae P^sp. Razem z glowna, form^. ale rzadki (St.).

18. Sibilla L. Dotychczas tylko jeden okaz zlapany przez
Prof. Nowickiego w Holosku. w lipcu.

Lata w drugiej polowie maja i z po-

ipcu i z poczatkiem sierpnia. Dolina Ma-
ruriki, Winniki (Now), Holosko, Lesienice, Czartowska Skala, Ja-

now. Zubrza. Brzuchowiee. Na drogach lesnych dose liczny.

12. Pyrameis lib.

20. Atalanta L. Lata od korica marca do pocz^tku czerwca,

oraz od lipca do pierwszej polowy pazdziernika wlacznie. Wsze-
dzie pospolity.

21. Cardui L. Czas pojawu: Druga polowa maja i pocz^tek



druga polowa lipca, sierpieri i pierwsza polowa
Wszedzie pospolity.

13. Vanessa F.

22. Jo L. Lata w marcu i w kwietniu oraz od lipca do pierw-

szej polowy pazdziernika wl^cznie. Wszedzie pospolity.

23. Urticae L. Lata od marca do poczatku czerwca oraz od

lipca do korica pazdziernika. Wszedzie bardzo pospolity.

24. Xanthomelas Esp. Lata w kwietniu i w maju oraz z kori-

cem lipca i w sierpniu. Krzywczyce, Janow, Sichow, Zubrza. Nie-

cz§sty. (Klem., St.).

25. Polychloros L. Pojawia sie. z koricem marca i z pocza.tkiem

kwietnia, nadto w lipcu i w sierpniu. Wszedzie pospolity.

26. Antiopa L. Czas pojawu: marzec do pocza_tku czerwca,

druga polowa lipca do korica pazdziernika. Dose" rzadki. Brzucho-

wice, lasy w poblizu Lwowa. Janow, Tor Cetnera.

14. Polygonia Hb.

27. C. album L. Lata od poczqtku czerwca do koiica sier-

pnia; wszedzie pospolity.

a) gen. aest. Hutchinsoni Robson. Lata w lipcu. Janow.

Rzadki. (St.).

15. Araschnia Hb.

28. Levana L. Lata od korica kwietnia do korica lipca. Do-

lina Maruriki, Janow. Brzuchowice, cmentarz Stryjski. Dose po-

a) gen. aest. Prorsa L. Pojawia sie. w lipcu i w sierpniu. We
wszystkich lasach okolicznych, pospolitszy od formy glownej.

16. Melitaea F.

29. Aurinia Rott. Lata w czerweu i w lipcu. Zapole, Bilohor-

szcze. Janow. Lesienice. Dose rzadki.

30. Cinxia L. Czas pojawu: czerwiec, pierwsza polowa lipca.

Dolina Maruriki, Janow (Now.), lasy koto Maryowki i Winnik.

31. Phoebe Knoch. Lata w czerweu. Czartowska Skala, Ja-

now, Holosko, Brzuchowice.

32. IHdyma O. Lata w lipcu. Wszedzie pospolity.

33. Athalia Rott. Pojawia siy od korica maja do korica sier-

pnia. Janow (Now.), Brzuchowice, Dolina Maruriki, Winniki (Now.).

34. Aurelia Nick. Lata w czerweu. Zreby lesne w Brzucho-

wicach (Klem.), Sichow, Zubrza (St.).
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a) v. Britomartis Assmann. Lata w drugiej polowie czerwca

i w lipcu. Wszedzie w okolicy pospolity.

35. Parthenie Bkh. Przez ks. Watzke z koricem czerwca na

Czartowskiej Skale odkryty; pozatein przez nikogo koto Lwowa
nie spotykany.

36. Dictynna Esp. Lata w lipcu. Krzywczyce. Janow. Bilo-

horszcze, Nowicki podaje: „circa Leopolim", janow. (stawki w Luhu).

17. Argynnis F.

37. Aphirape Hb. Lata w czerwcu. Janow, na mokrvcli lak.u-li.

38. Selene Schiff. Lata od drugiej polowy maja do poczatku

sierpnia. Dolina Maruriki, Brzuchowice. Janow." Pospolity.

39. Luphrosyne L. Lata w drugiej polowie maja i w czerwcu.

Czartowska Skala, Janow. Winniki (Now.).

4.0. Pales Schiff. v. Arsilache Esp. Czas pojawu: druga polowa
czerwca i pierwsza lipca. Janow.

41. Dia L. Lata w drugiej polowie maja i w pierwszej czerwca
oraz w lipcu i z pocza.tkiem sierpnia. We wszystkieh okolicznych

lasach i zrebach pospolity.

42. Ino Rott. Lata w drugiej polowie czerwca i w lipcu.

W poblizu Maryowki i Winnik; Janow (Stawki w Luhu) (Now.).

Na moczarach liczny.

43. Daphne Schiff. Lata
44. Lathonia L. Lata od

a) ab. Valdensis Esp. Pojawia sie. w lipcu. Najblizsze okolice

Lwowa (Klem.).

45. Aglaja L. Lata w lipcu. Brzuchowice, Jan6w.

46. Xiobe L. Lata w lipcu, sierpniu i z pocza,tkiem wrzesnia.

Brzuchowice, Janow (Now.), Dolina Maruriki.

a) ab. Pelopia Bkh. Lata w lipcu. Zreby lesne w Brzuchowi-

cach. Bardzo rzadki (St.).

b) ab. Radiata Spul. Razem z glowna. form^. Brzuchowice

(Hem.).

c) v. et ab. Eris Meig. Razem z glowna, forma. (St.).

47. Adippe L. Lata w lipcu i z pocza.tkiem sierpnia. Brzu-

chowice, Lesienice, Janow (Now.).

a) ab. et v. Cleodoxa O. Pojawia sie. w lipcu. Dolina Ma-
runki (Ks. Watzka). Holosko, Brzuchowice, Janow.

48. Laodice Pallas. Lata w lipcu i z pocwjtkiem si.-rpnia.

Brzuchowice. Holosko. Lesienice, Zubrza, Dolina Maruriki, Czar-

towska Skala (Now), Janow.

49. Paphia L. Lata w lipcu i w sierpniu. Wszedzie w lasach

i na la.kach pospolity.



a) ab. Q Vnhsinn \\<y Rownoczesnie
chowice, Janow (St.). Ks. Watzka lapat g
w Holosku i na Czartowskiej Skale.

18. Melanargia Meig.

50. Galathea L. Lata z koncem czerwca, w lipcu i z pocza,-

tkiem sierpnia. Wszedzie w lasach i na lakach pospolity.

19. Erebia Dalm.

51. Medusa F. Czas pojawu: koniec maja, czerwiec. JanowT

Brzuchowice.

52. Aethiops Esp. Lata w lipcu i w sierpniu. Lasy najbliz-

szyeh okolic Lwowa. Rzadki.

20. Satyrus Westw.

53. Alcyone Schiff. Lata w lipcu. Janow.
54. Semele L. Pojawia sie. w lipcu i pierwszej polowie sierp-

nia. Brzuchowice, Holosko, Janow. Dose cz^sty.

55. Dryas Sc. Lata w drugiej polowie lipca i w pierwszej

sierpnia. Brzuchowice, Lesienice, Janow. Dose cz^sty.

31. Pararge lib.

56. Aegeria v. Egerides Stgr. Lata w lipcu i w sierpniu. Ro-

gatka Lyczakowska, Czartowska Skala. Janow, Brzuchowice, Le-

sienice. Mary6wka, Winniki (Now.).

57. Megera L. Lata w drugiej polowie maja, w czerweu
i lipcu. Lasy okoliczne. Janow.

58. Maera L. Lata od drugiej polowy czerwca do pierwsze

lipca wla,cznie. Janow (St.).

a) v. Adrasta Hb. Garbowskiemu znany w dwoch okazach

pochodz^cych z okolic Lwowa.
59. Achine Sc. Wystejsuje w czerweu i w lipcu. Dolina Ma-

ruriki. Janow, Brzuchowice. Nowicki podaje: „Circa Leopolim".

22. Aphantopus Wallgr.

60. U,n,erantm L. Lata w czerweu i w lipcu. Lasy okoliczne

Brzuchowic i Janowa. Dolina Marunki.

Watzke. z koricc

Mttll. Znany w jednym okazie zlapanym przez



23- Bpinephele lib.

24. Coenonympha Hb.

63. Hero L. Lata w czerwcu i w lipcu. Dolina Maruriki. Brzu-

chowice, Janow (Now.).

64. Iphis Sehiff. Lata z koiicem czerwca i w lipcu. Janow,

Brzuchowice.

65. Arcanla L. Czas pojawu: czerwiec i lipiec. Lasy koto

Lwowa, Holosko (Now.), Janow.
66. I'amphilus L. Lata od czerwca do korica pazdziernika.

Wszedzie pospolity.

a) gaen. aest. Lyllus Esp. G-arbowski zlapal go w jednym
okazie w dolinie Maruriki.

rcn i w lipcu. Dolina Maruriki.

Razem z forma, glowna,. Rzadki.

IV. Brycinidae.

25. Nemeobius Stpb.

68.

czerwca.
Luana L.

Czartowsk
Lata

a Ska I

w drugiej polowie

ei. Janow. Brzuchowi
maja i z pocz^tkiem

iv. Biloiiorszcze. Dose

V . Lycaenidae.

26. Thecla V.

69.

i w pier

70.

Spun Sel liff. Y

. Kr/.v

ojawia sic w drugiej polow:

wczyce, Janow. Brzuchowice.

1. Lata w czerwcu. Ogrody

ie czerwca

lwowskie,

Krzywczyce.
is Esp. Lata w drugiej polowie czerwca i przez caly



27- Callophrys Billb.

74. Rubi L. Lata z koricem kwietnia i przez maj. Brzucho-
wice, Krzywczyce (Now.), Lesienice. Holosko, Zubrza, Janow (Now.).

Pospolity.

28. ^ephyrus Dalm.

75. Quercus L. Lata w czerwcu i w sierpniu. Janow. Brzu-

chowice. Liczny.

a) 9 aD - Bellus Gerh. Razem z gtownq, forma.. Bilohorszcze (St.).

76. Betulae L. Lata w lipcu i z pocza.tkiem sierpnia. Ogrody
lwowskie. Zubrza (Now.), Holosko, Czartowska Skata, Janow (Now.).

Nieliczny.

39. Chrysophanus Hb.

77. Virgaureae

nia. Romanowka (No
Skata. Dose czesty.

78. Dispar Hw. ab. Butilus Wernb. Lata w pierwszej polo-

wie lipca. Okolice Lwowa (Klem.).

79. Hippothoe L. Czas pojawu: lipiec. Dolina Maruriki, Le-

sienice, Janow. Na mokrych tq,kach przylesnych.

a) ab. Confluens Gerh. Garbowski chwvtat t§ odmiane. w czerwcu

i w lipcu koto Winnik.
80. Alciphron Rott. Lata w lipcu. Brzuchowice, Janow, Ho-

tosko, Zubrza, Winniki (Now.).

81. Phlaeas L. Lata od korica kwietnia do pocz^tku czerwea

i od konca lipca do poczqtku pazdziernika. Wszydzie pospolity.
^

82. Dorilis Hufn. Lata od drugiej polowy maja do konca

sierpnia. Wszedzie w lasaeh okolicznycb.

a) v. Orientalis Stgr. Lata w lipcu. Wszedzie pospolity.

83. Amphidamas Esp. Lata w drugiej polowie maja i w pierw-

szej czerwea. Hotosko, Jan6w. Rzadki. (Na mokrych tqkach).

a) gen. aest. Obscura Riihl. Wyst^puje z glowna. forma. (St.).

30. I/ycaena F.

84. Argiades Pall. Lata w drugiej potowie lipca i w sierpniu.

Jan6w, Brzuchowice. Nowicki podaje ogolnikowo „circa Leopolim •

a) gen. vern. Polysperchon Berg. Lata z koiicem maja i z po-

iv.
;l
tki«in czerwea. Wszedzie pospolity.

85. Argus L. Lata w czerwcu i w lipcu. Brzuchowice, Czar-

towska Skata (Now.), Janow. Maryowka.
86. Argyrognomon Brgstr. Lata w czerwcu. Brzuchowice, Janow.
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87. Optilete Enoch. Lata w drugiej polowie czerwca. Jan6w.

Na mokrych lakach. Bardzo rzadki.

88. Baton Berg. Czas pojawu: druga polowa maja, pierwsza

czerwca. Krzywczyce, Lesienice.

89. Orion Pall. Czas pojawu: koniec maja. pierwsza polowa

czerwca. Brzuchowice, Janow, Holosko. Romanowka (Now.). Liczny.

a) gen. vera. Omata Stgr. Wyst§puje z forma; glowna. (St.).

90. Astrarche Bgrst. Pojawia sie. z koncem maja do polowy

czerwca na slonecznych stokach Piaskowej Gory i lesnych pola-

nach lasow janowskieh. Tamzc zauwazyl Nowicki drugie pokole-

nie 4. sierpnia.

a) ab. Albicans. Okolice Lwowa. (Klem.).

91. Eumedon Esp. Lata z koncem czerwca i

lipca. Czartowska Skala (Now.), Bilohorszcze, Janow.

92. Icarus Rott. Lata w maju i z poczatkiem czerwca, w dru-

giej polowie lipca, z pocza_tkiem sierpnia i we wrzesniu. Wsz§-
dzie pospolity.

a) ab. Icarinus Scr. Lata w maju. Czartowska Skala (St.),

b) Q ab. Caerulea Fuchs. Czas pojawu: pierwsza polowa li-

pca. Lwow (St.).

93. Hylas Esp. Lata w lipcu. Holosko, Czartowska Skala, Le-

sienice, Romanowka (Now.).

94. Meleager Esp. Lata w lipcu i z poczatkiem sierpnia. Brzu-

chowice, Janow (Now.), Czartowska Skala.

a) ab. Steevenii Tr. Wyst§puje razem z glowna. forma. (Watz-

95. Bellargus Rott. Lata od czerwca do sierpnia. Lasy okolo

Lwowa, Janow.'

a) ab. Ceronus Esp. Lata od korica maja do korica lipca. Pia-

skowa Gora
(
24
/8

! Nowicki), Janow.
96. Coridon Poda. Wystgpuje w lipcu i z poczatkiem sier-

pnia. Brzuchowice. Janow. Lasy okoto Lwowa. Romanowka (Now.).

Dose cz§sty.

97. Admetus Esp. Dotychchczas znany tylko z jednego okazu

zlapanego przez Garbowskiego kolo Winnik; czas pojawu podaje

G. ogolnie: Lato. Poza tem nikt tego gatunku nie zauwazyl.

98. Damon Schiff. Dotychczas zauwazony tylko przez Gar-

bowskiego na Czartowskiej Skale 16. i 17. czerwca.

99. Sebrus B. Nowickiemu znany z okolie Janowa, Gar-

bowskiemu z Czartowskiej Skaly. Obaj autorowie nie podaja, czasu

pojawu.

100. Minimus Fuessl. Czas pojawu: koniec maju. poczatek

czerwca i drugi raz z koncem lipca i z poczatkiem sierpnia. Czar-

towska Skala, Janow (Now.), Brzuchowice (St.).



101. Sendargm Kotr. Lata przez czerwiec i pierwsza, potowe.

lipca. Lasy okolo Lwowa, Janow. (Now.).

102. Cyllarus Rott. Lata w maju i w czerwcu. Brzuchowice,
Janow, lasy okolo Lwowa. Garbowski podaje odmiane. tej formy
(subtus punctis nigris in strigas nigras extensis) schwytana, w do-

linie Marunki, nie nazywa jej jednak.
a) Q ab. Andereggi Ruhl. Lata w czerwcu. Janow (Klem.).

103. Alcon F. Lata od koiica czerwca do pierwszej polowy
sierpnia wlaeznie. Janow (Now.). Sichow. Zubrza, Brzuchowice,
Rzesna Polska.

104. Euphemus Hb. Lata od korica czerwca do koiica lipca.

Bilohorszcze, Lesienice, Janow, Brzuchowice, Rzesna Polska. Gar-

bowski lapal go w dolinie Marunki.
105. Avion L. Pojawia sie. z koncem czerwca i lata do po-

cza.tku sierpnia. Brzuchowice, Lesienice. Holosko, Janow.
106. Areas Rott. Lata przez lipiec i pierwsza, polowe. sierpnia.

Janow. Zolkiew. Rzadki.

31. Cyaniris Dalm.

107. Argiolus L. Lata z koncem kwietnia i w maju, nadto

w lipcu i sierpniu. Wsz^dzie pospolity.

a) ab. Parvipuneta Fuchs. GJ-arbowski twierdzi, ze odmiane. te.

miano zlapac w okolicy miedzy Krzywczycami a Lesienicaini: czasu

pojawu nie podaje.

VI. Hesperiidae.

32. Heteropterus Dumeril.

108. Morpheus Pall. Lata w lipca. Janow. Bardzo rzadki (St.).

33. Pamphila Wats.

109. Palaemon Pall. Lata w drugiej polowie maja i w ,pierw-

szej czerwca. Lasy okolo Lwowa (Now.). Janow.
110. Silvius Enoch. Pojawia st§ z koncem maja i z pocz%-

tkiem czerwca. Janow (Now.). Na drogach lesnych. Rzadki.

34. Adopaea Wats.

111. Lineola O. Lata w drugiej polowie lipca i w sierpniu.

112. Thaumas Hufn. Lata w czerwcu i w pierwszej polowie

lipca. Wszedzie pospolity.



35- Augiades Wats.

113. Comma L. Lata w drugiej polowie lipca i w pierwszej

sierpnia. Wszedzie pospolity.

114 Sylvanus Esp. Lata w maju, w ezerwcu i z pocza.tkiem

lipca. Lasy okoio Lwowa. Brzuchowice.

36. Carcharodus Wats.

115. Alceae Esp. Lata w lipcu i z poczateiem sierpnia. Cmen-

tarz Lyczakowski, Rz§sna Polska, Janow.

116. Altheae Hb. Lata w lipcu. Janow.

37. Hesperia Wats.

117. SerraUOae Rbr. Czas pojawu: maj, ezerwiec. Lasy kolo

Maryowki. Holosko. Janow.

a) v. Caecus Frr. Wystepuje 1 glowna, forma. (Now., Watzka).

118. Ahem Hb. Lata w drugiej polowie czerwca i w lipcu.

Brzuchowice, Pasieki, Janow (Now.).

119. Malvae L. Lata w drugiej polowie maja i w pierwszej

czerwca, oraz z koncem lipca i w sierpnia. Cmentarz Stryjski, Ja-

n6w. Pasieki. Pospolity.

38. Thanaos B.

120. Tages L. Lata z koncem maja i w ezerwcu, oraz z kon-

cem lipea i w sierpniu. Wszedzie pospolity.

VII. Sphingidae.

39. Acherontia 0.

iu. W ogrodach Iwowskich.

cznych. Nieliczny.

40. Smerinthus Latr.

122. Populi L. Pojawia sie. w maju. ezerwcu, lipcu i z po-

cza.tkiem sierpnia. Cmentarz Stryjski, Brzuchowice, ogrod Strzel-

nicy. Nowicki podaje ogolnikowo „circa Leopolim".

123. Ocellata L. Czas pojawu: koniec maja, czerwiec. Wsze-

dzie ale nieliczny. Ga.sienice spotykalismy na torze Cetnera.

41. Dilina Dalm.

124. Tiliae L. Lata w ezerwcu. Dose ezesty. W pobifcu alei

lipowych (Now.,. Snopkow. Droga Strvjska. Brzuehownv.



n z gfowna. forma;

w pierwszej polo-

43. Protoparce Burm.

126. Convolvuli L. Lata we wrzesniu i z poczatkiem pazdzier-
**""

towicza przy ulicy Piekar-

Liczny.

44. Hyloicus Hb.

127. Pinastri L. Lata w drugiej potowie czerwca i w pierw-

szej lipca. W Brzuchowicach i w Janowie liczny na pniach drzew-

nych; Holosko (Now.).

45. Deilephila O.

128. Galii Rott. Pojawia sie. w maju i w czerweu. Wysoki
Zamek (Now.) (przy swietle lampy). Grarbowskiemu znany z doliny

129. Euphorbiae L. Czas pojawu: koniec czerwca, lipiec.

Wszedzie okolo Lwowa i Janowa.
a) ab. Rubescens Garbowski. Razem z glowna. forma. (St.).

130. Lineata F. ab. Livornica Esp. Lata od konea sierpnia do

poiowy wrzesnia. Lwow (Klem.). Przy Swietle lampy elektrycznej.

46. Chaerocampa Dup.

131. Elpenor L. Lata z koncem maja i w czerweu. Wokolo
Lwowa i Janowa. Nowickiemu znany z Wysokiego Zamku. Chetaie

przylatuje na przynet^.

47. Metopsilus Dune.

132. Porcellus L. Lata z koncem maja i w czerweu. Wysoki
Zamek (Now.). Jan6w (Now.), zaklad ogrodniczy Klimowicza (Lwow).

48. Pterogon B.

133. Proserpina Pall. Pojawia sie. w czerweu. Lesienice, Ho-

losko. Nowickiemu znany w jednym egzemplarzu z Winnik.
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49. Macroglossa Sc.

134. Stellatarum L. Lata od maja do wrzesnia. Wszedzie po-
spolity.

50. Hemaris Dalm.

135. Fuciformis L. Lata w maju i w czerwcu. Laki lesne

okolo Lwowa, Holosko (Now.)
136. Scabiosae Z. Czas pojawu: koniec maja i czerwiec. Ho-

losko (Now.).

Vm. Notodontidae.

51. Cerura Schrnk.

137. Bicuspis Bkh. Lata w czerwcu i w lipcu. LapaliSmy go

poiowie sierpnia. W najhiizszej okolicy Lwn
tie lampy elektrycznej.

139. Bifida Hb. Pojawia sie w maju i

czerwca. Wszedzie w okolicy Lwowa.

52. Dicranura B.

140. Vinula L. Lata z koncem maja, w czerwcu i z pocza.-

tkiem lipca. Wszedzie w okolicach Lwowa nierzadka (znana No-
wickiemu). Przylatuje chetnie do lampy. G^sienice spot.ykali£my
na torze Cetnera.

53. Stauropus Germ.

w czerwcu. Brzuchowice,

swietle lampy).

54. Hoplitis Hb.

143. Milhauseri F. Lata w czerwcu. Holosko. Rzesna Polska.

Bardzo rzadki (St.).

55. Gluphisia B.

144. Crenata Esp. Lata w pierwszej polowie lipca. Chwytali-

smy go przy lampie; czasem spotykalismy go siedza,ctsgo na par-

kanie. W najblizszej okolicy Lwowa. Bardzo rzadki.



56. Drymonia Hb.

145. Querna F. Lata w czervvcu. Bilohorszcze, Sichow (St.).

146. Trimacula Esp. Lata wkwietniu i w maiu. Okolice Lwowa.
(Klem.).

a) v. et ab. Dodonaea Hb. Lata z koiicem maja i przez czer-

wiec. Okolice Lwowa (St.).

147. Chaonia Hb. Pojawia sie, z koiicem kwietnia i w maju.

Bilohorszcze, Brzuehowice. Sichow, Janow, Holosko.

57. Phoesia Hb.

148. Iremula CI. Lata w maju oraz w czerwcu i z pocza^tkiem

lipca. Przylatuje do lampy. Ogrody lwowskie. Znany Nowickiemu.
149. Dictaeoides Esp. Lata w maju, w drugiem pokoleniu

w lipcu i z poczatkiem sicrjniiu. Krz\ wrzyce, Lwow (przy sVietle

58. Notodonta 0.

150. Ziczac L. Lata w maju, w czerwcu oraz w sierpniu. Oko-
lice Lwowa i Janowa. Przy lampie.

151. Dromedarius L. Lata w maju i w czerwcu. Wszedzie
w okolicach Lwowa nierzadki. Znany Nowickiemu.

152. Phoebe Siebert. Lata w dwoch pokoleniach w maju
i w lipcu. Wokolo Lwowa (St.).

153. Tritophus Esp. Lata w tym samym czasie co poprzedni.

Wokolo Lwowa (przy lampie).

154. Trepida Esp. Czas pojawu: maj i czerwiec. Bilohorszcze.

Kzadki (Now., St.).

59. Spatalia Hb.

155. Argentina Schiff. Lata w czerwcu. Zubrza. Bilohorszcze.

60. Leucodonta Stgr.

schiff. Znany Nowickiemu z Holoska.

61. Ochrostigma Hb.

157. Velitans Rott Lata w czerwcu. Holosko, Brzuc
Rzadki (St.).

158. Melagona Bkh. Pojawia sic z koiicem maja i wcz<
Holosko, Brzue'howic.-. kzadki iNnw..' Werchr.. St.;.'



6s. Odontosia Hb.

159. Carmelita Esp. Lata z poczatkiem maja. Bilohorszcze.

Bardzo rzadki (St.).

160. Sieversi Men. Lata z koncem marca i w kwietniu, Zub-

rza (Now.), Brzuchowice (Rom.). Bardzo rzadki. Po raz pierwszy

przez Nowickiego odkryty w r. 1865.

63. Lophopteryx Stph.

161. Camelina L. Lata od maja do poczatku ezerwca. Wsz§-

dzie dose pospolity.

a) ab. Girafjina Hb. Razem z forma, glowna. (Garb., St.).

162. Cuculla Esp. Lata w maja i w czerweu. Brzuchowice,

Holosko. Krzywczyce (przy lampie, St.).

64. Pterostoma Germ.

168. Palpina L. Lata w maju i w pierwszej polowie czerwea,

oraz w lipcu i w sierpniu. Wszedzie oierzadki. Znanv Nowickiemu.

65. Ptilophora Stph.

164. Plumigera Esp. Lata w kwietniu oraz z koncem paz-

dziemika i w listopadzie. Lesienice (Now.), park Kiliriskiego, craen-

tarz Stryjski, Wysoki Zamek.

66. Phalera Hb.

165. Bucephala L. Pojawia sie z koncem maja. w czerweu

i lipcu. Wszedzie nierzadki. Przylatuje do lampy. Znany Nowickiemu.

166. Bucephaloides 0. Lata w czerweu i w lipcu. Bilohor-

szcze. (Garb.)

67. Pygaera U.

Anastomosis L. Pojawia si§ w czerweu. Holosko, Brzu-

pospolity.

169. Anachoreta F. Wvstepuje z koncem kwietnia i w maju

oraz w lipcu. Na parkanach wzdluz drogi Stryjskiej 1 na omenta-

rzu Stryjskim.

170. Pigra Hufn. Lata w maju i w lipcu. W ogrodaoh Iwow-

skich. Bilohorszcze. Przylatuje do lampy. (Now.).
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IX. I/ymantriidae.

68. Orgyia 0.

171. Gonostigma F. Wystepuje w czerwcu. Okofo Lwowa,
Brzuchowice. Janow (Now.).

172. Antiqua L. Lata od lipca do pierwszych dni pazdzier-

nika. Wszedzie w ogrodach i lasach pospolity (Now.). Samce latajq,

69. Dasychira Stph.

173. Selenitica Esp. Wystepuje w drugiej polowie maja

i w pierwszej czerwca. Wszydzie pospolity.

174. Fascelina L. Lata od korica czerwca do poczatku sier-

pnia. Dolina Maruriki, Holosko (Now.), Lesienice, Janow.

175. Pudibunda L. Wyatgpuje z koncem maja i w czerwcu.

Wszedzie dose cz§sty.

70. Euproctis Hb.

176. Chrysorrhoea L. Pojawia sie. z koncem czerwca i w lipcu.

Wszedzie pospolity.

71. Porthesia Stph.

177. Similis Fuessl. Lata w lipcu. Wszedzie pospolity.

72. Arctornis Germ.

178. L-nigrum Mueller. Lata w czerwcu i w pierwszej polo-

wie lipca. W najblizszej okolicy Lwowa, Janow. Rzadki (St.).

73. Stilpnotia Westw.

179. Saiicu L. Lata w lipcu i w sierpniu. Wszedzie pospolity.

74. Lymantria Hb.

180. Bispar L. Pojawia sie. w lipcu i w sierpniu. Wszedzie

bardzo pospolity.

181. Monacha L. Wystepuje w drugiej polowie lipca i z po-

czatkiem sierpnia. Brzuchowice," Janow, Lubien (Now.). W niekto-

rych latach w ogromnej ilosci.

a) ab. Nigra Frr. Razem z glowna. forma.. Rzadki (St.).

b) ab. Eremita O. Razem z glowna forma. Rzadki (St.).

75. Malacosoma Auriv.

182. Neustria L. Lata od konca czerwca do poczatku sierp-

nia. Wszedzie w sadach pospolity.
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183. Castrensis L. Lata z koncem czerwca i w lipcu. Holo-

sko (St.).

76. Trichiura Stph.

184. Crataegi L. Lata od drugiej polowy sierpnia do pierw-

szej wrzesnia. W najblizszej okolicy Lwowa i Janowa. Przylatuje

do lampy. Rzadki.

77. Poecilocampa Stph.

185. Populi L. Lata z koncem wrzesnia i przez caly pazdzier-

nik. Wszedzie pospolity.

78. Eriogaster Germ.

186. Catax L. Pojawia sie. we wrzesniu (Now.) i w pierwszej

polowie pazdziernika. Wszedzie w okolicy Lwowa, ale rzadki. (Klem.).

187. Lanestris L. Czas pojawa: koniec marca. caly kwiecien.

Lasy okolo Lwowa (Now.) i Janowa.

79. Lasiocatnpa Schrk.

188. Quercus L. Lata z koncem ezerwca i w lipcu. Janow.

Nowickiemu i Garbowskiemu znany z Holoska. Ga.sienice cz^scia.

sie. przepoczwarzaja, przed zima^ cze^cia. zimuja. i dopiero w maju
sie. przepoczwarzaja,.

189. Trifolii Esp. Lata rownoczeSnie z gatunkiem poprzednim.

Ch^tnie przylatuje do lampy. Ogrody lwowskie, Holosko (Now.).

Brzuchowice.

80. Macrothylacia Rbr.

190. Rubi L. Lata z koncem maja, w czerwcu i w pierwszej

polowie lipca. Strzelnica. tor Cetnera. Janow. Brzuchowice, Lesie-

nice (Now.). Pospolity.

81. Cosmotriche Hb.

191. Potatoria L. Pojawia sie. w lipcu. Wszedzie w okolicy

Lwowa i Janowa; Holosko (Now.).

8a. Epicnaptera Rbr.

192. Tremulifolia Hb. Lata z koncem maja i w czerwcu. Ho-

losko. Rzadki. (Garb., St.).

83. Gastropacha 0.

193. Qucrcifolia L. Lata w lipcu i w sierpniu. Holosko, Brzu-

chowice. Janow (Now.: „Leopoli u
).
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a) ab. Alnifolia O. Pojawia sie. rownoczesnie z glowna. forma.

Lwow. (Garb, St.).

194. Popidifolia Esp. Lata w lipcu. Janow.
a) gen. aest. Obscura Henacker. Razem z glowna, forma.. Bar-

dzo rzadki (St.).

84. Odonestis Germ.

195. Pruni L. Lata z koricem czerwca i w lipcu. Ogrody

lwowskie (Now.), plac powystawowy. Bardzo liczny; przy swietle

larapy elektrycznej.

85. Dendrolimus Germ.

196. Pini L. Lata rownoczesnie z gatunkiem poprzednim. Plac

powystawowy. Brzuchowice, Janow. Hulosko (Now.).

XI. Bndromididae.

86. Bndromis 0.

197. Versicolora L. Lata z koncem marca i w kwietniu. Do-

lina Maruriki, Brzuchowice, Holosko (Nowicki). Bilohorszcze. Nieli-

XII. I/emoniidae.

87. Lemonia Hb.

198. Daml L. Lata w paxdzierniku. Park Kiliriskiego. tor

Cetnera, Janow (Now.).

XIII. Saturniidae.

88. Saturnia Schrk.

*. Lata

89. Aglia O.

200. Tau L. Lata rownoczesnie z gatunkiem poprzednim.

Wsz^dzie w lasach pospolity.

XVI. Drepanidae.

90. Drepana Schrk.

201. Falcataria L. Lata <>d maja do korica sierpnia. Wsze-
dzie w lasach nierzadki.

202. Curvatula Bkh. Lata w maja i drugi raz w lipcu. Bi-

lohorszcze. Brzuchowice. Zubrza.
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203. Harpagula Esp. Pojawia sie z koricem czerwea i w pierw-

szej polowie lipca. Lapalismy go przy lampie. Lwow. Garbow-
skiemu znany z doliny Maruriki i z Helowszczyzny.

204. Lacertinaria L. Lata od maja do korica sierpnia. Bedna-

rowka (Now.). Wszedzie w lasach dose cz^sty.

205. Binaria Hufn. Lata w maju i w czerweu, oraz w sier-

pniu. Bilohorszcze. Zubrza. Bednarowka (Now.). Rzadki.

206. Cultraria F. Lata w maju i w lipcu. Lesienice, Brzu-

ehowice.

a) gen. aest. Aestiva Spr. Garbowskiemu znany z okolicLwowa.

91. Cilix Leach.

207. Glaucata Sc. Lata w tym samym czasie. co Drep. Cul-

traria F. Znany byl Nowickiemu.

XV. Thyrididae.

92. Thyris O

XVI. Noctuidae.
A. Aeronyetinae.

93. Trichosea Grste.

94. Diphtera Hb.

sek. Pojawia sic z koi_

dnarowka (Now.), cmentarz Stryjski, Bilohorszcze.

95. Demas Stph.

211. Coryli L. Lata przez calv maj do polowy czerwc

i w sierpniu. Bilohorszcze, Krzywczyce (29. czerwea Now.), Brzi

chowice; przy swietle lampy.

96. Acronicta O.

212. Leporina L. W maju i na pocz^tku czerwea. Wszedz

pospolity (Now.).

213. Aceris L. W maju (Now.) i czerweu. Wszedzie na pai

kanach.



a) Candelisequa Esp. Wystejmje z glowna/ forma..

214. Megacephala F. W maju. Na parkanach pospolity. (Now.).

215. Alni L. Lata w czerwcu i lipcu. Pojedynczo. Bilohor-

szcze, Zubrza, Janow, Lesienice; lowiony takze na przynet§ jabl-

kowa., ale jest rzadki. Lwow (Now.).

216. Strigosa F. W czerwcu. Park Kiliriskiego, cmentarz

Stryjski, Holosko (Now.), Bajki. Bilohorszcze, Rzesna Polska.

a) ab. BryophUoides Horm. Lata w ezerwca. (Jkolice Lwowa.

(Klem.).

217. Tridens Schiff. Pojawia sie. od polowy maja i lata przez

caly czerwiec. Wszedzie na parkanach pospolity.

218. Psi L. W maiu i czerwcu. Na parkanach pospolity.

Lwow (Now).
219. Cuspis Wo. Pojawia sie. w czerwcu. Bardzo rzadki. Otrzy-

mywany dotychczas ex I. i na przyn§t§ jablkowq z Holoska, Bilo-

horszcza i Janowa (St.).

220. Auricoma F. Lata od korica lipca do polowy sierpnia.

Rzadki. Brzuchowice, Janow, Bilohorszcze, Holosko.

221. Euphorbiae F. W czerwcu. Janow (Now.); dose rzadki.

(Klem.).

222. Rumicis L. Lata od polowy maja do polowy sierpnia,

wszedzie pospolity. Lwow (Now.).

97. Craniophora Suell.

223. Ligustri F. Pojawia sie. z koncem maja i lata az do po-

czatku lipca. Pojedynczo w okolicy Lwowa.

98. Oxycesta Hb.

224. Qeographica F. Lata w czerwcu i lipcu, Holosko (St.);

rzadki.

99. Simyra O.

225. Nervosa F. Lata w lipcu. Holosko, Brzuchowice; bardzo

rzadki (St.).

100. Arsilonche Ld.

226. Albovenosa Goeze. Pojawia sie. z koncem maja przy

swietle lampy. Lwow. Bardzo rzadki.

B. Trifinae.

101. Agrotis O.

227. Polygona F. W czerwcu. Na przynetg jablkowa.; las Bi-

lohorski; bardzo rzadki (St.).
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228. Signwh F. Pojawia Big z koncem czerwca i w pierwszej

polowie lipca. Na parkanach w Lesienicach (Now.).

229. Fimbria L. Lata od polowy czerwca do polowy lipca.

Wsze^lzie w okolicy Lwowa (Now.); przy swietle lampy.

230. Punicea Hb. W drugiej polowie czerwca na przynete.

jablkowaj las Bilohorski (St.).

231. Augur F. W maju do polowy lipca. Park Kiliiisku'-".

Brzuchowice, 'Holosko.

232. Obscura Brahm. Lata w maju (Now.). Cmentarz Stryj-

ski. Rzadki.

233. Pronuba L. Pojawia sie. w czerwcu i lipcu. Park Kilin-

skiego. Brzuchowice. Janow, Lwow (Now.).

a) ab. Inuuba Tr. Wyst^puje rownoczesnie z glowna. forma.

(Now.). Park Kilinskiego; lowiony takze na przyn^te. jablkowa,

234. Orbona Hufn. Lata w czerwcu. Holosko. Brzuchowice (St.).

235. Comes Hb. Pojawia sie. w czerwcu. Holosko, Brzucho-
wice (St.).

236. Triangulum Hufn. Lata od polowy maja do polowy
czerwca. Wszydzie w okolicy Lwowa.

237. Baja F. Pojawia sie. w lipcu i z pocz^tkiem sierpnia,

W parku Kilinskiego. na cmentarzach (Now.) i w Bilohorszczy.

238. C-nigrum L. Pojawia si§ w dwu pokoleniach: od polowy
czerwca do polowy lipca i z koncem wrzesnia przez caly pazdzier-
nik. Lwow (Now. i. cmentarz Stryjski. park Kilinskiego, Brzucho-
wice; takze przv swietle lampy.

239. Ditrapezium Bkh. Czas pojawu: caly czerwiec i pocza,-

tek lipca. Lwow (Now.), Zubrza. Leaienice, llilolu.rszcze.

240. Stigmatica Hb. Pojawia sie. w czerwcu i pierwszej polo-

wie lipca. W Brzuchowicach na przyn^te. jablkowa. (St.).

241. Xanthographa F. Lata przez caly lipiec; Bilohorszcze
i okolice Zolkwi, bardzo rzadka (St.).

a) ab. Cohaesa HS. Pojawia sie. z glowna. forma.. Lesienice,

Bilohorszcze (St.).

242. Rubi View. Lata w sierpniu. Holosko, Krzywczyce; przy
Swietle lampy.

243. Bruunea F. Czerwiec, park Kilinskiego, Strzelnica. Wy-
soki Zamek, Lwow (Now.).

244. Primulae Esp. Lata w czerwcu. Park Kilinskiego, Janow.
Bilohorszcze. Podlug Nowickiego w lasach brzozowych kolo Lwowa.

245. Plecta L Pojawia sie. od polowy czerwca do polowy li-

pca. Cmentarz Stryjski. Cetnerowka, Wulka; lowiony tak/.e na

przynete. jablkowa,.'

246. Flammatra F. Lata w czerwcu i lipcu. Lwowskie ogrody
(Now.), cmentarz Stryjski (licznie). Janow.
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247. Simulans Hufn. Lata przez czerwiec i wrzesien. Lwi'iw

Nnw.i. park Kiliriskiego i cmentarz Stryjski.

248. Lucipeta F. Pojavvia sie. w sierpniu i z poczatkiem wrze-

snia. Przy swietle lampy; Lwow. Bardzo rzadki. Nowicki w polo-

wie lipca lapal go na kwiecistych la_kach kolo Lwowa.
249. Birivia Hb. Pierwsza polowa lipca. Przy swietle lampy;

Lwow (Rom.). Bardzo rzadki.

250. Ptitris L. Lata w czerwcu. Park Kiliriskiego. cmentarz

Lyczakowski.
251. ('itinnti Hb. Czas pojawu: maj. Ogrod botaniczny (Now.).

252. ExclamaUonis L. Lata przez caly maj. czerwiec i w2-iem
pokoleniu przez sierpieri. Pospolity wszedzie w okolicy Lwowa.

(Now). Ch§tnie przylatuje do lampy.

253. Nigricans L. Lata w lipcu. Holosko, Janow (St.).

254. Tritici L. Lata przez caly czerwiec Lwow (Now.). Pia-

skowa Gora, Janow.
a) v. Aquilifta Hb. Pojawia sie z glowna. form^ w lasach

okolicznvch Janowa. Na murach domow (Now.).

255. Obelisra Hb. Lata w lipcu i sierpniu. Janow (Now.),

Lwow (Klem.).

a) ab. Burls Hb. Lipiec. Okolice Lwowa; na przynete. jabl-

kowa. (Klem.).

256. Corticea Hb. Lata od polowy lipca. przez caly sierpien.

Park Kiliiiskiego. cmentarz Stryjski; takze przv swietle lampy.

257. YpsUon Rott. Pojawia si? w dwu pokoleniach: od korica

maja do polowy lipca i od korica wrzesnia do korica pazdziernika.

Wszedzie bardzo pospolity. 1'rzv swietle lampy i na przynet? jabl-

kowa. liczny.

towv czerwca d'. pufowv sit'rpnia' i w pazdzimiiku. Pospolity

w okolicy Lwowa (Now./. Przy swiele lampy i na przynete. jabl-

kow^; liczny.

259. Vestigial* Rott. W czerwcu. Cmentarz Stryjski. Brzu-

chowice; przy swietle lampy. Lw6w (Now.).

Plac powvstawowy (Klem.); przy swietle lampy.

261. ft-axiun V. Pojawia sir przez caly czerwiec do polowy

lipca. Cmentarz Strvjski i park Kiliriskiego.

26:>. Oculta L.' Pojawia si? w maju. Holosko, (Now.). Bilo-

horszeze; bardzo rzadki.

102. Pachnobia Gn.

26H. h'uhrirosa V. W kwietniu. Na murach; z bazi drzew



przrz kwiecieii i niaj

103. Charaeas Stph.

265. (I'ranriuis L. W pierwszej polowie sierpnia przy swietle

lamp? we Lwowie. Holosko. Brzuchowice.

104. Epineuronia Kbl.

266. I'opuluHs F. Od konca sierpnia do polowy pazdziernika;

wsz§dzie w okoliey Lwowa pospolity.

267. Cespitis F. W czerwcu i w lipcu. Bilohorszeze, Janow.
Holosko; przy swietle lampy.

105. Mamestra Hl>.

268. Leuco/Jnoa View. Pojawia sie w czerwcu i lipcu; na

parkanach i pod krzyzami na cmentarzu w Janowie. 29. maja in

copula w ogrodzie owocowym we Lwowie (Now.).

269. Advena F. Od polowy czerwca do konca lipca. Park Ki-

liriskiego i Brzuchowice Lwow'(Now.).
270. Tincta Brahm. \V lipcu. ( H^rod hotaniczny (Now.), Janow.

271. Sebitlo^i Hutii. \Y c/.rrwcu i lipcu. Na parkanach wogro-
dach (Now.), i na cmentarzach pospolita.

272. Brassirae L. W dwu pokoleniach: od koiica maja do po-

lowy lipca i caly .sierpien i wrzesieri. Wszedzie w okoliey Lwowa
pospolita

1 Now.).''

273. Persicariuc L. Pojawia sie. rowniez w dwu poknlcniaeli

:

<k1 polowy czerwca di> polmvv lipca i pr/.ez caly sierpien do konca

a) ab. Uni.ro/nr Stijr. \V lipcu. ra/.em z glowna. forma..

274. A/bico/oi/ Hb. Lata przez czerwiec i lipiec. W nieli-

cznych egzenmlar/.ach w ..k-ilicv Lwowa. Brzuchowic i Holoska
(Klem.).

275. Splendent Hb. Z koncem maja i w czerwcu. Lwow (Now.).

Holosko. Janow. Brzuchowice; rzadki.

276 Oltrocea L. Przez caly czerwiec. drugie pokolenie
w sierpniu: wszedzie d...s<- pnspolitv. Lwow (Now.).

277. Alie/m Hb. W lipcu. H«.losk... Br/.uchmvice; rzadki (St.);

30. czerwca ex larva we Lwowie (Now.).



przez p. Augusta Stockla. W maju w okolicy Lwowa na przynete.

jablkowg,.

280. Thalassina Rott. Dwa pokolenia: pierwsze w maju
i pierwszej polowie czerwca, drugie w sierpniu. W parku Kilin-

skiego, na cmentarzaeh Stryjskim, Lyczakowskim i Janowskim;

wszedzie na parkanach; Strzelnica. Lwow, w ogrodach (Now.).

281. Contigua Vill. Lata z koiicem czerwca i w lipcu (Now.).

Bitohorszcze, Hotosko, Brzuchowice; przylatuje chetnie na przynete.

jablkowa. (St.).

282. Pisi L Pojawia sig w dwu pokoleniach: od polowy maja

do korica czerwca i w sierpniu, do polowy wrzesnia. Wszedzie

na parkanach. W ogrodach lwowskich w lipcu (Now.).

283. Trifolii Rott. Dwa pokolenia: w czerwcu do p6lowy li-

pca i przez caty wrzesien: wszedzie w okolicy Lwowa (Now.).

284. Dentina Esp. Maj, czerwiec; 2. pokol.: sierpien, wrze-

sien; dose cz§sty; wszedzie na parkanach. (Now.).

a) ab). Latenai Pierr. Wystepuje z glowna, forma,

285. Reticulata Vill. W drugiej polowie czerwca. Cmentarz

Stryjski; przy swietle lampy; rzadki.

286. Chrysozona Bkh. Pojawia sie. w czerwcu i lipcu; Bajki,

na murach (K.).

287. Serena F. Lata w czerwcu i przez caty lipiec. Okolice

Lwowa; na parkanach (Now.); rzadki. (Klem.).

106. Dianthoecia B.

rwszej polowie sierpnia. Okolice

289. Filigrama Esp. v. Xanthocyanea Hb. Lata w czerwcu.

Okolice Lwowa, Lesienice (St.).

290. Albimacula Bkh. Z koncem maja i do polowy czerwca.

Okolice Lwowa; na parkanach.

291. Nana Rott. Pojawia sie. z koncem maja i przez caly

czerwiec. Okolice Lwowa (Now.); bardzo rzadki (Klem.).

292. Compta F. Lata z ko cem maja i przez caty czerwiec.

Okolice Lwowa (Now.): bardzo rzadki (Klem.).

293. Capsincola Hb. Lata przez czerwiec i lipiec. Cmentarz

Stryjski, park Kilinskiego; takze w dalszej okolicy Lwowa (Now.);

do^c" ezesty.
. . ,

294. Lucttbali Fuessl. Czerwiec. lipiec; 2. pokolenie: sierpien.

wrzesien. Bajki, park Kiliiiskiego (Now.).

295. Carpophapa Bkh. Lata caty czerwiec. Piaskowa Gdra,

(Now.). Lesienice (St.).

a) v. CapsopkHa hup. Pojawia n« rowniez w czerwcu. Oko-



Irregular

ia (NowKortumowka (Now.), Kory

107. Botnbycia Stph.

297. Viminalis F. Pojawia sie. w maju i czerwcu. Okolice

Lwowa (St.).

108. Miana Stph.

298. Ophiogramma Esp. Pojawia sie przez caly czerwiec. Oko-

lice Lwowa (St.).

299. Literosa Hw. Latarowniez w czerwcu. Okolice Lwowa (St.).

300. Strigilis CI. Pojawia sie przez czerwiec i w pierwszej

polowie lipca; na parkanach; park Kiliriskiego, cmentarz Stryjski.

Lwdw (Now.).

a) ab. Latruncula Hb. Czerwiec. Z giowna. forma. (Now.).

b) ab. Aetiops Hw. Czerwiec. Z giowna. forma, ale rzadszy.

301. Bicoloria Vill. Lata caly lipiec. Park Kiliriskiego, Zo-

fi6wka, Strzelnica.

a) ab. Furuncula Hb. Lata caly lipiec, do polowy sierpma.

Park Kiliriskiego.

109. Bryophila Fr.

302. Fraudatrkula Hb. Pojawia sie. przez caty czerwiec. Zu-

brza, Holosko, Lwow (Now.). Brzuchowice; przy swietle lampy

(Klem.).

303. Algae F. Lata w maju. Okolice Lwowa. DosV rzadki.

a) v. (et ab.) Mendacula Hb. Pojawia sie. w lipcu i sierpniu.

Wulka, Lwow; na przynete. jablkowa.. (St.).

no. Diloba B.

304. Caeruleocephala L. Z koricem wrzesnia i przez caly pa-

zdziernik. Na parkanach i murach. Cmentarz Stryjski, park Ki-

liriskiego (Now.).

in. Valeria Stph.

Ti2. Apaxnea O.-Tr.

306. Testacea Hb Pojawia sie. przez calv sierpieri i z pocza.-

tkiem wrzesnia. Na parkanach w okolicy parku Kiliriskiego; przy

Swietle lampy. Lwow (Now.).
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113. Celaena Stph.

307. Matura Hufn. Lata w czerwcu i lipcu. Holosko; rza-

dki (8t).

114. Luperina B.

308. Zollikoferi Frr. We wrzesniu. Las Bilohorski; na przy-

n^t§ jablkowa.. Bardzo rzadki (St).

115. Hadena Schrk.

309. Porhyrea Esp. Lata w sierpniu. Okolice Lwowa; na

murach. Rzadki (Klem.).

310. Adusta Esp. Pojawia sie. z koricem maja i w czerwcu.

Janow. (K.).

311. Ochroleuca Esp. Lata od polowy czerwca do polowy li-

pca. Ogrod botaniczny (Now.).

312. Furva Hb. Lata przez caly lipiec i sierpieri. Na parka-

nach (K.).

313. Sordida Bkh. Lata w czerwcu. Okolice parku Kiliri-

314. Monoglypha Hufn. Pojawia sie od potowy czerwca do

korica lipca; na parkanach w okolicv parku Kiliriskiego dole po-

spolity.

315. Abjecta. Hb. Lata z koricem czerwca i w lipcu. Lwow,
Bilohorszcze, Holosko; na przynete jablkowa.; na parkanach (St.).

316. Lateritia Hufn. W lipcu. Bilohorszcze. Janow; takze przy

swietle lampy. Lwow. Pospolity.

317. Lithoxylea F. Pojawia sie. w maju. czerwcu, do polowy
lipca. Park Kilinskiego i cmentarz Stryjski; na parkanach. Lw6w

318. Sublustris Esp. Lapany w czerwcu i lipcu w Bilohor-

szczy na przynete. jablkowa. (St.).

319. Eurea F. Lata od korica maja do polowy lipca. Na par-

kanach dose pospolity. Lwow (Now.).

a) ab. Aloperurus Esp. W czerwcu razem z glown^ forma,

320. Hepatica Hb. Pojawia sie. w czerwcu. Okolice Lwowa.
Rzadki (Now.).

321. Scolopacina Esp. Lata przez czerwiec i lipiec. We Lwo-
wie na parkanach (Now.). Bilohorszcze (St.).

322. Basilinca F. Od korica maja do polowy lipca. wszedzie

11a parkanach pospolity (Now.).

323. Gemma Hb. Czas pojawu: czerwiec i poczatek lipca.

Okolice cmentarza Stryjskiego.

a) ab. Remissa Fr. Lata przez czerwiec do polowv lipca

z glowna. forma.



324. Secalis Bjerkander. W lipcu; bardzo pospolity na parka-

nach wsz^dzie w okolicy Lwowa.
a) ab. Nictitans Esp. W lipcu; miedzy glowna, forma^

b) ab. Leucostigma Esp. Rowniez w lipcu. Bilohorszcze; na

przyn§t§ jablkowfi i na parkanacb (Klem.).

325. Pabulatricula Brahm. Lata w lipcu. Lwow. Rzadki. (Now.).

116. Episema Hb.

326. (ilaudna Esp. ab. Tersina Stgr. Pojawia sie. w lipcu. Ja-

n6w (St.).

117. Ammoconia Ld.

327. Caecimaeula F. Lata od polowy sierpnia do korica wrze-

snia. Ogrod botaniczny, (Now.). Bilohorszcze. Brzuchowice, Holosko.

118. Polia 0. Tr.

328. Flavicinrta F. W roku 1890. Garbowski zlapal jeden

egzemplarz obok Lwowa.
329. Chi L. Pojawia sie. przez caly sierpieri. Rz^sna Polska.

Holosko, Brzucbowice (Klem.).

119. Brachionycha Hb.

330. Xubeculosa Esp. Pojawia sie. z koricem marca do konca
kwietnia i znowu przez caly pazdziernik. Cmentarz Janowski, Bi-

lohorszcze. Lwow (Now.). Znajdywalismy go zawsze nisko na pniach
drzew, szczegolnie na brzozach. Rzadki.

331. Sphinx Hufn. Lata z koricem marca i przez caly kwie-
cien i znowu w pazdzierniku! Holosko (Now.). Bilohorszcze, Pasieki.

Krzywczyce; przy swietle lampy i na parkanach. Rzadki.

120. Miselia 0.

121. Dichonia Hb.

333. Aprilina L. Lata w maju i czerwcu. Janow, Lesienice.

Zubrza, Brzuchowice, Bilohorszcze.

334. Aemginca Hb. Czas pojawu: czerwiec Ogrod botaniczny

(Now.).

122. Dryobota Ld.

335. Monochroma Esp. Garbowski zlapal jeden egzemplarz

obok Lwowa (Helowszczyzna); czasu pojawu nie podaje.



133- Dipterygia Stpb.

337. Scullt -i'i.--'-ti/fi L. Pojawia sie. przez caty czerwiec i lipiec.

Wszedzie bardzo pospolity. Holosko (Now.).

124. Rhisogratnma Ld.

338. Detersa Esp. Lata vv lipcu. Brzuchowice, Lesienice. Rz§-

8iia Polska, Ogrod botaniczny (Now.). Rzadki.

125. Chloantha Gn.

339. Polyodon CI. Lata w maju i sierpniu. Pojedynczo. Lwow
(Now.), Brzuchmvice. W sierpniu lapalismy przy swietle lampy
elektrycznej.

340. Hypeviti F. Lata w czerwcu. Pojedynczo. Lwow (Now.).

126. Callopistria Hb.

127. Trachea Hb.

1 i lipcu. Wszedzi

128. Euplexia Stph.

343. Lnnpara L. W maju i czerwcu; wszedzie pospolity. (Now.).

129. Phlogophora Tr.

344. Scita Hb. Pojawia sie w lipcu. Lesienice; rzadki. (St.).

130. Brotolomia Ld.

345. Meticulosa L. Pojawia sie. w dwu pokoleniach: w maju
i znowu we wrze^niii i pazd/.ierniku. Na parkanach; Brzuchowice;

przy Swietle lampy i na prayn§te. jablkow^; dosSc" cz^sty. Lw6w.
ogrody. (Now.).

131. Naenia Stpb.

czerwcu; wszedzie na parkanacb pospolity.



133. Helotropha Ld.

347. Leucostigma Hb. W lipcu. Zubrza, Bilohorszcze; na przy-
n^te. jablkowa. (St.).

a) ab. Fibrosa Hb. Lipiec Z g-Jowna. forma,. (St.).

i33. Hydroecia Gn.

348. Nictitans Bkh. Lata caly lipiec i sierpieii. Wszedzie na
przyn^te. jablkowa. bardzo ez§sty. Ogrod botaniczny (Now.).

a) ab. Erythostigma Hw. W lipcu i sierpniu; z glowna, forma..

349. Micacea Esp. Lapany w sierpniu. Bilohorszcze. Holosko;
na przynete jablkowa.. (St.).

350. Petasitis Dbld. Wpierwszej poiowie wrzesnia, przy swie-
tle lampy. Lwow. Bardzo rzadki.

351. Leucographa Bkh. Garbowski pisze. ze ks. Watzka
zlapal jeden okaz (

j"
) na pniu brzozy we wsi Kozielniki z kon-

134. Gortyna Hb.

352. Ochracea Hb. Lata w lipcu. Janow, Lesienice. Brzucho-
wice; takze przy swietle lampy (St.).

135 Nonagria O.

353. Cannae O. Pojawia sic w sierpniu; przy swietle lampy.
Lwow. Bardzo rzadki.

354. SparganU Esp. Lapany w lipen i sierpniu: przy swietle
lampy. Lwow. (St.).

355. Typhae Thnbg. Pojawia sie od potowv wrzesnia do polowy
pazdziu-nik.-i: przy swietle lampy. Lwow. Bardzo rzadki.

a) ab. Fraten/a Tr. Pojawia si§ z glownq forma..

356. Gewiti/, ""''" ILitehett. O.as pojawu: lipiec. Przy swie-
tle lampy. Lwow. Bird/.- rzadki. (St.).

136. Tapinostola Ld.

357. HeUmaiuri Ev. Lata przez caly lipiec i sierpieii. Brzu-
chowice, Bilohorszcze; przy swietle lampy. Bardzo rzadki (St.).

358. Fulva Hb. Pojawia sie z koricem sierpnia do polowy
wrzesnia. Wulocki las Lwiiwj; przv swietle lampy. Bardzo rzadki.

137. I,uceria Hein.

359. Virens L. Lapany w polowie sierpnia. Lesienice (St.).



i38. Calamia Hb.

360. Lutosa Hb. Pojawia sie. w drugiej polowie wrzesn

paidzierniku. Przy swietle lampy. Lwow. Bardzo rzadki.

* a) v. Crassicornis Haw. Razem z glowna. form^. Jest

etylko dla fauny galicyjskiej, ale dla calego kon-

tynentu europejskiego, gdyz wedlug D ~*

skawie oznaczyl) znana. byla tylko Tu
europejskiego, gdyz wedlug Dra Rebla (ktory

139. Leucania Hb.

361. Impudens Hb. Lapany w czerwcu na przyn§te, jablkowa;

w Bilohorszczy (St.).

362. Impura Hb. Lata przez cai\ lipi c 1 sierpien. Bilohorszcze.

Holosko (St.).

363 Fallens L. Pojawia sie. przez caly czerwiec. a w drugiem

pokoleniu przez sierpien i wrzesieri az do polowy pazdziernika.

Ogrod botaniczny (Now.). Przy swietle lampy dos6 licznie.

a) ab. Ectypa Hb. Lapany w czerwcu i lipcu. Bilohorszcze;

w ogrodaeh na kwiatach i przy swietle lampv.
364. Obsolete Hb. Lata w czerwcu do "polowy lipca. Win-

niki (Now.) i przy swietle lampy; rzadki.

365. Comma L. W czerwcu. Okolice Lwowa (Now.), czesty;

Bilohorszcze i przy swietle lampy.
366. L. album L. Lapany w czerwcu w Brzuchowicach

i w okolicy parku Kilinskiego na przyneX' jablkowa.. Lwow. (Now.).

367. Conigera F. Pojawia sie. od korica czerwca do polowy
lipca; przy swietle lampy we Lwowie i na przyagte. jablkowa,. Lwow.
Bilohorszcze.

368. Albipuncta F. Lapany przez caly lipiec i sierpien w oko-

licy Lwowa na przynete. jablkowa. (St.).

369. Lythargyria Es'p. Pojawia sie w czerwcu i lipcu; oko-

lice Lwowa (Now.), rowniez na przynet§ jablkowa. (St.).

370. Turca L. Lata caly czerwiec i lipiec. W okolicach Lwowa
przy swietle lampy i na przynete. jablkowa, w Bilohorszczy.

140. Mythimna 0.

371. Imbecilla F. Lata w lipcu. Lesienice, Dolina Maruriki. Bi-

lohorszcze, Holosko (St.).

141. Grammesia Stph.

372. Trigrammica Hufn. Pojawia si§ juz z koricem maja
i przez caly czerwiec. Brzuchowice, Janow (ploszone z krzakoV),

Sichow, Zubrza. Glinna -Nawarya, gora Szyp pod Romanowka,



142 Caradrina 0.

373. Exigua Hb. Pojawia sie. w drugiej polowie wrzesnia
i z poczaikiem pazdziernika; przy swietle lampy, bardzo rzadki.

374. Quadripmictata F. Lata w dwu pokoleniach: w lipcu

i przez caly wrzesieri oraz pazdziernik. Park Kilinskiego, Lesie-

nice, takze przy swietle lampy we Lwowie. — (Now.).

375. Menetriesit Kretschmar „W polowie wrzesnia przylecial do
lampy we Lwowie" (Klem.).

376. Eespersa Hb. Pojawia sie. w lipcu wszedzie w okolicy

Lwowa (St.). Jakotez i przy swietle lampy. — (Garbowski).

377. Morpheus Hufn. Czas pojawu: druga pnlowa czerwca.

Bilohorszcze. Lesieniee: takze przy swietle lampy.
378. Alsines Brahm. Koniec czerwca i poczqtek lipcu Krzyw-

czyce (Now.), Zubrza. Bilohorszcze, Holosko; takze przy swietle

379. Taraxaci Hb. Pojawia sie. w lipcu (Now.) i w pierwszej

polowie sierpnia; przy swietle lampy (Lwow) i na przyn§t§ jabl-

kowa. (Klem.).

380. Ambiqua F. Lata ealy ezerwiee i lipiec. Bilohorszcze.

Holosko (St.).

ie. przez caly czerwiec i lipiec.

143. Hydrilla B.

* 382. Pallustris Hb. Pojawia sie od poiowy maja do po-
iowy czerwca. Zlapanv dotychczas w dwu egzemplarzach $ i 9
przy swietle lampy w okolicy Lwowa. Bardzo rzadki.

144. Acosmetia Stpb.

383. Caligiuom Hb. Lapanv w czerweu. \Y Janowie strzepy-
wany z svvierkow (Now.): Zubrza. Persankowka. Bilohorszcze (St.).

145. Rusina Stph,

384. i'wbratica Goeze. Pojawia sie od poiowy czerwca do po-
iowy lipca. Park Kiliriskiego, cmentarz Stryjski. W lasaeh janow-

146. Amphipyra
385. Tragopoginis L. Lata przez eal

Holosko (Now.), Krzywczyce, einentaiv. Sti

386. Livida F. Pojawia sie przez « ily

Skwarzawa kolo Zolkwi; rzadki. Gasienici
jesieniq. hoduja, sie. bardzo latwo w zimie



erpieri. Holosko, Brs

388. Pyramided L. Pojawia sie. w sierpniu. Cmentar
Zubrzu; takze na przvnetv jablkowa w Bitoborszczy.

147. Taeniocampa Gr

389. (r„///, ca L. Lata caly kwieeien i

>\>\\ parki1 Kilinskiego i pi•zv riwiotle 1

390. Mitdoxti F. Poiawia s

Jano w. Zubrza. Wulecki las. Brzucbowic; r:

39 L. /W», rulenta Esp. Pier•wszfi pnlow
Lwc Janow, Brzuchowice. Bilohors

tie b

ji-w

1

',:;:'Mi Tr. Kwieeien
**£

i

; Tak; baziach drzew 1:

nica

393
Qoto

Nfr<W.Its View. Kwiecie
mentarz Lyczako "ki^i.akir'i

394. ta Hufn. Kwieciei
dzie

j
„,-;„, akze przy swietl< > lumpy.

By Lwowas Zubr

a) al)
'" lmman,,i

148. Panolis lib.

An k.,',)*,.,,' , naf'janOtVBivuelH.wMce^i^lnsk.'
liey 7/>lkw

as
149. Mesogona B.

150 Dicycla On.

400. Oo I, POJ awia sie. w lipcu. Biloho

151. Calymnia Hb.

401. hjndbm View. Lata przez caly czenviec. Okolice Lw



402. A/'mas L. Lata w lipcu. OUlice Lwowa: rzadki uSt.i.

403. Diffinis L. Pojawia sir rmvuiez w lipcu: Holosko, Bile.

404.

.ki. Ho lusku: po

a L. Lata

spolity.

, przez caly lipie

152:. Cosmia O.

405. Pr/^rm Esp. Lafei w lipcu. Bilohc

153. Dyschorista Ld

400.

407.

ilohurs

£?<</» r/,/ Hb. Lap;

;to Hw. ]Pojawia sie # ti,

1

jabikowa.

i54- Plastenis B.

408.

409.

tkach maja i snow
Nowicki zlapal w
y Lwowem a Win.
'

Subtusa F. Pojawi

dwu pokoleniuc

iikami.

€

155. Cirrhoedia (in.

410. ^m&iMfa P. Lata w lipcu. Lesieni

156. Orthosia 0.

i z poeza.tki.Mn mapi. dru-ir uv wr/.esniu i pazdzirrniku. \\%

posp.ditv'iN'..w.i: n'a'pr/vn/tr jaMk.-u-a i PV/.y sw.erle lampv

takze na przyn§t§ jablkowa..

414 Pknrinu V. Lata r.-unnz w pa/d/.iermku. Bcdmu

Bilohorszcze. Holosko.

415. Lams Hb. Lata przez caly lipiec i sierpieA.

157. Xanthi:

417. Citr.-iffn L. Lata przez caly >



Na przynete. jablkowa, w Bilohorszczy;

lipc

)IUU

a) ab. Fucata Esp. Wyst^puje z glowna, forma, (St.).

420. Lutea Strom. Przylatuje przez caty sierpieri i wrzesien

w Bilohorszczy na przyn^te. jablkowa. Wulka, Krzywezyce, Le-

421. Fulvago L. Pojawia sie. przez caty czerwiec a w drugiem

pokoleniu przez wrzesien i pazdziemik. Bednarowka (Now.), Krzyw-
ezyce, park Kiliriskiego.— Motyle: Lutea jaki Fulvago otrzymywalismy
ex larva z nagromadzonych bazi drzew (iwy), w ktoryeh znajdujaee

sie. ga.sienice latwo sie. hoduj%
a) ab. Ilavescens Esp. W sierpniu i wrzesniu. Okolice Lwowa.
422. Gilvago Esp. Lata caty wrzesien. Bednarowka (Now.),.

158. Hoporina Blanch.

423. Croceago F. Pojawia sie. w sierpniu do potowy wrzesnia.

Janow. Brzuchowice.

159. Orrhodia Hb.

424. Frythrocephala F. Lapany przez caty wrzesien i pazdzier-

nik w Bitohurszczv na |>rzyii§te jablkowa, (K.).

a) ab. Glabra Hb. Pojawia sie z glowna. forma, (St.).

425. Vau punctatum Esp. Pojawia sie. rowniez caty wrzesien

i pazdziernik. Bitohorszcze, Brzuchowice (St.).

426. Vaccinii L. Dwa pokolenia, jedno we wrzesniu i pazdzier-

niku az do potowy listopada, drugie w kwietniu. Wszexlzie pospo-

lity na przyn^te. jablkowa..

a) ab." Spadicea Hb Pojawia sie. z glowna. forma, na przyn^te.

jablkowa.. Krzywezyce, Bitohorszcze.

b) ab. Mixta Stgr. Pojawia sie. z glowna, forma, na przynete.

jablkowa,. Krzywezyce, Bitohorszcze.

c) ab. Signata Klem. W pazdzierniku na przynete jablkowa;.

Dolina Maruriki koto Lwowa (Klem.).

427. Ligula Esp. Dwa pokolenia: w pazdzierniku i w kwie-

tniu. Lowiony na przyn§te. jablkowa.. Okolice Lwowa.
a) ab. Subspadicea Stgr. Pojawia sie^ z glowna. forma,. Dose

rzadki koto Lwowa (Klem.).

b) ab. Polita Hb. Lapany w pazdzierniku w lisciastych la-

sach. Lwow (Klem.).

428. Rubiginea F. W pazdzierniku i po przezimowaniu w kwie-
tniu. ( JkulicM- Lwnw;i: rzadki.



160. Scopelosoma Curt.

429. Satellitia L. Dwa pokolenia: jedno przez wrzesien, pa-

zdziernik i listopad, drugie w kwietniu. Park Kiliriskiego, emen-
tarz Stryjski, Zubrza (Now.); takze na przynetejablkowa.. Pospolity.

a) ab. Brunnea Lampa. Pojawia sie. przez caly wrzesieri i pa-

zdziernik. Zubrza, Bilohorszcze; mi§dzy glowna. forma.

161. Xylina Tr.

430. Soda Rott. Lata z koricem marca do polowy maja.

Okolice cmentarza Stryjskiego. W ogrodach Lwowa (Now.).

431. Furcifera Hufn. Kwiecieri. Cmentarz Stryjski; przy swie-

tle lampy we Lwowie. (Now.).

432. Omitopus Rott. Dwa pokolenia: jedno od koiica marca
przez caly kwiecieri, drugie prze/. caly wrzesien i pazdziernik. Ja-

riow, Holosko, Winniki (Now.).

162. Calocampa Stph.

433. Vetusta Hb. Lapany w pazdzierniku; park Kiliriskiego,

Bilohorszcze; na przyn^te. jablkowa..

434. Exoleta L. Pojawia sie. we wrzesniu i w pazdzierniku.

Cmentarz Stryjski, park Kiliriskiego, Bilohorszcze; na przyne^
jablkowa,. Lwow (Now.).

163. Xylomyges Gn.

435. Conspicillaris L. W kwietniu do polowy maja. Ogrod
botaniczny (Now.), cmentarz Strvjski. Rzadki.

a) ab. Melaleuca View, ex"I Lwow. (Klem. .

164. Calophasia Stph.

436. Lunula Hufn. Koniec maja i poczatek czerwca. Ogrod
botaniczny (Now.), cmentarz Stryjski. Rzadki.

165. Cucullia Schrk.

437. Prenanthis B. Lata caly czerwiec do polowy lipca.

Dose rzadki w okolicy Lwowa (Now.).

438. Verbasci L. Lata caly maj do polowy czerwca. W la-

sach pod Winnikami (Now.), ogrod botaniczny, Brzuchowice. oko-

lice Zolkwi.

439. Scrophulariae Capieux. Koniec maja i caly czerwiec.

Okolice Lwowa (St.).



440. Lychnitis Rbr. Koniee maja, czerwiec i do polowy lipca:

okolicy Lwowa (Now.). Wulka, Holosko (St.).

441. Thapsiphaga Tr. Pojawia sie. od poJowy maja do konca
;erwca; Holosko, Lesienice (St.).

442. Asteris Soli iff. Lata przez caly czerwiec. Holosko, Za-

443. Bnlsimiihu B. Pojawia rwcu. Janow (St.).

444. Tauwtti Sehitf.
' Lao jrwcu na Czartowskiej

Skale (Now).
445. Vmbratica L. W czer*-en i lipeu na. parkauaeh wszrdzie

w okolicy Lwowa pospc.litv.

446. Lactxcnc Ksp. ha pan v w czerwcii. Holosko (St.).

447. Chawoiiufhc S.-l.itf I',- Ha w main iczerwcu. Wulka iSt.i.

448. Artvmisiae Hufn. Pup, maju i czerwcu. Oko-
lice Zolkwi. Gasienice znajtlvv,-ali.sinv nil z'wvczajnvm piolunie

w wielkioh iloseiach. Lasy ' przed Wii.nik ami "od strony Lwowa

449. Absinthii L. Lata w inaju i czei•wcu. Bilohorszcze (St.),

okolice Zolkwi. wz-'.r/.-. LsczaP nvskie.

450. Argentea Hnt'n. Lata przez caly lipiec. Holosko. Lesie-

166. Anarta Hb.

Pojawia sie w czerwcu i lipcu. Holosko, Rze-

167. Heliaca IIS.

Janow.
iec. Dolina Manuiki.

168. Heliothis 0.

453. Ononis V. Lata z koiicem maja i przez caly czerwiec.

Lasy miedzy Winnikami a Lwo worn ( Now. ). B< a'inarowka. < >k«>pisko.

Rz§sna Polska, Janow.
'

454. Dipsacea L. Pojawia sie przez eal v czerwiec Holosko
(Now.) i przv swietle lampy we Lwowie.

455. Sartosr, Schift Pojawia sie w maju i /. poczatkietfl czer-

wca. Cmentarz Strvjski. Pelczvnska -ora. wz -.'.rza kvc/abnvskir.
* 456. f'rtti/fn-n Sell iff. Pojawia sic w polow.e wr/esnia. TV

e.v.rmplarzacli przv

swietle lampv elektr. we Lwowie. .lost to ikrw v -atunek dla Ga-
licyiv-



m
169. Chariclea Cm

458. Delphi iti) 1, (iarbuwski pi^/.r. iz odkrvl ja 11a piasxezv-

stycli miejseach obok Lwinvn. Nadr»> pndajr wiailnmi.se. ze spoty-

kal w r. 1890. na pasiekarb -asienic V na
'

/>< l/Jntnum eonsolida L.

170. Pyrrhia Hb.

pea. Biloho

171. Acontia Ld.

a Wiimikami '(Now'

pnia. Janov
Luctuosa Esp. Pojawia sie "' lip«*i

r, Leleehowka (Now).

1 i z pocz^tkiem siei

461.

462.

dniowa, s6u
Lwowa.

463.

172. Thalpochares L(

Purpudna Hb. Lata przez eatv lipie

Parva Hb. Garbowski h-nlaic.

k.j znala/.l U«. Watzka w lipcu. w

Pa«& Hb. Pojawia sic w czenvcu

173. Brastria 0.

. Jancn

.v.HuloskoiSt.

< Hulnska ob...

krvrh |
;l
kach. Obok Lwowa (No

w okolicach mkm

174. Rivula lin.



176. Bmmelia Hb.

472. Trabealis Sc. Lata od potowy maja do polowy lipca.

Brzuchowice, Holosko, Pel'czynska gdra, pod Piaskowa. gor^. —
Wszedzie pospolity (Now.).

177. Scoliopteryx Germ.

473. Libatrix L. Pojawia sie. caly czerwiec. lipiec. sierpieri

i wrzesien. Wszedzie pospolity w okolicy Lwowa. (Now.).

D. Quadrifinae.

178. Calpe Tr.

474. Capucina Esp. Lata w lipcu i sierpniu; na przynete. jabl-

kowa,; las Bilohorski fSr.i. .lanow. Bardzo rzadki.

179. Abrostola 0.

475. Triplasia L. Pojawia sie. przez caly czerwiec. lipiec i po-

cza_tek sierpnia. Cmentarz Stryjski, na kwiatach (Now.) i przy Swie-

476. Asdepiades Schiff. Lata w czerwcu i lipcu. Lwow (St.).

477. Tripartita Hufn. Pojawia si§ przez caly lipiec w ogro-

dach na kwiatach (Now.) i przy swietle lampy.

180. Plusia O.

478. Moneta F. Lata w czerwcu i lipcu. Na kwiatach w ogro-

daeh Now.) i przy swietle lampy we Lwowie.
* 479. (Jonsona F. Te nowa. dla fauny galicyjskiej sowk§

odkryl Dr Michal Swiatkiewicz w pierwszej polowie sierpnia, sie-

dzaea. na kwiecie TrifoHum, w okolicy parku Kiliriskiego we Lwowie.
480. Chri/sitis L. Pojawia sie. przez caly czerwiec. lipiec az

do polowy sierpnia. W mrnxladi wirc/orem o zmierzchu na kwia-

tach i przy swietle lampy, liczny w okolicy Lwowa (Now.).

481. Festucae L. Lata caly lipiec i sierpieri. W lasach oko-

licznych jak rowniez w ogrodach na kwiatach (Now.) i przy Swie-

tK" lampy pospolity.

482. (riitta Gn. Znajdywany w sierpniu. Janow, Holosko i oko-

lice Zolkwi. Rowniez przy Swietle lampy elektrycznej (Lwow).
483. Pulchrina Hw.' W czerwcu napotykany pojedynczo tylko

w .janowie; rzadki.

484. Gamma L. Lata w kilku pokoleniach od maja do polowy
listopada. 11. listopada 1906. r. znalezlismy jeden okaz, siedzqcy na



klonie, w zupetnie swiezym stanie. Jest to w okolicy Lwowa wsze-

dzie najpospolitsza sowka (Now.).

485. Circumflexa L. Pojawia sie. w czerwcu. Janow. Holosko.

Lwow (Now.).

181. Euclidia 0.

486. Mi CI. Pojawia sie. przez ealy maj i czerwiec. do po-

• lowy lipca. Najcz^sciej w trawach ukryta. Janow. Dolina Marunki.

Brzuchowice, tor Cetnera.

487. Glyphica L. Pojawia sie razem z poprzednia. w maju
i czerwcu. Ws/.cdzie jak poprzednia vv okolicy Lwowa pospolita.

182. Pseudophia Gn.

8. Lunaris Schitt'. Lata prz-z caly lipiec. Janow. Brzucho-

lohorszcze.

183. Catephia O.

Alchymista Schiff. Lata od polowy czerwca do polowy

lipca i w sierpniu. Znajdywany pojedynczo na cmentarzu Stryj

skim, na Bajkach i na przynete. jablkowa, (Klem.).

184. Catocala Schrk.

490. Fraxini L. Pojawia sie przez cafy 1

polowy wrzesnia. Holosko. Brzuchou ice, okolict

skiego, Krzywozyce i na przyne.te jablkowa, (Now.).

491. Electa Bkb. Pojawia si§ przez caly sierpieri. Lwow (No

Janow (St.). Rzadki.

492. Elocata Esp. W lipcu i

nach i murach ciemnych. jakotez

w okolicy Lwowa dos<5 pospolita (Now.;.

493. Nupta L. Pojawia si§ z koiicem lipca i przez caly sierpien

i wrzesien na przyn§t§ jablkowa,. Lwow, na murach (Now.). Dolina

Marunki. Bilohorszcze. Brzuchowice. \\
T

okolicy Zolkwi bardzo po-

spolita; znajdywalismy ja^tamw sierpniu, codziennie pokilka egzem-

plarzy, siedzacvch na M-'ianadi. i.ik..tu/. p->d ^trzeehami chat wiejskich.

"494. Sponsa L. Lata 1 koricem sierpnia i caly wrzesien; wsz§-

dzie w okolicy Lwowa.
495. Promissa Esp. Lata z koiicem lipca do polowy sierpnia.

Zubrza, Janow. Bilohorszcze, Brzuchowice. Lwow: na murach (Now.).

496. Fulminea Scop. Lapalismy ja. zawsze tylko w sierpniu.

Bilohorszcze. okoliee parku Kilinskie-o. Na przyne-te. jablkowa.

przylatuje bardzo chetaie. Nowicki podaje: w ogrodach owocowych
w czerwcu i lipcu.



185- Bccrita Ld.

497. Ludkra Hb. Garbowski pisze: „ Bardzo rzadki. Zyje
w lesienickim lesie obok Czartowskici ^kalv. irdzie zostafa przez
ks. Watzke. odkryta.".

1 86. Toxocampa Gn.

498. Lusoria L. Podaje Garbowski rowniez z Czartowskiej
Skalv. ikr-'ni to Skata. ma bye w ogdlnosci znakomitym terenem
dla obu powyzszych gatunkow).

499. Pastinum Tr. Z koiicem czerwea i w lipcu czesty w Bi-

lohorszczv i na Czartowskiej Skalc - :. znan'v tvlko

z okolic Lwowa.
'

500. Vicuic Hb. Lata w iiiaju. Janow. Lw<5w; bardzo rzadki.

(Klem.). Niegdys byl na Czartowskiej Skale bardzo liczny.

501. Craccae F. PojaAvia sie. w dwu pokoleniach: Z koricem
czerwea i w lipcu (Now.) i znowu w pierwszej potowie wrze^nia^

pojedynczo. Lwow. Bilohorszcae, rzadki (Klem.).

E. Hypeninae.

187. I,aspeyria Germ.

502. Flexula Scliiff. Lata ealy czerwiec i lipiec. Janow, Brzu-
ehowice.

188. Parascotia Hb.

503. Fuliglnarla L. Lata w czervvcu i lipcu. Holosko, Bedna-
rowka, parowy Tnltoc/.ki pr/.cd mgatk.-i Zirl. maj. nnentarz Stryjski

'Now.).

189. Episeuxis Hb.

504. Culvaria F. Pojawia si§ przez calv czerwiec i lipiec. Le-

190. Simplicia Gn

Tq rzadkosc mial 1



192. Madopa Stph.

509."' Salicalis Schiff. W lipcu w okolicach Lwowa i na
kanach. Czartowska Skala (Now.).

193. Herminia Latr.

510. Oribrumalis Hb. Lapanv przez ealy sierpieri ;
pr/.v sw

lampy we Lwowie (Sfr ).

511. Derivalis Hb. Czas pojawu: druga polowa czerwca

194. Pechipogon Hb.

513. liarha/is CI. Pojawia sie. w lipcu i we wrzesniu. Bedna-
:a. Zubrza (Now.). Brzuchowice. Biloliorszcze.

195. Bomolocha Hb.

514. Fontis Thnb. Lata w ezerwcu. Holosko (Now.), Janow.
a) ab. (5

1

Terricularis Hb. Lata caly maj i ezerwiec. Janow (St.).

196. Hypena Schr.

517. Rostralis L. Pojawia sie. prawdopodobn
leniaeh: z koricem kwietnia az do korii

i parkanaeh wszydzie puspnlitv (Now.).

a) ab. Radiatalis Hb. Lata w pierwszej poJowie wrzesnia.

Lwow (Klem.).

b) ab. Unicofor Tutt. Wystepuje juz z pocza.tkiem kwietnia.

197. Hypenodes Gta.

518. Taenialis Hb. Lapany w ezerwcu; przy lampie w Brzu-

chowicach (Klem.).

519. Costaestrigalis Stph. Garbmvski pisze: ..Czesty ale po-



lata na mokrych la,kach lesnych, np. Dolina Marunki
>wa u

; czasu pojawu nie podaje.

198. Tholomiges Ld.

XVII. Cymatophoridae.

199. Habrosyne Hb.

&21. Derosa L. Lata w ezerwcu. Janow. Brzuchowice, Bilo-

Bajki.

200. Thyatira Hb.

522. Batis L. Lata w ezerwcu i z pocza_tkiem sierpnia. Ja-
now, Brzuchowice, Bilohorszcze.

201. Cymatophora Tr.

523. Or. F. Lata od polowy kwietnia do polowy maja. Lwow
(Now.). Okolic- jMi-kn Kiliriskiogo, Holosko. Brzuchowice.

524. Octogesima Hb. Pojawia sie z koncem kwietnia i z po-
czateiem maja. Bednarowka.

'

525. Fluctuosa Hb. Lata z koncem czerwea i w poczq,tkach
lipca. Holosko, Brzuchowice, Lwow (Now.); przy swietle lampy
(Klem.).

526. Duplaris L. Pojawia si^ przez caly czerwiec i lipiec.

Holosko. Bednarowka, Bajki.

202. Polyploca Hb.

527. Diluta F. Lata we wrzesniu. Bednarowka.
528. Flavicornis L. Pojawia si^ przez caly marzec i kwiecieri.

Zubrza (Now.), Bilohorszcze, park Kilinskiego (na brzozach).
529. Ridenss F. Lata caly kwiecien i mai. Jandw, Bilohor-

szcze. Rzadki.
J

XVILI. Brephidae.

203. Brephos O.

530. Partenias L. Pojawia si§ przez caly marzec i kwiecien.
Okolice Lwowa (Now.). Cmentarz Stryiski, Lyczakowski, park Ki-
linskiego, Dolina Marunki, Bilohorszcze.

531. Nothum Hb. Rzadszy od poprzedniego. Lata caty marzec
1 kwiecien, pojedynczo w okolicy Lwowa (Now.) i Bilohorszczy.



XIX. Geometridae.

304. Pseudoterpna Hb.

1 Hufn. Pojawia sie. w lipcu do polowy sier-

Janow, Holosko, Bilohorszcze. Czartowska Skala

205. Geometra L.

533. Papilionaria L. Lata przez caly czerwiec, lipiec i z
j

cza,tkiem sierpnia. Lesienice, Krzvwczvce fXow.\ Brzuchowice, .

now i okolice Zolkwi.

534. Vemaria Hb. Pojawia sie. w polowie czerwca. Janow (S

206. Buchloris Hb.

535. Pustulata Hufn. Lata od potowy czerwca do polowy

pea. Sichow, Wulecki las, Janow; takze przy swietle larnpy

536. Smaragdaria F. Nowickiemu znany wylaeznie tyl

ze Lwowa, zlowiony 26. czerwca.

207. Nemoria Hb.

537. Vlridata L. Lata przez caly czerwiec i lipiec. Brzucho-

wice, Wulka.
538. Pomiiittu Z. Pojawia sie. w pierwszej potowie czerwca.

Hotosko, Janow (St.). Czartowska Skala. Lwow (Now.).

208. Thalera Hb.

539. Fimbriate Sc. Lata caly czerwiec i lipiec. Park Kiliri-

skiego, craentarz Stryjski. ogrod botaniczny. Brzuchowice, Janow
(Now.), Bilohorszcze.

540. Putata L. Pojawia sie. w raaju i w czerweu, wszedzie

w ogrodach (Now.). Janow.
541. Lactearia L. Lata przez caly inaj i czerwiec. Janow.

209. Hemithea Dap.

542. Strigata Mali. Pojawia sie przez caly lipiec i aierpieri.

Wszedzie pospolity (Now.).



B. Acidaliinae.

210. Acidalia Tr.

54o. '1'ri/ineata 8c. Lata przez calv czerwicc. ('V>ra S/.vp w Ja-

>wie (Now.).

544. &m»7ata Tlmbg. Pojawia sie. w lipcu. Holosko Wielkie.

545. Ochrata Sc. Lata w czerwcu. Holosko (St.).

546. Bufaria Hb. Pojawia sie w ezcrwou. .lanovv. Brzucho-

ice
;
Holosko (St.).

'

54S. Mm-icata Hufn. Lata w lipcu. Holosko, Brzuchowice. Ja-

549. bimidiata Hufn. Czerwiec. lipiec. Okolice Lwowa (Klem.).

550. VirguUHa Hb. Pojawia siy przez caly lipiec, sierpien T

rzcsifii i pazdziernik. Pnspolita wszedzie w okolicv Lwowa.
551. Pallidata Bkh. Lata w maju i czerwcu. Bednarowka

low.), Janow, Zubrza.

552. Straw wata Tr. Pojawia sic przpz cal\ lipiec. Janow. Ho-

sko. Brzuchowice (Now.).

553. HerbariataY. Pojawia si<- w lipcu Lapalismv }<\ dotych-

;aa tylko w mieszkaniach (Now.). Wi§e prawdopodobnie pisicuica

j
musi znajdywac pozywienie dla siebie w mieszkaniach ludzkich,

xlnhnio jak uasicnica mola domowego?
554* Bixrtfrfa Hufn. Lata w lipcu Pol.ulanka i lasv Lesie-

fNow.j. Brzucl

557. Hu
Holosko.

558 Inc



zerwca do korica lipca i przez cdv ur/.oini. Janow (Xmv.i. Hrzu-
howice. Holosko i okolice Zolkwi/

5H4 Marginepundata Gf.ze. Pojawia sie w czerwcu i w lipcu.

fabrza i lasy okoliczne. Rzadki.

565. Incanata L. Lata od polowy maja do polowy czerwca.

566.AW,/,, StTL Y.'jaw.a'sie przez caly ozerwiec. Bm.cho-

567. Kemntarm Hb. Lata w czerwcu. Dolina Maruriki, Brzu-
showice. .Janow.

5f»S. .\7Wo,w/y„ 111,. Lapalismvjazawsze w czervvcu w Jano-
vie na mokrvcb lakacb. Stawki vv^Luku (Now,).

5B9. Punctata So. Lata przez caly czerwieo. Czartowska Skala,

Now,. I'uspolita V\.k.'.li.'v

,,

|!lxwI
§

(lSt.).

571. Sfcrwana Hb. Latawlipcu. Holosko, Janow (Now.). Brzu-
-howice. Bilohorszcze.

572. rmhehuin Hb. Lata calv czerwipc i do p„lowv lipca. Ja-
iow (Klem.).

573. Strigilaria Hb. Pujawia sie przez caly lipiec. Wszedzie

574. Ortu/ta Sc. Lata przez caly czerwiec. lipiec i sierpien

ail. Bphyra Dup.

rcu. Holosko, Zubrea, Le-



212. Rodostrophia Hb.

582. Vibicaria CI. Pojawia sic, w czerwcu i do polowy lipca;

wszedzie w lasach okolicznych (Now.).

588. Calabraria Z. Lata przez caly c/.crwiee i do potowy li-

pca. Czartowska Skala (Now.).

213. Timandra Dap.

584. Amain L. Pojawia sic, przez caly maj, czerwiec, lipiec

i sierpieri; w lasach okoli<v.n\ eli y>»y lity (Janow), jakotez w ogro-

dach owocowych (Now.).

C. Larentiinae.

214. I/ythria Hb.

585. Purpuraria L. Pojawia sie. w lipeu i z poczatkiem sier-

pnia; wszedzie w okolicy Lwowa.
a) gen. vent. Hotarin V. Wioscnna I'onna (inniejsza). Kwiecien,

maj. Brzuchowice. Janow (Now.). Dolin;i Marunki i okolice z^olkwi;

na zrebach, jak glowna forma.

215. Ortholitha Hb.

586. Coarctata F. Lata przez caly czerwiec. Lesienice. Holo-

sko, (St.).

587. Plumlmna F. Pojawia sie. w maj 11. czerwcu, lipcu i z po-

czatkiem sicrpnia W.s/ijdzie pi.spuliiy >zczegolnie w lasach okoli-

cznych (Now.).

588. Limitata He. Lata przcz caly maj i czerwiec. Okolice

Lwowa; pospolity (St.).

589. Moeniata So. Pojawij sie. w czerwcu. Okolice Lwowa (St.).

590. Bipundaria Schiff. Lata z koncem maja i w czerwcu.

Brzuchowice, Holosko (Now.) i okolice Zolkwi.

216. Mesotype HS.

591. Virgata Rott, Pojawiac sie. ma w lipcu. Gora Szyp w Ja-

nowie (Now.).

'

217. Minoa Tr.

51)2. Munnatit He. Lata w maju. Brzuchowice. Janow (Now.).

a) ab.Cinerearia Stgr. Pojawia sie. rowniez w maju. Okolice

Lwowa (St.).

218. Odeajia B.

593. Atrata L Ozas pojavvu: piervvsza polowa lipca. Brzu-



Holosko. Janow
|

220. Lithostege Hb.

596. Faritiata Hufn. Lata przez calv ezerwiee. Holosko (Now.)

Lesienice.

597. Gri«<aht Sc.h iff. I'ojawia sit; w maju. Lwow. Holosko,

Lesienice. ementarz Stryjski.

Wz^drza Lyczakowskie Kir... .).' Rzadki.

221. Anaitis Dup.

598. Plagiata L. Lata przez calv maj i ezerwiee. Lw6\v. wo^ro-
dach i lasaeh (Now.). Brzuchowice/dr.^a Strvjska.

a) ab. Pallidata Stgr. Poiawiae .sir ma w lipeu. Wulka obok
Lwowa (St.).

222. Chesias Tr.

599. Rufata F. 13. ezerwca 1890 znalal ja Garbowski w He-

223. I/Obophora Curt.

601. tfr,//m<

Brench^sA™

6<)H\ 17,-,^/,, lib. La

F»- Ilolo.sk,, ementarz Lv

224. Cheimatobia Stph.

604. Boreal lib. Lata w paidzierniku. Cmentaree, Zn

605. B'ruma
grudnia. Wszedzi
tie swiec na cmei



225- Triphosa Stph.

606. Dubitata L. Lata przez ealv kwieeiefi do polowy maja
i w 2-giem pokoleniu przez caiv lipiee i sierpien. Wszedzie posp'o-

lity na parkanach; w ogrodach*(Now.).

226. Eucosmia Stph.

607. Certata HI). Pojawia si? od polowy kwietnia i przez ealv
maj. Park KiliAskiego, ementarz Stryjski (Now)

608: Unduhht 1, Lata ud polowv ezerwca do polowy lipca.

Lwow (Now.), okolice cmenfcarza Stryjakiego, na parkanach. Rzesna
Polska.

227. Scotosia Stph.

610. Uhnuwnht .Sell iff.

W okoliey Lwowa wszedzie

228. I^ygris

to L. Pojawia si<2 od
Strvjsk,', Lvezaknw-

229. I,arentia Tr.

615. Ztofafa L. Lata przez ealy lipiee Str/elnica Rrzuclio
wice

;
Romanowka (Now.). •

616. Falvatu Forst. Pojawia sie. przez ealy ezerwiee. Las}
mirdzv Winnikaini a Luowein (Now.;.

617. Ocellnta L Lata z kune.em kwietnia. az dn poczatki
ezerwca. Cmentarz Stryjski. p.-.rk Kilinski,^.. Jnn.'.w. P>rziiehowie(
(Now.).

Czatkiem lipea. Park KilhUki.-,,! Ilulosko' . N«,w j. Hrzucliovvicr.
Zubrza.

horszcze, Janow. Pod Romanowka. (NW. .'



inniki Now.). (I)r M. Swiatki.-wi.

|,:.z.l/iernika! Potylicz obok ^Mkwi
iiteratu Hufn. Lata w dwu pokulrni;

[Ki.la.' Wsz-,1/,.- na parkanaoh w oko
622. Aftafe L. Ziudnie podobna do
Pojawia sic rownies w dwu ookol

623. Imncata Hu

licy Lwowa i

Srryjski. Zobn



640. Vittatd Bkh. Lata przez caly czerwiec i lipiec. Helow-
szezyzna (povviat lwowski) i przy swietle lampy. Rzadki.

641. Dilutata Bkh. Lata przez caly wrzesieri. pazdziernik i li-

stopad. Okolice parku Kiliriskiego. Wy'soki Zamek, na parkanach;
lasy w okolicy Lwowa (Now.).

a) ab. Obscurata Stgr. Pojawia sie. przez rah pazdziernik.

Krzywczyce (Klem.).

642. Autumnata Bkh. Lata przez caly pazdziernik i listopad.

W lasach lisciastych okolic Lwowa (Klem.).

643. Scnpturata Hb. 30. czerwea w okolicv Holoska. Zapole
(Now.).

644. Riguuta Hb. Pojawia sie. w czerwcu. Holosko, Janow.
Zubrza, lasv miedzv Lwowem a Winnikami (Now.).

645. Cuculata Hufn. Lata przez caly czerwiec. Park Kiliii-

646. Ga/iat'i UK. Pojawia sie w maju. Cmentarz Stryjski. .la-

nd w. Lwow: ogrody (Now.).

647. Rivata Hb. Lata w czerwcu. Zubrza (Now.), cmentarz
Stryjski.

648. Sociata Bkh. W maju. Wszedzie na parkanach pospolity.

649. Unangtdata Bw. Czas pojawu: koniec maja i poczatek

<);)(). I'icntfi Hi>. Pojawia sie w pierwszej polowie lipca. Brzu-
chowice. Zubrza i.Now.i i przv swietle lampy.

651. Ahunh.i,, Krr. Pojawia sie. w czerwcu iwlipcu. Janow (K.).

652. Albicillnta L Lata przez calv czerwiec i lipiec. Okolice
parku Kilii'isUir^o. Hrznchowice, Janow (Now.), Zubrza.

6;>3. I'lucrl/nfii V. Pojawia Bie, przez caly ma j. Janow. Holosko.

654. HwtaUt L. Lata w czerwcu. Janow (St.).

655. Tris/tihi L. Pojawia sir przez calv niaj. VVszrdzio w oko-

licy Lwowa (Now.).
^

656. Affinitata Stph. Lata w maju do poluwy czerwea. Lesie-

nice, park Kilinskiego.

657. Alchemillata L. Pojawia sig przez calv lipiec i sierpien.

Lesienice, Brzuchowice, Zubrza, Dolina Marunki" (Now.).

658. Ht/dmtfi Tr. Lata w maju. Na lakach przvlesnvch.

Lwow (Klem.).

659. Minorata Tr. Pojawia sie przez caly czerwiec. Holosko(St.).

660. Adatquata Bkh. Lata przez caly maj i czerwiec. Ja-

661. Albufatn Schiff. Pojawia siy,w maju i czerwcu. Holosko,

662. Testaeeata Don Lata w czerwcu. Zubrza (K.).

663. Btomeri Curt. Lata w lipeu. Zubrza. Bardzo rzadki (K.).



664. Onlitrrata Hufn. IVpiwia sie przez ealv maj i czei

Cmentarz Lvczaknwski. Ilolosko. Brzucliuwice .Now.).

665. Luteata Schit'f. Lata przcz ealv ezerwiec. Brzueh<

Rzadki (Now.).

666. Flavofasciata Thnbg. Pojawia sie, w maju i czerwcu

Josko. Brzuchowice.

667. Bilineata L. Lata w kilku pokoleniach: od maja do 1

wrzesnia. Bardzo pospolity (Now.).

a) ab. Infuscata Gmppbg. Wyst§puje z glowna. forma..

668. Sordidata F. Pojawia sie przez caty lipiec. 01

Lwowa; na parkanach (Now.).

a) ab. Infuscata Stgr. W lipcu z glowna. forma. Brzuchr.

669. Autumitalis Strom. Pojawia si§ w maiju i z poczatkie

czerwca, w gajack brzozowych Bilohorszczy (No w.) i na krzakac

olszowycli. wszedzie okolic y Lwowa (Klem.).

670. Capitata

671. Silaceata

US. Lata przez caly kwiecien i maj. Na pa

lib . Lata w maju. Okolice cmentarza Stry

skiego, Holusko. Janmv (Now )•

ibg. P.jjawia sie przez ca3[y maj i czerwie

Park Kiliriskiego. 2 jki. Lwow (Now.).

673. Badiata in.. Lata' ),,lo\vv maja. Ok
lice parku Kilmslu 1-^1. Lwi'mTogr^jXoJ^

!

674. Berberata caty kwiecieri (

polowy maja. Okoli I'H | ,arku Kiliriskiego i ogrod botaniezny (Now

675. Rubidata F. Lata \x czerwcu i lipou. Lesienice, Biloho

szcze, (Klem.).

676. Comitata L. Lata 3C, lipiec i do p
lowy sierpnia. W oko rzy swietle lamy

wszedzie pospolity.

a) ab. Jfota™nmh i Cara d. Pojawia sie w 8ierpniu. W okol

each Lwowa; pray ietle 1:

677. Sagittate V koricem Hpca 18*

odkrvtem miedzv I-zkl em a ,
iezy okaz". Pozni

230. Asthena H

679. Candldata Schiff. Lata w maju

680. Anseraria HS. Czas pojawu: dr

soki Zamek (Klem).



231. Tephroclystia HI).

ObhHf/uta Thnbo-. Lata w muju. Wulka. Hotosko

f>83. Pit.<illata

)wych okolic L
684. Indiffata

rwcu \Vz-o>Y,« Lvc/akn

Hlluhu

hurszc

obok Lwowa

.chow-ice. Le-



702. Impxrafa lib. Ty r/.a<iU>c ziapul ( Jarbuwski w polowi.

lipca 1891 na parkanie obok Lwowa.
703. Plumbeolata Hw. Pojawia siy przez calv czerwiec. Le

sienice, Janow, Winniki (Now.).

704. Valerianate* Hb. Lata w pierwszej polowie czerwea w la

sach Janowskicb (Now.).

705. Pygmaeata Bb. Pojawia sir w maju i czerweu. Xa zry

bach; okolici- Lw.,wa. L^n-nic, Kr/.v wczvee (St i.

Zubrza.

709. Exigiiata Hb. Pojaw:

Okulir,. parka Ivilinskir-... Czar

710. Lance.ata Hb. Lata w

wtota Hb. Lata w ezerweu. \\

232. Chloroclystis H

<lzie w okolicy Lwowa pospolity (Now.).

a) ab. (udoniata Kkh. Wvstypujo z -{own

Lw„wa (Klem. .

(Klei

714.

le Lan

Kin

233. Collix Gn.

Sparsata Tr. Pojawia sie. w e:

234. Phibalapteryx

l\,l,j,jrannuata Hkb. Lata w r/.cn



D. Boarmiinae

235. Arichana Mo

719. Melanaria L. Pojawia sie w cz<

ptoszone z krzakow i na i

236. Abraxas Leach.

720. Gro8Sulariata L. Pojawia sie. przez caly lipiec i pocza.-

tek sierpnia. Wszedzie pospolity w ogrodaeh i pod parkanami (Now.).

721. Sylvata Sc. Pojawia sie. przez caly czerwiec i lipiec.

Brzuehowice. Zubrza. Janow (Now.), Sichow. Rzadki.
722. Marginata L. Lata przez eaty maj. ezerwiee i lipiec.

Wszedzie pospolity (Now.).

a) ab. NigrofaBciata Schoven. Pojawia si y przez maj i czer-

wiec. Brzuehowice (Klein).

723. Adustata vSchiff. Lata przez caly kwieeieii do potowy
maja. Wszedzie na parkanach posp.,litv (Now.).

237 . Babta stph.

724

72Y,

lakzc na

llniinnihilu

(Now.).

Temeruta III

"\ Pr

La

jawia sie

1. Lwow (Nc

/rrw cu. Wszedzie

Brzuehowice,

i3H. Stegani a Dap.

rzu.
—
"G

egzemplar

Dtiectar a il

•'.

it w'et'nv
kryt ja

.Ian
;;!"

m egzempla-

odkryt drugi

239. Deilinia Hmjjs.

727.

czerwea.

728.

wicach i

Pusaria L.

Wszedzie posp
K. nil, lh, i,n ,hi

Pop
lit"\

,ata caly

przez

ezerwiee

do potowy

W Brzucho-



242. Metrocampa Latr.

we wrzeAniu. Bilohorszcze.

243. Unnomos Tr.

732. Autumuaria Wernb. Lata przez caty wrzesieri. Park Ki-

Linskiego i ogrody.

733. Quercinarki Hufn. Pojawia sie. przez caty lipiec i sier-

pieii. Wszedzie w lasach okolieznych. Czartowska Skata (Now.).

a) ab. Infuscata Stgr. Lata z glowna. forma.. Dolina Maruriki.

Brzuchowice.

b) ab. Carpinuriu Hb. Pojawia sie pozniej, to jest przez caty

sierpieri i wrzesieri. W lasach" bukowych. Lesienice, Czartowska

Skata (Klem.).

734 Atmaria L. \Y pazd/.ierniku. Cmentarz Lyczakowski.

735. FmaiHioria H\v. Lata przez caly sierpien. Zaklad ogrod.

Klimowicza; przy swietle lampy we Lwowie.

736. Erosaria Hb. Pojawia sie w czerwcu. Hotosko. Bilohor-

szcze, Wulka, Bednarowka (Now).

a) ab. Tiliaria Hb. Pojawia sie. przez caty lipiec; przy swie-

tle lampy we Lwowie.

344. Selenia Hb.

737. Bihumria Esp. Lata /. kuncent kwietnia i w maju. Do-

lina Maruriki. Czartowska Skala \mv. . Br/.ueL ,wice, park Ki-

linskiego.

a) gen. aest, Julhria Hw. Pojawia sie w lipcu. Ukoliee Lwowa
(mniejsza od formy glownej).

738. Ltniaria Schiff. Lata w maju. Lesienice (Now.). Brzu-

chowice.

a) gen. aest. Delutxuia Hb. Pojawia sie w. sierpniu. Zubrza.

Krzywczyce (mniejsza >.

739. Tetralunaria Hufn. Lata przez caly lipiec 1 poczatek

sierpnia. Wszedzie w okoliev Lwowa pospolita 'Now.).

a) gen aest Aestiva Stgr. Pojawia sie przez calv lipiec w oko-

245. Hygrochroa Hb



246. Therapis Hb.

741. Evonymaria Scliiff. Pojawia sir vv ezerwcu. Bilohorszcze
r

Holosko, Brzuchowice (St.).

247. Gonodontis Hb.

742. Bidentata CI. Lata przez caly czerwiec do polowy li-

pca. Cmentarz Stryjski. park Kiliiiakiego, Bilohorszcze, Brzucho-

wice. Holosko (Now.).

248. Hitnera Dup.

743. Pennann L. Pojawia sie w pazdzierniku i do polowy li-

stopada. Lesienice (Now. . Janow. Bilohorszcze. przy swietle lampy

249. Crocallis Tr.

744. Elinguaria L. Lata od polowv lipca do koiica sierpnia.

Bilohorszcze. Brzuch<.wic.>. Kzadki (K.).
"

250. Angerona Dop.

745. Fmnaria L. Pojawia w ezerwcu i w lipeu. Wszedzie

a) ab. Sordiata Fuessl. Lata przez caly maj i czerwiec. Brzu-

251. Ourapteryx Leach.

252. Burymene Dup.

^53- Opisthograptis Hb.

254. Kpione Dup
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750. Paralellaria Schiff. Pojawia sie przez caly czerwiec. li-

piec i sierpien Holosko. Dolina Marunki. Krzywczyce. Janow (Stawki
w Luhu). Romanowka (Now.).

751. Advenaria Hb. Lata w maju i w czerwcu. Janow. Zubrza.
Dolina Marunki (Now.).

255 Hypoplectis Hb.

752. Adspers'triu lib Pojawia sie oil korica kwietnia do korica

maja i w polowie lipca n;i przvlesnvcb lakaeb. Jarvna okolo Ja-
nowa (Now.). Janow (Klein.).

256. Caustolom'a Ld.

753. FlavicaHa 1

pea. Wysoki Zamek.
Lwow.

257. Venilia Dup.

754. Maculariu L. Pojawia >ie przez caly maj i az dc
lipca. Cinentarz L\ czakmvs'ki. .lanow. park Ivil'inskiego. Hiv.n

258. Semiothisa Hb.

755. Notata L. Pojawia sie przez calv maj. czerwiec
Lwow (Now.). Park Kili*nskie-o. cmentarz Stryjski. Brzuch

756. AUemaria Hb. Lata w czerwcu. .lanow. Zobr*

757'. IAhtrata 01. Pojawia sie w maju i w czerwcu

259. Hybernia Lair.

758. Rupicaprariu Hb. Lata od polowy marca do koA

759. Lruro
{
,h,uarin Schifi'. Czas "p >jawu: kwiecieh. ma

01. Czas pojawn
Cmentarze i na p
a Stffr. Wystepuji



260. Anisopteryx Stph.

765. Acerarid Schiff. Lata od polowy pazdziernika do korica

listopada. W lisciastvch lasach. Lwow, ex larva (Now.), (Klem.).

764. Aescularia Schiff. W kwietniu, wszedzie w okolicy Lwowa.

261. Phigalia Dup.

765. Pedaria F. Z koricem marca i w kwietniu
:
wszedzie

w okolicy Lwowa (Now.) i przy swietle lampy we Lwowie.

262. Biston Leach.

im. HispitUirin F. Pojawia sie. caly kwiecieri. Bilohorszcze.

Rzadki.

767. Pomonaria Hb' Lata z koncem marca i w kwietniu. Ho-

losko, Bilohorszcze. W lasach okolicznych Lwowa (Now.).

768. Hirtaria CI. Pojawia sie. przez caly kwiecieri i jest wsze-

dzie doSc pospolity (Now.).

a) ab. et v. Hanoviensis Heyn. Lata przez caly kwiecieri. Ho-

losko. Bilohorszcze, Zubrza (St.).

769. Strataria Hufn. Pojawia sie. z koncem marca i w kwie-

tniu; wszedzie w okolicy Lwowa; na parkanach. Holosko (Now.).

a) ab. Terrarius Weym. Lata w drugiej polowie kwietnia.

Lwow (St.).

263. Amphidasis Tr.

770. Betularia L. Lata w czerwcu i lipcu. Brzuchowice, park

Kiliriskiego, Bilohorszcze. Strzelnica (Now.).

264. Boarmia Tr.

771. Cindaria Schiff. Lata z koricem kwietnia i w maju.

Brzuchowice. park Kiliriskiego. Zubrza; takze na parkanach.

772. Gemmaria Brahm. Czas pojawu; koniec czerwca i lipiec-

Holosko. Janow, Zubrza (St.).

773. Ribeata CI. Lata przez caly lipiec. Zubrza, Holosko. Le-

sienice, Janow (St.)>

774. Repandata L. Pojawia sie. w maju, czerwcu i w lipcu

Janow (Now.), Zubrza. cmentarz Stryjski.

a) ab. Destrigaria Hw. Lata przez caly lipiec. Zubrza. Bar-

dzo rzadki (Klem.).

b) ab. ConverMria Hb. Pojawia sie. w polowie lipca. Zubrza.

pMik Kilniskiego.

775. Roboraria Schiff. Pojawia sie od polowy czerwca do
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korica lipca. Zubrza, Krzywczycki las. park Kilinskiego i cmentarz
Lyczakowski (Now.).

a) ah. Infusoria Star. Lata przez catv lipiec. Sichow. Zubrza,
Lwow (Klem.).

776. Consortaria F. Pojawia sie. w maju i w czervvcu. Lwow
i Janow (Now.), cmentarz Stryjski, park Kilinskiego.

777. Angulana Thnbg. Lata przez cafv sierpieri. Holosko
(Now.). Zubrza, Sichow (St.).

778. Lichenaria Hufn. Lata rowniez w sierpniu. Brzuchowice,
Holosko, Zubrza, Janow (St.).

779. Selenaria Hb. Z koncem maja 1891. r. zlapal Gar-
bowski w Dolinie Maruriki na przyn§te_ jabl. pare, t. j. $ i Q
swiezo wyleglych motyli.

780. Crepuscularia Hb. Pojawia sie. z koricera marca i lata

przez caty kwiecieri i maj; '2-gie pokolenie w lipcu i do potowy
sierpnia. Wszedzie pospolity (Now.).

a) ab. Schillei Klem. (Defessaru* Frr.). Wyst^puje z glowna.
forma,; na parkanach.

781. Bistortata Goeze v. Lariciaria Dbld. (dawniej Abietaria).

Lata przez caty czerwiec do polow^f lipea. Brzuchowice, Lwow
przy swietle la in p v.

782. Consonaria Hb. Lata w kw ietniu i maju. Zubrza, cmen-
far/. Stryjski. Brzuchowi<

783. Lwidata Bkh. Pojawia si§ koncem maja i w c
Zubrza. cmentarz Stryiski. park Kilinskiego, Brzuchowice.

784. PunctHlaria'Ha. Lata z koncem kwietnia i win.
l"ia Marunki. Zubrza. Brzuchowice, Pohulanka; w lasach.

265. Tephronia Hb.

78:"). Sepiaria Hufn. Nowicki podaje tylko 1 egzemj

786. Furvata 1

266. Gnophos Tr.

K. Pojawia sie przez ealy czerwiec. Lwow (Nc

787.

788.

ObtCUrar
Ambiymt

ia Hb. Lata w lipcu. Brzuchowice (K.).

a Dup. v. rcpretaria Spr. Pojawia si § z 1

ijicu. Brziu'liowice. przy swietle lampy (Kle

789. Operarh
.dki.

lib. Lata w e/.erweu. Brzuchowice (N»>w.).

267. Fidonia Tr.

790. h'nniria V. Szeroko mzpr/.esfrzeni. <nv. ale r/adki. .ledeti

J za Hebowszczyzna. obok Holoska zlapal Garbowski; nie po-

i jednak czasu pojawu.



hi;

268. Bmaturga Ld.

791. Atomaria L. Pojawia si§ od polowy kwietnia do pocza.-

tku kwietnia. Wsz^dzie pospolity.

a) ab. rj Uitico/oraria Sfgr. Wystepuje z glowna. forma,. Brzu-
chowice, Janow, HoJosko (St.) — 24 maja zlowiliihny w okolicy Ja-

nowa Q tej aberacyi! Jest to nowy nabytek dla nauki. Podlug
katalogu Staudingera i Rebla bowiem z aberacyi tej znane byly
tylko samce.

269. Bupalus Leach.

792. Piniarius L. Lata od polowy maja do potowy sierpnia.

W lasach sosnowych; Brzuchowice, Holosko, Janow; liczny (Now.).

270. Selidosema Hb.

793. Ericetoria Vill. Pojawia sie. od konca czerwca do po-

lowy lipca. Holosko (Now.), Jan6w.

271. Thamnonoma Ld.

794. Wauaria L. Lata od konca kwietnia przez caly maj,

czerwiec i lipiec. Brzuchowice, Zubrza. Bednarowka (Now.).
795. Brunneata Thnbg. Pojawia sie przez caly czerwiec. Ja-

now. Romanowka. (Now.).

272 Phasiane HS.

796. Petraria Hb. Lata od maja do polowy lipca. Janow. Bi-

lohorszcze, Holosko, Brzuchowice (Now.).

797. Clathrata L. W maju wszedzie w lasach pospolity (Now.),

a) ab. Nocturnata Fuchs. Pierwsza polowa sierpnia. Lwow (K.).

798. Glarearia Brahm. Pojawiac sie ma w czerwcu (Gora Szyp
w Janowie) (Now.).

273. Eubolia Ld.

274. Scoria Stph.

800. Lineata Sc.

Jan<5w, cmentarz Lyczi

275. Aspilates Tr.

801. Gilvaria F. Pojawiac sie ma w lipcu. Gora Szyp w Ja-
nowie (wedlug Nowickiego).



XX. Nolidae.

276. Nola Leach.

802. Togatulalis Hb. Pojawia sie. w drugiej polowie lipca. Lwow.
803. Cucullatella L. Lata w sierpniu; Lwow.
804. Cicatricalis Tr. Nowicki wyploszyt z glogowego krzaku

na Piaskowej Gorze 28 kwietnia.

805. Strigula Schiff. Czas pojawu: czerwiec; Wulka. Rzadki
(St.). Holosko (Garb.)-

806. ConfusaUs HS Pojawia sie. z koricem kwietnia i w maju;
tylko w lasach bukowych. Krzywczyce, Holosko, Janow, Lesienice.

807. Cristatula Hb. Lata z koricem kwietnia. Holosko (St.).

808. Centonalis Hb. Lata w drugiej polowie czerwca. Przyla-
tuje ch^tnie do lampy i do przvnety. Brzuchowice, Bilohorszcze
(Klem.).

XXI. Cymbidae.

277. Sarrothripus Curt.

809. Revayana Sc. Pojawia sie. od czerwca do korica sierpnia.

Brzuchowice. Janow.
a) ab. iusculana Schmid. Razem z glowna. forma. (St.).

b) ab. Dilutana Hb. Razem z glowna; forma;.

c) v. (et ab.) Degenerana Hb. Razem z glowna. forma. (St.).

d) ab. Uicana F. Razem z glowna. forma. (St.).

278. Farias.

810. Vernana Hb. Lata vv maju. Krzywczyce.
811. Clorana L. Lata od maja do lipca. Krzywczyce, Bilo-

horszcze, cmentarz Stryjski (St.). 28 sierpnia 1 okaz przy swie-
tle lampy elektrycznej.

279. Hylophila Hb.

812. Prasinana L. Lata w czerwcu. Wszedzie w okolicy Lwowa
i Janowa.

813. Bkolorana Fuessl. Lata w czerwcu. Zubrza. Sichow.

XXII. Syntomidae.

280. Syntomis O.

814. Phegea L. Pojawia sie. z koricem czerwca i w lipcu.

Brzuchowice, Park Kiliriskiego, Bilohorszcze, Lesienice, Holosko
(Now.). Liczny.



Dysauxes Hb.

w lipcu. Brzucho

XXIII. Arctiidae.

282. Spilosoma Stph.

Lata w ma
okolicach*]

816. Mendiea CI. Lata w maju, w czerwcu i w pierwszej po-
" h-Lwowa: Nowickiemu znany tylko

z Zapola.

817. Lubricipeda L. Pojawia sie. w maju i w czerwcu. Wsz^-
dzie pospolity.

818. Menthastri Esp. Razem z gatunkiem poprzednim.
819. Urticae Esp. Lata w czerwcu. Wszedzie pospolity.

283. Phragmatobia Stph.

kwietniu i w maju. Wsze-

284. Parasemia Hb.

L. Lata w czerwcu. Czartowska Skala (Now.).

285. Rhyparia Hb.

L. Lata w czerwcu. Hotosko, Brzuchowice,

286. Diacrisia Hb.

287. Arctia Schrk.

824. Caja L. Czas pojavvu: Hpiec, sierpien. Wszedzie dose, czesty.

82o. Villica L. Lata w czerwcu. Przylatuje do lampy. Ogrody
lwowskie (Now).

826. Airfini L. Lata /. koicem maja i w czerwcu. Lesienice,
Janow, Winniki (Now.).

827. Hebe L. Pojawia sie w czerwcu. Hotosko (Now.).



288. Pericallia HI).

828. Matronula L. Lata z koricem czei

chowice (Garb.), Holosko, Janov
do lampy.

289. Callimorpha Latr.

829. Dominula L. Pojawia sie. rownoczesnie z gatunkiem po-
przednim. Wszedzie w okolicach Lwowa. ale dose rzadki; znany
byi Nowickiemu.

830. QuadrlpuHctata Poda. Lata w lipeu i z pocza.tkiem czer-

wca. Lesienice, Holosko (Now.).

290. Coscinia Hb.

831. Striata L. Lata w lipeu. Brzuchowice, Janow.

291. Hipocrita Hb.

czerwiec. Rrzuehowiee. Holo-

292. Miltochrista Hb.

7 esserweu i w pierwszej polowie

293. Bndrosa II b.

834. lrrorella CI. Lata <>d korica maja do koriea sierpnia Brzu-
chowice. Krzvwczvce (Now.). Janow. Holosko. Czartowska Skala.

835. Roscida' V.*\>. Garhnwskiemu zuany z Czartowskiej Skaiy.

294. Cybosia Hb.

295. Gnophria Stph.

Oeonistis Hb.

iwia sir w lipeu. Brzuchowice, Janow



297- Wthosia F.

859. Dephum Esp. Lata w lipcu i w sierpniu. Wszedzie w po-

u znany z Czartowskiej Skaly).

*ru: czerwiec. Janow. Bilohor-

szcze (Klem.).

841. Lurideola Zinck. Lata w lipcu. Brzuchowice, Janow.

842. Complana L. Wystejmje vv czerwcu i w lipcu. Wsze-

843. Unita Hb. ab Palleola Hb. W jednym okazie zlapany

przez Garbowskiego.

844. Lutarella i.. Lata w lipcu i w sierpniu. Holosko, Brzu-

chowice, Janow. Rz§sna Polska (St.).

845. Sororcula Hufn. Pojawia sie. z koncem kwietnia, w maju

i w pierwszej polowie czerwca. Wsz§dzie pospolity.

298. Pelosia Hb.

XXIV. Sygaenidae.

A. Zygaeninae.

299. ^ygaena F.

847. I'urpuralis BrUnnich. Lata w lipcu i w sierpniu. Wsze-
dzie pospolity (Now \

848. Brizac Esp. Przcz Nowickiego odkryty w lipcu na Czar-

towskiej Skale. Brzuchowice.

849. Scabiosae Scheven. Pojawia sie. w lipcu. Brzuchowice.

850. Achilleae Esp. Rownoczesnie z gatunkiem poprzednim.

Wszedzie pospolity.

a) ab. Viciae Hb. Razem z glowna, forma, (St.).

b) v. (et ab.) Bitorquata Men. Rownoczesnie z forma, glown^.

Brzuchowice. Janow.

851. Cynarae Esp. Pojawia sie. w lipcu. Janow. Brzuchowice.

Rzadki. Podtug Garbowskiego fcylko koio Holoska.

852. Meliloti Esp. Czas po'jawu: lipiec. Okolo Lwowa (Now.),

Bilohorszcze. Janow (St.).

853. Tri/olii Esp. Rownoczesnie z gat. poprzednim. Rz§sna

Polska.

a) ab. Minoidea Selys. B
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855. FilipenduJae L. Lata z koiicem lipca i w sierpniu. Wulka.
Janow, Park Kiliriskiego.

856. Angelicae O. Lata w lipcu i z poczatkiem sierpnia. Wsz(>-

dzie dose liczny.

a) ab. Doleschalli Riihl. (Cytrynowo-zotty). Lata w drugiej po-

lowie lipca. Holosko, odkryty tarn przez p. Stockla.

857. Ephialtes L Lata w lipcu i /. pocza,tkiem sierpnia. Wsz§-
clzie nierzadki.

a) ab. Medusa Pall. Lapal ja. tylko ks. Watzka na Czartow-
skiej Skale.

b) ab. et v. Coronillae Esp. Pojawia sie. w lipcu. na zrebach
lesnych w najblizszej okolicy Lwowa (St)

c) ab. Trigonellae Esp. Rowuoczesnie /. poprzednim. Lesienice.

Rzadki (Garb.. St.).

d) ab. Aeacus Esp. Zlowiony w jednym okazie (ks. Watzka).
e) v. Peucedani Esp. Lata w lipcu i z poczatkiem sierpnia.

Rrziu'liowiee. Janow (Now.).

f) ab. Athamanthae Esp. Zjawia sie. w pierwszej polowie sier-

pnia. Janow, Brzuchowice (Now.).

858. Camhlica Sc Czartowska Skala. w lipcu (Now.).

300. Ino Leach.

859. I'nun Schiff. Lata z koncem azerwea i w lipc

cho*'ice. Holosk.i (Now)
860. < hion )8 Hb. I i. Brzuchowice.

lapal

861.

v Holeisku.
Ulobitl

]

urine II i w lipcu. Holosfe

86i>. ,s I, Cv Wszedzie niei

86o. Ucn/on Hb. Lata w lipca. H olosko. Janow

XXV. Cochlididae.

301. Cochlidion Hb.

302. Heteroger



XXVI. Psychidae.

303. Pachytelia Westw.

866. Unicolor Hufn. Lata w czerwcu i w lipcu. Na cmenta-

rzach lwowskich cz§sty.

867. Villosella O. Odkryty przez Garbowskiego kolo Rz§sny

w maju.

304. Oreopsyche Spr.

868. Muscella F. Pojawiasie. vv czerwcu. Bilohorszeze. Rzadki (St.).

305. Psyche Schrk.

306. Sterrhopterix Kirb.

1 Hb. Pojawia sie. w czerwcu. Wszedzi

307. Rebelia Heyl.

871. Plumella HS. Lata w drugiej polowie maja. Laki koto

Lwowa (Klem.).

872. Nudella O. Lata od drugiej polowy czerwca po pierwsza,

lipca wla,cznie. Na piaszczystvch wrzg6rzach (Now.) kolo Lwowa
(Klem.).

308. Epichnopteryx Hein.

873. Pulla Esp. Zjawia sie. w drugiej polowie maja. Dokola

Lwowa (St.).

309. Psychidea Rbr.

874. Bombycella Schiff. Lata w czerwcu. Lesienice, Holosko,

Brzuchowice (St.).

875. Pectinella F. Lata z koncem czerwca i 1 poezatkiem lipea.

310. Fumea Stph.

876. Casta Pall. Lata w czerwcu i vv lipcu. Wszedzie po

ogrodach pospolity.

877. Betulina Z. Motyle l^gly sie. w czerwcu i w lipcu z po-

czwarek. wycbowanych z ga,sienic zlapanych pod Lwowem (Klem.).



3ii. Bacotia Tutt.

878. Septum Spr. Czas pojawn: czerwiec. Lwow (Garb., Klem.).

XXVII Sesiidae.

312. Trochilium Sc.

879. Apiformis CI. Pojawia sie, w czerwcu. Ogrod botaniczny

(Now.), ogrod Biblioteki Ossoliriskich. koto stawu Pelczyriskiego.

313. Sciapteron Stgr.

880. Tabaniformis Rott. Pojawia si§ w czerwcu. Lesienicer
Holosko, Janow (St).

314. Sesia F.

881. Scoliaeformis Bkh. Lata w czerwcu. Zubrza, Bilohorszcze.

882. Sphwifn,mis Gemin^. fL-wn. xv.esnie z poprzednim. Ogrody
lwowskie (St.).

883. Tipuliformis CI. Zjawia sie 7, koncem maja i w czerwcu.
Ogrody lwowskie (Garb., St.).

884. Vespijormis L Lata w czerwcu. Okolice Lwowa (Now., St.).

885. Myopaeformis Bkh. Lata w czerwcu, w lipcu i z pocza.-

tkiem sierpnia. Okolice Lwowa.
886. CuUcifonnis L. Zjawia sie. w maju. Lesienice; Nowicki

widzial go kolo Lwowa, nie podaje jednak dokladnie miejsca.

887. Stomoxyformis Esp. Hb. Lata w czerwcu. Bilohorszcze.

888. Formicaeformis Esp. Lata w lipcu. Zubrza (St.).

889. Ichneumonijormis Schiff. Garbuwski piszo ogdlnie: „Be-

kannt aus der Umgebung von Lemberg". Nowicki podaje go ro-

wniez z okolicy Lwowa z data 26 ezerwca.

890. Annellata Zell. Znany tylko Garbowskiemu w jednym
okazie z okolic Lwowa; czas pojawu nie podany.

891. Empifonuis Esp. Lata / koncem maja i w czerwcu.

Krzywezyce iNow.i. Holosko iN<hv.i; wszedzie w okolicy Lwowa.
892. Muscat formis View. Rowimczesnio z poprzednim. Holosko,

Brzuchowice (St.)

315. Bembecia Hb.

893. Hylaeifornm Lasp. Lata w czerwcu. Janow.

XXVIII. Cossidae.

316. Cossus F.

894. Cossus L. Pojawia sie w czerwcu i z pocza_tkiem lipca.

Wszedzie w okolicy Lwowa.



317. Zeuzera Lat

895. Pyrina L. Czas pojavvu: czerv

XXIX. Hepialidae.

318. Hepialus F.

1 i w lipcu. Jan6w, Lwdi
rmaju. Dokola Lwowa.

czyce (Now.). Pospolity.

898. Fusconebulo'sa De Geer. Lata w czerwcu. Lesien

899. Lupidina L. Pojawia sie. w sierpniu. Lwow. Jar

900. Hecta L. Zjawia sie. w czerwcu. Wszedzie w c

Lwowa i Janowa. Do3d pospolity.

Wykaz literatury.

1894).

aio znanych gatur

k pierwsay (Spraw

(Spraw. K0111. fi/. 11)02

17. - Toz Czesc V. (Spraw. Km,,, iiz 11)02,

18. — To* VI. „ 1903i.





Ze strefy roslinnosci karpackiej,

Dnia 9 lipca b. r. odbylem wycieczke na Babia. G6r§, spe-

cyalnie do malo dost§pnych skat Sokolicy 1250—1367 m. Zaraz

po tym dniu rozpoczely sie stoty. ktore w tym roku byly wyja.-

tkowo cz^ste i ktore podczas mych podrozy w Karpatach Wscho-
dnich. w drugiej poiowie lipca i pierwszej sierpiiia, utrudnialy wie-

lokrotnie poszukiwania.

W Karpatach Wsrlmdnicli zwiedzilem najprzod czesc G6r

Czywczyriskich: Suligul 1694 m.. Albiniee 1526 m. ,na mapie Geogr.

na wschod z malera zboczeniem na poludnic) i t. d.. dalcj caly bieg

Perkalaba (gornego Czeremosza Bialego) od zrodel pud Ihnaties^

po zlew ze Sarat* 1554—947 m. i wielkie skaly wapienne Czar-

nego Dilu, polozone nad tym zlewem w wysokosci 1350—1480 m.;

po bukowiriskiej stronie: doling Saraty, \\ vhczvne. 1453 m., Ma-

gore 1566 m., Capul 1663 in., ktorego wapienny wierzcholek roz-

pada sie. na trzy skaliste czuby, Jedul 1519 m. i wielkie skaly

wapienne na stokach Dadula o kilka kilometrow ponizej Kirlibaby

930— 1150 m., w siedmioijTudzk > -l>uk -»u iiiskiej r/.rsci Alp Rodneri-

skich szezyty: Omului 1932 m., Rosu 1768 m., skaly wapienne na

Capra koto 1500 m. i Suchard 1709 m.; w koricu po stronie mar-

maroskiej: grup? Secului 1807 in. w Gorach Trojadzkich i doline

Stewiory na prawym brzegu gdrnego Km Vaseru".

badanego obszaru Karpat Wschod nich. Lozy on w lancuchu Alp

Rodneriskich. ktore naturalnvm walcni odgranirzaja, hadany obszar

od poludnia. Alpy te pod wzgledem orograficznym i botanicznym



rozpadaja. sie. na nast§pujace naturalne cz§sci czyli grupy: 1-sza za-

chodnia i najwyzsza. z Pietrosu 2305 m.. si§ga przez Pusdreloru

2191 m., Galacz (Galatiului) 2057 m., Gargaleu 2160 m., po grzbiet

Cisia 2043 m., zbudowana jest z lupkow kr\ sttlieznych (gnajsow)

z dwoma wielkierai strefaini wapieni i posiada flore. bardzo bogaU},;

2-ga srodkowa. od grzbietu Cisia 2043 m. po prze^cz Rotunda 1257 m.,

z centralnym Ineu 2280 m.. utworzona z lupkow krystalirziiyeh

bez stref wapiennych. ma roslinnosc wybitna, lecz mniej rozmaitq;

3-cia od przeleczy Rotunda 1257 m., ze szczytami Omului 1932 m.

na zachodzie i Sucbardem 1709 m. na wschodzie, po Bystrzyce.

Zlota. w .lakobenacb 833 in., zbudowana z lupkow krystalicznyeh.

wykazuje skutkieni znaeznie mxs/.e^o. niz n. p. Ineu, wzniesienia

flor§ prawie monotonua.. urozmaicona. fcylko tii i owdzie. gdzie wy-
st§puja. wapienne skaly (n. p. na Capra), bogatszem skupieniem ro-

slinnycb Tallin k '\\
. Jako wseliodme przrdluzenie tyeli Alp w koiicu.

czyli icb grupe 4-ta. przedzieloiia od pierwszyeb trzech grup wy-
mieniona dolina Bystrzyev Zlotej. uwazac inozna Dzumaleu 1857 m.
i wielki tryasowy masyw Rareu'a 1653 in. W ostatniej tej grupie

przedstawia szczegolnie wapienna flora Rareu'a bogate i bardzo

Zielnik. jak w poprzednicb latacb. zlozylcm w Muzeum Ko
niisyi H/.Yograrie/.nei: naj wieksza e/.ese jogo zostanie dopiero w miar^
post^pu Przegladu iConsp. 11. Gal.. Rozpr. Akad. Urn. w Krakowie)
opracowana. Tu podaje. fcylko uzupeinienia do I i II toma Przegladu.
zreszta. tylko niektore rzadsze gatunki, ktore w nastypnjae.veh t..-

niacli beda, bli/i'j opisane.

Phleum Michelii All. W krainie kosodrzewu Gov Tn.judzki.

Trisetum flavescens P. Beauv.
bi vanegatum Gaud. Lostun. skalv wapienne nad granica. las,

T. alpestre P. BeaUV. Na skalach wapiennycdi: Capul. cs

,j
wiyeej w posreduiej t'ormie niiedzv a) pukhrum i c.) take

P. laxa Haenke.
I>) nmfnia l'arlat. (sec. Simk. Fl. Trans, p. 578). W Alp.-u-b

i<*nskieli: Pietrosu wsr-hodni grzbiet (zebr. 5/VIII 1905).



for. nntlticitimea: dense eaespitosa, culmi valde numerosi. planta

.r 37 cm alta.

Babia G6ra: na skatach Sokolicy, wsrod zwyklej formy.

m. Exemplum defloratum, 50 cm a]

caespitosum, multiculmeum; paniculae 4 -5—8 cm longae,

densiusculae. rami inferiores numero 2—4, rami partim breves

partim elongati 1— 10 spiculas gerentes, spiculae 3—3*5 mm longae

2—3 florae; palea superior obtusa apice flavo picta, praeterea spi-

culae pro parte violaceo suhtinctae.

Caespite denso multiculmeo, rami's inferioribus partim 4-nis,

spiculis paucifloris etc. memorabilis.

Aspectu exempla dense caespitosa Foae nemoralis var. firmu-

lae for. coarctatae Gaud, in mentem revocans.

Kilka kilometrow ponizej Kirlibaby: wapienne skaly na sto-

kach Dadula kolo 1000 m.
Festuca supina Schur.
a) typica Hackel.

for. flavida : spiculae viridi flavescentes.

Ihnatiesa, w krainie kosodrzewu, na jednem miejscu licznie.

F. sulcata Hackel.

e) mxatilis Schur. Paleae inferiores glabrae vel apicem versus

subtiliter hispidnlae

Na skalach wapiennych Lostuna kolo 1500 m., ponizej Kirli-

baby na skalach wapiennych Dadula kolo 1000 m.; na poludnie

ud Hi.gdanu: 1'ieti'vs. p,.\vv'zej granicy lasow.

/) harhu/atd 'Hackel. Paleae inferiores superne dorso hispidulae,

m.-u-giniinis Ion-ins ciliatae.

Gory Trojadzkie: Secului. na skalkach wapiennych kry eo-

censkiej. 'kolo 1750 m.
F! amethystina L.

a) marmarossiea m. (Consp. I num. 194). Lostun na skalacb

wapiennych kolo 1500 m. i wvzej.

F. varia Haenke.
d) brachystachys Hackel.

for. maior Neilr. Alpy Rodnenskie: Pietrosu, kotlina poln-

wselioilnia. na skalach wapiennvch.
Triticum caninum L.

paurifloruhi Schur. Lostun. w strefie skal wapiennych.
Carex capillaris L. Capul, skaly wapienne polnocnego czubu.

Allium fallax Rom. et Schult.
a) obtusum m.

for. macranthwm (Consp. I num. 398). Czarny Dil na skalach



Crantz.
var. orbicularis m. (Consp. I num. 506). Czarny Dii, na ska-

lach wapiennych.

Caltha laeta Schott. Babia Gora: pod Przelycza. nad granica.
lasow obficie i forma przejsciowa do odro. d) pseudocornuta m.
(Consp. II num. 767); Suligui, nad granica. lasow.

C. palustris L.

e) subcornuta m.

for. zawojensis (Consp. II num. 768 et pag. 311). Zawoja, tuz
powyzej szkoly, w bagnistym zacienionym rowie, 530 m., rozpro-
szone okazy.

Cimicifuga foetida L.

var. micrantha m. (Consp. II num. 777). Exempla deflores-
centia et deflorata; sepala 25-3 mm longa.

Ponizej Kiriibaby na stokach Dadula, podnozem wielkich skal
wapiennych. 950 m. i wyzej, obficie.

Aquilegia nigricans Baiimg. Czarny Dil. na skalach wapiennych.
Delphinium elatum L.

var. bucovinense m. (Consp. II num. 780) ? Nad gornym Perkalabem,
bhzko rozmgu granic, kolo 1180—1200 m.. kilka bardzo zniszczo-
nych okazow. ktore jednak najprawdopodobniej tu naleza., a nie do
/>• nachidense m. Dno gornego Perkalaba wyscielaly przed laty, gdy
t§dy w celach geologicznych przechodzilem, nadzwyczajnie g§ste
i bujne ziolowiny. Szczegolnym przypadkiem pozwolil zarzad lasow
w Hryniawie po raz pierwszy wiasnie w tytn roku na wypasanie
tego gornego dna doliny przez owce; spasly tez juz byly na prze-
strzeni kilku kilometrow owe ziolowiny doszcz^tnie.

Ranunculus nemorosus DC.
for. babiogorensw: squama foveae nectariferae distincte minor

quam in for. genuina.
Babia Gora: pod szczytem (Djablakiem) z polnocnej strony,

dose licznie.

R. Villarsii DC.
for. sokolicensis (Consp. II num. 838). Babia Gora: na skalach

Sokolicy.

for. subauctas 1. c.i snbfor. <

t
iKidrii!<» us. '/. puprzcdnia, forma..

a) marmaro&sicus m. (1. c). Capul, na skalach wapiennych
polnocnego czubu i na trawnikach podnozem tych skal, w tym
drugim pr/.vpadka miejscami bardzo obficie. mniej wiecej od 1500 m.
w gory; Capra, na skalach wapiennych.

Heracleum palmatum Baumg. Nad gornym Perkalabem kolo

Laserpitium archangelica Wulf. Babia Gora: u stop skal So-
kolicy, 1280-1315 m., prawie obficie. Roslina odkryta jeszcze



w r. 1876 (zob. Rosl. Babiej Gory, Spraw. Kom. fiz. z r. 1880

str. 210).

Saxifraga luteoviridis Schott et Kotschy. Poludniowy czub

Capula.

Saussurea discolor DC. Czarny Dil. w szczelinach skat wa-

piennych, koto 1450 m., do&6 licznie.

Crepis Jacquini TailSCh. Na skalach wapieiinych: Czarny Dil,

jDolud. czub Capula.



Zmujdzkie grzyby

Prof. Dra Edwarda Janczewskiego.

Spis niniejszy obejmuje gatunki, zebrane przez Prof. Dra
Edwarda Janczewskiego w pow. rosieriskim gub. kowieriskiej na
Zmujdzi w kwietniu i miesiacach letnich 1908 roku, oraz uwzgl§-
dnia materyal starszy z przed kilkunastu, a nawet kilkudziesieciu
lat, zlozony przez Prof. Dra Janczewskiego w pracowni anatomii
i fizyologii roslin Uniwersytetu Jagielloriskiego. Podajemy te 66
gatunkow do wiadoraosci ogolu w nadziei, ze beda. one miaJy zna-
czenie dla poznani.i flory Zmujdzi. Oznaczylismy materyal wspolnie,
procz kilkunastu gatunkow dawniej juz przez Prof. Dra Janczew-
skiego okresSlonych.

Kazimierz Rottppert. Boleslaw Namysiowski.

Myxomycetes. Myxogasteres.

1- Ctr<itiQHit/.ra wucida Pers. Blinstrubiszki VII. 1876.
2. Tubulinacyfi,/,/, ,<„ Hull. N , MM Vtvmpniu. Blinstrubiszki, VIII. 1907.
3. Arcyria incarnate Pers. Blinstrubiszki. IX. 1908.
4. Lycogala epidendron Buxb. Blinstrubiszki, IX. 1908
5. Eeticularia Lycoperdon Bull. Blinstrubiszki, X. 1876

Phycomycetes. Peronosporineae.

6. Albugo Candida Pers.
7. Peronospora parasitica De By.

Ascomycetes. Helvellineae.

8. Morchella conica Pers.



9. Peziza pustulate Pers. Na bagnie. Blinstrubiszki. 10 IX. 1908.

10. Cenangium populneum Rebm. Na Populus bahamifera. Jukojuic

IV. 1908.

Acer platanoides. Blinstrubiszki, 17

Pyrcnomycetincae.
Pcrisporialcs.

13. S. mors uvae Berk, et Court. Na Eibes grossularia. Blinstrubiszki,

IX. 1908. Pasorzyt ten wystqpil nietylko na hodowanym agre-

scie, ale i na galazkach dzikiego agrestu w swierkowym gaju.

14. Erijsiphe Cichoriacearum DC. Na Plantago lanceolate. Blinstru-

biszki. VIII. 1895.

15. E. Galeopsidis DC. Na Galeopsis tetrahit, polanka w lesie. Blin-

strubiszki, 7 VIII. 1908.

16. E. Martii Lev. Na Trifolium hybriduw. Blinstrubiszki. VIII. 1895.

17. Uncinula Acer is DC. Na Acer platanoides. Blinstrubiszki, IX. 1908.

18. Phyllactinia suffulta Rabcnh. Na Alnus incana i Corylus Avel-

lana. Blinstrubiszki. VIII. 1896, 1897.
19. (apaodhuH saficimim Mont. Na I'ims communis w szpalerze.

Blinstrubiszki, VIII. 1895.

Hypocreales.

20. Hypomyces asterophorus Tul. Na Nyctalis sp. Blinstrubiszki, IV. 1908.

21. Neetria Ribis Tode. I XT „., , . . . . m iqha
22. Beonecfria Ribis Karsten. j

Na ^>>es rubrum. Juknjn.eIV.1908.

Dothideales.

23. Dothidea ribesia Fr. Na Eibes rubrum. Jukojnie, IV. 1908.

24. D. melanops Tul. Na Quercus pedunculata. Blinstrubiszki, IV. 1908.

Sphaeriales.

25. Enchnoa infernalis Fuck. Na Ulmus campestris. Blinstrubiszki,

25 IV. 1908.
t

26. Diatrype Stigma Fr. Na drzewach lisciastych. Blinstrubiszki,



27. Diatn/pella verruciformis Niteso

tremula. Blinstrubiszki. IV. 1<

•2*. r*t„lhm vulgaris Tul. Na drze\

Basidiomycetes. Ustilagineae.

31. I stz/aqit I I'/iImp/ni r/s Schrdt. Xa f\)f >/(/<>/

strubiszki 7 VIII. 1908.
32. U. Avenae Rost. Xa A vena mtion.
33. r. A'o//,/7 Will. Na 4w»a arittK.
34. U. Hordei Bref. Na Hordeum htm.lirlnn
35. Lr

. Jewse//; Rost. Na H„r<hm» htraMh-hui
36. ?/. /,-^,v .h-ns. n,, vw/,v^ w ,;lww .

37. 77//,/,,, r„,.;,->- Tul. Xa Triticmn sativum,

Uredinales.

st.XuPopalusbal.K

43. h,n

45. P. J&tfo/-^ DC. Xa l>ul,f<i<>,un: Kistort,,. Blinstrubiszki. 1 Si
46. p. p,7W ; Pers. Na Fnniu* domestic, , tsp. Blinstrubiszki. 18£
47. PhnujwiduuH mhrortimiw Wint Xa /,Vv, ccutiihUa. Blinstrubiszl

Trcmcllineae.

48. Ik/diV/ qlanduhmt Bull. Na ,4tow« /«m«« i /lewiifas Hipporast
num. Blinstrubiszki IV. 1908.

49. E. repunda IV. Xa /*/„/„ «toa. Blinstrubiszki. 14 IX. 190
50. K. pUcuta Klntzseh. Xa /fctofo a»fl. Blinstrubiszki. IV. 190
•>1. KpapiffuM Kunt/.^XaV^vn,.,,,,/^, „/„/„. Blinstrubiszki . IV. 190
52. A', piflnja F r. Xa PVm ,W*a. Blinstrubiszki. IV. 190



stawki; po 3-dniowem trzymaniu w wilgotnej komorze obficie

wjsta.pily zarodniki).

Dacryomycetineae.

53. Calocera viscosa Fr. Blinstrubiszki X. 1876.

Thelephoraccae.

54. Corticium ittcamatum Pers. Na Populus tremula. Blinstrubiszki,

IV, IX. 1908.

55. Stereum rubiginosum Dicks. Na Quercus peduuculata. Blinstru-

biszki IV. 1908.

56. S. tabacinum Sowerb. Na Corylus avellana. Blinstrubiszki. IV. 1908.

Clavariaceac.

57. Clavaria flava Schaef. Blinstrubiszki, IX. 1908.

Hydnaceae.

58. Radulum fagineum Fr. Na Carpinus betulus. Blinstrubiszki, IV. 1908.

Lycoperdineae.

60. Lycoperdon pyriforme Schaef. Blinstrubiszki, IX. 1908-

61. Bovista nigrescens Pers. Blinstrubiszki, IV. 1908.

Fungi imperfecti. Sphaeropsidales.

62. Phyllosticta Aegopodii All. Na Aegopodium Podagrarta. Blinstru-

biszki 1897
63. Septoria graminis Desm. Na Tritiaun mdgan

Melanconiales.

v Pass. Na Pojndus tremula. Blii



Hyphomycetes.

66. Sepedonium chrysospermum Bull. Na kapeluszach grzybow ka-

peluszowych. Blinstrubiszki IX. 1908. Z materyalu zebranego
tamze w sierpniu 1871 r. wyhodowat prof. E. Janczewski
perithecia Hypomyces chrysospermum.



SPROSTOWANIE.

itwa Polskiego, skreslic nalezy:
w pracy B. Namyslowskiego „Zapiski grzybo;

liczbach: 24, 31, 7H, 1*0. 1m li;> 1+7 I In. U)2, 154, 155, 157,

nyslowski. K. Roupperi



Kilka slow
pojawieniu si§ w Galicyi pustynnika w roku 1908.

Stanisiaw K^dzierski.

W Meryszczowie w powiecie przemyslariskim, gdzie mieszkam.
w dniu 7-ym maja 1908 r, wyszediszy rano w pole, spostrzeglem

przelatuja.ee stado ptakow w odleglosci okolo 200 krokow. niezbyt

wysoko nad ziemia,. Stadko moglo liczyc do 20 sztuk. Ptaki zwr<>-

cily mojn uwag§ niezwyklym wygladem i charakterystycznym
swistem lotek. Okolo poludnia zauwazvlem lecaee nad domem dru-

gie stadko nieco mniejsze. Poniewaz ptaki przecia,galy blizej. po

nitkowatej budowie lotek i sterowek. domyslilem si<
t\ ze v,\ to pu-

stynniki. Zaciekawiony pojawii-nicm si<; u nas tak rzadkicb gosYi.

popoludniu tego samego d'nia poszedlem w pole ze strzelba.. by ich

poszukac. Wkrotee tez, spostrzeglem. przelatujace nad moja. glowa.

stado okolo 12 sztuk licz^ce, z ktorego ubilem jednego samca. W tej

samej chwili w znacznej odlt-glosri /.olku-zvlem przelatujace czwarte
stado przeszlo 100 sztuk liczace. Z ubitym okazem wracaja.c do
domu, spotkalem jeszcze kilka sztuk. ktore zapadly na roli, nie

daly sie. jednak w zaden sposob podejsc. Moi ludzie widzieli jeszcze

kilka pustynnikow nazajutrz, ja juz wiecej zadnego nie dostrze-

glem. W bkazie ubitym, ktory wypchalem i ktory w moim zbio-

rze sie. znajduje, znalazlem w wolu rozmaite ziarna zboza i szczy-

pior zytni. Nie mialem zadnych wiadomosci, zeby pustvnmk. dluz-

szy czas w r. b. u nas przebywal lub gniezdzil sie.

Moje obserwacye, ktore niniejszem podaj§, byly niestety tylko

tak przelotne, jak pobyt w naszych stronach tego dalekiego azya-

tyckiego przybysza.
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Glacyalne zjawiska u brzegu p6Jnocnego

dyluwium wzdluz Karpat i Sudet6w.

Napisal

Walery Lozinski.

Podajqc wyniki moich badari nad polnocnem dyluwium w do-
linie Sanu koto Przernysla, poruszylem geograficzne problemy. zwia,-

zane z oparciem sie. polnocnych lodow o brzeg Karpat. jak pregla-
cyalna. morfologi§, wdzieranie sie. j§zykow lodu w karpaokie doliny,

wptyw lodow na hydrografie. i t. d. 1
). Dla dalszego rozjasnienia tych

kwestyi wypadalo rozszerzyc" studya ku zachodowi na caly brzeg
karpacki w zachodniej Galicyi. Uzyskawszy w tym celu subwencye.
Komisyi fizyograficznej Aka<lemii L*ini«-j§tnosci, zajajem sie. zbada-
niem polnocnego dyluwium u brzegu zachodnio-galicyjskich Karpat,

przedewszystkiem w dolinacb Wisloka, Wisloki. Biatej, Dunajca
i Raby. Porownanie polnocnego dyluwium u brzegu Karpat i u brze-

gu Zachodnich Sudetow okazalo wprawdzie pewne analogie, ale za-

razem bardzo wazne roznice. Stad tez wynikla koniecznosd przed-

juz w toku tej rozprawy niektorych wynikow moich stu-

dyow nad poll

Sudetow 2).

«Ivl:

Dr. J.

iwium w dolinach i

inst, t. 57. 1907. str.

Wysogorskiemu wielka

iUhlZet

i) Louris
2iens. Jahrb k. k

s»e popierani* mo
2£



2. Brzeina strefa pulnocnego dyluwium.

Obszar. ktory w dyluwialnej epoce byl zaj§ty przez lody

zesuwajace sie. z polnocnej Europy. dzieli sie. zwykle na dwi<

strefy 1
). VV strefie we wn§trzn ej" (centralnej) przewazala exara

cya z
) i stworzyla krajobraz z lodowcowymi garbami (Rundkdeker

i niezliczonemi jeziorkami, wydraionemi w litej skale. W strefi*

zewngtrznej (prrvfcrvczneji lody wprawdzio t.'ikzc dzialaly n;

skalne podloze, po ktorem si§ sune^y i pozostawily w twardszycl

skalach kotty lodowcowe (np. w Riid"ersdorfie koto Berlina), w po-

datniejszych zas utworach liczne zaburzenia. -\\r mimo to glacyaln;

akkuniulaeya dziyki swym ziiacznyni rozmiaroni byla doniinnjacyn

czynnikiem morfnlogicznym, ktoremu niz niomiecki wraz z jralicyj

skim zawdzieczaja. swoj charakterystyczny krajobraz.

W porownaniu z zewn^trzna, strefa. jej najskrajniejszy pa;

odznacza sie. taka. odrebnoscia, warunkovv. wsrdd jakich lody z pol

nocy sie. rozszerzaly i nagromadzaly swe osady. ze wypada wvro

znic go jako osobna., brzezna. (marginalna) srn-t'»; p.'.inocnogo dy

luwhun. Wskut'k ^zybkit^n zmniejszania sie. grubosci lody w brze

znej strefie posiadaly wielka. wrazliwose na nierownosci terenu

a ich rozprzestrzcnianic si<\ ktore mozna wyczytac z obecnego roz

niieszczenia glao yalnveh sladow. bvlo scisle "przystosowanem d<

pr.-gla.-vain.-u ukszt/dhavanK, powi.-rz.-lnii /...-mi Xavvet w obszarz.

o tak malo urn/ma. ron^i rz-zbi,-. iak poludninu-a Kosya. lody zna



ijlaryalnyeb utwi.ruw osia^a wpra wd/.ic banl/.n czt/st

':}Zszos(jest ji's/.c/.r dali'ka ud miazszosci dyluwial-

lodow na podloze ograniezalo sie. do preglacyalnych luznycb utwo-
rovv, t. j. do lokalnych produkt6w zMrietrzenia lub rzecznych osa-

dow. Starsze podloze poinocncgo dyluwiimi. nawct wtedy. gdy sklada

sie. z podatnych ilastyeh kotn picks.') \v karpackiego Hiszu. nie uka-

zuje zaburzeii. ktore moznaby tlomaczyo naciskiem posuwajacycb
si§ lodow 2

). Jak to widar /. pmvyzszych wtasciwosci brzeziit-j strtd'y.

lody w jej obrebie zachowywaly si<£ pod wzgledem morfologicznym
calkiem biornie. W podkarpackk-j strefie brzcznej ani posivdnio

(np. przez zatamowanie wod biez^cycb), ani tez bezposrednio nie

zdolaly wvtwui/.vr nowvch. charakterystycznych form terenu.

U brzegu Zaebodnich Sudetow. gdzie grubosc lodow, a zarazem gla-

cyalnej i tluwioglacyalnej akkumulacyi byla wiyksza, pozostawily

wprawdzie tu i owdzie nowe i bardzo wyrazne szczegoly morfolo-
giczne I p. rozdz. 10 1. ktoiv jcdnakowoz "w calosci krajobrazu nie

ucl-i-vwaia wvbitnrj roli 3
).

nieszczegolny stap odkry-



ktorego przeciwienstwem sa, lodowcowe gliny nizu z rzadko rozsia-

nymi okruchami skat, mozna tylko tak tioraaczyd. ze lody u stop

Karpat zetkn^ty sie. z rozleglemi zwirowiskami rzecznemi predylu-

wialnego wieku i niemala, ich cz§sc zmieszaly z denna, moren^ 1
).

Rowniez u brzegu Zachodnich Sudetow wyraznie wyst§puje ogrom-

na przewaga grubszego materyalu, ale tutaj pozostaje najczesciej

w zwia.zku ze zjawiskiem, ze bardzo znaczna cz§sc utworow poino-

cnego dyluwium ma wybitnie fluwioglacyalny charakter (p. rozdz. 10).

Odrebne wyksztalcenie poinocnego dyluwium w brzeznej strefie juz dawno

zauwazono, ale jej charakterystyki, jakie spotyka sie w literaturze, sa. niedokla-

dne lub bledne. Jeszcze pod wplywem dryftowej hipotezy H. Credner (1876) wy-

roznil wybrzezne wyksztalcenie (Kustenfazies) utworow dyluwialnych w Luzycach

i dal zestawienie charakterystycznycb cech 2
), z ktorych jednakowoz tylko mala

miazszosc odpowiada rzeczywistosci. Pojawianie sie poinocnego materyalu tylko

znej stretie, nie ma ogolnego znaczenia, gdyz znamy mnostwo przykladow, ze

u brzegu Karpat i Sudetow lody zawlokly liczne i duze glazy skandynawskiego

pochodzenia az do najdalszych granic swego zasi§gu. Pozniej Uhlig (1884) nazwal

jace sie z poinocnego i miejscowego materyalu 3
). Takie pojmowanie brzeznego

wyksztalcenia nie jest scisle, gdyz pomieszanie poinocnego i swojskiego materyalu

pojawia si§ nietylko w brzeznej strefie, ale wszedzie, gdziekolwiek lody rnialy

Ipoeebaoftc niszczenia starszego podloza. Tak np. polnocne dyluwium w Kliders-

dorfie kolo Berlina zawiera mnostwo okruchow wapienia muszlowego, pochodza-

cych z bezposredniego podloza. Krzemienie z baltyckiej kredy sa. u nas polnccuym,

ale za to w dyluwium Danii lub Poraor/.; in. Miesz m, d.v-

Inwium. nawet gdy je bedziemy za przykladem Klockmanna (188H) pojmowali

w scislejszem znaczeniu jako mieszanine nie miejscowego. ale poch<Kh$eSgo I p"-

gdyz w niektorych okolicach niemieckiego nizu rozciaga sie daleko poza jej

obreb *). Najtrafniejsze okreslenie brzeznej strefy podal Camerlander (1885), za-

znaczajac mala miazszosc dyluwialnych utworow i scisle przystosowanie sie do

3. Rozprzestrzenianie si§ lod6w i preglacyalna morfologia

karpackiego brzegu.

ckiego brzegu

;ya polnocnych lodow nie pozostawila u karpa-

nych morfologicznych sladow, wobec tego jedyna.

a dem Diluvium de
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drogq do rekonstrukcyi zasiggu lodow podczas ich najwiekszego

estrzenienia moze byd tylko rozmieszczenie polnocnego mate-

Miejsca. gdzie spotykamy mieszane zwiry. byly w paleody-

luwialnej dobie bez wqtpienia pokryte przez lody. tych zas okoli-

cach, w ktorych na litej skale znachodza. sie. tylko micjscowe pro-

dukty zwietrzenia. ewentualnie pokryte jeszcze loessem, nalezy przy-

puszczac. ze zostaty ominiete przez wdzieraja.ce sie. lody. Zachodzi
jednak pytanie, czy pierwotne rozmieszczenie polnocnego materyalu
nie uleglo znaczniejszym zmianom wskutek dzialania atmosfery-
cznych czynnikow w czasach postdyluwialnych.

Mieszane zwiry. osadzone przez lody. co prawda. zostaly bar-

dzo cz^sto przerobione przez wode. biezqca,, ale to przelawicenie od-

bywalo sie. lokalnie, bez przenoszenia zwirow na wieksza. odleglosc.

Gdziekolwiek mozemy obserwowac rozmywanie mieszanych zwirow
przez biezaea, wod§, wszedzie przenoszenie okruchow odbywa sie.

na tak male] przestrzeni, ze pozostaje lokalnym objawem i nie spro-

wadza zmian w ogolnem rozmieszczeniu polnocnego materyalu. Na
dnie dolin. gdzie glacyalne utwory sa. najbardziej wystawione na
dzialanie biezaeej wody, rzeki w licznych zakretach rozmywaja.
mieszane zwiry u zewnetrznego brzegu. ale za to wewna^trz zakr§-
tow osadzaja. zwirowiska (p. fig. 4), ktore w porownaniu z pierwo-
tnym zwirem mieszanyni nie okazuja widocznego ubytku polno-
cnych skladnikow. Zdarza sie. nieraz. ze erozya potoka wvzlobila
w mieszanych zwirach gleboki parow. czego najwspanialszy przy-
kJad mozna podziwiae w Kruhelu Malym koto Przemysla. Zawsze
jednak usuwanie zwirow ogranicza si^ do samego wnetrza wa/zkie.^o

parowu, a zreszta poza niem rozmieszczenie pozostaje niezmienionem.
W wielu okolicach karpackiego brzegu mieszane zwiry po-

krywa gruby plaszez loessu. ktory od czasu osadzenia sie. nie zostal

przemieniony przez wode i zachowal tvpnwc w!asciwo&ci eolicznego
utwuru. a to jest najlepsza. kontrola., ze i mieszane zwiry nie zmic-



drobny, ze upewnienie ftie o jegfc zupelnym braku wymaga bardzo
sumiennego przeszukania zwirow.

Polnocnedyluwium przvl<ua nirpr/.rr\vaii\i)i pasnn <lu zewnytrz-
nych, najnizszych wynioslosei zachodnio-galicyjskich Karpat. Gdy
jednak przekmczvm\ karpacki brzeg i wchodzimy w coraz wyzej
wznosza,cy sie. obszar Karpat, rownoczesnie z wzrastajaocm zaostrza-

teryahi. Zwiry mieszane wyscielaja dua gl.'wny.d. duliu i stad w^z-
kiemi wypustkami siygaja w boczne duliny', stoki gorskie zas

i grzbiety sa, pa najwi^kszej czwci pokrvtc lokalnvmi produktami
zwietrzenia (czasem i loessem) bez sladu polnocnego materyalu.
Wyjatkowo tylko w poblizu samego brzegu Karpat. gdzie wynio-
stosci nie siegaja. jeszcze 300 m, mieszane zwiry pojawiaja. sie. na
dzialach wod 1

). Dale] w glab Karpat nietylko na "dzialach wod.

nie przekroc/\t\ n A . _ , d/ialu u .1 i n ijlt*fi-/\ pi/.\khd '_>
spotykamy miedzy Biala a Dunajcem. Jakkolwiek od strony Do-
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tervai tat.rzariskiego pochodzenia, ktory pozniej dostal sit; w znac

ilosei do (U-imej niorenv i§zyka lodu.

Na mapce Uhliga^'doskonale widac. ze wystepowanie p<

cnego materv'tln ugranieza sit; wylacznie do wneU'za dtdin. ,1.

kowoz poludniowa granica erratycznego dyluwium jest bt^dnie

kreslona. poniewaz obejmuje takze grzbiety mi^dzy dolinami.

tymczasem powinna tworzvr linie. mociiu pogitjta.. wdziorajaci
od karpackiego brzegu licznemi zatokami i wypiistkami \vz

dolin w glab Karpat.

Rozmiesz.rzn,ie ,,',1i...<mm-u .nart-rvalu -Imvni,. w doli,



10 WALKIIY LOZINSKI

dem, ze w paleody lu wialnej dobie lod y polnocne. z kto-

ryeh sie. te zwiry osadzily, zastaly brzezne Karpaty juz
w dzisiejszej ich postaci. Wielkie i mniejsze doliny. jak

daleko si^gnejy w nich lodowe j^zyki, byly juz wowczas wy-
zlobione do obecnej gl^bokosci i od tego czasu nie doznaty

widocznego poglebienia. Xajlrpiej swiadczy o tern wystej)owanie

mieszanych zwirow z cechami morenowego utworu na dnie
d o 1 i n. Takie wyst§powanie mieszanych zwirow spotykamy np-

u aast^pajacych ttuejscowosciach:

a) Siemiechow w dolinie malego doplywu Dunajca;

b) Bogoniowice w dolinie Biatej;

e) prawy brzeg Wisloki u ujscia matego potoka ponizej Ka-

niienicy Dolnej;

d) Kruhel Maty w dolinie Sanu.

Wobec tak wymownych dowodow upasc musi poglad. jakoby

brzezne Karpaty w zachodniej Galicyi podniosly sie, jeszcze po

usta.pieniu polnocnych lodow i osadzeniu sie. mieszanych zwirow *).

Gdyby tak bylo, to mieszane zwiry musialyby pokrywad glownie

grzbiety i wyzsze cz§sci karpackich wynioslosci 2
), a tymczasem

w rzeczywistosci rzecz ma sie. calkiem przeciwnie.

Ze w obrebie zewnetrznych pasm karpackich dolny poziom

erozvi od paleody luwialnej doby nie ulegl zadnemu uchwytnemu
obnizeniu, to mozna takzc <i nnttmrio wykazad, przez porownanie

z Sudetami. Co prawda i tutaj polnocne lody zastaly rzezbe. dolin

juz \v dzisiejszych zarysach gotowa, 3
). lecz po osadzeniu siy mie-

szanego dyluwium nast^pito jeszcze niewielkie, ale widoczne pogle-

bienie 4
). Na przykladzie doliny potoka Helle w Altwasser widac,

») St. Rlidnyckyj , Znadoby po morfol. pidkar|iat. >\m-

Zbimy: -pryrodop.

dyluwium
na naj wyzszych czVscia.-h

der Glacialperiode in Nordbohmen. Sitz.-Ber Kgl. B5hi
1 . 1*91, s,r. 2H-) i 25-H. I'.v.vkliid u-n

iyl ., i;ilna dent moglaby zmyc- erratyc/.ne

in l.rak poInocnegG inat.rvalu na stokach i g
lem. Trudno jednak zgodzi

mialv l,y.

|ioziii.'.j iwanic stolu'.w /...pt-Jnio us -to miesaane dyluwi
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scami nawet pionowvm stopnirm utworou miocenskich. ktore^o
wysokosc waha sie. miedzy 20 a 30 m. Pomimo stosunkowo tak
znacznej wysokosci miocenskich scianek, ponad ktoremi dopiefl)

pojawiaja, si§ mieszane zwiry, nawet w tym wypadku nie mozna
jeszcze przypuszczac postglacyalnego pogle>'ienia doliny (p. rozdz. 4).

Zjawisko, ze u brzegu zachodnio-galicyjskich Karpat polnocne
lody wysylaly dlugie j§zyki \v gla.b dolin, ' nie jest odosobnionem.
Z rozmieszczenia erratycznego materyalu na mapie Hoheneggcra *)

vvidac doskonale, ze lodovve j^zyki wdzieraly sie. w karpackie doliny

Soiy, Bialcj i Wisty. Potezny strumieri lodu, ktory od Morawskiej
Ostrawy wkroczyl w szeroka, doling Odry, predysponowana, z cza-
sow miocenskich, wysylat dlugie odnogi w doliny sla.sko-moraw-
skich Karpat (Olszy, Ostrawicy i t. d.). Po przeciwnej stronie do-
liny Odry wystej3owanie p61nocnego materyalu 2

) tak samo wska-
zuje. ze i tutaj oddzielaly si§ boczne j$zyki od glownego strumie-

Pomimo pewnego poglebienia dolin w postdyluwialnej dobie,

nawet u brzegu Sudetow bardzo wyraznie wystejmje dyfferencvacya
krawedzi polnocnych lodow na jezyki lodowe i ich zaleznose od

owczesnej rzezby. Tak np. w szerokiej i wygodnej dolinie Sla.skiej

Nisy jyzvk lodu osiqgnal dlugosc przeszlo 20 km i dotarl az w oko-
lice Kladzka (Glatz) »). Natomiast w krotkich i stromvch dolinach,
a raczej parowach, ktore wzarly sie. w wschodni stok Gor Sowich
(Eulengebirge). mogly si§ zmiescic zaledwie bardzo male jezyki
lodu. co najwiecej na l

1

2 km dlugie 4
).

Wysokosc. do jakiej si§ga polnocne dyluwium. jest bardzo
zmienna 5

) i nie okazuje zadnej prawidtowosci. ktora dalabv sie

uzasadnic. Wynika to ealkiem jasno ze sposobu wdzierania sie pol-

nocnych lodow w gla> pasm gdrskich, ktore stanyjy w drod/.e ich

pochodowi 6
). Hipsometryczne polozenie ostatnich 'sladow erraty-

cznych zalezy jedynie od tego, jaka droga otwierala sie. jezykoin
lodu w istnieja.cych juz dolinach i jak daleko mogly w nich te

jezyki dotrzec wbrew ogolnemu poehyleniu terenu. W'edtug wszel-

)heneg<rer, Geognost. Karte der Nordkarpath

doplywow jasno wynika, ze polnocne lody vvkr<

fur Miueralogie, 19.)3, str. 561 i 562.

.. Verhandl. k. k gaol, K«i<-.hsanst., 1887. str. 27
i«i Tropp.a and Skawina. Ibid., 1884, str. 350.
r. I) a tin-, Erlaut. zur geol. Karte von Preusst



mien Ulu w dolinie (Jdry me zdulal przrknx-zvr Bramy Moravv-
Skiej. Jakkohv.Vk dz.al w.'.d nn- tvvJzvt tutaj '/n.-x-zniefs/ej nrze-
szkody orograficznej. zasvsz,. jrdnak j,-,, smk pr/.rdstau i'al w,,kszv
opor do pokonama.' anizeli spade* b.Hv.nv.-h .l.-lin Odrv'). Dlat<-o
tez naplyw lodovv w doling Odrv. zamiast wdzierar sic na nizki
dzial wod. wybral wygodniejszq, 'dro^ w boeznych dolinach. J.'dna
z takich b icznvch wvpustek strumienia lodu w dolinie Odrv do-
tarla doling malego potoku az do Heinzendorfu. gdzie Canu-rlander ->

znalazl polnoeny materyat w odleglosci okolo 5 km od Bramv
Morawskiei.

Rozszerzanie si§ lod<5w nastokach gldwnych dolin karpackich.

w takiidi rozniiarach. jak na lev

lnego pochodzfiiia Ic

:rvw<v. ktora Dr. Gi
idnikiem mirszan,-,, z



dzo cz^ste w calem podkaqmckiein dyluwium mieszanem, sq kan-

ciaste lub tylko na krawedziach otarte i dochodza. wielkosci pi§sci.

Oprocz krystalicznych skit >k:iiidyn.-i\v.->kich znachodza. si§ w zwi-

rach krzernienie z battyckiej kredy z odciskami skorup Pecten'ow.

Zwiry sa, chaotycznie ulozone wsrod masy przewaznie piasczystej

i przedstawiaja. pierwotna. moren§ denna,.

Prawy brzeg Dunajca ponizej Btonia tworza, strome, miejscami

nawet pionowe sciany miocenskich utworow, dochodza.ce do 30 m
wysokosci. Ponad temi scianami stok doliny staje sie. bardzo lago-

dnym, a wskutek tego, gdy sie. patrzy na nie z pewnej odleglosci,

robia. wrazenie krawedzi wysokiej terasy o lekko nachylonej po-

w stok doliny Dunajca krotkie, strome parowy. Mieszane zwiry

pokrywaja. zarowno stoki parowow, jak i lagodne zbocza ponad

stroraeroi scianami mioceriskiemi. W wspomnianej odkrywce mie-

szane zwiry okazuja. mia_zszosc\ dochodzaca. do 6 m i tylko w je-

dnem miejscu sa. przykryte cienkim platkiem szaro-zoltej gliny.

Zreszta, wsz^dzie mi^dzy Zglobicami a Bloniem mieszane zwiry

tworza, cienka. warstwe. i pojawiaja. na ornych polach. nie pokryte

zadnym mtodszym utworem.
Wyst§powanie mieszanycb zwirow ponad scianami miocen-

skiemi nie moze jeszcze sluzyc za dowod postglacyalnego poglebie-

nia doliny Dunajca. Jak swiadczy pojawianie sie. mieszanycb zwirow
na dnie bocznych dolin Dunajca (np. w Siemiechowie), jego dolny

poziom erozyi od czasu inwazyi polnocnych lodow nie doznal naj-

mniejszego pionowego przesuniecia. Bez wqtpienia Dunajec, podmy-
wajae swoj prawy brzeg ponizej Btonia, wskutek bocznej erozyi

w postglacyalnej dobie, zaostrzyl stromy stopien miocenskich utwo-

row, ponad ktorym znachodzi sie. powloka mieszanych zwirow.

Zawsze jednak rzezba zbocza doliny Dunajca byla juz gotowa
w chwili wkroczenia polnocnych lodow. Boczne wypustki j§zyka

lodu, posuwaja.cego sie. dolina. Dunajca. wciskaly sie. w glab paro-

wow, podobnie jak w parowie Kruhela Malego koto Przemysla.

Tutaj jednak z wn^trza parowow tody rozszerzyly sie. takze po ta-

godnych zboczach doliny Dunajca, 'ponad scianami miocenskich

Dunajca koto Zgtobic i Btonia zupelnie przy-

utworow. Takie rozszerzenie sie. dyluwialnych lodow polnocnych i

prawym stoku doliny Dunajca koto Zgtobi

pomina niektore okoliee antarktyczne, gdzi

waja.ce sie. dolinami, rozszerzaja, sie. (Thlnaufkriechen
a

. jak sie. O.

Nordenskjold wyraza) takze po ich stokach i tylko najbardziej

strome pochylosci sa. nagie *).



Dlugos6 j^zykow lodowych w dolinach karpackich.

\vv|»-ulk;ieli nalezv

Nast^pujace zestawienie podaje najdalsze miejsca wyst§po\

ryalu przesunac dalej ku poludniu. anizeli dota.d przyjmowano.

polnocnego materyalu. jakie analazlem w gl<5wnych dolinach kar-

packich.

a) W dolinie Sanu: okolica Wapowiec 1

).

b) W dolinie Wisloka: okolica Dobrzechowa. W zwirach

aluwialnej terasy i w mlodych zwirowiskach polnocny materyal

znachodzi sie. obficie i bye" moze. ze si§ga jeszcze dalej w gore.

Wisloka.

c) W d o 1 i n i e W i 3 1 o k i : okolica Wroblowej. Kolo przejazdu

przez rzeke. polnocnv materyal pojawia sic wsrod zwirdw aluwial-

nej terasy. Dwa nievvielkie glazy erratyczne skandynawskich skal

krystalicznvch mi§dzy Biezdziedzia, a Biezdziatka, swiadczq. ze \vy-

pustka lodu si^gnek z doliny Wisloki doling jej malego doplvwu
od Kolaczyc az po Biezdziatke,

d) W dolinie Bialej: Bogoniowice 2
). Tuz przed Bogonio-

wicami, gdy sie. dojezdza od Gromnika. wtdad na prawo od go-

scinca mieszany zwir, zawierajacy okruchy polnocnych skal kry-
stalicznych,* z ktorych najwiekszy dochodzi do 005 m 3 objetosci.

Poklad mieszanego iwiru jest na 1

—

2 m gruby, a z pod niego

przezieraja. lisciaste lupki menilitowe. W dolinie potoka, uchodza.-

cego do Bialej naprzeciw Gromnika. erratyczny materyal si^ga poza

Golanke. i znachodzi sie. jeszcze w Rzepienniku Marciszewskim.

e) W dolinie Dunajca: okolica Czchowa (wedlug Uhliga :M.

f) W dolinie Rab v: poniiej Dobczyc. W Skrzynce. w zwi-

rowiskach potoka, plynacego z Wisniowej. znachodza. sie. male i wiek-

sze okruchy polnocnych skal krystalicznych. Natomiast w zwiro-

wiskach Raby w Dobczycach niema juz" polnocnego materyalu *).

Obliczajqc na podstawie powyzszego wykazu najdalszych pun-

ktow wystepowania polnocnego materyalu dlugosc jezykow lodu.

mierzona. srodkiem dna doliny. otrzymamy nast§puja_ce liczby:

') Lozinski, Quartarstudien. str. 39 i.

2
| Alth wymiouial ukolire (iromnika i i.ulank.;. jak- najdalsze punkty

geol. Reichsarm.' t. *8, str. 253
A

) Gory zamkowa w Dobczycach. <r*lz,i<- Tietzc oliyha przez <•

zbudowana z pinskowra eiczkiuvickie^o. ktnr\ tu i owdzie przeziera



Hi

Dolina Sanu 1 1 km
Dolina Wisloka 33 km
Dolina Wisloki 27 km
Dolina Bialej 30 km
Dolina Dunajca 25 km
Dolina Raby 17 km

Na widnk tydi liezb nnsuwa sir pytanie. od czego zalezala dhi-

gosc jyzykow lodu. wkraczajacych w glab dolin karpackieh. Trudno
dopatrzec sie. jakiegos zwiazku z uksztahowauiem dolin. gdyz ani

ilosc zakr§tow. ani nagle zwezenia nie stawialy przeszkod wkra-

czaniu. W niektorych wypadkach, jak np. w dolinie Sanu 1
)

lub

Dunajoa, kres erratycznycb sladow przypada wla^nie tuz ponizej

znacznych zw§zeri, ktore mogly zamkn^c j§zykom lodu dalsz% droge

w gory doliny. Z drugiej strony jednak mozna przytoczyc jeszcze

wiycej przykiadow, ze jezvki lodu przebyly weale dlugie i bardzo

silne zwezenia dolin w obrebie pot§znyeh kompleksow ciezkowi-

ckiego piaskowca 2
j. Zdolaly sie. przecisnqc nietylko w tern miejscu

doliny Wisloki. gdzic jej szerokosc ponizej Kamienicy Dolnej zmniej-

sza sie, nagle dn mniej wiecej 350 m, ale nawet w dolinie Wisloka

koto Zarnowej. ktora tutaj zweza si§ az do 150 m, tworza.c najcia-

sniejsza. wogole partyy. jak.'i mozna zauwazyc w glownych doli-

nacb brzeznych pasm karpackieh. Tak samo pomimo znacznego

sciesnienia siy doliny Bialej powyzej Gromnika jyzyk lodu mogl

"\V ostatniciTczaaaoh .1. G. Andersson poruszyl kwestyy zale-

znosci pokrywy lndowej od pctrugrafieznrgu charakteru podloza 3
).

i waznym natomiast



pr;t\v<li)ji<,(lol)iri'isrwcin przypuszezae. zc 16(1. pusu\v;i

zwir/J.'in podlozu. nafraiia na wiVkszy op6r. pnmew
dzej moze sie. mieszac /. oknicliaini skak Bye moze
w (l)linit- Sana byl dlatr-o najkrotszym, poniew

pleksow odpornego' piaskowca ciezkow iekiegu. jyzyki ludu osiagnejy

znacznie wieksza. dlugosc. Jezeli zraitinnosd petrograficznego cha-

rakteru fliszowych utworow miala jak
lodow w brzezi'iych Karpatacb, to wpIvw ten mugt bvc tylko po-

srednim. gdyz dzialaniu po8ii\vaja.evch tie lodow ulegiy nie same
skaly. ale ich produktv zwietrzenia. nagromadznne w glebi dolin

(p. str. 28 i 29). Wobee t'ego utwory mn iej zwiyzle niogty tylko o tyle

ch obrebie preglaoyalne pro-

dukty zwietrzenia byly drobniejsze i obtirsze, anizeli np. vvsrod pia-

Azeby rozmaito&c. jaka widac \ v dlugosci j§zykow lodu. zu-

petnie wyjasnie. nalezaloby wpierw ro zstrzygna.c, czy naplyw lodu



od grubosci polnocnych lod6w u brzegu Sudetdw, gdzie ich jedno-

lita masa rozszczepiala sie. na jezyki l
). Na tej podstawie ocenial

grubo^c polnocnych lodow. przypierajacych do brzegu Sudetow, na

250—400 m 2
). Gdy jednak Drygals'ki wykazal, ze wznoszenie sie.

lodu po pochyfosciach w strefie brzeznej stosuje s\q nie do rownego

poziomu, ale do rozkladu cisnienia wewnqtrz lodow 3
), wobec tego

hipsometryczne rozmieszczenie najdalszych shadow erratycznych

nie moze dac zadnych pewnych wskazowek co do grubosci lodow

przed wejsciem do dolin.

W czasie najwi^kszego rozpostarcia sir dyluwialnej pokrywy

lodowej, grubose jej ponad nizem galicyjskim prawdopodobnie nie

wynosila wiecej, anizeli 200—300 m. Na podstawie badaii nad lo-

dami grenlandzkimi 4
) i antarktycznymi (w Kraju Wiktoryi) 6

)
przy-

puszczac nalezy, ze grnbo&d Lodowej pokrywy nad nizem nie oka-

zywala wiekszych roznic, a dopiero ku brzegowi Karpat stosunkowo

azybko malala. Wszystko przemawia za tern, ze czolo lodow, ktore

przypieralo do karpackiego brzegu, bylo juz tylko eo najwi^cej

na 50 m grube. Prawdopodobnie jednak grubosd czola lod6w nie

byla wzdluz calego brzegu Karpat jednakowq, ale okazywala pewne
roznice. Przedewszystkiem w poblizu wylotow dolin grubose musiala

sie, zmniejsza<$, tutaj bowiem lody nie spi§trzaly si§ o brzeg kai

ale mialy ot-w

dlugie j^zyki.

Nachylenie powierzchni p&nocnyeh lodow ku brzegowi kar-

packiemu mozna tylko z bardzo dalekiem przyMiieniem osadzic.

U zachodniego brzegu grenlandzkich lodow nachylenie powierzchni

wynosi 27, u wschodniego z;is 41 pro mille. Dla brzegu dyluwial-

nych lodow w Stanach Zjednoczonych (Wisconsin) wyliczono zna-

cznie wieksze nachylenie powierzchni. ;< nihinowicie 60 pro mille 6
).

Skoro brzeg karpaeki wobec iuwazvi dvluwialnvch lodow znacho-

dzil sie w analogicznych warutikach. co obecnie zachodnia Gren-

landya (p. str. 9), wypadaloby oprzee" si§ na tym samym przy-

M Ten 8 1 i ja popeln ilem, -h
n esz eD o dyl ,v dolinie in aadzite

> 100 m >e (Quarts
'

Preussen, Liof. 1 J :">T is. att I.Viiii:

») Dryg Die Eifil.PW,

land-Expedition

•) Chan
Ergebnisse von \:ins,.„



kladzie i przyja,c podobne
nachyleniepowierzchni dy-

luwialnych lodow u brze-

gu Karpat, t. j. mniej wi§-

cej 25—30 pro mille. Zda~
je sie. jednak, ze nachy-

lenie powierzchni bylo

wiekszem. a to dzieki czy-

ato poludniowej ekspozy-

eyi przykarpackiego brze-

gu polnocnych lodow. Prze-

mawia za tern spostrzeze-

nie Gilberta, ze u wachla-

sie. konczyn
w Alaszce poludniowa eks-

pozycya do pewnego sto-

pnia wptywa na zwieksze-

nie sie, spadku ich powierz-

chni i). Powyzej przyj§ta.

wartosc ..kolo 25— 30 pro

za minimalna.. Zreszt^ na-

wet takie nachylenic zn-

pelnie wystarczalo. aby
gnibu.sr ; pokrywy lodowej.

dochodz%ca u samego brze-

gu Karpat co najwi^cej

do50m.juz olOkmdalej
ku polnocy wzrastala do
wyniiaru. ktory dla nizu

mozo uchodzic za maksv-
malny (250—300 m).

W porovvnaniu z czo-

lem polnocnych lodow u
brzegu Karpat ich ji/zvki

w.'wn^trz karpaekich do-

hnposiadalv jeszczc mniej
szq grubosc! W okolicy

Om.



chnia. lodow jako nunatak l
), z czego wynika, ze grubosc jezyka

.

lodu w dolinie Sanu mogla wynosid zaledwie 10— 25 m 2
). W in-

nyeh glownych dolinach karpaekich niema zadnego objawu, kto-

ryby swiadczyl o wiekszej grubosci j§zykow Jodu. Przeciwnie,
slabsze rozwiniecie sie. mieszanych zwirow w porownaniu z do-

ling Sanu i ich wyst^powanie zazwyczaj na dnie dolin. bez roz-

szerzania si§ na stoki, wskazuja.. ze grubosc jezykow lodu wedlug
wszelkiego prawdopodobieristwa nie byJa wieksz%, niz w dolinie

Sanu. Nawet rozszerzanie sig miesz.wivcli zwirow ua stoku doliny
Dunajea koto Zglobic i Btonia (p. rozdz. 4), gdzie lody mogly
swobodnie sie. wsuwac w szeroki wylot doliny. jeszcze nie skJania
do przypuszczenia, ze ich grubosc przekraczala 30 m.

Mozna zatem przyjae, ze maksymalna grubos<$ jezykow lodu

wewnatez karpaekich dolin wynosik okolo 25 m. W poprzecznym
przekroju grubosc jezykow lodu byta prawdopodobnie najwieksza
w srodku doliny i zmniejszaJa siy ku obu brzegom. Zwvpuklanie
sie. powierzehni jezykow lodu wewnatrz karpaekich dolin mozna
na tej podstawie przypuszczac, ze w poblizu nunatakow w zacho-
dniej Grenlandyi powierzehnia lodow sie obniza i tworzy dokola
nich zaglebienia 3

j. Zaznaezona juz analogia karpaekiego brzegu
podczas napiywu dyluwialnych lodow polnocnyeh z dzisiejsza, za-

chodnia. Grenlandyi uprawnia du wniosku. ze powierzehnia lodu
obnizala sie przy stokaeh dolin.

Moje przypuszczenia o malej grubosci lod6w u brzegu Karpal
l wevvna.tr/. dolin me sa z-odne z teoretvczm mi wviukami Tutk-w-
skiego o dose, fopnmjaeeg,, lodu , wynikajacej Stad mimn.alnej

kowskiego, ze up. pod .,()'» N szer. ' ge'ogr. -niKose dziennie topnie-

jacego lodu moze dochodzi.- do 20iTm ^!, •)? juz na pierwszv rzut



krvt ycznic do najpowaznii s/.\ -h
|

(!i cznikou 'i Przesadzone wy-
niki obliczeri Tutkowskiego puchodzq. stad, ze w jego rachunku
wzor A podaje ilosc ciepla w duzyeh kaloryach, zas wzor B w gra-

movvych kaloryach -i. Zamiast tedy A = B. jak Tutkowski przyj-

rauje, powinno bye A = l0
B
o0 - Wskutek tego bledu wyniki obliczen

Tutkowskiego sa, 1000 razy przesadzone, a wzor dla grubosci lodu

dziennie topniejqeego powinien wygladac h = -j^-jf^ metrow. jezeli.

jak Tutkowski, podstawia sie. zamiast k spolczynniki Wienera w for-

mie. jaka. zwvkk podaja r »viskic p.»(li'i;r/,iiiki 3
). r. j. przeliczone dla

W = 1000. Gdy natomiast * bedziemy podstawiali' wartosci dla k
z oryginalnyeh tablic Wienera 4

). obliczonych dla W = 1. w takim

razie powinno bye h = ^i metrow. Wzor ten podaje, jak gruba
warstwa lodu moglaby dzieunie stopniec, gdyby calkowita ilosc

ciepla, dostarczani-j" yr/.w. -I in-.-. /.,>tala zuzyt.-i ,. ylacznie na sto-

pienie lodu. Przyjmujac zas zgodnie z Ekholmem, ze promieniowa-
nie sloneczne, pochlaniane przez powierzehnie. ziemi. wynosi srednio

£ stalej sloneeziK i wodtiiii Laiinlev ti '. otrzymamy h = §-£ metrow.

Stad wynikajq, zamiast liezb Tutkowskiego nast§pujace wartosci

dla h
;

t. j. dla grubosci dziennie topniejaeego lodu.

70° N szer. 21 cm "
7 1 cm "oO cm

60° N szer. 3-1 cm 69 cm 3 cm
50« n szer. 40 cm 6 9 cm 12 cm

IV/.vp.h !,',,„„.
, ze powi •jrzehnia ziemi pochfania i/

B
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iy, jakie Tutkowski otrzymal dla gru

zych szerokosciach gcograficznydi, po

rwa lodowa, od srodka az do brzegow

ah-. :,1,. staje i , powierzehni. Tymczasem nowsie ba

wialnyoh lodow na



uzasadnienia. Roznice bowiem w grubosci lodu. topnieja^cego w ro-

znych porach roku, okazuja, sie. tak malemi, iz niepodobna na ich

podstawieprzypuszczacjakichkolwielk „sezonowych" oscyllacyj brzegu

lodow. Opieraj^c sie. na zmiennosSci chyzosci ruchu grenlandzkich

lodow 1
), moznaby zreszta. sa/lzic, ze znaczniejsze topnienie w cie-

plejszej porze bylo skompenzowane wieksza, chyzoscia., a zatem

i obfitszym naplywem lodow.

Liczby, ktore powyzej zestawilem po sprostowaniu bledow

w obliczeniach Tutkowskiego, podajq, grubosc warstwy lodu, jaka

moglaby stopniec w dzisiejszych warunkach kliniatyoziivcli.

Zas w ezasie dyluwialnej epoki lodowej teoretyczna grubosc topnie-

ja.cego lodu musiala bye jeszcze mniejsza,. poniewaz wskutek zmniej-

szenia sie. ilosci bezwodnika w^glowego w atmosferze, promienio-

silniejsze. Nadto

uwzglednic nalezy. ze topniejaee lody pokrywaja. sie. warstwy i

wartego w nich materyalu skalnego, ktora bardzo dlugo chroni lod

przed stopieniem. Wystarczy przytoczyc gesty i stary las, rosnqcy

na martwym lodzie wzdluz brzegu lodowca Malaspina w Alaszce.

Zastrzezenie to jest szczegolnie wazne dla brzegu lodow. gdyz wia-

domo, ze sam brzeg grenlandzkich lodow, opadaja.cy wcale stromym
stokiem, jest pokryty warstwy skalnego materyalu 2

).

Fakt, ze wkroczenie polnocnych lodow w brzezne Karpatv

oprocz erratycznego materyaiu w mieszanych zwirach, pokrywaja,-

cych cienkq, warstwa, glownie dna dolin— nie pozostawilo zadiiu'h

zreszta,, a zwlaszeza morfologicznych sladow, swiadczy nietylko

o malej grubosci lodow, ale takze o bardzo krotkiem zatrzymaniu

sie u karpackiego brzegu 3
). Jezeli do rozpostarcia sie. dyluwialnych

lodow z polnocy po nizu niemieckim wystarczaly setki lat 4
),

to

czas, przez jaki zabawily w brzeznyeh Karpatach, mozna mierzyc

zaledwie na dziesia,tki lat. W geologicznem pojedu czasu inwazya

polnocnych lodow w obszar karpacki byla zjawiskiem przemijajq-

cem, a nawet znikomem 5
).

Zanim brzeg dyluwialnej pokrywy lodowej doszedl do pierw-

mieckim. najwieksze prawdopodobieristwo przyzns

nemo obliczeniu Doeckego (Betrachtungen zum
deutsch. geol. Ges., t. 58, Monatsber. str. 6 i \

*) Heim, Handb. der Gletscherkunde.
Bchen Untersuchungen in Gronland. Peterm Mi

a
) Por. A. E Nordenskiold, GrOnlan

n najdalszych granic swego rozpostarcia krotkc

*) Geinitz(Wesen u'nd Ursache der Eisz
t. 59, 1905, str. 25) rowniez doszedl do wniosk
dalsaych granic musiaiy krotko trwac.
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szych wynioslosci karpaekich
posuwal si^ z chyzoscia. w kazdym ]

karpkarpaekich
j^zykiw Lulu \v karpaokk- doliny odbywalo si<; /. znaoznie wieksza.

chyzosci^ i wymagalo znacznie kn'tszegn r/.a.-u. gdyz przy wciska-

niu j§zykowatych wypustek rozleglej pokrywy lodowej w doliny,

ruch lodu musial doznac znacznego przyspieszenia wskutek gwal-

townego zweiania sir poprzecznego przeknijii. X jaka cliyz<>s<-ia je;-

zyki lodu wciskaly si§ w karpackie doliny. mozna z pewnem przy-

blizeniem obliczvc.

Wyobrazmy sobie jezyk pokrywy lodowej. ktorego dlugosc

niech be^dzie L. srednia szerokosc D'. a grubosc H metrow. Jezeli

przypuscimy. ze pionowy wymiar ablacyi na powierzehni jezyka

lodu wynosil w en\gu roku 4o in. t. j. dwa razv tyle. Co obecnie

w Grenilandyi l
), to otrzymamy obj^tosc mcznogo ubytku lodu

V, = 45 X L X D ml

Objetosc zas rocznego doplywu lodu rownata si§ poprzecznemu prze-

krojowi j§zyka, pomnozonemu przez chyzosd ruchu
zona, w m etraeh rocznie, a wi§c

V2 = C X D X H m».

Zaleznie .

w zastoju

a sstad

jd tego, czy czolo jezyka lodu sie, posuwa,

musi bvc
V8 ^ V,

Bialej

Dunaj(
Rabv'



Powyzsze liczby daja. tvlko przyblizune wyobrazenie o chy-

zosci ruchu lodow u wej.scia do karpackich dolin, gdyz opieraja.

aie. na zalozeniu, ze szerokosc jyzykow lodu byla jednakowa ').

W rzeczywistosci jednak szerokosc musiala bye zmiennfy poniewaz

stosovvala sie. do rozszerzeri i zweieri. z jakich sklada sie. kazda

dolina karpacka. Na przykladzie doliny Sanu mozna obliczyc c-liy-

zosc ruchu lodu z daleko wiekszem prawdopodobieristwem. Powierz

chnia jezyka lodu w dolinie Sanu ..d Przeniysla w gory, zmierzona

planimetrem na raapie 2
), obejmowala 14'8 km 2

, a stad wynika ob-

jytosc rocznrgo ubytku lodu

V1
= 45 X 14-8 X 10 6 ma

Poniewaz dolina Sanu kolo Przeniysla jest na 600 m szeroka, a jako

srednia. grubosd lodu przYJylisinv 25 in. przeto objetosc rocznego

doplywu lodu wynosila

V2 = 25 X 600 X C ml

Stad otrzymamy taka. sama, droga., co poprzednio. 12"2 m dziennie,

jako minimalna. chyzosc ruchu lodu u wejscia do doliny Sanu
kolo Przemysla.

W porownaniu z chyzoseia lodu. jaka przrdtein otrzymalismy

dla doliny Sanu (54 m dziennie), roznica jest bardzo znaczna. Je-

zeliby jednak powtorzylo si§ takie dokladne obliczenie dla kazdej

z glownych dolin za'-bodnio-galieyjskH-h Karpat. to wypadlyby nie-

zawodnie o wide mnirj.>ze roznice. poniewaz wszvstkie inne doliny



dolin karpackich musialo takzc spowodowac pewne zmniejszenie

Chociazby nawet wypadlo wyniki .ljlic-zeni.-i ohvzosei j^zykiw
lodu znacznie zredukowae, zawsze jednak mzprzcstrzenienie sig pol-

lKicnvch lodow w brzeznych Karpatach odbyio si§ w bardzo krot-

kun czasie. U najdalszych granic erratycznego materyalu av kar-

packich dolinach czola j§zvkow Lulu dluzej sir nie zatrzvmalv.

gdyz nic pozostaly po nich zadne morfologiczno slady jakbv kran-

cowe moreny. usypane z glacyalnego materyalu. Miejsca. gdzie zna-

chodzily sie czola jezykow Jodu w karpackich dolinach podezas

najwiekszego rozprzestrzenienia, nie zaznaczaja. sie. nawet najdro-

bniejszym szczegolem morfologicznym i mozna je w przyblizeniu

wyznaczyc" jedynie na podstawie rozmieszczenia polnocnego ma-
teryalu.

'

Co trwalo stosunkowo dluzej, czy rozszerzanie sig, czy tez zni-

kanie lodow — zdania sa. podzielone. Jedni przypuszczaja,, ze usta,-

pienie lodow w porownaniu z rozszerzeniem sig wymagalo krotszego
czasu l

). Sluszniejszym jednak Wydaje mi si§ pogla_d. ze topnienie
i znikanie trwalo dluzej od rozszerzania sie. pokrywy lodowej 2

).

Zgodnie z tern przypuscio muzna. ze ust.-jpienie polnocnych lodow
z karpackich dolin odbyto sie. w stosunkowo dluzszym czasie. niz

wkroczenie. Przy topnieniu jezyki lodu musialy sig pokryc ochronna
urarstwa. nkruchmv skalnych i po czesci jako martwy 16d oparly
w^ dluzej zupelnemu stopieniu 3

) w miejscach, gdzie nie przeszka-
dzaly temu wody. plynace z wngtrza Karpat. Wskutek stopnienia osta-



Z chwila, zas. gdy pionowy wymiar ablacyi powierzchni lodow sie.

zwiekszyl, albo tez naplyw lodow zmalal, j^zyki lodu zaczely uste-

powac z karpackich dolin. Bez wa.tpienia ubytek w doplywie lodow

z srodowisk w polnocnej Europie najpr§dzej dal si§ uczuc brzeznej

strefie, ktora byla najbardziej oddalona; od tych Srodowisk zlodo-

wacenia. Gdy polnocne lody osiagnely sue najwioksze rozprzestrze-

nienie, zaczelo sie. u brzegu lodowej pokrywy pauowanie suchych

wiatrow w mysl teoryi Tutkowskiego '). Ulozenie loessu na mie-

szanych zwirach swiadczy, ze bezpotoednio po zniknigciu polnocnych

lodow panowal u brzegu' Karpat stepowy klimat. Moze nawet szary

il dyluwialny tworzyl sig w cz^sci juz z drobnego materyalu, na-

wianego do kaluz na powierzchni mieszanych zwirow. Bezposrednie

nast^pstwo utworow eolicznycb na glacyalnych silnie przemawia za

tern, ze zapanowanie suchych wiatrow, ktoryeh ujemny wplyw na

pokrywe, lodowa, stwierdzono w okolicach antarktycznych 2
).

przy-

spieszylo znikni^cie polnocnych lodow u brzegu Karpat. Przy brzegu

karpackim lody posiadaty mala. mia_zszosc. a dzieki temustosunkowo

szybko stad ustajpily wskutek topnienia i suchych wiatrow. Dopiero

w odleglosci kilku km od karpackiego brzegu," gdzie lody stopniowo

osi^galy znaczniejsza. grubosc (p. fig. 3), pojawiaja. si§ oznaki dluz-

szego zastoju cofajacej si§ krawe/lzi pokrywy lodowej 3
).

Jak krotko trwaly polnocne lody u 'brzegu zachodnio-galicyj-

skich Karpat w porownaniu z okolicami. dalej ku polnocy polozo-

nemi, o tern najlepsze wyobrazenie da dolaczony schemat. W Skan-

dynawii epoka lodowa trwala o wiele dluzej, anizeli na nizu nie-

mieckim. dok^d polnocne lody dopiero po uplywic pewnego czasu

mogly sie. posunac z srodowisk zlodowacenia i ;nlz

cznie predzej

nizu galicyjsk

vprost przcmijamcein. Store ww
fcy pojmowaC jako jedne. oscyllacye brzegu

pokrywy lodowej.
Schemat nasz okazuje zarazem, jak wzglednem jest w roz-

maitych szerokosciach geogratieznych chronologiczne znaczenie „ lo-

dowej" epoki 4
)

jako czasu pokrycia powierzchni ziemi przez pol-

nocne lody i glacyalnej akkumulacyi. Im dalej na poludnie. tem

wi^ksza, staje sie. roznica miexlzy „lodowa," a „dyluwialna," epoka..

Kiedv w polnocnej Eurof)ie lodowa epoka wypelnia calq- dyluwialny

epok§, u brzegu Karpat lodowa epoka byla' tylko epizodem. ktory

1 Geol (Vntralblatt, t. 1, ref 1283.



wijitla sir w najscislejszej zaleznosci od rozi

wej. W czasie. gdy u cofajqcego siy brzegu

panowanie wiatrmv, polnocna Europa znachoi
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7. Mieszane zwiry i erratyczne glazy. Dyluwialne ity.



rdzawej. gliniasti.-piasrzvstvj. nudciedv przesutknigtej martwici wa-

pienna."'). Wzajemny stosunek czastek gliniastych 'i piasczystveh

nit* jest staly; czeiciej przewaza piasczysty materyal i dlatego tez

mieszane zvviry >a zizwvezaj utwnmn przenikliwym dla wody.

Gdzie lod posuwal sie. po ilastyeh utworach. jak up. na dolnooligo-

ceriakich lupkach w Kruhelu Malym koJo PrzemyfSla, albo na kar-

boriskieh itaeh koto Waldonbur^a.' najnizsza c/.csr mieszanvch zwi-

row znachodzi sie wsrnd ciminrj. ilast.-j masv i xvtedv brak ostrej

gra.ricy miedzy dyluwium a starszem podlozem.

chMdzeniir^
11

'

ZmF> S
*

&^ "* 1C 8 a ^^ 6g0 P
°_

wielkosci. od" drolmvcli

1

ziarn ''a/d,,' dil'z^-li'^hiz/.tv "'iTatYezny.di.

Okruchy skal polnoenego pochodzenia sa, zazvvyczaj nialo ol)n .iiioiic,

nieregularne i tylko na krawedziach mniej lub wi§cej zaokra.glone.

Dokladniejszc zaokra^glenie widac tylko 'u tych okruehow, ktore

znachodza. sie. wsrod mieszanego zwiru. silni<> przorobionego przez

biezaca. wod§, albo tez u erratycznych glazow, ktore stercza na po-

wierzchni zwiru i od dawna ulegaja wietrzeniti. Xajcz^stszym mate-

portiry i gnajsy skandynawskiego pochodzenia. Obok nich czesto



obHtszym skladnikiem mieszan
ze rzeczne otoczaki pochodza. ;

biniia przez biez.'ica. wode '). Jednakowoz otoczaki rzeczne ziiiicl

dza. sie. w przewazajaeej "bisci nie tylko w inieszanych zwirai

|)o osadzcniu si§ przelawiconych przez biezaen \vod\>. ale ink

w takich. ktorych skkdniki okazuja, bezladne ugrupowanie. wbiscr

dennej morenie i \v ktorych ptaskie otoczaki rzeczne sa, chaotyczi

zoryentowane. W dolinach potokow, uchodz^cych do glownych do

karpaekich, spotvka sie. wsrod mieszanych zwirow rzeczne nt.x-zn

skal fliszowych, ktorych pochodzenie stanowczo przeczy zawleczer

przez wode. bieza.ca.. Tak np. w bocznych dolinach Sanu \v najbl

szej okoliey Przemysla znaehodza. sie. w inieszanych zwiraeb ui

ezaki karpaekicb rogowcow, a tymczasem lupki menilitowe poj

wiaja. sie. w gore. Sanu po raz pierwszy dopiero daleko powyzej os

tnich sladow dvhuvialne^o jezvka lodu. Rogowce zatem. ktore S
toczy z dalszych okolic. nie mogly sie. dostac do bocznych do
wbrew ich spadkowi przy pomocy wody biez^eej, leez jedynie pr

pomocv rozgalezieri jezvka lodu w dolinie Sanu. Najbardziej
j

skrawo wystejmje tosamo w obszarze Dunajca W dolinie male
dopiywu Dunajca w Siemiechowie mieszane zwiry zawieraja wi«

otoczakow granitow tatrzaiiskich. ktore zostaly zawleczmie z doli:

Dunajca z pewnoscia. nie przez wod^. ale przez lody. posuwaja.
siy. wbrew spadkowi. Wobec powvzszyrh argimirntow l.ie ule



zmiany biegu rzeki. <nlyz m-utv zostac zawleczonc wskutek wste-

cznego transports przez polnoone lodv od dzisiejszego ujscia Orli

(kolo Orlamiinde) w gore. Saali az do Saalfeld.

Udzial przytoczonych trzech kategoryi skladnikow w miesza-

nych zwirach okazuje wielka, rozmaitosc. VV jednem miejscu pol-

nocny materyal wyst^puje w wiekszej ilosci i nawet w duzyeh

brylach. gdzieindziej /.as bywa tak dn-bny i rzadki, ze jego obe-

cnn^c mozna stwierdzic dopiero po dluzszem szukaniu. Niezwykla
obfito^c polnocnego materyalu krystalicznego i glazow erratvc/.nvch

w mieszanych zwirach w Lopuszce Wielkiej (w povv. przeworskim)

tern sie. tlomaczy, ze w wylocie malej doliny Mleczki lody natrafily

na znacznie mniejsze preglacyalne zwirowiska karpackie. niz w wiel-

kich dolinaeh i dlatego tez stosunkowo mniej matervalu karpaekieiro

mogty zabrac do dennej moreny. W dolinie Sanu. ktora \v obrebie

zasi§gu dyluvvialnego j^zyka lodu przecina marglowe lub ilaste

utwory fliszowe z cienkiemi tylko wktadkami odporniejszych pia-

skowcow, zawartosi'- miejscowego matervalu w kanciastych okru-

chach w mieszanych zwirach jest wieksza,, anizeli w obrebie gru-

bych i twardych' kompleksow' ci^zkowickiego piaskowca. W tym
wypadku mieszane zwiry cz§sto skladaja. si§ wyiacznie z pregla-

cyalnych otoczakow rzecznych karpackiego pochodzenia. wsrod kto-

rych sa, rozsiam- kanciaste < .kruchy ska! skand vnawskich. Tak np.

mieszane zwiry w Gromniku i Bogoniowicach w dolinie Bialej,

skladaja, sic opr6cz pdinoonyofa fragmentow, najczesciej tylko na

krawedziaeh otartych. niemal wyiacznie z karpackich zwirow rze-

zyczem bezladne ulozenie plaskich otoczakow jest re-

kojmia.. mamy do czyniema z pierw

ia. W glownych dolinaeh,

mieszane zwiry okazuje nieraz wiekszv udzial kauciastego mate-

ryalu karpackie^". wynikajacv stad. ze lodv napotkalv tutaj male

stozki naplywowe tliszowych okruchow, ktore woda naniosla z nie-

wielkiej odleglosci, nie zdolawszy ich jeszcze po drodze obrobid.

Widac to np. w dolinie Wisloki u wylotu parowu potoka, ktory

tworzy granice. Kluczowej i Bukowej. a zarazem powiatu jasiel-

skiego i pilzeriskiego. Tuz powyzej goscirica znachodzi sie. nad tym
potokiem mieszany zwir, w ktorym* kanciaste okruchy fliszowe maja.

widoczna. przewagg nad otoczonymi. a wszystkie razem sa. ehaoty-

cznie ugrupowane, jak w dennej morenie.

W niektorych dolinaeh gimvnvch karpackie skladniki mie-

ringen. Jena 1902.
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kr\ sTalic/.nvch sa. zazwyczaj w znacznym stopniu przez wod§

Mozna zatem wyroznic trzy nast£puja,ce sposoby wyst§powa-
uia mieszanych zwirow, wyscielajaeveh dna glownych dolin kar-

packich:

1. Mieszane zwiry jako pierwotiia morena denna z kanciastymi

okruchami polnocnych ska! krvstaliiv.nycdi *) i bezladnem ulozeniem

piaskich, preglacyalnych zwirow rzecznyeh karpackiego pochodzenia.

[111 HI 1.1 £<zrffvacAo /fax, I" zftrfiMr&dieTtuiSUHztfT^ritf^



neodvluwialnej akknmulacyi loessu zaczeja sig tworzyc z materyalu

3. Mieszane zwiry, jako najmlodsze zwirowiska rzeozne. po-

chodza.ce z jednokrotnego lub dwukrotnego przelawieenia dennej

moreny przez biezaca.. wod§. Proces ten rozpoczal si§ juz w obecnej
dobie. kiedy rzeki wciely swe koryta w aluwialna terase. i odbvwa
sie. bezustannie w naszych oczach.

Duze glazy skaiulynawskich ska! krystalicznyeh sa, najwiek-
szvmi skladnikami mieszanych zwirow i dostaly sie do nidi —
podobnie jak mniejsze okruchy — w dennej morenie polnucnych
lodow. Mieszane zwiry. gdy nie zostaly przykryte mlodszym utwo-
rem. ulegaja. sptukiwaniu przez wode. atmosferyezna, zas zawarte
w nich najwiekszt brvl\ -kai'dvn us! icli skai m za ciezkie. aby
mogly zmienic pierwotne polozenie i dlatego z czasem stercza, na
powierzchni mieszanych zwirow, jako erratyczne glazy. Tak samo
w parowach matych potokow, wcietyeh v. mieszane zwiry, ska mi v-

nawskie glazy sa, rozrzucone po stokach i na dnie, poniewaz prad
wody. ktora rozmvwa zwir i zabrala mniejsze skladniki, nie zdolal

" ycb bryl ruszyc z miejsca 2
).

szczenie skan ! n iwskb I. _ zow w mieszanych zwirach
jest bardzo niejednostajne. W jednem miejscu s^ nadzwyczaj liczne

i wielkie, gdzieindziej zas polnocne skladniki mieszanych zwirow
nie przekraczaja wielkosci piesci. Szezeg-'lna ubHtoseia. i wielkoscia.

erratycznych gla/.<»v dznac/.aja si, mieszam zwir) \v dolinie Sanu 8
)

i w Lopuszce Wielkiej (w pow. przeworskim).

Wzgledna obfitosc wiekszych bryl skandynawskich w mie-
szanych zwirach nie podlegn zailm-mu prawidlu. llardzo cz^sto spo-

tyka sie. wymowne dowody, ze polnocne lody zawlokty skamh-naw-
ski materyal w wielkich brylach az do ostatnieh granic swego roz-

przestrzenienia. W dolinie Sanu wielkie -lazy erratyczne pojawiaja.

sie. w najdalszych zak tkacl dzi< jeszczi iegal\ polnocne lody.

U kresu polnocnych lodow w obszarze Wisloki znalazlem dwa do*c

wielkie glazy skandynawskie miedzy Biezdziedza. i Biezdziatka,.

Najdalsze bryly >kandvnawskich >kul kr\>Taliezn\ eh w dolinie Bia-

lej (Bogoniowice) i Raby (Skrzynka) dochodzq wiclkosci bochenka.

a sa. wogole najwieksze, jakie w tych okolicach napotkalem. Na
Slasku mieszane dyluwium nie tylko u samego brzegu Zachodnich

Sudetow, ale takze jeszcze wewna_t'rz sradeekieh doliD (np. w Altwasser)

RoZ

») Por. toziriski, Quartarstudien, str. 381—384
2
) K. Matwiejew obserwuwu] ..;. r,.. -n Kam.v. ja

feterb. Obszcz. :i,-i^tu,,;-, . P.m.,;.'.,,-. Ml) i IJI).

' 1-aro^ v , , ! <v, ,-i

Spra* Kom. fiivogr. T. XLI1I C,i,- III.



zawiera mnostwo ogromnych glazow skandynawskiego pochodze-

nia 1
), ktore mozna podziwiac w kazdej sztueznej odkrywce. Kolo

Saalfeldu, gdzie polnocne lody dotarly w Turyngii najdalej ku po-

ludniu, znachodza. sie. duze glazy erratyczne 2
).

Fakt, ze polnocne lody mogly nawet u ostatnich granic swego
rozprzestrzenionia pozostawie wielkie glazy skandynawskich skal.

rzuca pewne swiatlo na sporna. kwestye. granicy polnocnego dylu-

wium W wschodniej cz<;-. ii/.u. Jak wiadomo, Uhlig

wykreslil ja, na podstawie rozmieszczenia erratycznych glazow. gdy
tymezasem A. M. Lomnicki niejednokrotnie stwierdzit drobny nia-

wsz§dzie u brzegu Karpat 1 Siulotow wi^ksze bryly skandynawskich
skat znachodza. sie. az do najdaSszyeli granic zasiegn lodow, nasuwa
sie. pytanie, czy we wschodniej czeici galieyjskiego nizu nie si^galy

polnocne lody rzeczywiseie tylko po granicy Uhliga, zaznaczona.

erratycznymi gtazami i czy drobny materyal potnocny, rozsiany

dalej ku poludniu az po kraw.alz pod.d-ka. nie dostal sie. tarn droga,

splawu {Drifty).

Mieszane zwiry bardzo rzadko pojawiaja. sie. na wiekszej prze-

strzeni na samej powierzchni, jak w okolicy Xgiolnc i Blonia. Za-

zwyczaj sa. pokryte loessem lub aluwialna, glina,. Bezposrednio nad
mieszanyni zwirem znachodzi sie. czasem szary il z obfitemi wy-
dzieleniami wodorotlenku zelaza. II ten wedlug wszelkiego prawdo-
podobienstwa osadzal sie. w niewielkich kaluzach. ktore podczas

ostatecznego topnienia lodow tworzvty sin na merownej powierzchni

mieszanych zwirow. Oprocz doliny Sanu 5
) widzialem taki sam il

w dolinie Wisloki miedzy Brzostkiem a Zawadka., gdzie go odato-

) rozmiarach errat 'cznych glazow, ktore zostaly zawleczone az do naj-

dalszyc w, ob. Dathe, Erlaut. zur geol. Karte von Preussen.

Lief. 115. Blatt Rudolfswald au, str. 106. Werth, Das Diluvium des Hirschberger

Zeitschr. deutsch. g ol. Ges.. t. 59, 1907. str. 72. Xajwiekszy glaz erra-

Part's
znaleziony w okolicj Waldenburga, mial przeszlo 15 m srednicy. Por.

ringen T. 1, str. 164.

) Atlas geol. Gal., zesz. 7, str. 64
) Dawniej skLanialem si§ do przypuszczenia A. M. Lomnickiego, ze pdlno-

V przyezynily sie. do wytwarz.'iiia rzezby pohiuom-j krawedzi Fodola (Lo-

, Doliny rzek, str. 38, uw. 2>. Fozniejsze badania jednak przekonaly mie, ze

rze/.bu krawedzi Podola nie okazuje iadnych aladow glacyalnego ani tez fluwio-

nego pochodzenia.

) Lozinski, Qaartftrstudien, str. 388-390. - Dylnwialny wiek ilu,

.1.- siwi -nl/nuv. \\ Hermanowicach

['Up., columella i i.). Szczegoly podal Prof. Wieniowski w tekscie io 21. zesz. Atl.



nieto przy drenowaniu. Na zwirach mieszanych w Siemiechowie
widac male platy podobnego ilu, ktore z wczesna. wiosn^, gdy rola

wysycba, dluzej zatrzymuja, wilgoc i ciemniejsz^ barwq wyraznie
odrozniaja. sie. od otoczenia.

Badanie rozmieszczenia dyluwialnego iJu jest bardzo trudne.

gdyz w odkrywkach, zreszta^ bardzo skqpych, it nasiakni§ty woda.

zamienia sie. w g^stoplynna. mas§ i dokola si§ rozlewa. Przytem nie

zawsze mozna dyluwialny il, o ktorym mowa, z calq pewnoscia. od-

roznic od wkladek ilu w aluwialnych glinach postdyluwialnego po-

chodzenia ]

). zwlaszcza gdy brak w nich skorup sSlimakow. Taka
niepewnosc zachodzi np. co do ilu, odslonietego pod cienka. war-
stewka. zdltej gliny w cegielni naprzeciw dworu w Dobrzechowie.
nie mozna bowiem przekonac si§, czy bezposrednim podkladem ilu

sa. mieszane zwiry.

Kiedy wzdluz karpackiego brzegu w zacbodniej Galicyi. ku
wschodowi az po doline. Sanu wlacznie, mieszane zwiry wystypuja.

jako utwor glaeyalny albo tez pozniej przelawicuny przez wody —
zaraz na poludnie od Przemysla polnocne dyluwium przybiera wy-
bitnie fiuwioglacyalny charakter. pixdiodzacy z ro wn o c z e sn ego
wspoldzialania lodu i wody (piktilickie fcwiry). Po raz pierwszy za-

tem dopiero w dolinie Wiarn pojawia sit/ u karpackiego brzegu

fluwioglacyalne wyksztaleenie, ktore tak silnie wystepuje w polno-

cnem dyluwium wzdluz brzegu Zachodnich Sudetow (p. rozdz. 10).

Wraz z fluwioglacyalnem wyksztalceniem wystepuje jeszcze druga
cecha wspolna z mieszanem dyluwium u sudeokicgo brzegu. a mia-
nowicie wieksza miaiszosc. anizeli u braegu aohodnio-galicyjskich
Karpat.

hydrografi§ .brzeznych

Jezeli zadaniv sobir pytanie. jak zacliowalv sie rzeki zacho-

dnio-galicyjskich Karpat wobec wkroczenia j^zykow lodu w ujscia

ich dolin. to najblizszem bytoby przypuszczenie, ze zostaly zatamo-

wane i spietezyly sie. w jeziora. Oznaki zatamowania rzeki i zamie-

nienia w jezioro moga. bye" mor fologi czne lub sedymenta-
cyjne. Do pierwszych naleza. terasy i nowe doliny. wyzlobione

wskutek przelewu spiettzonych wod 2
), do drugieh petrograik-zny

charakter osad6w; naplywowe stozki sa zaiwno sedyinentaeyjnym.

jak UKirt'.ilogicznym objawem zatamowania odplywu w<'»d.



Azeby zatamowanie dolin w jeziora pozostawilo morfologiczne
slady, na to potrzeba w kazdym razie dluzszego czasu. Gdy zas

jezyki lodu w karpackich dolinach stosunkowo bardzo krotko trwaly,

wobec tego brak oznak morfologicznych, jak np. teras brzeznych,

nie jest jeszcze dowodern, ze rzeki nie doznaly przemijaja.cego zata-

mowania w jeziora. W dolinach Sanu. Wisloka, Wisloki i innych glow-

nych dolinach zachodnio-galicyjskich Karpat nie znam ani jednego
stozka naplywowego, ktory moglby swiadczyc, ze wkroczenie loddw
w ujscia wywolalo wydatniejsza. akkumulacy§. Przeciwnie, poro-

wnanie z ogromnyini si zkami napty wnwyrai u brzegu wschodnio-
galicyjskich Karpat, ktorego nie dotkn§ly polnocne lody— okazuje,

ze w brzeznych Karpatach zachod tplywowe stozki

i Zwirowiska, ktore istnialy juz u schylku plioceiiskiej fazy erozyi,

wskutek wsuwania sie. jezykow lodu w doliny w niemalej cz^sci

ulegly zniszczeniu ').

Grdyby polnocne lody nie byty dotarly w dolinach karpackich
az do najdalszych granic erratycznego materyalu, ale zatrzymaty
si§ zaraz u wejscia i odplyw wod zatamowaly, to w miejscu, gdzie

zapora lodow przez pewien czas sir znadiwdzila. uiusiatyby pozo-

stac w poprzek dolin jakies wypuklosci, usypane z glacyalnego
materyalu. a przypominaj^ce krancowe moreny. Ale nawet tego

szczegolu morfologicznego brak w dolinach brzeznych Karpat.
Petrograficzny charakter mieszanego dyluwium w glownych

dolinach zachodnio-galicyjskich Karpat daje calkiera pewna. odpo-
wiedz, ze rzeki nie doznaly zatamowania wskutek naporu polno-
cnych lodow. Mieszane

doznaly

kt<5re w wielu miejscach doznaly pozniejszego przerobienia przez

wod§, ale nigdzie nie oka/.i^-i t.-ik il-.kladrifgo uwarstvvowania i po-

sortowania materyalu. jak fluwioglaeyalne utwory, pochodza.ce z ro-

wnoczesnego wspoldzialania lodow i spietezonych wod. Co wie-
cej, idqc coraz dalej w glab dolin, nie widzimy zmniejszania sie.

wielko^ci ani tez zawartosci polnocnego materyalu w mieszanych
zwirach, a duze glazy skandynawskich skal krystalicznych znacho-

*) Przypuszczenie Hanslika (Peterm. Mitteil., Erg.-Heft Nr. 158, str. 12.

Mitteil. geogr. Ges. in Wien, t. 50, str. 315 i ns.), ze wkroczenie polnocnych lo-

dow w doliny alaskich Karpat spowodowalo obfita akkumulacye zwirowisk i na-
piywowych stoikow nawot w gornym biegu rzek, nie ma podstawy. Hanslik dowo-
dzi, ze dzisiej-/ Sola, ktorej wody
dopiero wskutek zatamowania doliny przez lody w jerioro rnialy sie przelac
w obecna doline Soly. Taka amiana biegu Soly nie jest wykluczona, ale - jezeli

wugole zaszla — to w kazdym razie bez przyczynowego zwiazku z wsunieciem
sie polnocnych lodow w wylol Rssul oka na map? szcze-

golowa okazuje, ze zatamowane jezioro w dolini B il . kt< idairfeni Hanslika
mialo sie. przelac przez dzia? powvzej liystiv.j. nm-iabiliv I.

v.'- na przeszto 100 m



dza. sie. az do najdalszej graniey pulnucnyeh loduw. l'owyzsze faktv

sa. dowodem, ze polnocne lody wypelaiafy Qajgigbsza. CZQ&6 dolin

az do ostatnich granic erratyeznegn marer\ alu. Gdyby bowiem rzeki

zostaty przez lody spietrzone w jeziora, to zamiast 'zwiiw musia-
lyby sie. osadzic na dnie dolin przedewszystkiem nadzwyezaj eienko
warstwowane ily z okruehami skal. splawionymi przez bryly lodu '

j.

Tymczasem dyluwialne ily. kt.'.re e.zasem pojawiajq sie w cienkich

platach nad mieszanymi zwirami (p. str. 34) s^ utworem niewiel-

kich katuz i nie mog^ jeszcze uchodzic za dowod zatamowania
rzek w jeziora. Zresztq, ily te zawsze wystepuja. na mieszanveh
zwirach, z czego wynika, ze przed utworzeniem sie. ilu byly lody

i osadzily dennq moreng.

Skoro j§zyki lodu si§gaty w karpackicb dolinach az do naj-

dalszych granic polnocnego materyalu, to wobec tego przypu£cic
nalezy, ze rzeki w jakis spos<5b znalazly Bobie drog§ wbrew napo-

cnych lodow. Jako najblizsza analngia nasuwa sie. lodo-

e, pod ktor3

nie wody plynq, tunelami 2
). Najwieks:

.Malaspina w Alaszce, pod ktorym licz:

10—13 kn
natrafily w swych dolinach na czola dyluwialnych je//

gubiiy sie. pod nimi. podobnie jak strumienie. splywaja*
ku lodowcowi Malaspina. znikaja w jego wnytrzu 4

)
—

nely dtugiini tunelami wewnatrz lodu 5
). Przytem rzek

zawsze mogla swobodnie gubic sig w kanalacli wewnH.tr:
sem sj>i.;tiv.ala sie w jakies male jeziorko. jak rzeka ^

•b^eli je.lnak w-.g-.k" nvorzyly si,; jezi'.,rka w miejs

Nie jest jednak wykluczonem. ze rzeki karpackie po czeSci

mogly odplywad takze po powierzchni jezykow lodu. ktore cienka.

warstwa, pokrywaly dna dolin i wewnata dolin eapewne nie oka-

zywaly znaczniejszych roznic grubosci (p. fig. 3). Znane sa. przeciez



w Grenlandyi strumienie wody, ktore ptyna. w korytach na po-

wierzchni lodow i gubia, sie. w ich wn§trzu dopiero vvtedy, gdy

natrafia, na szczeline. x
). Prawdopodobieristwo przypuszczenia, ze rzeki

przed opuszczenirm Karpat mugly w czesci plynqc po powierzchni

lodu. jest tem wi^-ksze. zo eicnkie j§zyki lodu wewnatrz dolin byly

zapewne do tego stopnia obladowane skalnym materyalem, iz przed-

stawialy mas§. srednio ci^zsz^ od wody.
Charakter mieszanego dyluwium na dnie karpackich dolin

przemawia raczej za ostatnia. ewentualno^cia,. t. j. za odplywem wod
w przewaznej cz§sci po powierzchni j^zykow lodu. Gdyby bowiem

wody odplywaly tunelami pod lodem, to w miejscu tyeh tuneli

bylyby zapewne powstaly wypuklofoi w ksztalcie nasypow (dsar)

lub'kopcow (kames), usypane z flu wiog lac y alnego materyalu

przez wody karpackie w pola,czeniu z wodami, ktorych dostarczalo

topnienie lodow. Tymczasem mieszane dyluwium na dnie karpa-

ckich dolin nie tworzy najmniejszych wypuklosci, a nadto nie oka-

zuje fluwioglacy alnego wyksztalcenia, ale zachowuje chara-

kter dennej moreny, albo tez zostato dopiero pozniej przerobione

przez wode. bieza.ca..

Wyraznie zaznaczvl sic wplyw polnocnych lodow na odplyw

wod z zachudni -_ licyjskicl Karpat dopiero wtedy, gdy cofaja.cy

sie. brzeg lodow zatrzymal si§ w odleglosci kilku km od Karpat.

Tutaj powierzchni* lodow stosunkowo szybko podnosila si§ ku pol-

nocy (p. fig. 3) i w zwiazku z t\ m zastojem brzegu lodow powstala

szeroka. podkarpacka dolioa tiuwioglacyalna, ktdrej wscbodnia. ez§-

seia plynic Wislok po opuszczoniu Karpat kolo Rzeszowa 2
).

Od czego zalezalo. czy odplyw wod wskutek inwazyi lodow

zostat zatamowany, czv tez nie doznal powazniejszej przeszkody—
na razie brak pewnych wskazowek. W dolinach Zachodnich Sude-

tow. gdzie polnoene lody byly prawdopodobnie grubsze, anizeli

u karpackiego brzegu, znachodza. sie oznaki ich wptywu na bieg

wod (p. rozdz. 10). Natomiast w Turyngii Saale nie okazuje zadnych

sladow zatamnwania przez napor poinoenych lodow 3
). Dawniejszy

poglaxl Portisa, ze dolina rzeki Ilm wskutek zatamowania two

kolo Weimaru mate jezioro 4
), nie byl uzasadniony, poniewaz ;

trawertyny sa. osadem zrddel 5
), a ich wyst^povvanie na zboczach

doliny jako teras o bard/.o >ir<u\\ <*h M'ianach najzupelniej przypo-

mina zrodlane trawertyny. przyczepione do stokow jarow podolskich.

») A. E. Nordenskiold, Gr6nland. Leipzig 1886, str. 135— 3fi, 158-59
i 190-92.

») Henkel, Die Gegend von Kosen. (

*) Portis. Die diluv. Saugethierfaum
t 26, str. 169 i 160.

*) Walther, Ueol. Heimatskunde von Thiiringen. Jena



9. Krajobraz karpackiego brzegu w zachodniej Galicyi.

Rozmieszczenie mieszanych zwirow w karpackich dolinach

jest niewatpliwym dowodem, ze w chwili wkroofenia p&nocnycfa
lodow rzezba brzeznych Karpat byla juz w dzisiejszej postaci go-

tow^ (p. rozdz. 3). W zasadniezych i najwazniejszych zary^ach
krajobraz brzeznych Karpat jest wynikiem preglacyalnej fazy in-

tenzywnej erozyi, ktora przypada glownie na pliocenska. dob§. Bye
moze jednak, ze owa faza erozyi objeja jeszcze najwczesniejsza,

cz§sc dyluwialnej doby. jaka uptyneja przed wkroczeniem polno-

cnych lodow J
). Epoka lodowa byla najprawdopodobniej spowodo-

;ylko obnizeniem sie. temperatury. ale zarazem wzrost.-in

i Euiatmost'erycznych opad<

krvw ala sie lodami, u tvn

wzrost atmosferycznych opadmv przyczyniat sie. jeszcze do ostate-

cznego wykoficzenia dolin 2
). W kazdym razie w chwili wkrocze-

nia pdlnocnych lodow zlobienie dolin bylo juz zupetnie skoncBOM
i od tego czasu nie zaszlo najmniejsze poglebienie dolnego poziomu

Preglacyalna faza erozyi zakoriczyla sir nbiita akkuimilacva,

rzecznych zwirow. Sadzac wedlug brzegu wscliodnio-galicyjskieh

Karpat, mozemv przvpuszczar. ze dna dolin livlv zaslane zwirowi-
skanii. tworza_cemi na brzegach rzek nizkie terasy. a u wylotow
dolin rozszerzaly sie. wachlarzowato rozlegle stozki naplywowe. .Ie-

zyki pdlnocnych L-d.'ov. wciskaia.ee sie w doliny. zniszczyly w zna-

cznej ezrsei naplywowe stozki i przerobily zwimwiska na dnie dolin,

niortolugicznej. Za 1

idvliknu-ald rzezbe. p
lu karpaekiemu brzeg



urywa sie. stroma, krawedzia., ktorej wysokosc wynosi sredmo

20— 25 m. Kraw^dz ta jest naizupelniejsza. analogic „wagramow"
w kotlinie wiederiskiej i nad Sanem przedstawia sie. jako pionowa

iciana, poszarpana w malownicze formy loessowe. Nad Wislokiem

zas jest juz przewaznie zaorana lub porosis krzakami, ale zawsze

jeszcze tworzy stromy stok, ktory bardzo ostro zaznacza si§ w te-

renie. Przy brzegu loessowej platformy jej powierzchnia jest tak

Jagodnie falista., ze robi wrazenie niemal plaszczyzny. Dopiero

w miarg zblizania sie, do pierwszych wynioslosci karpackich po-

wierzchnia loessowej platformy podnosi sir zwolna. a zarazem staje

si§ coraz bardziej nierowna. \V ten sposob loessovva platforma two-

rzy orografiezny stopieri. ktory tagodzi przejscie z nizu do karpa-

ckiego obszaru (fig. 5). Zewnetozne, najnizsze wynioslosci karpackie sa,

otulone plaszczem loessu, ktory przytgpil rzezb§. wymodelowanq przez

preglacyalnq erozy§. Dzieki grubej pokrywie loessu krajobraz naj-

skrajniejszych pasm karpackich przybrat bardzo lagodne i spokojne

ksztalty. Dalej w gla.b Karpat pokrywa loessowa staje si§ coraz

ciensza. i doznaje coraz cz^stszych przerw, rownoczesnie zas krajo-

braz przybiera ostrzejsze zarysy. Typowy loess pojawia si§ juz

tylko w malych, rozrzuconych platach, az wreszcie znika zupelnie.

Gdy przekroczymy poludniowa. granie§ loessu. rzezba Karpat, pokry-

tych tylko cienk^' powloka. wlasnych produktow zwietrzenia, staje

sie. ostra, i wyrazista,, a zarazem najwierniej zachowuje postac, jaka.

nadala preglaeyalna erozya.

Osadzenie sie loessu nie tylko przyt^pilo preglaeyalna, rzezbe,

ale takze zaslonilo starsze utwory. przedewszystkiem micszane zwiry.

Liczne doliny potokow i parowy. ktore w obeenej dobie poeiely

podkarpafka plat forme, leessow.-j. po n.i j wic.kszej ezosci nie dobraly

sie. jeszcze do starszego podloza i az do same-;" dna odslania ia je-

dnostajny loess. Odsloniccia starszvcb (id loessu utworow sa rzad-

kie 1
). VV obrebie najskrajniejszych wynioslosci karpackich mieszane

zwiry juz cz§sciej ukazuja, si§ w erozyjnych wcieciach. a gdzie po-

krywa loessowa doznaje przerwy, wylaza. na powierzehnie nawet

na dosd znacznej przestrzeni, jak np. na lewym stoku doliny Sanu 2
)

lub w Zgtobicach nad Dunajcem (p. str. 14). Gdy pokrywa loessowa

w gk'd) Karpat staje sic eieriszq i traci swa. jednolitosc. odkrywki

mieszanych zwirow na powierzehni sa. coraz cz^stsze.

Odleglosc. do jakiej pokrywa loessowa z typowemi wlasciwo-

iciami petrografioznemi i m .ri'ulogiczniMiii sic-a "w brzeznych Kar-

patach. nie jest ws/.rdzie jrdnaknwa. Tak np. loessowy krajobraz
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Po usta.pieniu polnocnych lo-

znych Karpat dwie terasy. a mia-

nowicie loessowa i aluwialna.

zwlaszoza w ich wvlotacli. u'dzic

lozysko rzeki zajinuje znledwii-

bardzo mala, cz^sc szerokiego. ro-

osadzal siy. podobnie jak wzdluz

podnoza Karpat. na rownej pod-

Jej krawydz zupeinie przypnmina

brzeii- pixlkarjiaokicj platitTiny W-
ssowej i przedstawia si§ jako bar-

dzo stromy lub pionowy ^wagram".

ktory wznosi si<g okolo 20 m ponad
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X-2

Z loessowego materyaiu. w amiejszym lub wi?kszym stopniu

przeniesionego i przerobionego przez wod?, powstala juz w obecnej

dobie aluwialna terasa, ktora dokiadnie wysciela dna dolin 1
). Obe-

cne Jozyska rzek sa_ wci?te w aluwialna, teras?. a brzegi tworzy

jej stroma kraw?dz, zazwyczaj na kilka, co najwi?cej na 8— 10 m
wysoka. Grdzie loessowy materyal nie doznal silniejszego przero-

bienia przez wod?. zolta glina. ktora tworzy wyzsza. cz?s6 aluwial-

nej terasy i zazwyczaj urywa si? pionowemi scianami, bardzo zbliza

si? do eolicznego loessu i nie zawsze da si? z latwoscia. od niego

odroznic. Wkladki bagiennych utworow z mnostwem roslinnego ma-

teryaiu sa. charakterystycznym skladnikiem aluwialnej terasy, ktory

wsz?dzie si? powtarza a
).

10. Mieszane dyluwium u brzegu Zachodnich Sudetdw 3
).

W porownaniu z brzegiem zachodnio-galicyjskich Karpat mie-

szane dyluwium u brzegu Zachodnich Sudetow odznacza si? nie

tvlkn wieksza, mi^zszosciq, ale takze odmiennem wyksztalceniem.

Podkarpackie zwiry mieawme, jakkolwiek w wielu miejscach pod

wplywem biezar.j wody /.at racily swoj pierwotny ustroj dennej mo-
reny. zawsze jednak doznaly stosunkowo nie zbyt silnego przero-

bienia, gdyz aui uwarstwowanie. ani tez posortowanie materyalu

nie jest dokladnem. Natomiast mieszane dyluwium u brzegu Sude-

si? dyluwialnych utworow woda ode-

grala bez porownania wi?ks/.a rol?, aiz same lody. Serya mieszanego

dyluwium sktada si? vv przewaznej cz?sci z doskonale posortowa-

nego i uwarstwowanego materyalu, udzial zas gliny z okruehaini

skal o charakterze dennej moreny jest o wiele mniejszy. Ta glina

lodowcowa. zaznaczona na mapach --ei.logicznych Dathego jako v Ge-

schiebelehm" , zawiera mnostwo okruchow skat, bez porownania

wieecj. anizeli lodowcowa glina na ni/.u nit-mieekim. Co do iloscio-

wej zawartosei okruchow skal Jodowcowa ^lina" u brzegu Sude-

tow bardzo czesto dorownyvva zupelnie podkarpackim .,zwirom

mieszanym-. a roznica uazw, jakie utarly si? w literaturze, jest

tylko formalna. kwestya. 4
) i bynajmniej nie przeczy prawidlu. ze



•rval -rubszc-u kalil.ru. Tak up. Ulmvcuwa u'lina w ccgjrlni

Xakladu elektryczncgo ') w Waldenburgu zawiera z prwn< M-i.-j

mniej wiekszych okruclu'>\v ska!, a nawet glaznw crrat vczn ydi.

3li glebsza czrsr inieszanvch zwin'nv \v Kruhelu Malym. ulo-

wsrod masy przewaznie gliniastej.

Wzdluz podnoza Sudetow ciagnie sie. pas mieszaneg" dylu-

n, na kilka do kilkunastu km szeroki. Miazszu-V- dyluwialn vch

,
doskonale odslonietych w licznych. sztucznycb udkry wkadi.

Kunzendorf lub w Saarau. wynosi lj (» i wiecej nietrow.

jo dyluwium posiada w pfzewaznej cze.sci. a nie-

raz nawet w calosci fluwioglacyalne wyksztalcenie; materyal roz-

maitej wielkosci jest posortowany i ulozony w warstwy, ktore ostro

odgraniczajq, sie. od siebie. W kazdym przekroju kilkakrotnie na-

stejpuja. po sobie od dotu do gory naprzemian warstwy zwiru wi^k-

szego kalibru i wkladki czystego^piasku lub bardzo drobnego zwirku
o cienkiem, cz^sto ukosnein warstwowaniu ). Xwirv s;\ zazwyczaj

otoczone i ulozone wsrod drobnego lnatcryahi. Warstwy zwiru ro-

znia^ si§ miedzy soba. wh-lknscia niateryaiu i nmzna wyraznie wi-

dziee. ze jedne skladajq sie. z bardzo diizvch. a nine z 'mniejszvcb

otoczakovv. Uklad warstw piasku i zwiru szybko zmi.nia sir zaro-

jak np. w
K..mpU-ks

wyrazt'in ci^glej

cyi w czasie i w przestrzeni. Polnocnv materval ma bardzo znaczi

udzial w skladzie zwirow, a czysto nawet przewaza nad sudeckii

W warstwacb zwiru najgrubszrgn kalibru znachodza. sie liezne wit

kie glazy poinnrnycli skal krystalirznvcb, ktorvdi stosv nmzi

o-ladac w kazdej odkrywee.
Nad Huwmglaeyalnymi utworami wystepofc lodowCOW* glir

2 m. G:lina

<

tV'Lul'r:'V'! 1 tiVu

M

;>kn.!'l i v ska! przewaznie pohiocin-

pochodzenia i posiada chaotycznv ustroj moreny. Pokrywa lodov

cowej gliny nie jest ciagla, 'ale iiieraz staje sie eoraz oierisz.-i i st<

pniowo zanika. jak to widae np. w wielkiem odslnnieciu w Km
zendorfie. W NE ezrsei odslonn-cia glina na tiuwiuglaeyalnym kmi

pleksie jest do 2 m gruba. ku srodkowi zwolna zanika, a wreszc

w przeciwnym k> >i'i<*u odsioniyria Huwioglaeyalne utwory siega

Granica lodowcowej glinv nie tworzv rownej powierzoiii

i przebieg jej jest falisty. Bardzo cz^sto glina klinami lub „kies*



niami", jak sie. Clinch 1
! wyrazil. wciska sie. ku dolowi w tiuwio-

glac)ralne utvvory. W zwia.zku z wciskaniem si§ gliny fluwiogla-

cyalne utwory doznaly lokalnych zaburzeri i okazuja, baidzo wy-
razne pofaldowanie lab przesuniecia (fig. 6). Zaburzenia te mogly
powstac" tylko pod wplywem sily, dzialaj^cej w kierunku poziomym,

a mianowicie wskutek posuwania si§ lodow po powierzclmi fluwio-

glacyalnych atwordw.
Powstanie mieszanego dyluwium wzdluz podnoza Sudetow

inoziiaby najpra wdupudi .luiicj w uast^puj^cy sposob wyjasnic.

SW N£

N£ SW

LlikJkJ ofata &x&>tc>a?u><z,

JL

[MTTTmfrfMffr^^

glacyalnych utworow (w sierpniu 1907).

Gdy polnocne lody zblizaly sie. do Sudetow, brzeg ich przez

pewien czas zatrzymal sie. w odleglosci kilku lub kilkunastu km od

podnoza Sudetow. Wzdluz czola polnoenveli lodow wyplywaly liczne

strumienie wody, ktore — podobnie jak stromienie lodowcow Islan-

dyi -) albo Lodowca Malaspina 3
) w Alaszce — dzielily sie. na liczne

. of Philadelphia, t. 5, 1907,



ramiona i ciqgle zmienialy swoj hieg. Strumienie te osadzaly wielc

otoczonego i posortowanego materyalu, z ktorego miedzy czolem
poinocnych lodow a samem podnozem Sudetow utworzyly si§ flu-

wioglacyalne utwory zupelnie taksamo. jak przed lodoweami Islandyi

(sandr 1
) lub Alaszki (out /rush (jrard j.hiius-K Materyal sudecki,

pomieszany z potnocnym. moze pochodzic z preglacyalnych zwirow,
na ktore lody natrafily juz w pewnej odleglosci od brzegu Sude-
tow. albo tez zostal naniesiony przez wody, ktore splywaly z Sude-
tow i laczyly sie. ze strumieniami, plynacymi z czola' lodow. W ta-

kim razie wzajemny stosunek polnocnego i sudeckiego materyalu
bylby miara., w jakim stopniu mieszaJy sie. z soba. wody. ptyna.ce

z Sudetow i z czola poinocnych loddw. Po zastoju, podczas ktorego
powstaly tiuwioglacyalne utwory, brzeg poinocnych lodow zacza.1

sie. zblizac coraz bardziej do Sudetow. Lody, posuwajac sie. po flu-

wioglacyalnych utworach 3
), wywolaly opisane poprzednio zaburzenia

warstw i osadzily na nich glino z okruehami skal. ktora w wielu

miejscach dota.d sie. zachowala. Wreszcie polnocne lody doszly do
samego brzegu Sudetow i jezykami wkroczyly w doliny.

Jak w brzeznych Karpatach zachodniej Galicyi, tak sarao
i u brzegu Sudetow lody aci&e przyBtosowaly sie do preglacyalnej
rzpzby i wdzieraly sie jezykami w doliny. ktore juz wowczas
istnialy. Wewnatrz sudeckicli dnlin jey.yki lodu osadzily mieszane
dvluwium. ktorego grubosc jest wogole bardzo mala., ale cz^sto

znacznie wigks/.a. niz w dnliiiacli zaHwvlnin-^ilievjskich Karpat.

Rozmaitosd wyksztalcenia mieszanego dyluwium wewnatrz sudcc-kich

dolin bardzo dobrze poznad moina w dolinie potoka Helle kolo
Altwasser i Waldenburga. Przedewszystkiem zwraca uwage. w Alt-

wasser pagorek, zwany .,piaskowa. gora." (Sandberg), ktory tworzy
wyrazna. wynioslosc" terenu, wznosza.ca. sie. okolo 15 m ponad dnem
starej doliny (p. fig. 2.) i od dolu do gory sklada sie. z fluwiogla-

cyalnych utworow, a mianowicie z warstw piasku i zwirdw. W zwi-
rach materyat polnocny ma bardzo znaczny udzial i cz§sto znacho-

dza. sie. wielkie glazy skal krystalicznych; wsrod sudeckiego mate-
ryaiu najwazniejszym i najobfitszym skladnikiem sa. popekane i dy-
namieznie zdeformowane kwarce z karbonskiel] slepieticdw, docho-
dzace wielkosci pi§sci. Wspomniana wynioslo^c ma w poziomym
przekroju ksztalt eliptyczny i przedstawia kopiec (kame), usypany

K. i 1 h a c k , Vergl. Beob. an islandi8cheii i Gletscher-

162-164.
II.-I a str. 53. T
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z fiuwioglacyalnych utworow i). Poza tym kopcem zreszta. w okolicv

Altwasser i Waldenburga mieszane dyluwium nie tworzy zadnych

wypuklosci. ani tez nie okazuje tak wybitnie fluwioglacyalnego wy-
ksztalcenia. W licznych odkrywkach odslania sie mieszane dylu-

wium w grubosci najeigfauej 1—5 in 2
) i odznacza si§ wielka. obfi-

toseiq grubszego materyatu. ulozonego wsrod masy gliniastej tub

piasczystej s
). Piasczyste uyksztalcenie pochodzi najprawdopodo-

bniej z pewnego wsp.'ndzialania wody, ktore jednak musialo bye

nie zbyt silne. gdvz nie spotyka sie. wvraznego uwarstwowania, jak

w fiuwioglacyalnych utworach. Jak juz wspomniatem, co do ilo-

sciowej zawarf'.M-i grubsz.-gu niateryahi tutejsze d\ luwium mieszane

wcale nie ust§puj<- podkarpaekim zwirom mieszanym. Natomiast

jakosciowo rozni sir mieszane dyluwium u brzegu Sudetow

znacznie wiekszym, cz§sto nawet przewazaj^cym udziatem potno-

cnego materyatu. Tutaj zatem obfitosc grubszego materyatu nie moze

pochudzic z'preglacvainych zwirowisk rzecznych, ale jest wynikiem
tego, ze u podnoza Sudetow tody posuwaty sig po fiuwioglacyalnych

utworach (p. str. 44 i 45). Te zas powstaty pray bardzo znacznem

wspuldzialaniu biez^cej wody i dzieki temu zawieraja. wielki procent

grubszego materyatu. Przytem, jak mi Dr. Wysogorski zwracat

uwage. i sam miatem sposobnosc sie. przekonac, w fiuwioglacyalnych

utworach okruchy skat sa. ku gorze coraz obfitsze i coraz wiekszego

kalibru. Jezeli tedy pdlnocne tody, przyblizajaee sie. do brzegu Su-

detow, sunely sie. po powierzehni Huwinglacyalnych utworow, to

przytem mogty zabierad duzo grubszego materyatu do dennej mo-
reny. ktora nastypnie usadzity vvewnatrz sudeckich dolin.

Zachcwanie sie. wod, ptyna.cych z Sudetow, wobec wkroczenia

potnocnych lodow w doliny byto odmienne, anizeli w zachodnio-

galicyjskich Karpatach. Niektore szczegoly «rskaauj%, ze odptyw
wod. przynajmniej w cz§sci, znalazt droge pod lodami. Tak np.

kopiec (Sandberg) w Altwasser powstat wedtug wszelkiego praw-

d^xxlobieiistwa — podobnie, jak kopce (kames) wogdle — wskutek

fluwioglacyalnej akkumulacyi u wejseia jakiVgos tunelu, cia.gna.cego

sie pod lodami. Z drugiej strony nie brak takze oznak zatamowa-

nia odplywu wod przez lody. Wysterpowanie cier"

») Pod wzgledem morfologicznym .Sandberg- w Altwasser najlepiej zga-

. si t /. t. •/.«. ..Irumlinoidaini'-. kt.'.rc Iluhl.ur.l niedawno opisal. Por. G. D.

1! Ml., .ard. Driinilinoids of the Catatonk Folio. Ball, of the Amer. Geogr. Soc,

t. 88. 1906, »tr B&5 i n». .Ii-.lnakowo£ te drumlinoidy oprocz jednego tylko wy-
sh / u.l.r.vano z nieuwarstwowanych glar.v alriv-h utwurovv.

'

each zestawit Dathe. Geol. Beschreibung der Umgebung von Sal/J>ruun.

ldl. kgl. I'renss. geol. Landesanst., N. F. Heft 13, str. 168 i ns.

hiebosand" na mapie Dathego. Por.

Datbie, Qeol, Itarto der Umgobung von Salzbrann. Abhandl. kgl. Preass. geol.



nego ilu pod mieszanem dyluwium w dolinie gornego Bobra (Bober)

przemawia za tern, ze polnocne lody, zanim rozszerzyly sie. w do-

linie, zatamowaly odplyw wod *). W ostatnich czasach E. G. Frie-

drich staral siy wvkazar istnicnie d\v<>cb jezidr. zatamowanycb przez

potnocne lody, w dorzeczu Slajskiej Nisy 2
). Czy w okolicy Kamieica

(Kamenz), gdzie Nisa opuszcza Sudety, rzeczywiscie powstalo dylu-

wialne jezioro zatamowane, jest wobec powaznych zarzutow Leppli 3
)

jeszcze kwestya^ otwartq. Natomiast o wiele prawdopodobniejszem
wydaje mi sie. zatamowanic najnizsz<j czesci biegu Scinawy (Steinej.

odkrywkach, opisanycb przez Datbego 4
). Dzis it ten najlepiej wi-

dac w Scinawie Dulnej 5
),

gdzie odstoni^to go do glebokosci przeszlu

2 m. Jest on barwy szarej z rdzawymi nalotaini i miejscami cienko

warstwowany; pod wzglrdem prtri.^raticznyni przypomina wpraw-
dzie zupelnie dyluwialny il, ktory pujawia sir na mieszanych zwi-

racb w karpackich dulinacb (np. w dolinie Sanu), ale rozni si$

wiekszq niiaiszoscia. i nie lezy na mieszanem dyluwium. Dyluwialny
il kolo Scinawy Dolnej osadzil si§ bez watpienia w stojaxsej wo-
dzie, prawdopodobnie w jeziorze, ktore powstalo wskutek zatamo-
wania Scinawy przez wkroczenie polnocnych lodow w ujscie jej

ddiny. Czv gl'ina /. rzadkimi otnczakami sudeckich skal. ktdra po-

krywa il cienka, warstewka.. jest w istocie — jak Dathe sadzil —
lodowcowa, glina,, nie mog»; p.>twierdzic. <rdvz nie znalazlem w niej

polnucneixo matervalu. Ulina ta nu >/.< bv< : takze pdzniejszym utworera.

Powstanie "wysokiej terasy Z vvi"r..wej m-.zna najlepiej wytlo-

maczyc w zwiazku z zatamowaniem d-.liny Scinawy przez pdlno-

cne lody. Szerokie dno duliny Scinawy p..krywa bardzo nizka te-

rasa aluwialna. a ponad ma, wznosi sir stroma krawedz terasy zwi-

rowej Kilka dolow, w ktorych wydobywajq piasek w Scinawie
Sredniej (Mittelsteine) i Dolnej, doskonale okazuje budowy iwirowej
terasy na lewym brzegu. tutaj na przeszlo 15 m wysokiej. Najniz-
sz^ jej cz§sc twurzy zudona wo-szary piasek lub drobny zwir o nie-

rdwnej powierzehnij wyzsza zas cze.sc" sklada sie. z rzecznych zwi-

row duzego kalibru, ulozonych wsrod piasku, ktorych grubos6 wy-
nosi 8—12 m. Materyat gdrnej czesci terasy pochodsi niemal wy-



ta,cznie z dyasowych utworow (Botliegendes) oraz porfirow i dzieki

temu odznacza si§ ciemno-czerwonq, barwa., ktora juz z daleka wpada
w oko. Wsrod tych zwirow znachodza, sie. rzadko okruchy, polno-

cnych skal l
). W gor§ rzeki potnocny materyal si§ga az do Scinawy

Sredniej, gdzie vv jednym z dnlow w krawedzi terasy znalaziem

duza bute. krzemienia z baltyckiej kredy 2
). Zdaniem Friedricha

tylko dolna czgsc terasy, zbudowana z jasnych piaskow i zwirow,

osadzila si§ w zatamowanem jeziorze, gorna zas cz§sc miala powstad

dopiero po ustapieniu lodow :,

j. W takim razie jednak niepodobna

wyjasnid, ska,d wzi§Jy si§ okruchy polnocnych skal w gornej czgsci

terasy; z rozmycia -lacyalnycli utw >n3\v z iKwi^-cia nie pochodza^

skoro w okolicy Scinawy Sredniej i Dolnej stoki doliny powyzej

terasy sa, pokryte tylko miejscowyuu produktami zwietrzenia i gli-

nami, ktore bardzo dobrze sq odsloniete w kilku cegielniach. Wobec
tego raczej przypuscic" nalezy, ze zwirowa terasa jest resztka. roz-

leglego stozka naplywowego, ktory zostal usypany przez Scinaw§

w jeziorze, zatamowanem wskutek wkroczenia polnocnych lodow

w doling. Materyal polnocny wsrod rzecznych zwirow terasy dostal

sie. do nicb droga. sptawu przez oderwane bryfy lodu, plywajqce

w zatamowanem jeziorze.

Wplyw polnocnych lodow na odplyw wod z zachodnich Su-

detow nie koriczy sir na przytoezonycli sladach zatamowania

niektorych dolin. Jest bardzo prawdopodobnem, ze glebokie i ma-

lownicze jary, ktorymi potoki Helle i Salzbach przecinaj^ kom-
pleks karboriskich zlepiencow przed zlaniem sie, w rzeczk§ Pol-

snitz, powstaly dopiero w zwia.zku z wkroczeniem polnocnych

lodow w Zachodnie Sudety. Potoki te plyna. zrazu staromi. rozwar-

temi dolinami, a nast§pnie ponizej Solic (Salzbrunn) wkraczaja, od-

razu w krete i bardzo wa_zkie jary, zwane Fiirstensteiner Grund
i Salzgrund, ktore posiadaja, poprzeczny przekroj w ksztalcie V.

Dzieki bardzo stromym stokom jary te sa. w rzezbie Sudetow zja-

wiskiem zupelnie obcem i nie moga, z nimi isc w porownanie gleb-

sze nawet, ale bardziej rozwarte parowy potokow w gorach Sowich

(Eulenbirge) lub w obszarze dyasowych utworow {BotUnjcudcs) na

poludnie od w§glowego z i
_ =. Pomimo niewielkiego

okolicy wspomniane jary zblizaja. sig raczej do zwezo-

(Klammen) alpejskich potokow i tak samo powstaly

,) Pried rich, loc. cit.. *. 17.

cznyeh iv

tylko wie
.vlu-fiiwos ciami. Nadto okruchy polnocnych skal sq st<

i pojawia ja, sie tylko sporadycznie.
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skutek bardz

Sal/lmcii. lit >|.irn. '

zajecia swych dolin przez polnocne lody i utrudnienia odplywu,
musialy skierowac swoj bieg przez pas karboriskich zlepicrieow l

)

i wyztobily w nich krotkie a glebokie jary, ktorych mloda erozya
uderza w przeciwieristwie do preglacyal'nej" rzezby Sudet6w.

U brzegu Zachodnich Sudet6w neodyluwialna faza eoliczna

takiego znaczenia, co u karpackiego brzegu i poznstawila

stosunkowo tylko sk^pe slady. Zwarta pokrywa loessowa
nym Slqsku ku polnoey nie si§ga poza doling ^lqskiej Nisy 2

). Dalej

zas ku potnocy. wzdluz brzegu Zachodnich Sudetow niema juz gru-

bej, jednolitej pokrywy loessowej, ktoraby odgrywala morfologicznq
role, i szczelnic przvslaniala lnicszanc dyltiwium. Na fluwioglacyal-

nych utworach przy brzegu Zachodnich Sudetow widac bardzo cz§-

sto cienka. warstewke. zottcj - hn v: pudobna glina pokrywa w wielu

miejscach stoki sudeckich dolin, jak np. w dolinie Scinawy (Steine),

gdzie odslania sie zazwyczaj w malej grubosci (2—3 m) ponad
czerwonymi produktami zwietrzenia dyasowych utworow (NotHegen-
des). Gliny te bywaja, oznaczane na geologicznych mapach jako
loess lub loessowa glina (Loesslehm)
padkach powstaly przy wspoludziale
okazuja. charakterystyczne wlasnosci eolicznego utworu, a nigdzie
nie odgrywaja, jakiejkolwiek roli morfologicznej, gdyz nie posiadaja.

do.statecznej po temu grubosci ani tez ci^glosci. Kiedy u brzegu

zachodnio-galicyjskich Karpat gruba pokrywa loessowa lagodzi

przejscio z nizV'do gorzystego obszaru (p. str. 40), tutaj w braku
tego czynnika morfologicznego orograficzny kontrast sbjskiej rowniny
i wschodniego brzegu Zachodnich Sudetow. opadajqcych stromym,

stopniem, bardzo ostro wyst§puje
Grarsc szczegolow, ktore podalem o mieszanem dyluwium

u brzegu Zachodnich Sudet6w, okazuje w porownaniu z podkarpa-
ckiem dyluwium mieszanem pewne wspdlne rysy, ale zarazem
i wcale znaczne roznice. Roznic tych nie mozna inaczej tlomaczyd.

jak tylko przypuszczeniem, ze u brzegu Zachodnich Sude-
tow polnocne lody byly stosunkowo gr ubsze 3

)
i dluzej

si§ zatrzymaly, niz u karpackiego brzegu. Wieksza. grubosc
i dluzsze trwanie polnocnych lodow u brzegu Zachodnich Sudetow

yt zarowno na ich powierzchni, jak i we'

p<)hiocii.-<r.i mairrva'ii. /.oh. <«yt. iwapo
f,"

I Por. Gtirich, Geol. Uebersirhtskart. v,

)ie Vorgletscherung i



o(i

nalezy wedlug wszelkiego prawdopodobieristwa przypisac nast^pu-
jacym okolicznosciom.

1. Wzdluz zachodniu-^iilicv jskicli Karpat polnocne lody po-

siadaly czysto potudniowa, ekspozycy§, wskutek czego ich powierz-
chnia przy brzegu byla stromo nachylona, a grubosc

-

szybko ma-
lala (p. str. 19). Natomiast wzdluz Zachodnich Sudetow, gdzie brzeg
polnocnych lodow byl wystawiony przewaznie na SWW, ich po-

wierzchnia nie obnizala si§ tak szybko, ani tez grubosc nie zmniej-
szala sie. do tego stopnia, co u karpackiego brzegu.

2. W Zachodnich Sudetach neodyluwialna faza eoliczna nie

wystqpila tak silnie, aby mogJa przyspieszyc znikni§cie lodoV, jak
u brzegu zachodnio-galicyjskich Karpat.

3. Dla wyjasnienia malej grubosci polnocnych lodow w brze-

znych Karpatach nalezaloby takze i to wziac pod rozwag§. ze gory
kielecko-sandomierskie mogly bardzo latwo odegrac role, poprze-

cznej zapory, ktora utrudniala doplyw lodow z polnocy do zacho-

dnio-galicyjskich Karpat 1
). Przypuszczenia tego na razie nie mozna

uzasadnid, gdyz dyluwialne utwory w najblizszem otoczeniu gor

kielecko-sandomierskich sa. jeszcze za malo zbadane.

>) Zgadzalby si§ z tem fakt, ze podkarpackie dyluwinm mieszane dopiero
na poludnie od Przemysla, w dolinie Wiaru staje sie grubszom i przybiora flu-

wioglacyalne wyksztalcenie, jak u brzegu Zachodnich' Sudetow (p. str. H5).

TRESC.

§zykow lodowych w dolinach karpackich . . .

iv.m- -la/y. l>vluwi:ilno iJy . . .

iwazyi polnocnych lodow na hydrogratie brzeznyci
karpackiego brzegu w zachodniej Galicyi . .

brzega Zachodnich Sudet6w



Przyklad tworzenia si§ doliny
wskutek podziemnych zapadni^c

w W. Ks. Krakowskiem.
Podal

Walery Lozihski.

(Z 1-na rycina w tekscie.)

Wobec nie/.lic/.i'ii ycli jaskiri. ktore jurajskie wapienie skaliste

W. Ks. Krakowskiego kryja, w swem wn§trzu, uderza niemal zu-

pelny brak krasowych objawow na powierzchni tego utworu. Je-

dynem miejscem, gdzie spotykamy lejkowate zaglebienia na po-

wierzehni skalistego wapienia. jest okolica miedzy Sanka, a Czulo-

wem. Lejki te juz dawno zwrdcily na siebie uwage i zrazu uwazano
je za wynik wyplukania gipsu przez wode. Pdzniej dopiero uznano
za prawdopodobniejszy zwiajzek lejkow z podziemnemi wvdrazeniaini
w skalistym wapieniii i pogladowi temu nalezy przyznac najzupel-

niejsza, slusznos6 pomimo watpliwosci, podniesionych przez Zar^-

cznego *).

Na wschod od Sanki zaczyna sie krotka dolina, ktora naj-

pierw cia.gnie se rownolegle do drogi do Czulowa, a nastepnie

skr^ca sie. ku NE i ucbodzi do doliny Mnikowskiej. Dolinka ta

zaczyna sie. koto Sanki plytkiem i podmoklem zaglebieniem, ale

juz troche, dalej, na samej granicy chrzanowskiego i krakowskiego
powiatu staje sie glebsza, i tutaj znachodzi si§ w niej grupa kilku-

nastu lejkow, doskonale widoczna na szczegolowcj mapic-') Lejki

te, skupione g§sto obok siebie na dnie doliny, posiadaja. ksztalt soisle

okrqgly albo tez nieregularny, wielko& zai m/.maita. niektore na-

wet wcale znaczn^. Lejki o mniej regularnych ksztaltaeh zupelnie

przypominaja. doty (Pingen), jakie widzialem nad zanioelianymi



chodnikami w zaglebiu w^glowem Waldenburga. Do jednego z lej-

kow uchodzi miniaturowa. ale typowa dolina zaniknirta (B/iiidta/).

Nie ulega watpliwosci, ze lejki powstaly wskutok rozpuszczania

jurajskiego wapienia. ktorv prze/.iera poiniedzv nimi z pod zoltej

gliny. Zachodzi jednak pytanie, czy utworzyly "sie. wskutek rozpu-

szc.zaja.cego dzialania atmosfe-

&ar&tv?r*'ir\ l-v.

rycznej wody na powierzchnie.

wapienia. czy tez wskutek za-

^.^v* Y *.n/.%r *|£ padania sic pndziemnych wy-

r \
drazeri. Ktopnimvf mzpuszczanie

wapienia na powierzehni nn>zc

flfe
% wytwarzad lejkowate zagl^bie-

f. nia tylko wtedy. je/.eli atmoste-

fo
!J

ryczna woda nie zbyt pndk>>

odplywa. ale nigdy na dnie do-

-*itfjL? Jlfsi liny," gdzie odply'w wody po

=
~

deszczu odbywa sty szybko

Wlasnie zas nasze lejki znacho-

TvW 'if dza. sie. w samem dnie doliny.

Jiw Zm ktore w tern miejscu nie p"-

2W/V
l.l- siada jednostajnego spadku, jaki

IP
J; odpowiadalby erozyjnemu dzia-

1 £' laniu bieza.cej wody w stalym

kierunku, ale pizeeiwnie. bar

/^vW- B £ dzo nierownem uksztattewaiiien

vl^^ |^ zdradza przewazajn.cv wplyw

iS5T<I
pndzieinnyeb zapadnieo. \V<>be<

S 11 tego jest rzecza, pewna, ze na-

1 =
sze lejki powstaly podi 'iniK'

jaknp. lejki w,sn'»d dew<>iiskieg<

B^ wapienia na Morawach — wsku-

1
N \^i\ 1 tek zapadania sie. pndzicnmycl

1
wydra.zeri.

Zaraz ponizoj gnipy lej-

/\> ' \
^ -'

ki'iw dolina pogle-bia sig. a spa-

{ |iO^\'
§

dek staje sie. wi§kszym (rye. 1

)

*9^ ^N' xl " Po prawej stnuiie wznosza, sn
v

pionowe sciany skalisteg- wa-

N'agrmnadzenie tych ogrnmn ck br 1 nie iiiogl.) pmvstac wskutek p«»d

pienia, ktore zalamafo sie.
j
onad wydraieniem wcwmjtrz wapienia



ptywu, tutaj zas jej "charakter zmienia si§ "zupelnie. U zrodla po-

wstaje odrazu potok, a dolina przybiera juz czysto erozyjny cha-
rakter i niebawem Ia.czy sie. z Mnikowska..

Opisana dolinka jest doskonalym przykladern predyspozycyi
przez podziemne wydraienia *). Pojawianie sie. lejkow gesto obok
siebie ijedynie na dnie dolinki jest najlepszym dowodem.
ze jej poczatek jest wyznaczony przez zapadanie si§ podziemnych
wydrqzen. Nie trudno przewidziee. ze z czasein. wskutek dalszegn

post§pu rozpuszczania wapienia przez podziemna wode, i zalamywa-
nia si§ sklepienia wydraieri, dolinka znacznie sie. pogl^bi. Ponizej
lejkow juz sie. to stalo. Dolinka jest tutaj o wiele glebsza.. a jako
ostatni slad zapadni^c pozostalo zwalisko ogromnych bryl juraj-
skiego wapienia. By6 moze takze, ze i ostatnia cz^sc" dolinki po-
wstata kiedys tak sarao wskutek podziemnych zapadnie/*. ale pozniej

mechaniczna erozya potoka. powstajacego z wapomuanego zrddla.

usuneta juz wszelkie slady zapadnirr i nadala dolince nonnalnv
wyglqd.

W caJym, wybitnie krasowyin nbszarze jjipsow Pokucia i po-

ludniowego Podola doliny sa, wynikiem csyrfo meoh&qiosaej rrozyi
i tylko w jednem miejscu (w Olejowej Korolowcei mozna przypu-
szczad powstanie doliny wskutek zapadama sir pudziemnvch \vv-
draieri*). Tak samo tez w obrebie skalistego wapienia w W. Ks.

Kraknwskiem nasz przyklad tworxenia sie dolinki wskutek zapa-
dnied jest zjawiskiem zupelnie odosobnionem 3

). Szerokie pasmo
skalistego wapienia zawdziecza swoj malowniczy krajobraz. tak tra-

Timej odporne, ktore ulegaljb;
^od cenomariskim piaskowcem i

') „Subimposed u
,
jak si

*) Ob. Lozinski, Die



fnie sckarakteryzowany przez Ossowskiego x
), wylacznie mechani-

cznej denudacvi i erozyi. Intenzywna denudacya w paleogeriskira

okresie wyrownala powierzchnie, skalistego wapienia, na ktorej miej-

scami ocalaJy jeszeze ptaty gorno-kredowych utworow. Nast§pnie,

gdy erozya odzyla, wodj biez^oe wci§ty swe doliny w lekko fali-

sta. powierzchnig skalistego wapienia. kt 'tv na ich stokach odstania

sie, w malowniczych skalach. Wyzlobienie wiekszych dolin odbylo

sie. juz w mioceriskiej epoce 2
), mniejsze zas mogly powstad pozniej,

ale w kazdym razie byly gotowe przed dyluwialna. epoka.. Cz§ste

powtarzanie si§ wapiennyeli skal w ksztalcie obeliska, glowy cukru

i t. p., ktore — jak np. w dolinie Mnikowskiej — stercza. z dna

doliny i sa. od stokow oddzielone 3
),
jest dowodem, ze poglebianie dolin

odbywalo si§ stosunkowo bardzo szybko. Wielka obfitosc jaskiri

wewnatrz skalistego wapienia nie miala najmniejszego wplywu na

przebieg i post^p erozyi. Liozne jaskinie. ktorych otwory znachodza.

si§ w stokaeh, w najrozmaitszej wysokosci ponad dzisiejszem dnem
dolin 4

), zostaly odsioniete przez czysto mechaniczna, erozye, wod
biezacych podczas zlobienia dolin, a po czeici moze takle przy

pozniej szem przeobrazaniu skalistych stokow przez atmosferyczne
ezynniki.

») Ossowski, Jaskinie okolic Ojcowa. Pami§tnik Wydz. mat.-przyr. Akad.

., t. 11, 1885, str. 2 i 3.

*) Por. Tietzo, Die goognost. Verhiiltn. der Gegend von Krakau, str. 177.



usuwaniu sie gliny w Tymowej w brzeskim powiecie.

Podal

Walery Lozinski.

Usuwanie sic skalnego niateryalu na stwkaeh karpackich jest

zjawiskiem bardzo pospolitem, ktore niemal po kazdej slocie mozna
widziec w takich micjscach. gdzic rwacy prad biczacej wody wzera
Bie. w brzeg i podcina stok doliny. Zazwyczaj usuwajq sie. niewielkie

partye i nieraz nawet zupelnie uchodzq uwagi, chyba ze sumowanie
sie. mniejszyeh usuniec, powtarzajaoych si§ w pewn}'eh odst§pach
czasu. obejmie wreszeie wieksza. przestrzeri i spowoduje dotkliwa.

szkodej. Rzadziej natomiast zdarza si§
;

ze wieksza partya stoku
usunie sie. naraz, jeieli Bprzyja temu uktad i nachylonic nieprzc-

puszezalnych utworow karpackich na stoku doliny, podcietym przez

boczna, erozy§. Tego rodzaju \vi§ksze usuniecie zdarzylo si§ w po-

lowie pazdziernika 1899 r. w Krasnym Luhu kolo Zabiego, na stoku

Czeremosza. Xajswii/zszv za> przypadek usuwania sie stoku w wiek-

Olchowatego w sanoekim powiecie, zostal dokladnie zbadany przez

J. Blautha i R. Zubera *).

Przy kazdem usuwaniu siq skalnego niateryalu mozna wy-
roznid predyspozycve i podniete ilmpulsi -). Wo wszystkich znanych
dota.d usuni'eeiach karpackich p-dnirta bylo podciecie stoku doliny

przez boczna erozye. Zuprlnir odivbnem natomiast jest usuwanie si§.

a raezej splvwani'e' u'liuy j«-zvkaini po stoku. jakie z koricem lata

1908 r. widzialem w Tymmv.'-j, w brz.skim puwiecie. W ty.n przy-
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padku predyspozycya polegala na tern, ze pockyle zbocze jest po-

kryte gruba, warstwq niepraepuszczaliiej gliny. Podnieta, zas byla

nie boczna erozya, ale jedynie nadmierne przesiakniede gliny woda.

wskutek cz§stych i obfitych opadow atmosferycznych, jakimi za-

znaczylo si§ ubiegle lato.

Brzezne pasma karpackie na poludnie od Tarnowa i Brzeska

przewaznie pokrywa zolta, ciezka glina, ktora swoja, nieprzepuszczal-

noscia, wybitnie ' odroznia sie. od typowego loessu. W okolicy Grom-

mnika, Zakliczyna i Czchowa glina ta otula stoki tak grubym pla-

szczem, ze odkrywki starszych tit worow. a mianowicie ciezkowic-

kiego piaskowca i eoceriskieh ilow. sa nadzwyczaj ska,pe. Ta saraa

glina pokrywa rowniez stoki doliny niklego potoka, wzdluz ktorej

gosciniec z Gosprzydowej sehodzi do Tymowej. Wskutek obfitych

atmosferycznych opadow gruba warstwa gliny na lewym stoku

wspomnianej dolinki do tego stopnia przesia.kla wod^, ze nie mogla

dalej utrzymac si§ w rownowadzo pa pochytem zboczu i jak gesto-

ptynna masa zaczeja splywac" strumieniem, na kilkanascie metrow
szerokim. ktory wyszukal sobie najlepsza, droge. w malej debrze,

zarosnietej krzakami. Rye. 1 i 2 przedstawiaja. widok strumienia

gliny wedlug fotograficznycii zdjrc, ktorych dokonalem d. 2 wrze-

snia'l908r. Doktadne pofozeun-'nn szezegolowej mapie i) oznaczam
w ten sposob: okolo 1 km na NWW od karczmy (284) u zbiegu

goscincow z Brzeska i z Lipnicy, a okolo 1/2 km na S od A 337.

Gdy sie patrzy z pewnej odleglosei. zjawisko to jest najwierniej-

szym modelem lodowca. Miejsce, z ktorego wsrod ornego pola nsuwa
si§ glina, otoczone pionowa sciana. wyglada jakby lodowcowy cyrk.

a zesuwaja,cy sie. stqd strumien gliny zupelnie przypomina jy-

zaczelo sie. w czerweu i stopniowo doszlo do takich rozmiarow. w ja-

kich widzialem i fotografowalem to zjawisko d. 2 wrzesnia 1908 r.

Odnioslem przytvm wrazouic. zr usiiwanie sio uliny jest jeszcze

w pelnym toku. Powierzchnia strumienia gliny byla pocieta g§ste-

bruzdami. po ktorych mozna bylo pozn
J si§ gliny odbywalo sie. schodkami <ta//rl ,-liy). Wskutek tego

strumien gliny skta<ia .-;< wla-ciwie z niezliczonych schodkow (Stctf-

feln), pokrytych scierniskiem. Miejsce bowiem, gdzie glina zaczeja

sie zesuwa'c 'i splywac na dol, bylo dotad ornem polem i zasiane

<.. XXIII
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mit.'tvm stoku. i mial koniee \va

Opisane zjawisko splywania rozmoknietej gliny po zboczach
przedstawia najzupeiniejsza, analogic z t. zw. „frane u

, ktore nadzwy-
czaj cz^sto zdarzaja, si§ wsrod „tuskowych" ilow (argille scagliusc)

w polnocnym Apeninie, rowniez wskutek nadmiernego przesia.kni§cia

woda,, i tak samo swym ksztattem zupelnie przypominaja. lodowce l
).

Poniewaz zjawisko to nigdzie nie powtarza sie. w takich rozmiaracb,

jak w Apeninie, i tutaj tez najlepiej je poznano, przeto mozna wy-
raz vfrana

u przeniesr d<> polskiej tenninologii i ..tranami" nazy-
wac strumienie gliny, splywajace po zboczach jedynie wskutek nad-

miernego przesiqkni^cia woda, 2
), bez zwiqzku z podcinaniem stokow

przez boczna. erozy§.

1
)
G. Braun, Beitrage zur Morphol. des nordl. Appennin. Zeitsch

f. Erdkunde zu Berlin. 1907. Str. 441-442, 510 i nst.
2
)

Prof. W. Szajnocha zwraca mi awagg, ze podczas wycieczki
sniu 1906 r. zauwazyt na haldach szybu solnego w Delatynie zupehiii

splywanie zwietrzalych lur



Kilka uwag o powstaniu nizowych jeziorek.

Walery Lozinski.
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wiele bardzo malveh i wiekszyeh zaglebien o stromych scianaeli

a ostrej krawedzi, najczeiciej wypefnionych jeziorkami *). Ryciny
tych zaglebien *) okazuja. zupelna. analogie. z nizowemi jeziorkami

(Soelle).

Rowniez podczas fluwioglacyalnej akkumulacyi. ale w calkiem
odrebnych warunkach. tworzq si§ partye martwego lodu w Island}^.

Jezeli pod lodarni zdarzy si§ wybuch wulkanu, wowczas wskutek
gwaltownego topnienia pmvstaju olbrzymie strumienie wody (t. zw.

joL-nJhlaitpu ktore spiawia ja duze odlamy, a nawet mate gory lodu
i osadzaj.'i je ponizej lodowcow wraz z ogromna, masa. piasku i t. p.

Wskutek powolnego topnienia wielkich bryl lodu, pogrzebanych
wsn'd piasku. tworza. si§ kotlowate zaglebienia. dochodzace do 10 m
w srednicy, a do 4 m glebokosei. Mnostwo takich zaglebien. czesto

wypelnionych woda., znachodzi sie. na powierzchni piaszczystycb osa-

dow, ktore powstaly podczas fluwioglacyalnych wylewow, spowodo-
wanych wybuchami wulkanow 8

).

Powyzsze przyklady okazuja. tworzenie sie. zaglebien wskutek
topnienia martwego lodu. pokrytego przez szybka. fluwioglacyalna.

akkumulacye.. Przyklad Islandyi, gdzie proces ten odbywa si§ w cal-

kiem odrebnych warunkach, nie ma ogolnego znaczenia. Za to bar-

dzo waznem jest tworzenie sie. zaglebien na powierzchni fluwiogla-

^

Talnych utworow w Alaszce
,
gdyz w tym przypadku lod przed

~~'""iem zostal pokryty przez normalnie szybka. fluwioglacyalna.

ulacye> W taki sam sposob nalezy sobie wyobrazic powstanie

maiycn zaglebien na powierzchni dyln \vi ilnveli piiskow fluwiogla-

cyalnych, jak np. w Stanach Zjednoczonych 4
). Na naszym nizu.

gdzie jeziorka znachodzq sir przewaznie wsrod dyluwialnych pia-

skow 5
). powstanir malvi'li k tlin z wyrazna. krawedzia. (I. typ) ro-

wniez ttumaczyc nalezy topnieniem martwego lodu, ktory zachowal
sie. dzieki pokryciu przez szybka. fluwioglacyalna akkumulacye. Je-

zeli natomiast jeziorka I. typu pojawiaja. sie. na powierzchni lodow-

cowej gliny, jak np. kolo Grodziska na naszym nizu i w wielu

nki'licaeli niomieckiego nizu. to nalezv s/.ukar analogii u brzegu

na w Alaszce, albo u "brzegu lodowej tarczy Vat-

slandyi. w tych bowiem przypadkach martwy lod

stopien

akkum

' w Ish



jest pokryty nie fluwioglaeyalnymi utworami, ale morenami. Wy-
st^powanie martwego lodu pod pokrywa. morenowego materyalu
mozna tylko tem tlomaezyc, ze podezas topnienia lodu nagromadza

powierzchni zawarty w nim materyal skalny moreny we
wnetoznej i wreszcie tworzy dostatecznie gruba. powloke. ochronna-,

pod ktora, dalsze topnienie lodu odbywa sie. bardzo powoli, a na-

wet raoze przez pewien czas zupelnie ustac.

Ze martwy lud pod skorupa. skalnych okruchow moze sie. za-

chowac przez dluzszy czas, dowod tego znalazl H. Spethmann w Is-

landyi. Luzne produkty wulkaniczne. wyrzucone z t. zw. Krateru
Rudloifa podezas wybuchu w 1875 r., przysypaly iSnieg na dnie za-

gl§bienia Askji kilkumetrowa. warstwa,. Pod ci^zarem pokrywy po-

piolow i bomb snieg zamienil si§ w poklad firnu, a miejscami nawet
lodu. na pare, metrow gruby l

). Po przeszlo 30 latach H. Spethmann
stwierdzil, ze poklad firnu pod warstwa, wulkanicznych produktow
przewaznie dotard si§ zachowal 2

). Gdzie zas firn juz stopnial, po-

wstaly na powierzchni pokrywaj^cej go warstwy wulkanicznych
produktow zagl^bienia, najzupeiniej przypominajace male jeziorka

(Soelle) wsrod naszego i niemieckiego nizu 3
). W tym przypadku

zatem wybuch wulkanu niejako dokonal eksperymentu na wielkq
skal§ dla okazania, jak powstaja. zaglebienia wskutek topnienia
lodu, ukrytego pod warstwa, luznego materyalu skalnego.

Przypuszczenie, ze male zaglebienia o wybitnie krasowym
ksztaleie na powierzchni glacyalnych lub fluwioglacyalnych utwo-
row powstaly wskutek stopnienia martwego lodu, bylo zawsze o wiele

prawdopodobniejsze, anizeli eworzya F. E. Gein'itza. Wobec naj-

nowszych spostrzezeri, ktore poprzednio omowilem, jest juz rzeeza,

nie prawdopodobnq, ale udowodniona., ze krasowe zaglebienia na
powierzchni dyluwialnych utworow zarowno na naszvm nizu. jak
i wszedzie w analogicznych warunkach, a wi§c takz'e na niemie-
ckim nizu (Soelle) i t. d., powstaly wskutek topnienia martwego
lodu. Jest to bowiem jedyny sposob tworzenia sie takich zagl§-

bieri, ktory mozna obserwowac takze w obeenej dobie i to w wa-
runkach, najwi(jcej zblizaja.cych sie. do tych, jakie nalezy sobie

wyobrazac w brzeznych okolicach d\ Im m ilnj <-h
'

I dow polnocnych
Na potwierdzenie natomiast eworzyjnego dziafania wody nie mo-
znaby przytoczyc" zadnego aktualnego spostrzezenia. Znane sq, co

') Luzne produkty wulkaniczne nio stopily suiega, na ktorego povvierjehnie
opadaiy, zapewne wskutek tego, ze po wyrzuceniu w drodze przez ntmosfere. do-

26. >rr il7 i «8



prawda. liezne [.rzvklacly lnrlnwcwvch mlvn.'-w. wydnizonvch pm-z
wirowv ruch -la/.mv. ;,!<> zaws/e tv'lku w'litej >k:.lc. Wsrdd lu-

znvc'h natomiast iiUymi^v d vlmvialnvrh zesuw;, si,- do mJvna h>-



Zbiory L. Zejsznera z kieleckiego dewonu

Prof. Dra Jozefa Siemiradzkiego.

; dwiema tablicami).

Jakkolwiek Giirich w swojej pracy o paleozoicznyck utworach
Krolestwa Polskiego podal bardzo obszerna. monografie. paleontolo-

giczna. tych utworow, praea ta jednak nie wyczerpala calkowicie
bardzo bogatej fanny kieleckiego dewonu. Rozporzadzajac orygina-
lami zbiorow Zejsznera, wsrod ktorych znalazlo sie. wiele form
Gtirichowi nieznanych, lub zachowanych w znacznie lepszych oka-
zach, uwazam za wlasciwe oglosic liste, skamiclin Zejsznerowakiego
zbioru, znajduj^c)-ch sie. w Mnzenm im, Dzieduszyckich we Lwo-
wie, jako uzupelnienie monografii GUricha, niezb§dnej zreszta. dla

kazdego, zajmujacego si§ geologic kieleckiego dewonu.

Anthozoa.

1. Cyathophylum heterophyllum E. H.
,Ml

' Ci/athophi/lhim l,i/poc,-((fer</<»-i>it Gf. l'etn-f Germ, t o. fg. la—b.

fttum Milne Edw. e. Haii. [ues str. 367,
tb. 10, fg. 1.

Astrothylacus giganteus Ludwig, Palaeontographica, tb. 56, fg. 1.

str. 19.

str. 805, tb. 5. fg. 5.

Iriolepis, el veaicukmim Ouenstcdt Korallen, tb.

158, fg. 32, 33, 38. tb. 159, fg. 25, 26.

Rheinlande u. Westpha'lens str. 83.

str. 59, tb. 5. fv |. .;i, ,!,', c. tv/l, 5-12.
L895. G. heterophyllum Giirich, Pal&ozoicun. ii ,. - \\U _ hirge. str. 155.

" ' ofrrophylhw, i (J. Ilormn i Z^js/.m r ,,„ coll.



Duzy walcowaty koral o eliptycznym przek
(septa) bardzo nieregularne. Przegrody 1-go rzedu w
kti srodkowi zwijaja. sie. w lewo. tworzac falszyw\
nie korala natomiast niknq poured gaj.iczastej tka

drugiego rz§du o polowe. krotsze od pierWBzorzedn

obwodowi kielicha i przecinaja,c scianki, oddzielaja.ee sie. od sqsie

dniej przegrody, pod ka.tem zblizonym do prostego. W przekroji

podluznym p§cherzyki ukladaja. sie. wachlarzowato. od obwodn ki

srodkowi kielicha. Polowe; wewnetrzna zajmuja bardzo nieregular
nie pokr§cone. lejkowato ulozone przegrody poprzeczne. Sciana ko
rala cienka, z mocnemi obraczkami przyrostu i licznemi obraczko
wemi przew§zeniami w odst§pach 2-centymetrowych. Kielicb lejko

waty ma ^rednic^ okolo 1

—

x
/j cm PrzY srednicy calkowitej 6 cm

Skaly. Sitka — oryginaly wymienione w rozprawie Zejsznera
O rozwoju sredniego ogniwa ibrmacvi dewonskiej pomiedzy Grze
gorzewicami a wioskam'i Skaly i Zagaje (str. 11).

2. Cyathophyllum obtortum E. H.

Gatunek ten. niedostateeznie przez autordw opisany. znajduj<

sie, w zbiorze Zejsznera w przepysznym okazie. dozwalajacx in oph
ten uzupelnic: Koral nalezv do grupy C. heterophijlliun

,
posiad;

jednak pewne znamiona bardzo charakterystyczne. obce innym po-

krewnym gatunkom. Koral walcowaty. pow ierzehnia podfuznie praz-

kowana. Septa w liczbie okolo 70 dziela. si§ wyraznie na dwie se-

rye. Septa piervvszorz^dne si§gaja <l< srodka kielicha i sa, w nin

zwiniete w lewo. Septa te od polowy irednicy ku obwodowi gru-

bieja, w sposob bardzo eharakterystyezny, przez pokrycie z obu stror

plytkami zbitej stereoplazmy. zweza jaeemi sir zarmvno ku obwo-

dowi jak ku "srodkowi kielicha. wskutek czego septa przybieraja

w przecietiu ksztalt wrzecionowaty. Septa drugorzedne nie siegaja

do srodka. sa. cienkie i jednostajne. Przegrody poprzeczne pomie-

dzy septami sa_ odmiennie wvksztalcone. niz u ('. htteroj^i/f/^m.

a mianowicie stoja. zupelnie prostopadle do septmv w liczbie okolo 15

przegrod widac tvlko pomiedzv septami pojedvuezy szereg okradych

pVfherzvkow.

Skaly.

& Cyathophyllum heterophylloides In eh



W podluznym przekroju tkanka u-.-jbczasta. zlozona z pierscieni

okr.igtych, malo tylko wydluzonych pecherzykow, zajmuje nieco

wiecej niz polo\ve_ srednicy. \V srodkowej czt^ci kielicha dna re-

gularnie poziome. przechodza. niekiedy stopniowo w gabczasta. tkaflke.

obwodowa.. Granica srodkowej cz^sci wypelnionej dnami poziome mi.

i zewnetrznej — gabczastej, zazwyczaj ostro zaznaczona. Kielich

plvtki. o ptaskiem dnie, zajmujc cokolwiek wiecej niz polowe. Sre-

dnicy. Septa proste, w srodku malo tylko zwiniete, na obwodzie

bardzo grube, zwgzaja, sie. klinowato ku .srodkowi do polowy swej

dlugosci. potem naraz sa. cienkie. Septa drugorzedne znacznie od

pierwszorzednych krotsze, rzadko przekraczaja. polowy dlugosci

tamtych. Na przekrojach poprzecznvcli widar geste listewki pio-

nowe na septach, tvvorzqce w przekroju spolsrodkowe pierscienie.

Od C. heterophyihm ze irodfcowego dewonu rozni si^ ten gor-

nodewoiiski gatunek znacznie mniejszem zwini^ciem septow pierw-

szorzednych w Srodku, oraz obecnoscia. listewek septowych.

Brzeziny, gorny wapieri koralowy.

4. Cyathophyllu

dzy Grzegorzewicami a wioskami Skaly i Zag-aje. str. 11.

1896. C. vermiculare var. polonico Gurich, 1. c. str. 159.

Ksztalt korala wysoko stozkowy. Septa pierwszorzedne w licz-

bie okolo 40, proste, zwijaja, si§ w Srodku w falszywy slupek, wy-
pelniaja,cy calq cz§sc srodkowa,. Grubosc tego slupka wynosi */i

srednicy. W przekroju podluznym srodkowa ta ezeic korala przed-

stawia sie. w postaci pionowych. wezykowato t'alistycli prazkbw.

Pecherzyki wewiivtr/.iiej tkanki przylegajq bezposrednio do slupka,

sa. wielkie. ukosnie w dol skierowane; na obwodzie widac" warstwe;

zewn^trzna. poziomych pecherzykow; reszta ich natomiast uklada sie,

w lejkowate warstwy. Ukiad poprzccznych przegrodek pomi§dzy

septami ten sam co u ('. hticrophijUnw. Septa drugorzedne bardzo

krotkie i cienkie.

Skaty, Sitka.

o. Cyathophyllum quadrigeminum Gf.



6. Cyathophyllum sp. nova aff. anisactis Freeh.

Najblizszy gatunkowi C. anisurti* Freeh (Mitteldevon str. 76.

tb. 7, fg. 14), od ktorego rozni si§ wiekszymi roxmiarami oraz
stabszem wyksztafceniem septow drugorzednych. Septa pienvszo-

rzedne sa. w srodku kielicha zwiniete, gdy u C. anisactis sq one
zupetnie proste. Rownic blizkini jest C isactis Freeh (Mitteldevon
str. 75, tb. 1, fg. 7; tb. 2, fg. 13—19), u tego jednak septa obu
rzedow sq, rovvnej sily; septa podobnir jak u naszej formy w srodku
zwiniete. Koral tvvorzy krzaczyste kolonie o kielichach okolo 1 mm
sredniey. Kielichy sa, bardzo glebokie, o pionowych brzegach i pla-

skiem dnie, sciana cienka, podluznie praikowana; septa pierwszo-

rzedne w liczbie 20 mocno w srodku zwinirte. septa drugorzedne
bardzo krotkie, widoczne jedynie na obwodzie kielicha. W prae-

jach poprzecznych takowych brak. W przekroju podluznymk,.j..

..i ac g§ste dna, zajmuja.ee l
/g sredniey,

gore, pocliylonych p^cherzykow.
Zyznow, Radzimice: gorny wapien

Cyathophyllum basaltiforme A. Rom

Kolonie zlezone z wielokatnveh. nierownej wielkosei oi

drobno zygzakowata wskutrk iiaprzemianleirlego poluzt-nia s

w dwu przvlc-lvcli osobnikach. Sivdniea kirliehow ninicjsz

u C. hexago/nni/. Kie :

icliy glebokie. septa bard/... nizkie. \V \>

cznym przekroju widae' laezaee septa pomiydzy soba. \v p
eienkiei siaiki seiany pedierzykuw ubwodowej warstwv gabc;

W przekroju podluznym widac bardzo g?ste poziome dna. v,

niaja.ee l

2 sredniey, na obwodzie zas podluzne peehurzvki

ostrym katem skierowane w gore. Budowa wewnetrzna zazw

u-skutek wvpelnienia kaleytem malo widoezna. Sej)ta w li

o6 — 42. ez^stokroe pogiete i pokruszone". Septa pierwszorzedn

^iegaja do srodka. Septa drugorzedne krotsz-. zwlaszcza za n

Wszystkie septa sq, na obwodzie silnie zgrubiale.

Zyznow, gorny wapien koralowy.

8. Cyathophyllum laxum Gur.



przekraczaja, pierscienia stereoplazmy, oddzielajacego zewnigtrzna.

ga.bczastaj strefe. od srodkowej czeici kielicha. Liczba ich wynosi 18.

Septa drugorzedne zanikte, zaledwie tu i owdzie slady ich na brze-

gach kieliehow widoezne. Przekroj podluzny wykazuje liczne i geste

dna poziome, bardzo prawidlowe. brzegami swymi spadaj^ce na dol,

na obwodzie zas wa.zki pasek drobnych, ku gorze ukosnie skiero-

wanych pecherzykow.
Marzysz. Brzeziny, Galgziee, Zyznow. Gorny wapieri koralowy.

9. Cyathophyllum Sedgwicki E. H.

1851. C Sedgwicki E. e. H., Polyp, palaeozoiques, str. 387.
1853. Id., British fossil corals, str. 231, tb. 52, fg. 3.

1885. G. Sedgwicki Freeh, Korallen d. Oberdevon, str. 42, tb. 4, fg. 6.

G. boloniense Zejszner (in coll.).

Polyparium plasko rozpostarte, wskutek zwietrzenia skorupy
zachowane zazwyezaj w stanie odlewu tak, iz widzimy na plaskiej

powierzchni nieregularnie wieloka_tne osobniki 1— i*/s cm sre-

dnicy, z wystaja.cym posrodku plaakim guzikiem, okolonyra przez
piytki rowek, obwod zas i septa przedstawiaja, sie w postaci wkle-
slyeh bruzd. Septa w liczbie okofo 44, na obwodzie zazwyezaj
lekko skrzywione. Septa pierwszorz^dne cokolwiek grubsze i mato
dluisze od drugorzednveh. Od < . hasaWjonm rozni si§ wiekszymi
i nieregularnymi kielichami, wieksza. dlugoscia^ septow drugorz§-
dnycb, wreszcie obecnoscia. na septach listewek podluznych, ktore
w poprzeeznym prfcekroju widoezne sa w postaci wystajacych dro-
bnych zabkow. C. boloniense ma septa cierisze, jednostajnej dlugosci.

Wietrznia, Brzeziny; gorny wapieri koralowy.

10. Cyathophyllum caespitosum Gf.

Pospolity i szeroko rozpowszechniony ten gatunek wyst^puje
w Polsce w kilku odmianach. znamionujuevcli nieco odmienne po-

ziomy. Odmiany te wyroznil Gtirich w swej monografii paleozoicz-

nych warstw Polski:

a) C. caespitosum var. striata: SkaJy, Cza_stkow, Pluczki. La-
bedziow;

h) C. caespitosum var. breviseptata Giirich: Osiny. tabedziow,
Sitka, Radzimice, Brzeziny;

c) C. caespitosum var. tenuis' Gur.: Cza,stkow, Checiny, Sitka;

d) C. cae&pitomm var. Kadsnelniae Giirich: Skiby, Belno. Brze-
ziny. Kadzielnia.

11. Cyathophyllum ceratites Gf.

a) var. typica.



tej odmiany.

Skaly.

c) var. marginata Freeh. Septa wystaja, ponad kielich.

Skaly.

12. Cyathophyllum dianthus Gf.

1826. C. dianthus Gf., Pet. f. Germ. str. 34, tb. 16, fg. 1 a, b, c. d.

1855. C. Roemeri E. II., Brit, devon. corals, tb. 50, fg. 3.

1866. Astro,- ,. ig 1. c. tb. 52, fg. 4.

Taeniodendrolopas rugosa Ludwig ibid. tb. 63, fg. 2.
" " <Hanthus Freeh, Cyathoph. n. Zaphrentiden d. Mitteldevon, s

fg- 1-6.
1896. C. {Ceratophyllum) dianthus Giirich. I. c. str. 164.

Dwa male okazy z korzonkowatymi wyrostkami na spodzie.

Kaclzielnia.

13. Cyathophyllum Llndstroemi Freeh.

1896. C. Lindstrdmi Tar. minor Giirich, 1. c. str. 165, tb. 3, fg. 5.

Ulamek nieregularnie pokreconego. walcowatego korala z mo-
cnymi kolankowatymi pier.seimiiami przyn stu. cienkimi prazkami

przyrostowymi na podluznie pra.zkowanej powierzehni, o cienkieh.

nieregularnych, niedochodza.cych do srodka septach, odpowiada opi-

>owi Giirieiia oraz figurze (j'iia tb. 1 Frecha (Mitteldevon).

14 Cyathophyllum bathycalyx Freeh.

18*6. C. bathycalyx Freeh, Cyathophylid. o. Zaphreatid. d. Mitteldev. str. 67.

—
,

'„
, r ',

(J.ir'ich, 1. c str. 167.

Koral pojedvriczy. w ksztalcie krotkiego i grubego rogu. Sciana

prazkowana. prax'ki p'odluzne przeciyte lioznemi eienkiemi liniami

przvrostuwomi. \V podluznvm przekruju widzimy. iz cale niemal

gdy zewn§trsma strefa gqbezasta ma zaledvvie 2-4 mm szerok«.sei.

Pecherzyki tej strrty sa ulozom 1 w 2- o nieregularne szeregi. >qmi

pierwszorzedne nie dochodza. do srodka kielieha, septa drugorze/lne

krotkie nie przekraczaja. ku srodkowi wewn§trznego obwodu pier-

M-ienia -abezasti'j stemplaziuv. L'klad septuw. kt.'rych Iiezba wyn. >i

okolo 60, niewvraznie pmrzastv. I'ac/.k ..wanie wrwnatrz kichdia

widoczne na okazie najdluiszym. 6 cm dlu-im. a 8 f> szerukim.

Skaly.

15. Cyathophyllum angustum Gur.



naiblizszy waleuwatej odmniny <". ccratitcs.

pivizkowaiia. s.-pta pit-rwsz. .rzedne w liczbie

bardzo krotkie, nikna, wsrod gabczastej tkanki obwodowej. zlozonej

z 2— 3 szeregow duzych. nieregularnie okra,glych pecherzykow

(u C. ceratites sa. one bardzo regularnie polksiezycowate, wypukla.

strona, ukosnie ku srodkowi i ku gorze zwrocone). Dna grube, nie-

zwykle gesto sci&iiete; Da przestrzeni 10 mm naliczyc ich mozna
przeszJo 20. Dna te zajmuja, 8/4 szerokosci podluznego przekroju,

rozszczcpiajac sig aiekiedy wacolarzowato. i sa, ostro oddzielone od

gabczastej strefy zewnetrznej.

Sitka, Skaly.

16. Cyathophyllum gioanteum Les. var. corniformis Gur.

Pod nazwa. powyzsza, opisat Giirich koral ze Skal. ktory za-

licza do grnpy C nutn-nri/sfis I-'rrrlia. Okaz znajdujaey sie w zbio-

rze Zejsznera zgadza sie, z opisem i figurami Gtirich a. jednakze

opis ten wymaga uzupelnienia: Koral w ksztalcie rogu. dhigi 30,

szeroki 20 mm, odznacza sie, niezwykla. krotkoscia. septow drugo-

rzednych, ktore nie przechodza, 2— 3 mm dlugosci. Septa pierw-

szorz^dne n osobnikow do 15 mm srednicy maja, przebieg bardzo

nieregularny, wykazujac wyrazny nktad pierzasty i tendency^ do

zwini^cia w lewo, jak to podaje Giirich w swoim opisie. W prze-

kroju podluznym osubnikuw tej srednicy niema wcale prozni srod-

kowej; caty kielich wypeJniajq,' grube septa. W pozniejszym wieku
tworzy sie, wewnatrz korala walcowata proznia, zajmujaca blizko

polowe. srednicy, wsrod kt6rej na podluznym przekroju widac za-

ledwie slady zrzadka rozrzuconych poprzecznych denek. Na wierz-

chu kielicha czeic septow pierwszego rzedu dochodzi, jak u C.

heterophyllum, do srodka, wytwarzajqc przez skrecenie w 'lewo swo-

ich koncow lejkowate zaglebie. okolo 6 mm Srednicy majaee. Inne

septa, zlekka skrecone, nie dochodza, do srodka. la,cza_c s'iy z dluz-

szemi septami w rozmaitej wysokosci. Septa drugorzedne bardzo

krotkie. Liczba septow pierwszego rzedu wynosi okolo 40; septa

sa. grube. obtozone obustronnie listkiem litej stereoplazmy. Tkanki
gabczastej widac bardzo mato: tylko tu i owdzie ukazuja. sit; duze.

jajowate p^cherze, zwykle nikna, one jednak w wvdzielonej mask'
litej stereoplazmy.

Skaly. Lagow.

Cyathophyllum (lilothivphyllum) skalense Gu



Pospolity w marglach koralowych w Skalacb. Korale luznt

w ksztalcie krotkiego rogu lub prawie walcowato wydluzone. cze

stokroc nieregularnie pokrecone. Na zewn§trznej scianie widae siln<

obraezki przyrostowe, cienkie takiez pra.zki, oraz wyrazne zebr;

podluzne. Pierzasty uklacl septi'.w zawsa' bardzo wyrazny. Dno kit-

licha prawie plaskie: w srodku jeg<> plvtki. okra.gly dolek. prz;

ktorym septa sig koricza.. Krotkie septum glowne lezv w niewiel

kirn dolku na wypuklej stronie korala. Dlugosc" okazow walcowa
tycb doebodzi do 30 mm. srednica do 11 mm. okazv stozkowe s;

krotsze (15-20 mm) i szersze (15 mini AV przekroju poprzecznyn
septa pierwszorzetlne w liczbie 21- 23. proste i dose grube. zwe
zaja sic klinowato ku srodkowi. pozostawiajac w smdku kielioh;

Ys cze.se srednicy u^olna.. Septa drugorzedne u doroslych bardz<

krotkie. guziczkowate, u mlodych nieco dluzsze, zawsze jednal

przynajmniej dwa razv krotsze od pienvszorzednyeb. Pecherzyk
wewnetrznej tkanki okragle. wielkie. zazwyczaj malo widoczm
w przekroju. zwlaszcza u os^bnikow posiada jacveh grubsze septa

Przekroj podluzny wykazuje bardzo szcrokie dna poprzeczne ki

gorze wypukle w ten sposob. iz od plaskiej czesei srodkowej. zaj

mujaeej okolo polowy srednicy. dna spadaja. ku obwodowi stroim

na dol. Una te leza^ dose gesto przy sobie i sa bardzo regulana
Na obwodzie wazki pasek. zlozeiiv z 2- o pierscieni wa.zkich i dlu

gich pecherzvkow.
Skaiy, Sitka, Labedziow.

18. Cyathophyllum helianthoides Gf*. mat. philocrina Freeh.

1886. Freeh. Mitteldevon, str. 56, tb. 4, fg. 1-4.

Jedyny okaz ze Skat posiada wszystkie znamiona <
'. hiiuut

thokies. Koral. o przekroju nieregularnie eliptyeznym. posiada we
wnatrz obwoda kielieha mlody pa_czek. Septa w liczbie 44 (mnie

niz u typowej formy). Septa pierw.sznr/.edne bardzo cienkie docho

dza* do' srodka. septa drugorzedne o polowe. krdteze; wszystkie si

falisto powvginane. na obwodzie grube. ku srodkowi szybko sit

zwe/.aja. Listewek septalnycb na poprzecznym przekroju nie widae

19 Cyathophyllum tinocystoides Gurich.



szorzednych. skrgcone w lewo, si§gaja. do srodka. Wazkie przerwy
miedzy septami wypelniaja, g§ste pe-cherzyki, ktorych w kazdej
przestrzeni miedzyseptalnej jest tylko jeden szereg. Natomiast na
figurze GUricha wyksztaleenie septow jest anormalne, a septa od
polowy srednicy ku obwodowi ulegly resorbcyi. Mocne listewki
septalne w liczbie 15—20 na kazde septum sa. widoczne.

Sitka, Skaly.

20. Diphyphyllum intermedium Giirich, 1. cit. str. 188, tb. 2, fg, 4.

Rodzaj Diphyphyllum w popravvnem okresleniu Frecha obej-
muje formy zblizone po rodzaj u Amplexus brakiem gqbczastej tkanki
obwodowej, lecz posiadaja.ce wewn§trzny pierscien stereoplazmy,
odgraniczaj^cy strefe, poza ktora, nie siegaja. septa drugiego rzedu.

Koral cienki, walcowaty, dlugi 20 mm, o srednicy 5 mm, ro-

baczkowato pokr^cony. Otwor bardzo plytkiego kielicha dobrze za-
chowany, wykazuje dno kielicha zupelnie rowne i plaskie, okolone
pierseieniem okolo 1 mm szerokim, utworzonym przez krotkie
l stromo ustawione septa w liczbie okolo 20. Septow drugiego
rze-lu brak zapelny, bo niema ich nawet na pra_zkowanej scianie
zewn§trznej korala. Sciana grubo podluznie i cienko poprzecznie
pra_zkowana. W podluznym przekroju widac poziome dna bardzo
prawidlowe; liczymy ich okolo 20 na przestrzeni 10 mm. Dna te
przekraczaja, wewnetrzna. sciane. kielicha. Ziilamnjac sie, w obwodo-
wym pierscieniu silnie na dot ku scianie.

[oeo- '; 'to*9* Oberdevon, tb. 41, fg. 4.

Koral tworzy ss ichlarzowate kolonie o rurkach do 5 cm dta-
gich, okolo^ 1 cm szerokich. W podlii/.nyni przekroju dna proste,
gt^sto scisniete, zajmujtj -

., srednicy; w cze.sci obwodowej nieregu-
larne ukosne pedierzyki. Sciana pomiedzy snsiednimi osobnikami
bardzo slal a, niekiedy calkowicie zanika. Znacznie wyrazniejszy od
iciany jest wewnetrzny pierscien stereoplazmy. Septa w liczbie
o()—;>5 jednostajne. cienkie, nieregularnie pierzasto ustawione, ku
obwodowi zazwyczaj ulegaja. resorbcyi. W srodku kielicha pozo-
Btaje w^zka przestrzei, wolna od septow, r<5wnolegla do plaskiej

22. Clisiophyllum (Dibunophyllum) praecursor Freeh.



lochodza, do srodka, czeicia, niknaj wczesniej. Na obwodzie wan
tn gorze ukosnie skierowanych p§cherzykow w 3—4 szereg
'

... srednicy wypelniaja, bardzo cienkie, w najrozmaitszy sposob
amane i poplqtane dna poziome.

?3. Amplexus multiseptatus Gtirich.

Skaiv.

>rallen (Zeitschri

. Id. Freeh, Cyalliophvliiil. u. Z:i[.!uvntiden d. Mittelde-

powyzsza. nazw^. odrysowal Freeh wneirze kielicha du-
zego, stozkowego korala z rodzaju Actinocystis. nie dajac jediiak

zadnego opisu; nadto w objasnieniu dodaje, iz rysunek nie jest do^c

doktadny.

Koral wielki, stozkowy, zlekka skrzywicny, srednica kielicba

55 mm, dlugosc 60 mm, gle>okosc lejkowatego kielicha 24 mm.
Powierzchnia zewnetrzna pokryta nieregnlarnymi pierteieniami przy-

rostowymi, sciana bardzo cienka. wskulek czego powierzchnia jest

podluznie prazkowana. Prazki geste: na przestr/.oni 1 cm na obwo-
dzie kielicha widac ich 7—8. Z powodu cienkosci sciany widac"

w wielu miejscach odkrytq, pe.cherzykowata. tkanke, wewnefrzna..

P§cherzyki drobne: okolo 15 na przestrzeni 1 mm. Sam szczyt

kielicha jest cokolwiek zwezony, a korice septow bardzo nieznacznie

wvstaja ponad jego powierzehnir. Septa pierwszorzedne geste, w licz-

bie okolo 50. sie^ajace do same^o srodka kielicha. na powierzehni
BWej wregularnych odstvpuh sa oz<Un,.ne okradvm, guzikami.

ktore. powtar/ajac s: v w odstepach jedn. .n.iliine.rowych, ku srod-

guziki nikna calk- wi.de
'

Septa dnig.'.rz, dn- 'l>'ard/.o krdt'kie. \Yik:-

trze korala wvpelnia tkanka gabczasta. widoczna w kielichu pornie^

dzy septami. Pecherzvki nkladaja siy w lojkowate warstwy; den

poziomych brak zupelnv. Dolna/ czyse kielicha wvpelnia calkowieie

Cystiphyllum vesiculosum Gf.
G. < •„,

l lhn
l
,h>,Uuni rrsiaifo,-iim (If.. IVtrof. < ;

< -n.i. str. 58. th. 17, fjr. 5; tb.
:

nych pyeherzvkdw. Kielieh

Skalv. Lagdw. Wietrzi

26. Cystiphyllum cristatum



Koral pojedyriczy. stozkowaty. dlugi 6. szeroki 4 cm; gl^bo-

kosc kiolicha 3 cm. \\
T

kielichu widac na poprzecznym przekroju

wazka, na 2—3 mm obraczk§, zlozonq, z drobnych, nieregulariiie

splecionych p§cherzykow. Gqbczasta tkanka konczy si§ drobnymi
zqbkami. zaste.puja,cymi septa, ktorych brak. W podluznym prze-

kroju widac" dwie warstwy pe.cherzykowatej tkanki, mianowioie na

obwodzie warstwy 2—3 mm gruba.: bardzo gesta. plecionke. okra,-

glycb, nieregularnych pecherzykow; wewna,trz zas warstwe. wielkich,

w kierunku rownoleglym do powicrzchni wydluzonych, lejkowato

ustawionych nieregularnych pecherzy. W srodkowej czesci kielicha

przechodza. nicrogularne dna poziome; spod korala calkowicic lita.

stereoplazma. wypelniony. Sciana bardzo cienka, z pierscieniami

przyrostu. ale bez praikow podluznych.
Skaly.

8, tb. 8, tg. 22.

Koral w kszt dci i i. n ^uLtrnie skrzywionego rogu. z mocnymi
praikami i obraczkami przyrostowemi; dlugi 35 mm, szeroki 15 mm.
gle/!>okosc kielicha 10 mm. Sciany kielicha spadaja. dose stromo;

dno plaskie, zajmuje okolo polowy srednicy. Septa pierwszorzedne
mocne w liczbie 30 schodza. do dna kielicha, niknqc z pocza_tkiem

plaskiego dna. Septa drugorzedne szcza.tkowe. W przekroju podlu-
znym wewn^trzne warstwy pecluTzykow ukladaja. sie rownolegle
do ksztaltu kielicha. Pomiedzy korieami septmv a plaskiem dncm
widac pier^cieri sterenplazmy.

Skaty.

28. Calceola sandalina Gf.

Skaly.

29. Hallia callosa Ludw.

1886. H. callosa Freeh, Mitteldevon, etr. 84, tb. 8, tg. 1, 4, 4a, fg. 11-15, 18, 19.

Duzy koral o srednicy 4 cm. wykazuje w poprzecznym prze-

kroju charakterystyczne znamiona rodzaju Hallia. Najpodobniejszy
do H. callosa, jakkolwiek od nadrensku :

j
formv istnieja. pewne ro-

znice. Ilosc septow w glownym kwadrancie wynosi 11 zamiast 7—9,
septa kwadrantu przcciwleglego nie dochodza. do srodka, septa dru-
gorzedne bardzo krotkie.

Sniadka.

30. Zaphrentis Guilleri Barrois.



Koral pojedyiiczy, stozkowy, skrzywiony w ksztalt rogu; ze

berka powierzchni na \\ vpuklej stronie ustawiune pierzasto, na wkl§-
slej zas rownolegle. Kiclich plytki, lejkowaty. Na wkl§slej stro-

nie korala gleboki dolek septalny, co na pierwszy rzut oka rozni

te. forme, od rodzaju Hallia, jak i od podobnego z pozoru Blothro-

phyllum skalense, u ktorych dolek septalny lezy na wypuklej
stronic korala. Septa pierwszorzedne w iiczbie 26. drugorzedne
bardzo krotkie, nie si^gaja. do dna kielicha. Przekroj podluzny wy-
kazuje dna bardzo nieregularne, wgniecione od wkl^slej sciany ko-

rala przez dolek septalny.

Lagovv.

31. Microcyclus Eifliensis Kayser.
1872. .1/. Eifliensis Kaywr, Zeitsckr. a. Deutsch. geolog. Ges., torn 24, etr. 692,

tb. 27, %. 8.

Tarczowaty plaski koral. Po jednej stronie 3 krotkie. mocne,
znacznie ponad inne winieaione septa pienvszego rzedu si^gajq do
1
/3 srednicy i sa. przedzielone bardzo krotkiemi, o polow? nizszemi

septami drugorzednrmi. Na stronie przeciwlegtej dwa guziczkowate.
bardzo nizkie septa, przedzielone bardzo plytka. bruzda.. Pozostale

septa grube i ni/.kn . wszystkie rovvnej sily, si^gaj^ do x

/4
srednicy

i wykazuja. uklad niewyraznie pierzasty. Wszystkich septow widac 16;
septa drugorzedne widoczne tylko na jednej stronie, w poblizu trzech

najwyzszych septow, przeciwleglych glownej bruzdzie septalnej. Na
reszcie obwodu septa drugorzedne tworza, zaledwie dostrzegalne gu-
ziki na samym obwodzie kielicha.

Sitka.

32. Palaeocyclus
Plaski, tarczowaty koral o wygladzie podobnym do duzego

nummulita, posiada wszystkie znamiona rodzaju Palaeocyclus; za-

miast jednak przegrod septalnych widzimy bardzo geste (przeszlo

100) szeregi promienisto ustawionych guzikow zarowno na wewnetrz-
nej, jak i na zewnetrenej stronie kielicha pod chropawa. kora, Po-

wierzchnia kory przedstawia si§ g§sto groszkowanq, a groszkowanie
to uklada si§ w spolsrodkowe pienScienie i promieniste nieregularne

szeregi. W srodku kielicha mala, okr^gta plamka pozostaje gladly.

Srednica 18 mm, grubosc 2 mm.
Sitka.

33. Favosites Goldfussi Orb.
1829. Calamopora gotlandica Gf. (p. p.) Petref. Germ. str. 78, tb. 26, (g. 3b.

1840. Favosites gotlandica Phillips, Palaeozoic fossils, str. 16. tb. 7, fg. 21.

1850. Favosites Goldfussi Orl . Prodrome de palaeontologie, torn 1, str. 107.

1853. F. Goldfussi Milne Edwards e. Raime, Brit, dovon. corals, str. 214.



1829. Cahmopom .^on<iitea var. tuberosa Gf., Petref. Germ. t. 1, str. 80,

tb. 28
;

fg. 1.

1853. Alveolites suborbicularis E H., Brit, devon. corals, str. 219, tb. 49, fg. 1.

1879. A. suborbicul'iris Niehols..,n. Tabulate corals, str. 126, tb. 6, fg. 2.

Polyparium ptasko rozpostarte. osloniete wspolnaj. g§sto spot-

srodkowo prazkowana. korq. Otwory kiclichuw przyplaszczone. Na
przestrzeni 5 mm wzdluz liczymy ich 10, wszerz tylko 6. Na gor-

nej (wevvn§trznej) scianie kielicha widac charakterystyezny dla tego

gatunku srodkowy kolec. Sciany komorek jednostajnie cienkie.

Skaly. Sitka.

35 Alveolites skalensis Gurich.

Polyparium plasko lisciowate. okolo 12 mm grubosci. 60 mm
srednicy. okryte wspolnq, eienka. kora., Bp&«rodkowo prn_zko\vana.

W miejscach, gdzie kora ulegla zni.szczeniu. widac podluzny prze-

kroj dhi^ieb. wachlarzowato sit
c
> 1-uzfliodza.cyob rurek z licznemi

dnami. Kielichy na powierzcbni k^mii -vstu scisni^te w spolsrod-

kowe szeregi; cienkie wariri kielich->w wystaja \v postaci plaskich.

nizkich listewek.

Skaly, Sitka,

'56. Alveolites polypora (Freeh).

Coenites laminosa

polonica Gurich.

rne polyparium z kanaka mi p->

•li ix.Iuh'uv <rost«. i-ozsiane w ksztat-

wrr/kicli. polksiezyeowatycl

Plagiopora dziwkensis Gil



dlugie, na clolnej wardze zwykle wyrazne dwa zqbki. Na przestrzeni
5 mm otwon'w kii-lii-in.wvf'-li u-sz.-k wid-u : 7. wzdJuz 11.

SkaJy.

40. Heterotrypa polonica Gtirich.

1896. Giirich 1. c. etr. 152, tb. 3, fg. 6.

Drobne galqzki w marglach srodkowego dewonu, rurki okra,-
gte lub wieloka.tne, nierownej wielkosci, scisle do siebie przylega-
ja.ee. Na przestrzeni 1 mmliczymy i. now 4— 6 mm.
dlugosc do 15 mm.

Skaly, Zwola, Grzegorzewice, Biatogon, Osiny.

41. Parallelopora aff. Dartingtonensis Nicb.

1896. P. aff. dartingtonensis Gurich, 1. c. str. 124, tb. 1, fg. 7

Dziewki p. Siewierzem.

42. Parallelopora polonica Gurich.

43. Pachypora praecrassa Giirich.

1896. Gurich, 1. c. str. 136.

Male klebiaste polyparia odpowiadaja. dyagnozie GUricha: Rurki
okrqgte lub nieregularnie wielokatne, o zgrubialych sciankach o Sre-
dnicy 1 mm, wychodza, prostopadle do nierownej powierzchni po-
lypariow. W podluznym przekroju widac kilka splatanych warstw
spolsrodkowych, w ktorych seiaiiy pojedyriczych kielichow sa. na-

przemian zgrubiale lub rownomiernie cienkie. Spod kolonii pokryty
wspolna. korq.

Skaly.

44. Fistuljpora ramosa Gurich.
1896. Gurich, 1. c. str. 153, tb. 11, fg. 7.

Drobne. do 5 mm srednicy, galazki badz pojedyricze, bqdz
po 3 pod roznymi katami ze soba, zrosle; powierzchnia polypuridw
pokryta bardzo drobnymi, okra.glymi otworkami niejednakowej wiel-

kosci: wieksze stoja. dose daleko od siebie. okolone nadzwyczaj dro-

bnemi. okrqglemi 'oczkami.

Skaly.

4&. Strlatopora devonica (Schluter) Gurich.

1896. Giirich, 1. c. str. 139, tb. 5, tp 2.

Walcowate gala,zki o 5 mm srednicy. Kielichy ukosne do po-

wierzchni, okolo 4 na przestrzeni 5 mm; warga zewnetrzna polkn-

lista. przylega do dolnej wargi kieliclia wyiej lefcpego. Dna w prze-

kroju podluznym nmliezne. czesciej widac na ich miejscu mocne



kolce; pury miedzy rurkami wielkie, rurki usta

gorze, malo skrzywione.

Skaly, Lab^dziow, Slopiec, Marzysz, Polichn

Ksztalt zewnetozy polyparium podobny jak u S. cristata, ale

kielichy znacznie wieksze, kanciaste. Na przestrzeni 5 mm widac

zaledwie 2—3 kielichow. Wargi kielichow kanciasto zaokra,glone,

o ostrej krawedzi, zwykle ulamane; boczne brzegi wargi wyciagniete

w gor§, wskutek czego otwory rurek stoja, bardzo sko^nie. Gorna
(wewnetozna) sciana kielichow zawsze prosta, nie zaokra,glona jak

u S. cristata. W przekroju sciany rurek korala tworza. zwarta.

wielokqtn^ siatkg. Zgrubienie rurek stopniowe, silne, ku otworowi

ponownie sie. zmniejsza; pory pojedyricze wielkie; dna nieliczne,

cze.sto kolce stereoplazmy w ich miejscu.

Sitka.

47. Striatopora cristata Blmb.

1803. Madreporites cnstatus Blumenbach, Specimen arcbeologiae telluns. str. 154,

tb. 3, fg. 12.

1829. Calamopora polymorpha var. gracilis Goldf., Petref. Germ. tab. 27, fg. 5.

1855. Favosites gracilis Sandberger, Verat. d. rhein. Schichtensyst. v. Nassau.

188 1 r<irosi1e.s cristata Quenstedt, Korallen, str. 34, 37, tb. 144, fg. 23.

1896. Striatopora cristata Guricb, 1. c. str. 137.

Od bardzo blizkiej C. polymorpha rozni sie. mniejsza. iloscia.

den pozioinych. Polyparium wydluzone, malo rozgalezione, ^rednica

rurek 1— 2 mm; zwykle widac ich okolo 3 na przestrzeni 5 mm.
Sciany rownomiernie i mocno zgrubiale u wylotu, dna nieliczne,

pory wielkie. rowne l
/4 sSrednicy rurek, regularne, w pojedynczym

szeregu. Na dobrze zachowanych okazach widac, iz kazdy kielich

okala wolna polkolista warga. Rurki lekko ku gorze skrzywione

tworza. ostry ka.t z powierzchnia. (roznica od Pachypora).

Lagow, Napekow, Belno.

48. Striatopora Kadzielniae Giirich.

1896. Gurich 1. e. str. 138.

Smukle kolonie do 10 mm grube; otwory kielichow mniejsze

niz u S. cristata: na przestrzeni 5 mm zwykle 4 otwory, zarowno
w kierunku podluznym jak poprzecznym. Otwory malo skosne,

rurki skrzywione dose silnie na zewnatrz, ale to skrzywienie nigdy

nie dochodzi do 90%. Dno kielichow gI§boM^ poloione cokolwiek

ekscentrycznie. Przegrod poziomych w podluznym przekroju nie

widac, pory wielkie jak u S. cristata; zamknigoie otwora pokrywlai
stere^filazmy zdarza sie. rzadko.

Kadzielnia.



49. Aulopora serpens Schlth.

1820. Tiibi/jorites serpens Schlotheim, Petrefactenkunde, torn 1, str. 82, tb. 29, fg. 1.

Ih2t; I -
/ „> i,i us Gf., Petref. Germ. I., str. 82, tb. 29, r_. !

Skaly, Sitka.

50. Plasmopora devonica d. sp.

Rodzaj Plasmopora od blizkiego rodzaju Hc/ioUtes rozni sie.

budowa. tkanki mi^dzykomorkowej.
Walcowate rurki, okoto 15 mm srednicy, okolone sa. jakby

platkami kwiatowymi, pierscieniem promienisto si§ rozchodzacych
od obwodu rurki listevvek, ktore, krzyzujac sie. ze soba.. tworza,

nieregularnq siatke. pomi^dzy kielichami. Spod pokryty wspolna.

kor% Kielichy odlegle od siebie 2— 3 mm. Od gatunkow gornosy-

lurskich rozni si§ zanikiem septow, oraz wiekszemi oczkami siatki

mi^dzvk'jmorkowej.

Skaly.

51. Polypora striatella 8b.

53. HeMolites porosa Gtf.

,

t
,.„;.*,i k' M.. lint. >kv.>n. >'or ;l !,

Skaly, Rrzeziny.

Hydrozoa.

54. Stromatopora concentrica Nicholson

Stromatoporella eifeliensis



56. Actinostroma clathratum Nicholson.

1888. A. clathratum Nich., Brit. Stromatopor. str. 181, tb. 1; fg. 8—18, tb. 12;

fg. 1-5.

Kawczyn, Zyznow, Wierzbie, Radzimice, Lagow. Marzysz.

57. Actinostroma clathratum var. polonica Guricb.

Kadzielnia. Bolechowice, Slopiec, Belno, Osiny.

58. Actinostroma verrucosum Nicholson.

1888. Nicholson, 1. c. str. 134, tb. 16, fg. 1-8.

59. Sphaerostroma exiguum Qttricb.

1896. Gurich 1. c. str. 128, tb. 1, fg. 2.

Szewce, Belno. Bilcze, Wola Murowana.

60. Clathrodictyon spongiosum Gurich.

1896. Gurich 1. c. str. 116, tb. 2, fg. t.

Okazy Gliricha z Kadzielni, zle zachowane, pozostawialy wa>
pliwo£c co do oznaczenia rodzajowego; wybornie zachowane okazy

zbioru Zejsznera wykazuja. wyraznie znamiona tego rodzaju: slupki

nieregularne sa. ograniczone do pojedynczych przestrzeni miedzyla-

minarnych. nie przechodzae. jak n Acthtustroma, przez kilka warstw

kolejnych. Rodzaj ten dotad z syluru tylko byl znanym.

Brzeziny.

61. Amphipora ramosa Phill.

1896. A. ramosa Gurich I. c. tb. 1, fg. 5, str. 129

Najpospolitsza skamielina w marmurach chedriskich. Krempa,

Romanow, Dyminy. Bolechowice. Bilcze. Bialogon, Czarnow, Zagroda,

Slopiec, Belno, Zyznow, Szewce, Podzamcze. Wierzmaniec. Brze-

ziny, Lab^dziow, Osiny. Wierabie, Kawczyn. Dziwki, Pierzchnianka.

Brachiopoda.

62. Lingula anatinaeformis Pusch.

1837. Pusch, Polens Palaeontologie, tb. 3, fg. i.

1855. L. subparallela tfandborger, Rheiu. Sehichtensyst. v. Nassau, tb. U. fg. 19-

Bardzo plaski iratwnek n pi.(llii/.ni<- cliptycznym ksztalcie z mo-

cnymi praikami pr/.vmstnwvini. Opisanv przez Pascha z czarnych

wapieni Lagowa.
Lagow.

63. Lingula paralleloides Geiohz.

1816. Geinitz, Grauwuckonformation i. Sachscn, str. 159. (Neaea Jahrb. f. Mine-



79

Wa.zka, dluga. drobna skorupka, nie przewyzszajaca 2-3 mm
dtugosci, o bokach rownych, zupehiic do Biebie rownoleglych. z bar-
dzo slabo wgnieciona, bruzda sr uk> \va, ktora si§ga od czoJa tylko
do polowy dlugosci. \\

r

kawalku czarnego wapienia z Kostomlotow
widac" kilka dobrze zachowanych skorapek. Forma ta z wszelkq
pewnoscia, nie jest identycznq. z L. subparallela San db., ktora. Sand-
berger na podstawie porownania z orvginatem Geinitza za svnonim
uwaza.

Kostomtoty.

64. Orbiculoidea discoides Pusch.

1837. Calyptraea discoides Pusch, Polens Palaeontolopie, str. 93, tb. 9, fg. 8.

Rozni sie od 0. nitida PhilL z ktora. jq. Iqczy Gttrich. od-

miennem polozeniem szczytu dolnej skorupy: szezyt jej lczv blizko

przedniego brzegu, nie zas" w srodku jak u 0. nitida; okrqgly
otwor lezy w samym srodku skorupy.

Bratkow.

65. Orthis (Rhipidomella) eifliensis Kayser.

1871. 0. eifliensis Kavser. Zeitsrhr. d. Doutsch. ireolog. Ges., str. 6C6.

1896. 0. (llhipidowdla iuliihti*. (iii.'icb. 1. c. str. 241.

Rozni si? od 0. subtetragona jedynie bardziej zaokrqglonym
ksztaltem. W budowie zamku jednak istnieje roznica: od plytek

zamkowych brzusznej skorupy idq dwie listewki proste (nie luko-

wate), niknqc przed polowq dlugosci skorupy. Listewka srodkowa
wrzyna si? klinovvato pomiedzy listewki zamkowo, wytwarzajqc
figure, odcisku mi§sniowego w ksztalcio litery W. Skorupa grzbu-
tovva nie rozni si? od 0. siihh tnit/ona ; brzeg jej n'wnie silnie kar-

bowany.

Skaly, Sitka.

6b\ Orthis (Rbipidomella) subtetragona Gur.

Bardzo blizka

trapezoidalnym ksztaltem.



Orthis striatula Schlth.

1 Orthis stnatula Davidson, Brit, devon. brae!

5. 0. ,Schizophoria\ striatula Giirich ]. c. str.

Skaly, Kadzielnia.

242.

Orthis interlineata Sow.

). 0. interlineata Sowerby. Geol. trans. 2 ser. t

>. Id. Davidson, Devonian brachiopoda, str. 91

Skaly. Wietrznia.

. 5, tb. 53, fj

, tb. 18, fg.

polk u, g^sto pofcryta promienistymi pr^zkami Dota,d nie znamy
LC'irii'i(h)\v(.niskiego gatunku tego rodzaju.

Kadzielnia.

71. Kayserella lepida Schnur.

1853. Orthis lepida Schnur, Brachiopoden der Eifel, str. 218, tb. 45, fg. 9.

1870. Streptorhynchus lepidus Kayser, Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Ges., str. 617,

tb. 14, fg. 2.

1896. Kayserella h pi-la Giirich. 1. c. str. 234, tb. 10, fg. 13.

Skaly.

72. Kayserella lepidiformis Giirich.

73. Streptorhynchus umbraculum Schtlh.

Odmiana polska nieco rozna od nadreriskie

rozni sie. wcale od okazow z dewonu podolskiego.

Grzegorzewice, Skaly, Sitka.

74. Strophodonta interstrialis Phill.

1811 Orthis intcntriali- Phillips Palieo/oV fossils etc str. 61, tb. 25, fg. 103.

1853 Leptaena I. c. Palaeontogr
tb. 41, fg. 2.

1864. L.inter,fr: ronian brachiopoda
1896. Id. Giirich, 1. c. str. 228.

aphica t. 3, str. 224,

str. 85, tb. 18 fg. 15-18.

75. Strophomena anaglypha Kayser.

1871. Kayser. Zeitschr. d. Deutscb. geoloj?. Ges., str. 628,

Plaska mala forma z grupy Str. at<jh/phn

Skaly.

tb, 14, fg. 3.

76. Leptaena depressa var. analoga Phill.

BH,..^^
1896. Lepttuna depre



Pomijam bardzo obfita, synonimike tego gatunku, obejmuja.ca^

caly szereg mutacyi od syluru po karbon wla_cznie, ograniczaja,c

si§ jedynie do mutacyi wyla_cznie deworiskiej : var. onaloga.

S'katy, Sitka.

77. Leptaena retrorsa Kays.

1881. Kayser, Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Ges., str. 335,, tb. 19, fg. 5.

1896. Strophomena interstrialts (p. p.) (Uirich, 1. c. str. 228.

Gtiricb wymienia z wapienia goruodeworiskiego Kadzielni

form§ zblizona, do Str. interttrialis, gatunku nie przechodzaeego

poza dewon srodkowy. W zbiorze Zejszuera znajduje sie, okaz

z Brzezin w jasnym wapieniu kadzielniariskim, zgodny z opisem

Kaysera.

Brzeziny, Skiby.

78. Leptaena Sedgwicki Arcb. e. Vern.

1882. Strophomena Sedqicicki Barrois, Terrains aneiens d'Ast.me. str. 241, tb.9,fg. 7.

1890. Lrptuena SedyiHeki Oehlert. Devonien d'An-ors, str. 776. tb. 19, fg. 8;
tb. 20, fg. 1.

Nieco wypuklejsza i krotsza od typowej formy.

Skiby, Brzeziny.

79. Chonetes sarcinulata Kon.

Grzegorzewice.

80. Chonetes i

1889. Kayser, Fauna d. Hauptciuarzits etc., Abb. d. kgl. l'rmss. geolog. Lar.des-

anstalt. str. 62, tb. 22, fg. 3-4.
1896. Ch. eubquadrata Guriob 1. c. str. 220.

Grzegorzewice, Skaty, Sitka.

81. Chonetes plebeia Scbnur.

1853. Schnur, Brachiopoden d. Eifel tb. 21, fg. 6.

1830. Orthis mimtUt (if. lAbhandl. d. kgl. Akad. A. Wi.ss. Berlin) str. 68.

1847. Chonetes plebeia Koninck, Monographic d. Product™ et Chonetes; str. 219,

tb. 20. fg. 18 a- c.

1896. Ch. plebeia Gttrich I. c. str. 223.

Skaly, Sitka.

82. Chonetes Davousti Oel.

Ch. Davousti Oehlert, Etudes s. quelques foss. devon. d'ouest d. la France,

str. 66, tb. 4, fg. 17-21. (Ann. d. sc. geolog. XIX)

Ch. Boblatji Verneuil, App. a la fanne devonienne de 1 Asie minoure, str 49U,

tb. 21, fg. 8 (Bullet, d. I. Soc. geolog. d. France 2 ser. t. 7, str. /83).

Skorupa poprzecznie wydluzona, najwieksza szerokosc na brzegu

zamkowym, zakoriczonym na koricach wyraznemi malemi uszkann.

Obwod ponizej uszek' nieco wygi§ty, na brzegu czotowym prawi-

dlowo lukowaty. Rzezba skorupy ztoiona z 24—28 nizkidi i iyp\H)

zeber. z ktorych zaledwie 1—2 sa. rozwidlone lub wsuniete. Skorupa



brzuszna prawidlowo wypukla, szczyt lekko wystajacy poza brzeg

zamkowy. Dziob bardzo maly, ale widoe.zny, polko wqzkie, plaskie.

z bardzo malem trojka.tnem deltidium; zebra szersze i nizsze niz

na skorupie grzbietowej, ciasniej scisniete. Skorupa grzbietowa

wkl^sla i bardzo zblizona do brzusznej, polko jeszcze Av^zsze. na

przodzie polko to jest ograniczone przez maly nitkowaty walek.

wystaja_cy ponad powierzchnie. polka.

Razem z Ch. perarmata w szarym wapieniu. Skaly.

83. Chonetes perarmata Gur.

1896. Giirich 1. c. str. 221, tb. 10, fg. 12.

Ksztalt i wielkosc zupetnie podobne do Oh. Davousti. ale rzezba

skorupy odmienna: zeberka bardzo cienkie i geste, rozwidlone

w poblizu dzioba, w liczbie okolo 40, przeciete nadzwyczaj cien-

kimi, falistymi pra_zkami przyrostu. Uszka i boki skorupy gladkie.

Szerokosc 6 mm, dlugose 5 mm.
Razem z Ch. Bavousti w szarym wapieniu. Skaly.

84. Chonetes gibbosa Gur.

Opisany z lichego i niekompletnego okazu. Ksztaltem swvin

przypomina rodzaj Leptaena, ale na brzegu zamkowym brzusznej

skorupy widoczne sa. wyrazne zabki kolcow; przez srodek wypuklej

skorupy przechodzi silne srodkowe wgnieeenie. zebra w liczbie

okolo 70 sa, bardzo drobno karbowane wskutek przeciecia z liniami

przyrostu.

Skaly.

1840. Leptaen I (g. Soc. 2 ser. torn 5, str.

tb. 56, fg. 5.

1841. L. frayaria Phillips, Palaeozoic fossils, str. 59, tb. 25, fg. 100.
*

' ssw&acttfearws Davidson, Brit, devon. brachiop. str. 99. tb. 20. f-

Devon d. Ostalpen. str. 676, tb

86. Spirifer dombrowiensis Gu



87. Spirifer elegans Stein.

1853. S. elegans Steining-er, Geognost. Beschreibung d. Eifel, str. 72, tb. 7,

1853. S. dilui i str. 73, tb. 7, fg. 1.

oden d. Eifel, tb. 22b, fg. 3 e-h.
1871. 8. multilobus S'hi.-t dt, Hrachiopoden. str ±85, tb 52, fg. 46, 47.

-( j! i Douts h _ d. _ Ui s sti (59 !' 1!

1896. S. elegans Gurich, 1. c. str. 247.

Skaty, Makoszyn. Zbrza.

88. Spirifer canaliferus Lk.
1819. Terebratulitt'S canaliferus Lamarck, Hist. anim. s. vert. t. 6, str. 25
1822. T. aperturatus Schlotheim, Petrefactenkunde, tb. 17, fg. 1.

cuoalifvrus Sohmir, Iirachiop. d. EitVL str. 206, tb. :-!5. *V.

t8,l >'. . -, : 'n* Quenstedt, Brachiopoden, str. 502 tb 53, ', L3 I.

1886. S canaliferus Gurich, 1. c. str. 248.

Gurich wyroznia kika odmian.
a) var Lagoviensis Gurich 1. c. tb. 9, fg. 4.

Spirife) tmtiatUim Zejszuer in. coll.

Lagovv, Romanow.
b) var. alata GUrieh 1. c. tb. 9, fg. 11.

c) var. cuspidate/ Vera.
I8i2 S ij, ,t,i, /fits u cif.-pi'/iiti Sed-'wick > Mure ison, Palaeozoic di

Romandw^Lagovv,
6

Ski by.'

89. Spirifer Archiaci Murch.

90. Spirifer Murchisoni de Konh
Skiby, Lagow.

91. Spirifer obtusus Gurich.

Kadzielnia. Sitka.

Spirifer punctatus Z<>



94. Martinia inflata Schnur.

1853. SpinrVr inflate Schnur, Eifel, sir. 21 J, tb. 37, fg. 2.

1871. & Urii Kayser, Z. d. Dentsch. geolog. Ges. str. 554.

1XH x hi ,i n II lzapi 1 1 . str. 253. tb. 17, fg. 6: tb. 11, fg. 20.

1896. Maiiima ,»».,',, i, u, ( h 1. c str. 265.

a) varietas lata Gurich, 1. c. tb. 9, fg. 5.

Zbrza, Sitka, Wojnowice.
b) varietas globosa Giir.

Makoszyn, Brzeziny.

95. Reticulata aviceps Kayser.

1781. S,,irinr aviceps Kayser, 1. c. str. 578, tb. 11, fg. 4.

1*5)6. ll.tiviiluibt m-icrps Gurich, 1. c. str. 257, tb. 9, fg. 7.

Sitka, Skaly, Zbrza.

96. Reticularia curvata Schlth.

1820. Terebratulites curvatus Schlotheim, Petrefaktenkunde, str. 280. Nachtra,

str. 68, tb. 19, fg. 2.

L863 SpiHfer curvatut Behnar, Eifei, str. 208, tb. 36, fg. 3.

1865. S. curvatus Davidson, Brit, devon. brachiop. str. 39, tb. 4, fg. 29-34
tb. 9, fg. 22. 26. 27.

1696. hctiarfm-iu cum/fa (iiirich 1. c. str. 261.

Sitka, Skaly, Wojnowice, Zbrza, Brzeziny, Skiby, Makoszyc

97. Reticularia sinuata Gurich.

1896. Giirich 1. c. str. 259, tb. 9, fg. 10.

Forma posrednia m\$dzyR. aviceps i B. r\

Sitka, Skaly.

98. Reticularia simplex Phill.

1841. Spirifer simplex Phillips, Palaeozoic fossils, str. 71

1855. 8. pyramid 207, tb. 36, fg.

1855. S. nudus SHmur, ibid. 208, tb. 36, fg. 2.

1856. 8. simplex Sand) r_ r. H.Vin ^ hi.-htensyst. v. Nassf
1885. S. aimplex Davidson, Brit, devon. brachiop., str. 46

Gtlrich 1. c. str. 258.

Skaly.

99. Reticularia dorsoplana Grttrich.

1896. Giirich, 1. c. str. 260, tb. 9, fg. 3.

Sitka.

100. Reticularia triquetra Gurich.

1896. Giirich. 1. c. str. 258, tb. 9, fw \2

Sitka, Lagdw.

101. Stringocephalus Burtini Defr.
Zbrza, Lagdw, Skaly.



102. Atrypa reticularis L

Skaly, Sitka. Skiby, Brzezinv. Ka'rezmvka. Wi

103. Atrypa desquamata Sow.

1864. Atri/pa <Ja<</tta»iuf<i Swv Davidson, lirit. devon. brachiop.,

Br/ezinv. La Uw. Za-rodv. Skalv. Sitka. Ivad/.Mnia. WiHr/.nia.

Karczowka, Skiby.

104. Atrypa aspera Schlt.

1813. Terebratula a,ptra Schlotheim. IMrofaktenknnde, str. 263, tb. 18. fg. 3.

1827. Atrypa asjwra Dahnan, 1. «>. sir. U«. tb. 4, fg. 3.

1865. A reticularis var. ,^,,/y, Davidson. ISrir. devon. bra.-hiop. str. 57. tb. 10,

fg. 5-8.
1895. A aspera Giirich, 1. c. str 273.

Sitka, Skalv. La-ow. Skibv. Mak,szyn. Brzeziny, Kadzielnia,

Leehovv. Kadzielnia, Wi

106. Atrypa flabellata Gf.

1852. T. insquamosa var. flabellula (p. p.i S.-lmnr. Eitel, str. 1S2, tb. 24 fg. 5 c-e.

1864. ^/rypa /«/„ //«/,* Davidson. lirit. devon. brachiop. str. 59. tb. 11, fg. 11-12.

Skalv.

107. Atrypa plana Kays.
1871. Atrypa plana Kayaer, Zeitsch

1886. Ort'hisina Davi/i Harrois. S. 1.

soc. gdol. du Nord, str. 194, t

Skaly.

Ozieduszyckia nov. genus.
Ks/.talr zewnetrznv i rzi

r. d. Deutsch. geolo- Ge.<

b°

a

4?

a

fg

e

6

eVOme

t gropy ft incomtans, ale ra

Bzczytami swych stoikdw ku 'k'i^.in'za.nk wU

108. Dzieduszyckia kielcensis P. R«



achowania wnefrza, zwykle przeobrazonego w kalcyt,

opisany i wcale dostatecznie odrys
" Pusza ten gatunek z Kadzielni pozostawai zagadka,, glo

byt powodem, iz dawno opisany i wcale dostatecznie odrysowany

zgl§du na to, iz figura Pusza. pi'zt'dstawiaj'jca wnrtrze skorupy

i spiralne ramiona. wyobraiad ma okaz nie polski, lecz pochodza,cy

z w^glowej formacyi belgijskiej. W Bbiorze Zejsznera znalazlem

serye. kilku dobrze zachowanych okazow tego gatunku, a nadto ze

zbiorow Ossowskiego okaz rowniez z Kadzielni pochodzaey. z za-

chowana. skorupa, i narzadem brachialnym. Skorupa jest gruba,

a rzezba na puwiorzohni sknnipy ndmicnna niccn niz na ja.drach:

zebra na skorupie plaskie i szerokie, przedzielone tylko wqzkiemi

bruzdami, na ja_drach sa. znacznie w§zsze — a przerwy pomi^dzy

niemi sa, rownej z niemi szerokosci, co zupelnie inny habitus na-

daje jadrom, anizeli skorupie. Dwa zeszlifowane okazy jader z Ka-

dzielni wvkazaty sladv nicmal calkowicie wskutek krystalizacyi

zniszczonfch spirali w" podobnem, Jak na jedynym okazie komple-

,i

a

ub7kinVb
C

rzu-

Athyris concentrica



10. Merista plebeia Sw.

<il. Spirit) nt phluia l'liili'ips. I'.-ilamz

^i 'IWebrah, // ., Kom.-i l.'h.-i

<*:i Mrrisht plehna i avi.is,,,,, lirir dcv

Skaty, Kadzielnia.

11. Dielasma Whidbornei Davids

Pentamerus galeatus Da

P. galeatus var. multiplicata Ka

14 Pentamerus acutelobatus Sandbc



Pentamerus brilonensis Km

Pentamerus globus Br

Skaly, Sitka, Makoszyn.

117 Camarophoria Ogwelliensis Da

Od blizkiej C. rhomhohiui

Lagow.

Camarophoria rhomboidea

Sniadka.

Camarophoria gracilis (lunch.

Sn!! 1( lka.' Karcz.Swka, Lech.Yw.

Rhynchonella Wahlenbergi Gf

121. Rhynchonella aff. coronata Kays!

1871. Rhynchonella coronal,, Kayger, Zei ts.hr .1 I Putsch (J.>s. utr

1896. 7rf. Gttrich 1. c. str. 285, th 7. f> 5.

Skaly.

122. Rhynchonella art. semilaevis Rom.

Ism,, // ',,,. w »i//,i,, is C.'n.l, 1 i- str.' 286.
'

K ad/, id nia.

123. Rhynchonella reniformis (Dav.) Sw.
KS-2-) T<rcb,;ituh, n;,if„rmi.« S„w.-rhy. Uin. .•.„„,!,., th. 496, fff.

1841. /d. Phillips, Pal. foss., str. 88, tb. 35, %. 157.



124 Rhynchonella parallelepipeda

125 Rhynchonella pugnus Ma

Lagow.

126. Rhynchonella acuminata Ma

Rhynchonella acuminata

Lechow.

Rhynchonella cuboides



90 joze]

130 Rhynchonella uralensis
IKXf> f.'hi/iirhonrflo mnnphn var. rw;

dowor.ii aapadn. sklona UraJa, .....

CharaktorvstyczHN ksztalt tiVtjk.-itny

plaskich, prostopadlych do grzbietowej

bokach roj

Jedyny okaz ze SkaJ jest mniejszy i wypuklejszy od

sowanej u Ozem yszcu a. zivszta. jednak zgoduy z cy

Skaly".

131 Thecidea (?)

Zaliczam prowizorycznie do rodzaju Tin nth a fi.r

opodobnie wypadnie uznac" za typ iimvi-n rodzaju

Skorupa gruba. punktowana, <

vierzchni. Ksztalt polkolisty, obie

vypukle, wolne. Ka.t szczytowy mocno rozwarty. pod sz

upy grzbietowej trojkatny otwor deltidialny. z ktorej

iZQsci wznosi si§, si^gajac nieco poza polow^ dlugosSci si

;na listewka podluzna Po obu stronach szerokiego brz<

vego dolek sei^gnowy podluzny, rownoleglv do brzegu :

,vodzie widoezne slady tasmy brad.ialnej. Od.

vvaehlarzowato sie rozehodza. od" srodkmvoj li stewki. Skon

gnowe, tuz ubok szrzytu pol,, Zono. i kiotkn. \l'fst.-wke sro.

ktorej rozchodza siy bardzo silne waeblarzowate bruzdy
miesniowych.

Skaly.

Pelecypoda.
132. Nucula sp indet.

Lagow.

133. Cucullella tenuiarata Sandberger.
1886. Sandhorfrer 1. e. str. 278, tl». 29, fg. 4.

Skaly.

134. Paracyclas proavia Gf.

Skaly, Lagow.

135. Pterinea sp. indet.

Skiby.

136. Avicula sp. ind.

Lag6w.

137 Posidonia acuticosta (Vj Sandberger.



HlV.tknW

139. Aviculopecten
Bratkow.

Gasteropoda.

140 Loxonema

Bolechowice, La^6w.

Hi Platyceras priscum Gf.

1896' Id. Guri'di, 1 c str S13.

Sitka.

142. Murchisonia (Hormotoma) clavicula
1.SS7 O.-lilcrt Description d queues i>sp.V..Ns d<-

str. 19, tb. 7, fg. 7.

Zbrza.

I i ; Pleurotomaria bicoronata Sandbcrg
1886. Sandberjro.-, |. <-. str. 19a. tb. 23, IV. II

Sitka.

144 Pleurotomaria bifida Sandberger

'u^*
l; '" c ' 3tr ' 185, ""'

'

*

I4f) Pleurotomaria cardiolae Gurich.
1896. Gurich, 1. <. str. .HOT. tb. 10. fir- 11.

146. Naticopsis inflata Romer.

1S«»<!; s'nXtu (Jiir'i.-h l"r".'.r 312"'
'""'

Kadziclnia, La-mv. Bolechowice.

Scaphopods

147. Dentalium taeniolatum San.U. r-« r

Cephalopoda.

Orthoceras planicanaliculatum (?) San



149. Cyrtoceras angustum Gi
1896. Gurich, I. e. mi. ;i2i, tl.. 12,

Lag6w, Zagroda.

150. C. lagowiense Gurieh.
189(5. Nn rich 1. c str 322. tk 13, f

151. C. elongatum Gurich.

Lagow

152. C. polonicum Gurich.
1S9C). (iiirich. 1. c. str. 321, tl, 12,

153. C. abbreviatum Gin-id..

i!!!o-.','w] Sitka"'

154. C. Kontkiewiczi Gurich.

'

Lagow."

155. Tornoceras simplex v. ]

fg. 6.

1887. Tornoceras suxph.r < '/,,m vs/..- w , Miti (,l,„^

d. Ural, str 23, tl,. 1. fg. 22; ti, 2, fg 9.

1890 G. lltif/httii Wl.i.ll.orn.-. l>.-v«. n faun., str 1

IS95 Tornon-nt* simpler I lol/ii pfol, 1 c, str. 95,

18911 T. cirr7t wfl,:rH~,» var <>plan«t« i var. »»#«/,

fg. 5, 8.

19(M. T simpler var t-ipns (.unci,. Nachtrag etc

^X
,,;»„flex "us

Lagow, Karczowka

156 Chiloceras amblylobus Sandberger.

U, ff- 8

Lagdw.

157. Chiloceras lagowiense Gttrich.



Tornoceras simplex var. magnosella

La-mv.

Torn:ceras acutiforme (Jtiricli.

Parodoceras sacculus Sandhci-t r.

Brancoceras lineare

Cyrtoclymenia Humboldti

Oxyciymenia undulata Ms

Crustacea.

166. Phacops latifrons Bronn.

Sitka. Zl.rv

P. caecus '



168. Phacops posidoniae Giinch.

18%. Gurich, 1. c. str. M04, tb. 15, fg 5

Lagow.

169. Proetus margaritaceus (J Uriel

18% Guru-h, 1 c str. H70, tb. 15. !<r. 3

Skaly.

170. Trimerocephalus typhlops Gu
1896. Gurich, v.. 1. .,tr 359, tb. 15. ty. 7

Lagow

ObjaSnienie tablic
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Gcjsienice wyzfabiaj^ce wapienie.
(Z tablica).

Podal

Dr Edward L. Niezabitowski.

Od Prof. Dra W. Szajnochy otrzymalem kawal wapienia, po-

krytego na powierzchni licznemi zaglebieniami, do zbadania, co te

zaglebieuia wywolac" moglo. Kamien ten znaleziony zostal w stawie
we wsi Sledziejowice pod Wieliczka. i darowany przez wlasciciela

tejze P. Niedzielskiego Gabinetowi geologicznemu Uniwersytetu
Jagielloiiskiego.

Okaz powyzszy przedstawia bryle szescienna. 19 cm dlugq,

12 cm szeroka., w jednym koricu 10. a w drugim 5 cm gruba,.

Dolna powierzchnia, ktorq kamien zwrocony byl widocznie do pod-
loza, posiada barwe. zoltawq, wapieniowl wlasciwa, reszta zas po-

wierzclini, ktora stykala sie. z woda,, jest zielonawo-sino zabarwiona
przez mikroskopowe rosliny z grupy sinic. Na tej to powierzchni
widac mnostwo podluznych zagleb"ieii. Najmnicjsze maja. 1 mm
dlugo^ci a 1

/i szcroko^ci przy nieznacznej tylko glebokoSci. Naj-
wieksze dochodza. 16 mm dlugosci, 4 mm szerokosci, a 3—4 mm
glybokosci w posrodku. Ksztalfr ich jest czolenkowaty, t. j. najgtebsze

sa, \v posrodku a najplytsze po obu koricach, rozmieszczone zas sa.

nieregularnie po cafej powierzchni. W dwoch tylko miejscach, gdzie

wzdfuz kamienia biegna. wa,zkie rysy, zaglebienia w tych rysach

jedpo za drugiem sa^ ustawione. Dna tych zaglebieri byly pokryte

jak gdyby suchym namuiem. Po odwilzeniu takowego, okazalo si§,

ze byly to delikatne oslonki rozpiete ponad zaglebieniami, pod

niemi zas lezaly zeschle gqsieniczki. Badajac te ostatnie drobnovvi-

dowo, przekonalem si§, ze naleza. one do muchowek z rodzaju

Chironomus. Poniewaz chodzilo mi o stwierdzenie jeszcze, do ja-

kiegoby gatunku one nalezaly, sam zas tym dzialem si§ nie zaj-

iniij.;. pr/.slalem je do specyalisty w tym dziale muchowek ks.

•I. J. Kieti'era w Bitche w Lotaryngii. Niestety i jemu gatunku

stwicrdzic sie nie udalo. Wobec faktu, ze zaglebienia powyzsze od-

powiadaly w zupelnosci ksztaltem swym domkom ga.sienic i wszyst-



kie prawie przez nie byly zajete, przyczyny zas" innej wykazad nie

bylo mozna, trzeba bylo przyj.'ic. /.• ^sicnice byty posrednimi lub

bezposrednimi sprawcami zagtebieri. Taki sam fakt zostat jnz zreszta,

w r. 1878 stwierdzony przez C. Vogta na wapieniach pochodza.cych

z jeziora Neuchatel.

Kamienie wapienne leza.ce przez dfuzszy czas w wodzie i oka-

zuja.ce na swej powierzchni roznego rodzaj u erozye, szczegolnie

licznie spotykaja, sie. w jeziorach podalpejskich gor Jura, tan

juz od pofowy zeszlego wieku zwracaly na siebie uwage. przyro-

dnikow. Jedne z tych erozyi ksztaltow nieregularnych odnosil Forel

dzialania mechanicznego cza,stek stalych, uderzaj^cych

z falami o powierzchnie. kamieni, przy rownoczesnem rozpuszcza-

ja.cem dziafaniu bezwodnika weglowego. Inny rodzaj wyzlobieri

o ksztattach polkulistych, wystepuj^cy na kaniieniaeh lezaeych na

dnie wod w namule, tlomaczy tenze autor dzialaniem bezposredniem

baniek bezwodnika weglowego z dna sie. wydobywajacych, ktore

nstawicznie do szorstkiej powierzchni kamieni sie. przyczepiaja..

Badania Aleksandra Brauna, Wiliama Schimpera, Ed. Desora ]

),

Borneta i Flahaulta, oraz Hubera i Jadina. a wreszcie Ferd. Cohna

wykazaty, ze przyczyny pewnych rodzaj 6w erozyi sa, glony, jak

tittactis culcivora Al. Braun i Hydrocoleum calcilctjum.

Ch. Gaudin w r. 1865 opisal wyzlobienia na kamieniach wy-
wolane przez szczezuje (Anodonta). Najcz§4eiej jednak napotykamy
na kamieniach zmiany, za ktorych przyczyny rozni autorowie, jak:

J. do la Harpo, C. Vogt, F. A. Forel, '
0.' Fraas, C. Schroeter, 0.

Kirchner, Wesenberg, L. Leiner i Willy Ule, uwazaja. gasienice

owadow z grupy sieciarek (Ncuroptera) i muchowek (
hiptini)

Jaka. role jednak one tu odgrywajij i jakie jest ich dzialanie, na

to rozni autorowie roznie sie zapatruja. i do tej pory kwestya osta-

ushila n /strzYirrn.;ta.

Posrod kamieni nosza.cych na sobie slady dziafalnosci gasienic,

jedne sa. okryte gruba, powlok^ rozmaitych glonow, inne takiej po-

wloki nie okazuja, i sa, calkiem gladkie. W sklad glonow tworzaj-

cych wchodza. najcz^sciej : Hydrocoleum caJcilcgum A. Braun, Ca-

lothrix parietiua Thuret i lUnnklimu mcrustatum Qomont Rosliny
te przez swa. dzialalnose assymilacyjna. powoduja. osadzanie sie.

posrod swych nitek weglanu wapniowego, ktory wraz z innymi,
naniesi.myini przez wode, skladnikami tworzv podlug Schroetera
okolo 5703% suchej substancyi tych powtok. W tern znalazl Prof.

P. Behrend srednio od 5212°/ — 538% weglanu wapniowego
i okolo 22-8% innych substancyi, jak: krzemionki, gliny, tlenku
zelazowego i t. p. W tych powiokach wygrywyq sobie chodniki
rozmaite ga.sienice. W miejscach zas. .rdzir '

<•!,/,. fniki, przebiwszy

») Bulletin de la Soc. Vau.l «s. nut. VI 11 X.-nchatel 1868.
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powloke. glonow, bezposrednio dotykajq kamienia. spoatrzega sie. po
iisuniceiu -Imik'.w. odpowiadajace chodnikom zagfebienia.

F. A. Forel rozroznia kilka rodzajow takich zagtebieii. a mia-
nowicie: 1) meandryczne, t. j. podobne do brozd mozgu. 2) prostoli

nijne, 3) owalne o dlugosci 12—18 mm, szerokosci 6—8 mm i gl^-

bokoici 6—8 mm. 4) polkuliste a srednicy 6— 12 mm i ksztaltu

jajowatego, podobne do tyeh. ktorc wedlug Gaudina bywaja. wywo-
lyvvane przez szczezuje. Co do povvstawania tych roznoks/taltnveli

zaglebien, to botanik 'Chodat twierdzi, ze n.zmaite glony, jak: Schi-

zotlirix, h'ivularia, CeUothrix i inne, wnikaja. w powierzehowne war
stwy kamienia, powoduja/t niejako jego pruchnienie na glybokosc
1— 2 mm, i ze w tak karietyc/uem p >dfozu tworza, dopiero rozne

zwierzefcx droga. meehaniczna. zaglebienia. Przeciwnie Forel sadzi,

ze glony okrywaja.ce kamien osfaniaja. go przed dzialaniem roz-

puszczajaeem wody i gdy ta oslona zostanie w miejscu chodnikow
gqsienie usunieta. woda rozpuszcza tamze wapieh, powodujac odpo-

wiednie zaglebienia. Jako dowod ua to przytacza fakt, ze tam, gdzie

kamien oslaniaj.j gla&y, powierzehnia jego jest nietkni§ta. tam zas,

gdzie glony zostaly usuniete. spotyka sie. nadzarcia. Wedlug niego

wiec erozye mog:v wystepowac ty'lko na takich kamieniach, ktore

byly okryte glonami. Jezeli zas spotykamy je czasem na kamie-

niach, gdzie glonow niema, to jednak te kamienie dawniej glonami

okryte bye musialy. Wyjatek pod tym wzgledem niaja. stanowie

ga.sienice sieciarki Tinodes lurida Curtis, ktore tworza, na kamie-

niach brozdy mechanicznie, gdyz, jak stwierdzil Forel doswiad-

czalnie, tworza. one podobne brozdy na podlozonych im, od wa-

pienia chemicznie roznyeh snbstancyacb, jak drzewie, wosku i t. p.

Inni autorowie, jak: (.)'. Fraas. SchrOter i Kirchner oraz Ule. przy-

pisuja. wytwarzanie zaglebien w wapieniach nie dzialaniu che-

micznemu wody, ale produktom wytwarzanym przez same gnsie-

nice, t. j. bezwodniknwi wyglowemu, a moze nadto i jakim kwasom.

Ga.sieni'ce bowiem zamieszkiija.ee pnwicrzclmie kamieni^ okryte sa.

zawszc od gory, jak gdyby ' uamiotem, pewnego rodzaju oslonka..

Pod nifj gromadzi siy w wodzie wydychany przez gasienice bez-

wodnik weglowy i rozpuszcza zwolna kamien. Dzieje si§ to bardzo

powoli i jedna"ga,sienica jest w stanie wytworzyc zaledwie nie

znaczne zaglybienie. Po usiinieciu sie jednej zajmuje jej miejsce

druga, prowadzae dalej rozpoczete dzielo. Osadzaja. si§ zas one

w tern samem miejscu'/. przyezvnv. ze w zaglebieniach tych znaj-

duja. lepsze schronienie niz na gladkiej powierzehni kamienia. Na

naszym okazie osadzaly sie w rvsaeh naturalnyrh. jakie na ka-

mien'iu sie znajdowaly; Forel zas doswiadczalnic wykazal, ze ga.-

sienice obieralv Bobie przedewszvstkiem U siedzibe brozdy wyryte

scyzorykiem na pndkladanvch im kamieniach. Wreszeie < ). Fraas

twierdzi, ze gasieniee te oproez bezwudnika wegluwego wydzielaja.



ze siebie pewne kwasy wapien rozpuszczaja_ce. Mamy wi§c cztery

hypotezy tldmaczace powstawanie owych zaglebieri na vvapieniaeh.

Pierwsza przyjmuje, ze ga.sienice mechanicznie wygryzaja. roz-

miekczony przez glony kamien. Przeciw temu jednak przemawia
fakt, ze brozdy znajdujemy czystn u kamienio zupotnie zdrowym
i niezmienionym. Druga hypoleza przypisuje to dziafaniu wody
w miejscach przez gaju'enice z glonow obnazonych. Temu jednak

sprzeciwialby sie. fakt znany, ze brozdy nawet na kamieniach
gladkich bywaja. przez ga^ienice wywokne. Najwiecej prawdopo-
dobieristwa ma trzecia i czwarta hypoteza, ktore przypisuje to zja-

wisko dzialaniu wydzielanego przez ga.sienice bezwodnika w§glo-

wego, czy to samego, czy to wespol z jakimis innymi kwasami.
One tez w naszym przypadku najlepiej zagl^bienia przez ga^ienice

chironomidow wywotane ttomacz^. Ostatecznie sprawe. trzebaby

rozstrzygnqc doswiadczalnie. Niestety u nas przeprowadzic" to jest

trudno, zbyt bowiem rzadko (opisany przypadek jest, zdaje sie,

pierwszym. znanym u nas w krajiu zjawisko to wyst^puje. nie tak

jak w jeziorach podalpejskioh, gdzie na kazdym kroku mozna sie.

z niem spotkac. O tern jednak, ze w naszym przypadku mamy do

czynienia z dzialaniem czysto chemicznem a nie meohanicznem,
swiadczylby fakt przezemnie obserwowany, ze takie same gqsieniee,

ktore usadowity swoje domki na lezaoych w stawie gale//iaeh. zti-

pelnie nawet naskorka tyehze nie naruszyly.
Koriczac te. notatke. skladam na tern miejscu serdeczne po-

dzjekowanie Prof. Dr W. Szajnosze za faskawe udzielenie mi wyzej
"hisaiH'.n) okazu.
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Materyaty

do fizyografii krajowej.

Cz^sc IV.

Materyaty zebrane przez Sekcye rolnicza.
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Studya nad rasami i odmianami
bydia rogatego w Polsce

Dra Waleryana Kieckiego

Druga serya x
) study o\v nad rasami i udmianami by(Ua roga-

tego w Polsce obejmuje bydlo powislanskie /. obory w Wqjczy,
czyli t. zvv. .,K§pianki".

Z nazAva. bydlo „nad\vislanskiY" lub .powislanskie" spotykamy
sie w naszem pismiennictwie rolniczem w zastosowaniu, jak sie. zdaje,

do rozmaitych szczepow bydla. "W wydanej staraniern i nakladem
Muzeum przemyslu i rolnictwa ay Wars/a w'u- h'/tci/Uo/m/f/i ilohiirzej,

"'dane sa kr-.tkie "opisv

Bug.,). swiotukrzvzkit'g<

India iH)lskie»

skiego (vv gubernii grodzieriskiej). podolskiego 1 ktajowego
galicyj skiego. — zas jako bydlo z nizi'n nadwislaiiskioh i nadnote-

ckicli opisane jest bydla /.ulawskie (bure. czerwone. czarno-pstre.
'

l autor pisze. v.v ..przybylo pra-

,-adzonyini dn kraju kolonistami

yriski w swojej /uotrchni<'tj -\ wymirnia by-

nadbuzariskie. gorskie z LYnlhala tatrzaiiskiego

> bydle zas powislariskiem nje wspomina wca e.

em takze Antoni Popiel w swoini PodrV-



spotykamy sir atoli juz u G ii n 1 b e r a 1
i. kturv odroznia od stepo-

wego bydla „staropolskieu i dzieli je na odmiany: gorska^ nadwi-
slariska. i lesna. czyli majdariska. 2

). Bar an ski w swojej HiMunji

hydia krajowego (Lwow 1887) podaje klasyfikacye. odmian bydla

galicyjskirgo. Do grupy bydla .,mieszanego-\ ktoiv po.wstato wpra-
wdzie z krzyzowari. ale si§ zupetnie juz w Galicyi zaaklimatyzo-

lenderskiem. To^bydlo ..n a d w i si a ri s k 1
1- jest wedlug Mals-

burga rozne od ..zolawskiego" albo „gdariskiego". rozpowszech-

licvi, miedzv inn. \v Kariezudze ;i
i. M a 1 s b n r ^ bowiem. przytoczy-

wszy klasyfikacye Baraiiski ego. w ktorej wymienione jest by-

dlo nadwislariskie (krajowe brunatne X bolenderskie). pisze w dal-

szym ciagu o tej klasyfikaeyi: „Pominiete tarn natomiast bez po-

zdaniem pisz.-jcego w sklad owej listy bydta galicyjskiego. . A
W zastosowaniu do niektdrych szczepow bydla' krajowego

w Krolestwie Polskiem rowniez spotvkamv sie. z nazvvami bydlo
„powislanskie" i -nadwislariskie". I tak w" S/>r«>rozd«/ti« z ankiety

przedsiricriehj przez Sckryr h'oh/a ,r celii zbmhuiia stanu hodotcli

bydia rogateqo ir Krolrshr/i I'ojskitw 1
). npraniwanom przez St.

Chaniewskiegn, wsponmmne jestbvdln ..pow.slariskie" w opisie

krajowego bydla -ubernii wars/a wski.'-j. iKdlen. nadwisbmskieni
KroU-stwa Po'lskie-o /a jnmwala sic juz wvznaczan nrzez b Towa-
rzystwo Rolnieze '..Deb-aeva do V.badania

'

ra<
'

bvdla krajowego".
•:,„,,/,!„, /// lloln irhrah pisze Tad
id In. /.- ta Dob'ga irawozdaniu

branin r. 18f>0.
. podala nastgpaija.ee

miedzv rani en,
\
miska i » War?<zawa

i pi§-

«g We skiego,

jak wz db XV. knryt a Wisla posuwa sig

ku Ta
krowy nizkieb nogach. /. pr/Adluz-

.va. roz meo-ini kosVmi w pieisiach



ku Latn.in. rasa ta drolini.'jr i m do ksztaltdw sfajc si^ podobn^
rasie S-to-Krzyzk><-;". Xadto podlug (M: 1 a po wski ego „Delegacya

chodza. "aie po dolinaeh Swidni. Kostrzynia. Liwca.'na wielkie po-

krajowego g a I i c y j ski.' go M a 1 s 1. u r g odrdznia ,,z6kiwskie u

<«1 .,nad\vislariskiego u
. vvvodrebnioiiruo pr/.cz Ba ra n s k i <> -•-,. tak

tez i w KrolestwiV Polsk'i.

ylko bydlo *yj4cc

'.k!!'m'-

'

Wi>ly.

Wars/.;

<kir.

by-



na idcntvtikovvac z bydlem biatogrzbietem, nadbuzanskiem etc..

rowniez przesa/lzac uic mozna. Z cala, pewnosei.'i twicrdzic

na tylko, ze stanowi ono jedne. grupe. o jedncj przynaleznosci

wej. W miare. post§pu badan. bye moze, cat^ te. grupe; b§dzie

na rozbic na pare, odmian. pudobnie jak rozbite jest na odmiany

grupy. „ktore tymczasem nazywai'- m<>zriny zulawskiem 1

". me

India kraj oweoro"; a

Sf°ss»:
albo°jest

Polski z ol.o.lie lialr

krajowego w Krolrs

czerwonegc

ciezknsri j eg... wvp'at

polski c «;v sK'puje li.



bydle nadwislariskiem, wzgl. o „nadwislariskich bialogrzbie-

tach" pisat takze zmarty w kwietniu 1907 r. Aleksander Nit-
kowski 1

). Wsrod bydla krajowego w Krolestwie Polskiem wyro-
znia on typ odrebny, wytworzony pod wplywem klimatu i zyznych
pastwisk. W artykule p t. „ W sprawie hodowli hydta" (1903 Nr. 29)
pisze on: „L§gi 2

) Buga, Narwi, a szczegolnie Wisly, ktora bogata.

mada, uzyznia lewe swe wybrzeze, wytworzyly wraz z klimatem
odrebny typ bydta", w artykule zas p." t. „Zivrot to hodowli" (1904
Nr. 5): „U nas nizinna rasa na l§gach Wisly, Buga i Narwi istnieje,

co prawda nie ujeta w kulturne karby. lecz posiadajaea pozadane
przymioty i w pewnej czQsci jednolitv. astalony typ, oraz sily po-

t§zna, przelewania krwi". Bydlo krajowe, zvjaee na le^aeh Wisly.

jest wogole dobre, a — jak podaje Nitkowski (1903 Nr. 30) —
„na l§gach Wisly maja. kolonisci krowy /. waga docbodzaca. d.>

1400 ft., a zaden buhaj kulturnej zagranicznej rasv tain nie dzia-

Jal". Nitkowski prowadzil sain bodmde. hyclhi nadwislariskiego

w Powsinie. polozonvm w dolinie nadwislanskiej. (J wartosci uzyt-

kowej tego'bydla pisal Nitkowski w artykule „0 :/nr,cie ir ho-

dowli" w r. 1904 (Nr. 20): „Dzis nadwishinsk.e krowy przynosza
w wielu gospodarstwach poiozonych pod Warszawa. wi$cej do-
chodu netto, nizeli holendry w stosunku do wylozonego ka-

sie. dziedziezq, a wiec jako okazv uzytkowe zajmujq pierwszOrzedne
atanowisko". W dalszym cia^gu tego sanieg,. artykulu f'1904 Nr. 30)

• przytaeza autor wyniki ponnvnawczyeb pr<>b. ]>> m!
j
^t \ eh w Powsinie

w stosunku do llolcndrnw. '

\V probach tyeh Holendry nie prze-

wyzszaly krajowycb pod w/.gledein wvdajimsci mleka. 'jako niate-

rval zas rzezny krajowe bydlo okazalo sir lepszem. U ustaleniu

bialogrzbietow pisze Nitkowski w tymze artykule: ..Bialogrzbiety

posiadaja. tak ustalona. krew. ze czy je nldenburski. ezy holender-

ski bubaj pokrvje. — prawie wszystkie cieleta rodzq sie bialo-

kule, ogloszonym w tymze roku p. t: „Nowy zuriqzek hodowlany*

(1904, Nr. 231 zajmiije sie Nitkowski sprawa/ czystosci krwi

nadwislariskicb bialogrzbietow 3
) i sila. przekazywania cech tego by-

dla na potorastwo. Przytoczywszy przyktady wielkiej stalosci w dzie-

dziczeniu, Nitkowski streszcza swoj poglad w slowach: „Bialo-

grzbiety wiec nietylko sa bydlem czystej krwi. lecz uporczywie



czystej". W tymze artykule wspomniany autor podaje wiadomosci
o utworzeniu w r. 1904 w oddziale rawskim stowarzyszenia rolni-

czego gubernii piotrkowskiej zwiazku hodowlanego dla hodowli

„bydla krajowego
;
nizinnego typu"; wedtug stow autora: „jako

bydlo krajowe zwiazek bedzie poezytywal bialogrzbiety nadwislari-

skie i wszelkie inne typy nizinne z L§gow Narwi, Buga, Wieprza,
Pilicy i pomniejszycli rzek, bez wzgl§du na ubarwienie. oraz obory
zagranicznego autoramentu, ktore z importem zerwac i zlac sie, ze-

chca. z krajowem bydlem. Da,zeniem zawsze bedzie ujediiostajnienie

typu i ubarwienia" !). Zauwazyc wypada, ze Nitkowski, ktory

goraco wyst§powal przeciwko stalemu importowaniu bydla obcego
pochodzenia z zagranicy, uwazai za potrzebne i wlasciwe zespolenie

z bydlem krajowem bydta wprawdzie obcego pochodzenia, ale juz
w k r a j u zaaklimatyzowanego. W artykule „ zwrocie w ho-

dotvl't" (Gmcta rolnicza, 1904 Nr. 30) pisal: „Przez ustawiczna. da-

znosc do zupelnego zaaklimatyzowania sie, u nas ras zagnmicznyeh.
osiagniemy wtasnie w przyszlosci zlanie sie, ich z rasa, krajowa.
i w koncu bedziemy mieli moze w roznych odmianach. a w teoryi

bedzie ona zawsze rasa, polkrwi, lecz w praktyce stanie si§ rasa,

krajowa. czystej krwi". W pozniejszej pracy „Rzecz o imporcie ze

stanowiska hodowlanego i ekonomicznego" (Gazeta rolnicza, 1906.
Nr. 23) zaprzecza Nitkowski prawdziw<»M:i mniemania. ze wSrod
krajowego bydla niema duzego i mlecznego; zdaniem Nitkow-
ski ego. wsrod bydla wlosciariskiego w okolicach nad Wisla. po-

lozonych jest takiego dobrego materyalu hodowlanego bardzo wiele.

Przeciwko pogladom Nifckowskiego na „ bialogrzbiety nad-
wislariskie" wystapil Ostr«.m.;cki w artykule

'

„ Sprawy hodowla-
ne" -). Sa.dzi on. ze nazwi; ..bialogrzbietow luulwislariskich" Nit-
kowski nadaje bydlu w ;V4 lub 7

/8 liolenderskiemu o bialych
grzbietach. czyli bydlu silnie uszlachetnionemu krwia. holenderska,.
u ktorego jednak pozostal grzbiet biaty jako atawizm po elemencie
krajowym 3

). Tern tlomaczy O s t r o m e. c k i zalety, przypisywane
owym „nadwislariskim bialogrzbietom" przez Nitkowskiego.

») Przeciwko takiemu pojeciu zadari i przeciwko calej org
bydla krajowego nizinnego przy Tow. rolniczem gubernii piotrkovvskiej" wyst;]pii

Przeciwk sadari i przeciwko calej org aniziicvi „Zwi;.
ijowego ilizinnego

. rolniczem gubernii piotrl

,/., .</»« w hodoivlanych" (Gazeta jm,,;,

ski w artykule Zir-rot u lto'i,»rh (Go*
1905 Nr . 3(5).

Kolnicza 1904 Nr. 9.

i!hT\ r. 23) Nisr"< k"

i

"«»a^
wl"egt'^ekonon

lolendernkiego w bydle nizinnem uadwi'sh'msk

".'.."•',
M

\

Inych rz(jczowych dowodach"; n . a nie mozi 1:1 >r
!;

i

ydlo holenderskie by]



Obecnie, zdaniem Ostrom §cki ego. r wlasciwe kn
i bialogrzbiety prz<-dstawia ja pudatny niatrryal in

piero „dluga selekcya. prowadzona w'hodnwli' bydl

o nich juz dzis p. Nitkowski wydaje".

Sprawa. poebodzenia rozniaitveb s/cz.p >\\ bvdl;

Polskiem zajn.owaJ siy wide Stefan Moszy'nsl
ja_c szczegolowych badaii bydla z roznycb okulic kr;

swqje uzasadnia jac tylk<< ugolneini spustrzczi'iiiami i

seiwuseiami. po ezysci takze doMviadczeniem. nabyte

gospodarstwie, oraz koncepcyami. utworzonemi na z

mosci z literatury bodowlanrj (/.wlaszeza upierajac ;

Kiiltcneggera), buduje Moszynski smiaie hip<

droga, dedukcyi doehodzi do niemniej smialych vvn

rvcli sain pisze, ze „dla niego samego jeszcze nie

Jakkolwiek wsrod twierdzeri Moszyriskiego jest

stycznych lub iiieumoty wowanycb dostateeznie. -

wzgl^du na to. ze ceeluije je d^zenie do syntezy. z<

stworzye systematykr krajuuvgu bydla. wyw< dzac

^Aby^.la!'' s^bi/'spraw!-''/ ,''-1-1.1 V~X. v n l"k i

zulawski. oraz nadwislan.kV i 'innr b.ai-rzbirt v.

z kt(Jrveb sie zlozvla' ludiiosc polsku

Najdawniejsza. rasa pierwntna
j
est brachycera

EL^p,^
pdtnocy wytvvorzylo odmiane biala:

frontosus (oraz pokivwne mu hnic/tt/.cepkalus) ' —
|

dniowego, indyjskiego wzgl. aryjskie

Typ brachycephalus jest, zdaniein Moszyiisl
ezo ten sain, eo typ frontosus'. Mo

Bydlo. ktore Ostromyeki h\ czy w jcdn.;
|
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bydla jednomascistego" i zalicza do typu brachyceros. (bydlo o masci
jednolitej bez odmian: ciemno-burej. burej. brunatnej." rudo-burej.

siwo-burej. ciemno-wisniowej, pqdpalanej i przydylnionej, cienino-

czerwonej, czerwonej, jasnu-czcrwonej. t. ?w. buleczkowatej, az do
jasno-plowej; swietokrzyzkie jest gdrs'ka. modyfikacya. tego bydla).

zdaniem Moszynskiego. jest w ezesci typu hntchyceros (btire

krzyzkic) 1 .'W zarodowych oboraeh ..•/ i-\\ ,m - , bydla krajowego".

rasy czerwonej.' frontalis, z rasa pcdzara, brarhyrrros". To'tez autor

ednak takze pierwi.-tstki /„,„/,,,,, ,-ns frmitnsits i bmrftt/rriJut

mo zatem wlasciwie -mieszanina tvi.u biab-o nriwkinthi*
;trzeeh ras wyz<m u- V mi,m„,u eh v

'

itr ,.; ~
] n |, w ;,,i^ 7 , ,

px-rvviastek rasy zulawski.-j. Moszyhski laezy /. n jazdeni skan-
dynawskim. w

'

;
„vC| „-,„„-

j ;,;,„„, /v P ,
, k'„ si n < k i e gu; dokla-

1CJ

WdSszyS Maiu'nawf^ul!;!: do pogladdw Ostrom « ek iego,
Moszyriski wystepuje przeciwkn ..wtioezemu krajowego bydla
czarnego. n. p. nadlHizaiiski.-o-,-,. <],, jedneo-,, typu z bialn»rzbietein
i srokatem ziilawskirn,". Zdaniem je-u. krajnwe ezarne jednoma-
sciste bydlo jest pokrewne krajowemu czerwonemu jednomasci-

Kalteneggera dla ra. b^lh'alp'^k!,'^ '.""u^'li olv^tdani^Mo-
szynskiego. t(j ezarne bydlo krajowe zaliezye do typu brachy-
cephalus. Typ ten. jak widzielismy. 'Mos z y ns'ki uwaz'a za „zasa-



in*' tilkzc wrdluo- MnszynsU irjro ..ban

iOne rac/ej do tvpu hr(irlii/cr/>/m//is Kalt<

ak tcz i r.Wrh 'Va> |m,m-;.wih> l.vdlo jr.

tozoiivm mrnviastkow. I tak: Oldeni.m

/,l iu Icruthnjhirch Mosz\



W ezarnem bvdle nadbu/aiiskiem ze Sterdvni dostrze<ra M »>-

zyiiski vviele pndubienstwa d-, krotko-jow,^ bvdla tyrolskiego

asy Tux. Kr<5tkoj,-! (nVt . bydlo czarne jesr ,jednvni z podstawowych

. zu-. biai^Tzbi^w/, /.u);!ua-k • ,'unnviarv.d'.

lirjaku podrasv tvjm pirrwsze-o". Tak |akkw&koglowe bvdto fux
.rzypumina nadbuzanskie. tak znmv kiv,t ketone bvdlu tyrolskie

>usrertal przvpo.nina bialo^rzbiete i rzarno-pstre bvdlu. spotvkane
,a Powislu. Wsrod bydla c/.arm^-n udrozmV mozna dwa "typy:

) wlasciwv krotku^uwv (hrucln/n Junius = n-untusH,- X Orachi/wos)

2) frontosus iz don.ieszk:. strpnweo-o urimiqeuhtsu YYsn'd bialo-

;rzbietow. bvdla zulawsku-u i biale' .nitkowanr,. pstre-o iczarno-

dale^o:. ktore spntvka sie na Powislu. i Jvialo^.w.-o- '
I

- jerlne

ztuki sa tvpu kn'akno-h.u,.-,, nun- — //w^/.s- =-', '

Z zestawieuia p.^hulow M <> s z v n s k i e -.,. wvrazonvch w obu
m-kulach. ktore ru atresaezam. wynika:

"

1 ze Moszyiiski w bvdle" kazdej prawie odmiany widzi

bv.ll.' i-u-i-

s.e.' ze pn.buMe^. '.'n

rka '..'uadziei sei's!,^!; ,,r



coby zaj^c musialo niepomiernie wiele miejsca. a moze woirole 1

loby nu'inozliwem". W oswietleniu tego artykulu streszczone
wyzi'j |)oul;ulv M i.s /. v li s k i c»-o na pochodzenie roznycb <>dm

krajowego bydta staja. si§ jasniejs/.e. dowiadnjcinv sie bowiem z t<

ktorvch ui„'(-n..s(.i i wplvwu >/.uka
' w n'.znv.d. wspoicz.-snyh

dobnie nie mogfa opanowac tura. k
kim i niekiedy moze parzyl sie. ze

|)u\v A/.vi przybyvva pdzniej tur. zap<

X najseiem Indo-( Jermanow zjawia s

Rozwijai^c szczegolmvn swoja

cbarakteru niigdzy powyzszymi tt/.e



wol bojowy, a zarazem zywieiel wojownika, jednem slowem tak

sam nieodst^pny, nieustraszony. wierny, nieodzowny towarzysz Aryow
jak kori dla Arabow". „W porownaniu do typu stepowego (primi

genius) wykazuje bydlo frontosus roznice. zasadnicza.. Jest ono pro

duktem umiarkowanie cieplego i wilgotnego klimatu, jaki najbar

dziej sprzyja rozwojowi organizmu zwierzecego. W przeciwieristwie

wiec do typu primigcnius, zdotato ono rozwinac wszecbstronnie swe
zalety uzytkowe". Moszyriski takze objasnia masc, wkseiwa. by-

dtu kazdego z typow. Najdawniejsze bydlo typu brachyceros odzna-

cza sie. „jednostajna. masscia.. zblizona. do masci zwierzat dziko zy-

jacych w naszvm klimacie". MasY nida. zdaniem M osz y riskiego,
„wydaje sie. bye wlaiciwa. naszej stretie i wogole umiarkowanym
warunkom klimatycznym". zas masc czarna — „wlasciwa warun-

kom wiecej poludniowym"; ..na granicy obu tych stref klimaty-

cznych obie masci wyst^puja. ze soba. pomieszane, zarowno u ludzi

jak zwierzaf. Odpowiednio do tego. u i.ydla typu frontosus, pocho-

dzenia indo-uermariskiego, w Ruropie wystejmje ubarwienie rude

i czarne. O bydle polskiem ezerwonem i czarnem pisze Moszyn-
ski, ze „nie rozm si.- nii<;d/.v -s o 1 >

,-

1
zasadnn-zo". a „czerwonosc ma-

sci mozna tlomaczyc zrudzeniem wlosa pierwQtnie czarnego pod

wplywem odmiennveh uanmkow klimatycziiych". Wsrod bydJa

masci bialej lub czesciowo biatej (bialogrzbiety, bialogJowy) wyst§-

puje badz tvp frontosus, b%di brachya roe. Mos z \ n > k i przvpuszcza.

ze'blizkie s.-tsiedztvvo pokrvtveh wi.c/nvn, sniegiem Himalajow juz

u pierwotnego i.ydla AnYw" moglo wytworzyc odmiany bialo-pla-

nv p„irlady

ch. Uzupeh

brachycephal u.< , bare, pudzare i

iwe i plowe — wsrod i.ydla st

(.'zcrvvona. \v>kut.'k nrz«-nir>icni

czarnego lub

raty barwika,



bokach bydla podzareg<.' pr/.ypisuje Moszyiiski domieszce krwi
frontosus. Plamistosc i pr§gowatosc jest, jego zdaniem, wlasciwa

n strefie podzwrotnikowej o silnych kontrastach swiatla i cienia".

Bydlo pra_zkowane i centkowane zalicza tez Moszyriski do od-

miany podzwrotnikowej bydla aryjskiego typu frontosus. Grzbiet
jest najwi^cej narazony na dzialanie promieni slonecznych; brzuch
najmniej. Grzbiet i brzuch sa, najczulsze na ziniany natezenia pro-

mieni slorica. Z tego powodu strata barwika. a wzglednie „zmiana
masci najodporniej post§puje po obu bokach ciala, a zaczyna sie.

od brzueha i grgbieta". Bialogrzbiety sa rasa, pierwotna. J
). Rozklad

ubarwienia u tego bydla (grzbiet. kark, czolo -- biale) jest podo-
bny jak u tybetariskiego Yaka lub naszego podzarego bydla. a wy-
gla_da tak. jak „rzut swiatla z gory na cialo zwierzecia". Bialo-

grzbiety uwaza Mo s z v 11 s k i za „podlodowcowa, odmiane. aryjskiego

typu f'rontosux" . Twierdzi bowiem Moszyriski. ze „w strefie pod-
biegunowej lub przy wysokiem wzniesieniu ponad linie. wieczystych
sniegow, masc czarna i czerwona zmienia sir na bialogrzbietq, zas

w klimacie mniej surowvm na podzara". Obok bialogrzbietow, spo-

tykamy jednak u nas bydlo srokate; w tvni przypadku wyst§po-

poThodze^iem'od a\vu"i-;!s. "i!.<iiu-i

U

1

,

•'

,

'

,

»»'^»^'

,

«''i

,

«»I-»^'i 7^n"'<"»^i-
Takie ubarwienie. zdani.-.n AI .

. s z v n s k ie g ...
' utrzvinuje sie u na-

w dwu dalszyeh.

i >ozplodowego u 2
)

toi
U9\ Mos/vri-



ski podaje i rozwija zasady uszla«dii'rniauia naszego bydla przez

krzyzowanie go z bydlem rozmaitych ras obcych. Zasady te wysnul

Moszyriski z teoryi Bruce Lowe o t^czeniu przeciwieristw

indywidualnych. przyczem takze bierze pod uwag§ „wspolny pod-

kl'ad rasowy Ia.cz >v, ych zwierzar. W niniejszej pracy. ktorej przed-

miotem jest jedynie badanie istnieja^cych obecnie ras i odmian na-

szego bydla. wyvvody o sposobacb jeg<> uszlachetnienia rausimy po-

minae. Jednakze w drugiej z przytoczonych tylko co prac Mo-
szyriskiego wyrazone s^ pewne mysli. ktore dla poznania calo-

ksztaltu poglaxlow jego na odmian \ krajowcgo bydla polskiego sa,

potrzebne. W pracy te] Moszyriski' wyjasnia mysl, jaka. mial,

rozwija jae swoja, hipotezy o pocbodzeniu rozmaitych odmian krajo-

wego bydla. Zdaniem jego. taka hipoteza jest potrzebna. jako
punkt wyjscia przv l)adanin naszego bydla. Ponievvaz vv r.

1904 z inicyatywy Sekcyi rolnej podjeto badania nad bydlem
wlosciariskiem vv Ivrulestwie l'nlskiem. a przytem oparto si§ na sy-

stematyce. ktora zdaniem Mosz y ri ski ego '.,nie zostala obmyslona,

i przedyskutowana. tak. jakby to bylo mozliwem juz przy dzisiej-

szym stanie nauki i naszej znajomosei krajowego bydla" — przeto

Moszyriski uwazal za potrzebne podac wlasna hipoteze.. Zamiast

podzialu. opartegu jedynie na masci. zalecal Moszyriski klasyfi-

kaeye. \v ktdpej nwfegl^dniono obok ma£ci pochodzenie, ksztalty

i wtasciwosci zwierzat. Istniej^ce obory zamdowr krajowego bydla,

dotycbczasovve nad niein stndya i codzienna obserwacya. zdaniem
Moszyriski ego. daja. moznoSc skonstruowania bardziej szezego-

Inwej klasytikacvi. niz oparta wyla^cznie na roznicy masci. Mo-
szyriski pragnaj dysknsyi nad uprawnieniem swojej hipotezy

i mniemal. ze najbardziej flu prawdy zblizona hipoteza powinna
byla bye wzi^ta za podstaw, projidnowanvch szczcgdlowych badari.

Bez takiej hipotezy ..nie postajniibysmy ani na kmk'v Przyjinujac

podzial vvedlug masci (a wie/- idpotezt; bardzo -.'.Ini k« > w^ ] za punkt

gdyz wyroznione w ten sposob grupy nie beda posiadaly przypi-

k'owven gnip wni.-sVr'm.'iM'.U V'-'''^^ve -

Mosz vriski podk.vsla hipotetyeznv charakter swojVj'systematvki,

slusznie_ zazn aczaia,-. /, ..u.ralenir kl.-Mikacyi krajowego bydla

szarze-. Rozwaz ij;..- fcrudnosci. jakic sir nap >tyka, badajac bydlo

licznoSd, te tylko vv niektorych okdHcach kraju przechowaty sie,

wyrazne grupv rasiwn e/.vstego bydla pierwotnego: przewaznie zas"

spotyka sie. mieszancr. O bialogrzbietach pisze M osz v riski: „Mamy
n. p. mnostwo bialogrzh^trnv ezarnveh i czcrvvonveh. rozsvpanych
p.. calej Poise,. Wolyniu i j.-sz-z- dale]. l,,z dzis prz,wazni, ni«



mozna ich traktowae jako odr^bna. ras§, lecz raczej jako zbior
odmiany bialogrzbietej ras roinorodnych, cho6 w pe-
wnyeh okolicach moga, zachodzic wyjqtki o charakterze lo k al-

ii ym. To samo dotyczy powszeclmic i ras czystych jednomasci-
stycb. ktore przechowaly sie. w bardziej zapadlych katach kraju,

puszezach lesnych i dolinach gorskich".

Wsrod innycb autorow takze Dr. W i t o 1 d S w i e. c i c k i *) po-
rusza sprawe. bialogrzbietow. Zdaniem jego, obok bydla swi§tokrzy-
zkiego typu brcuhijct ms. ..w miaiv posuwania sie. ku polnocy gor
spotykamy coraz czQsciej bydlo srokate o cechach mieszanych by-
dla gorskiego i krzyzowanego z niem nizinnego lesnego. ktore, jak
i na Sla^zku. stanowilo w czasach przedhistorycznych na calej prze-

strzeni Wisly do Urdu druga, gJowna. odmian§ bydta krajowego".
Maic bydla tego drugiego typu opisuje Swi§cicki w nastgpuja,cy

sposob: „To bydlo nizinne posiadalo najcze^citd e/.erwone, znacznie

rzadziej czarne boki, bialy pas na grzbieeic (koto kleba w^zki i ku
zadowi stopniowo siy rozszerzaja,cy). twarz biala., szyj§ nakrapiana.

(przyczem centki kolorowe staja. sie. od lopatek ku glowie stopniowo
rzadszemi) i ciemna. sluzawic§". Od tego bialogrzbietego bydla wy-
wodzi Swi^eicki bydlo nadbuzanskie. Pisze on mianowicie:
..Okazy o bokach ezarnych mogly /. czasem pod wplywem wypad-

ego lub sztucznego doboru wvdac potomstwo zupelnie czarne.

wypadnie eliyba wYtlomaczvc poclmdzeiiie hydla hodowanego
rdyni". W innem miejscu tej samej pracy wraca Swiycicki

do tego bialogrzbietego bydla. O pochodzeniu jego i rozpowsze-
ehnieniu czytamy tarn: ..vSadzilbym. ze i nam nalczv zwrocic uwage
na t§ druga odmiane. bydla krajowego. odmian§ o bialej glowie.

centkowanej szyi. bialyin grzbieeic. biatawem podbrzuszu i o bo-

kacb przewaznie czerwonych. z wyraznemi uznakami pocbodzenia

od Bos primi<in<iu.<. Jak wieiny z powyzszego, prof. Holdefleiss
"droznia ja, wyraznie od miejscowego, gorskiego bydla ezerwonego",
a dalej: ..Ta nizinna odmiana l»ydla krajowego bezwatpienia istnieje

i u nas, lecz w jakie] ilosci i do jakiego stopnia swe cechy pier-

wotne zaehowala — na to tymczasem zadnej odpowiedzi dac nie

mozna. Prawdopodobnie je.lnak i n nas 2
) przeehowalo si§ znacznie

wie.eej czystych okazow odmiany gorskiej bydla ezerwonego o je-

dnolicie czerwonawo-brunatnej m'asei. jainiejsaej pr§dsfe na grzbieeic

bialawym korieu ogona i o ciemnej sluzawicy".

Tak

Jzerwone bydlo polsl



si§ mozna, jak dalece poglady te sa, ze soba, sprzcczne i po wi§-

kszej czysci oparte juzto na dowolnych hipotezaeh. juz tez ua

subjektywnych wrazeniach lub dorywczych observvacyach. Nawet

nazwy roznych szczepow bydla s^ do tego stopnia nieustalone, ze

nieraz niewiadomo. czy ta sama nazwa, uzywana przez rozmaitych

autorow, nie stosuje siy do roznych odmian bydla i czy rozmaite

nazwy nie sa. uzywane w zastosovvaniu do tej samej odmiany. I tak

Graff (1890) identyfikuje bydlo nadwislariskie z zulawskiem, kto-

remu przypisuje pochodzenie holenderskie. Natoniiast „Delegacya

do zbadania ras bydla krajowego", wybrana przez b. Towarzystwo

rolnicze w Krolestwie Polskiem. odrozniala (I860) bydlo powislari-

skie od zulawskiego. Ostromecki (1903; identyfikuje bydlo po-

wislanskie z zulawskiem. a co do bydla bialogrzbietego i nadbu-

Zanskiego twierdzi. ze w kazdym razie nalezy nno do tej samej

grupy. eo tamto. i nie wvlacza m..zliwose.i. ze wszystkie te nazwy

stosuje siy do tej samej odmiany. Nitkowski natoniiast (1904)

pisze o „bialogrzbietach nadwislaiiskicb" i odroznia je stanowczo

(1906) od bydla zulawskiego i nadbuzariskiego. Podobniez Mate-
eki i Piot'rowski (1905) odrozniaja bialogrzbiety czarne i czer-

wone od bydla zulawskiego i nadbuzanskiego. Nitkowskiego
„bialogrzbiety u Ostromecki (1904) uwaza za bydlo krajowe,

silnie krwia, holenderska, uszlachetnione — pogla.d. ktorego Nit-

kowski (1906) nie przyjniuje. Swiecicki (1899) uwaza bydlo

nadbuzaiiskie za odmiane/ bialogrzbietego. ktore jest jego zdaniein

tubylczym szczepem bydla polskiego. gdy wedlug O s t r o m (M' ki ego

(1903) nie jest wvlaczoue. ze dostalo' sie. ono w czasach history-

cznych do'Polski'z okolie. nad Baltykie.n polozonych. Moszyri-
ski (1903) odroznia bvdlo nadbu/.aAskie ..,1 bialogrzbietego i zu-

lawskiego. a biatcmv.bietv uwaza (1904) nie za odrebna. rase, lecz

za grupy rozmaitych ras India jednakowej masci. Wedlug
Ostromeckiego i'l903. bydlo znlawskie, bialogrebiete, nadwi-

slanskie i nadbuzaiiskie nalezy do tvpu pnmigettim, gdy znow

Moszynskiego zdaniein. tyl'ko w bydle zulawskiem przewaza

pierwiastek prkmpenius. w bydle zas nadbuzaiiskiem. ktore przy-

pomina tyrolskie bydlo Tux. przewaza pierwiastek Inutchyecphalm.

w bydle wreszeie bialogrzbiciein. wzgl. pnwislaiiskiem. przyponn-

naja^cem bydlo Pustertal. przewaza juz to brackycephaltts. juz tez

Zestawienie tych roznie w pogladaidi rozmaitych autorow do-

statecznie wykazuje. ze dla zbudowania ..dpmviadajaeej rzeczywisto-

sci systematyki bydla krajowego, nie wystarczaj^ ogolne poglady

i dorywcze spostrzezenia. lecz potrzelme sa gruntowne studya. Nie



tyle tez potrzebne sa. hipotezy. stanowia.ce punkt wyjscia przy ba-

daniu bydla. ktorych potrzebe. uzasadnia Moszynski. ile razee

j

same badania. Zapewne ze wzi^cie samej tylko masci za kryte-

ryum rasowe i tern samem za punkt wyjscia przy badaniu mozc
prowadzic do wnioskow blednych. gdyz, jak pisze Moszyriki.
wyroznione w ten sposob grupy nie beda. posiadaly przypisywanej

im wspolnosci rasowej. Jednakze wiele zalezy tu od sposobu po-

stawienia pytania, od umiejefaiosci interpretowania otrzymanych
wynikow i od wynikow samych. I tak, jezeli n. p. w Sterdyni

przyje^to masc" za kryteryum dla wyroznienia dwu grup wsrod

bydla. pochodzacego z tej samej okolicy, a badanie. opart e na szcze-

golowych pomiarach. wykazalo *), ze ozarne bydlo sterddynskir od

czerwonego w skladzie swoim sie. nie r<54ni — to musimy wy-
prowadzic sta.d wniosek, ze ezarne i czerwone bydlo nadbuzari-

skie sa. to barwne odmiany tego s am ego typu bydla 2
) i fakt

ten bezwarunkowo ma wartosc dla systvinatyki naszego bydala kra-

jowego. Z drugiej strony, jezeli Moszynski, biorae za punkt

wyjscia pewna hipotezy przez dedukcyo doch.-dzi do wniosku. ze

bydlo nadbuzanskie jest podobne do ttyrolskiego

wniem prz

me 3

)
prow

ktorego nalezy bydlo Dux) jest to typ biegunowo
powi (wa_zkoezolowemui. do ktorego nalezy bydlo i

(a wsrod niego takze nadbuzanskie). — to ukazuje s

nie oddala dobrej uslu^i. <rdv natomiast badanie in

kazalo jedn§ z istotnych roznie miedzv bydlem pub

vv i bydlem alpejskiem typu laHfrotts. Xatura

do badaii jest prowadzenie ich w pqjedyiicz

Tprawdzie \v tym samym, chocby najmniejszym
krajowe moze wystepowac w rozmaitycb tvpaeb. a

samej sztuce moga. tkwic rozmaite pierwiastki, ale

i umiej §tne m^badaniem te trudnosci przezwycie.:

stesmy w posiadaniu d o s t a t e c z n e g o fa k t y «• z n e

hipotezy zas o tyle tylko maja. wartosc. o ile potwiei

ami i nowe faktv |> '/.walaja przewidy wae.

i) Klecki: Btudj

mi i odmianami bydla rogatego w
XXX VI I (1904).



20 WALERYAN KLECK1

Temi uwagami wypadlo mi poprzedzic studya nad bydlem
„powislariskiem" z obory w Wojczy. Nazw§ t§ nadal p. Popiel

r

wlasciciel tej obory, bydlu, ktore hoduje, gdyz powstato ono przez

uszlachetnienie pierwotnego bydla z nad Wisly. Aby uniknad nie-

porozumieri, wypadalo przedstawic. co rozmaici autorowie rozumiej^

pod nazwa, bydla
„powislanskiego" i jak dalece poglady pod tym

wzgledem sa, chaotyczne. Z tego wszystkiego, co bylo powiedziane
powyzej, wynika, ze tego, co w dalszym ci^gu niniejszej pracy

bedzie powiedziane o „bydle powislaiiskiem" z Wojczy, nie mozna
stosowac do bydla powislanskiego lub nadwislariskiego, o ktorem

Zanim przejd§ do szczegolowycb studyow nad bydlem powi-

slaiiskiem z Wojczy, wypada mi jeszcze zestawic" te wiadomosci
r

jakie o tem by die znajduj^ sie. w naszej literaturze rolniczej.

W r. 1897 wydal w Warszawie p. Jan Popiel, wlasciciel

obory w Wojczy, broszure. p. t: „ Whufomo&d o odmianii krow po-

wislaiiskkh, zwanych kepiankamiu
. Z pewnemi skroceniami tresc tej

broszury bvla ogloszona fcakze w Gazeck Relniezej 1
). Wedlug p.

Popiel a, w r. 1869 w oborze w Wojczy bylo, oprocz krow ob-

cego pochodzenia, 8 sztuk krajowych '

(5 czerwonych i 3 czarne).

Krowy te nazywano na miejscu k^piankami, poniewaz takie wla-

snie krowy pasa. sie. po k§pach i wiklinach nadwislanskich. Z tych

8 krow, dokupiwszy jeszcze z biegiem czasu 6 czy 8 sztuk wlo-

s^ciariskich, dochowat si§ p. Popiel obory krajowej, ztozonej ze 120
sztuk. Do odswiezania krwi uzywany byl buhaj z obory „tegoz

samego bydla powislanskiego" w Ruszczy pod Krakowem. Zazna-
czyc wypada. ze p. Popiel uwaza polskie bydlo czerwone w Ga-
licyi za „bardzo pokrewne" bydlu powislariskiemu. Przecietaa waga
krowy z Wojczy 420 kg, mlecznosc wykazuje znaczne wahania ?

zaleznie od wartosci pastwiska w kazdym roku, ale w latach po-

myslnych przeci^tna mlecznosc dochodzi do 2600 litrow. Procent

tluszczu w mleku ~ 43. Woly robocze wytrwale, wagi najwy£ej
700 kg. Woly opasowe dochodza. do 900 kg, krowy — do 700 kg.

Motylica przy dobrem zywieniu nie zdarza si§ wcale W cn\gu 30 lat

padlo na gruzlice. okolo 10 sztuk. Wypadki gruzlicy zdarzaly si§

najcz§6ciej u mlodych dobrych dojek. Oprocz obory czerwonegO'
bydla powislanskiego, dochowal sie. p. Popiel obory bydla czar-

nego, liczacej 30 sztuk, z trzech sztuk czarnych, o kt<5rych byla

mowa powyzej. Wzrostem i mlec/no-scia. krowv czarne dorowny-
wuja. czerwonym, woly robocze sa. jednak gorsze. Zywienie zimowe
jest dostateezne. ale nie forsowne.

W r. 1899 oglosil Dr. WitoldSwi e cicki 2

)
rozprawe. p. t.:

Rolnicza 1899, Nr. 5, 6, 8, 9,



^Czerwone bydlo polskie". W pracv tej kilkakrotnie vvspomina Dr.

Swiecicki o oborach bydla krajowego w Krolestwie Polskiem:
powi.-slaiiskiego w Wojczy 1 nadbuzariskiego vv Sterdyni. Wyrazajac

krajowv raateryal zanaiowv. zaznacza jednak D r. S w i e c icki. ze

obory te „nie zdolalv svvwiv.cr najinniejs/.rg.. wplywu na c barakter

bodowli krajom>j" . a pr/.vc/vnr teg<. slusznie upatruje w tern, ze

obory te nie daiv |>Mczatkii' u<l,i..wi(>(liii(-i ..rgani/.acy'i lio< l-wlanej.

wskutek czego wi hodovvle.

sama. w sobie, alb n tez sprowadzao buliaje z Galievi lub wivszrie

kupowac je od okc lieznycb wh.srian. St.v'sza-zajac broszure p. J ana

i dlugosc ro-

Swiecicki
l.yly lu.hajr

dzi' Dr. Sv,

zne. i pod wzglede.n masci i pod wzgledem binWv'. Jiyty tarn

okazv masci jasno-ceglastej, czerwonej i ezerwono-wisnimvej. po-

mimo to. ze przeeiez sztiiki byly wybierane na wvstawg, a zatem

prawdopodobnie okazy najbardziej tvpowe i podobne do siebie".

Przyznaiac ze wystawione krowy bvly ladne i normalnie zbudo-

vvan'e. zaznacza jednak Kue/v.'isk'i inaJy icb wzrost. Pod wzgle-

dzalv

n

/auk.nia. mialv b.-wirm slab, «,/...., kT ml.M-znosVi. a na wystu-



Hodowle. bydla krajowego w Wojczy prowadzi si§ od r. 1869.

Hodowla ta jest zatem o rok dawniejsza od sterdyriskiej. Po do-

kladnem wystudyowaniu bydla nadbuzariskiego w Sterdyni J
) wy-

padalo zbadac takze owe „powislariskie k^pianki" z Wojczy, naj-

starsze. o ile mi wiadomo, stado bydla krajowego w Krolestwie

Polskiem. Porownanie dwu szczepow bydta, hodowanego w dwu
najdawniejszych oborach krajowyeh. budzic musialo zaciekawienie.

Zebraniem materyalu o oborze w Wojczy zaja.1 sie. w r. 1905 p. Jan
Kowerski. ktory na miejscu przeprowadzil szczegolowe studya

ykonal odpowiednie pomiary. Przed aim z mojej porady mie-

zyli bvdlo w Wojczv pp. Bronislaw Grabkowe
903WacUw Popiel i Waclaw Zakrzewski. W_

itych czasach trzykrotnie pomiary. o ile wykazuja. zgo-

dnose. daja, rekojmi§, iz mozna sie. na nich opierac. a niewielkie

roznice w uzyskanych cyfracb ilustruja, wielkosc wabari, zaleznych

od indywidualnycb roznic w sposobie vvykonywania pomiarow przez

rozne osoby. i od stanu obory w roznych czasach (w okresie kilku

lat). W tym jednakie przypadku nie wszystkie pomiary daly zgo-

dne rezultaty; w niektorych byt\ i^znice dosyc nawet znaczne. To
tez przy dalszych badaniacb na wyswictlenie niejasnosci, wynika-
jacych z tych roznic. powinna bye zwrocona uwaga. Ponizej podaj§

zebrane przez p. K <>\\ e r s kiego 2
) wiadomo^ci o oborze w Woj-

czy; obok wynikow jego
|

tiarow, podaje. takze cyfrv. uzyskane
przez pp. Urabkow'skiego orazPopiela i Za k r ze wsk iego.

•) Sprawozd. Kom fizyogr. T. XXXVII (1904) i T. XLII (1907).



JAN KOWERSKI

Czerwone bydto krajowe w Wojczy

Potozenie geograficzne. Wojcza. majatk p. .Jaua Popiela

\v administracyi por§czajae<'i k>. Macieja Radziwilla. \v powiecie

stopnickim. gub. Kieleckiej. -lezy na tak' zwanem „Powislu u
. VVe-

dlug danych sasit'dnicj sracyi nirto inilu^icznej \v Kytwianaoh. Woj-
cza polozona jest okolo 175 met row Dad poziomem morza. przeci§-

tna temperatura roczna 7-9" C t
minimum — 16-6" C. maximum

-f-28-6°C); przeeiytna il,..<r. opad-'.w atmnsfervcz. rucznie f)249 »>w,

z fzeofo \v lecit' <07 ww.
Od Wish- l.'/v Wdjcza .. li wh-rst: -runta wvzvnne. pa-or-

kowate; pastwiska i laki'na iwmj piaszczysto-ilastrj 'phi^czyznie

BydlO Powisla. Na calmi IWislu u wloseian i sluzby dwor-

skiej spntyka sir krajmve bydlo cz.'rwuim. tak zwane .,kepianki".

jedvni/mascia i. jak n'n.wia. mni.-j" fhist.Mii mlekiem.

Historya obory wojczanskiej. Drisiejsza <.b«>ra wojezariska

prawdopurlubnio i-dvz danvrh prwnvcb nioma. puwstala z owych
wlasnic ..krp.anrk".'

Dokladnic nm vviadomo kie.ly ..bora ta byla zalozona. Przed

'"'

Vajdawn'mjszym znanym laktrni j.-.r sprmvadzenie w r. 1850,

Bohaj ten pokrywal dwa latii. a po nim do r. I860 }ego syn.

Dwa te bnnaje zostawily po eobic nieaatarte shulv. giownie

w budowie czaszki i wirlkus.-i i^w.
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Popiel wybral 18 typowyeh k^pianek i te przeznaczvl do dalszego
chovvu. Z nich 12 bylo czerwonych, 6 czarno-srokatych.

Czarno-srokate bydlo bylo umieszczone na folw." Biechow; by*
wtedy i bubaj czarny swego chowu. Bydlo to chowano przez kl
dwadziescia pare, ale trudnosc prowadzenia dwoch obor i niemo-
zno^c dostania buhajow ezarnych (a wlasnymi ci^gle sie. posilkowac"
wlasciciel nic chciali -skionily do zaniechania dalszoj hodovvli.

W 1905 r. z ealej czarnej obory pozostaio zaledwie kilka starych
krow, a sztuk, ktore z krdw czarnych przez atawizm rodz* «$
ezarne. juz sie nie chowa.

Dwanascie wybranych krow czerwonych dalv poczatek dzi-

siejszej oborze vv.'.j.-z.-insk it-j. A/.<d, v z.wickszvr mahrval hodowlanv.
przez lat kilka (do roku 187.)) dok'upowano od wtuscian uk.,licznvt:h
typowo dobre krowy. Poczawszy od roku 1875 zadnei juz krowy
do obory nie zaliupiono, leoz posilkuwa
snego chowu.

W roku 1 885 w rejestrze prdbn
27 krow; dopiero po r. 1890 liczba k

Poczatkow o selekcya byla prow

) az do 1895 czy 1896 bubaje byly sprow
>wego bvdla ezi-rwone^o w Kuszczy (pod Kr;

zas buhajow /. kraj.-w.-j -W/w .lnd|,,\vnik.i (ialiovai. Huh;
z Jodlownika dawalv poto.nstwo nilr.-znc. ale dml,nr i dlao-o :

przestano je sprowadza<\

Stan Obory W 1905 r. Obecnie obora w Woiczy sklada
ze 130 krow. 3 buhajow i jalowizny.

Krowy podzielone sa. na 4 klasy: 1) „stado" czyli .,sztan

2) klasa I, 3) klasa II i 4) klasa III
„Stado" sklada sie z 24 najlepszyeh i najbardziei tvpowy

krow od lat 5 do 10. Staiu.wi l.uhuj ..NYm" rasv czorwon.-j >

skiej (z Glogowka. majatku lir. Op|»'rsdorita>. \Va-a krmv si

dn\cii przceietnie 445 kg.

Dobre eieleta od k'r,',w stadnvcb zatrzvmuje sie do chowu.
Pierwsza Idas,, sklada 30 krow dobrych, niestaryeh. vva

przeei v rna i-l<> /-/ Si :„„,wi huh,, .. Brvs" ehowu wlasnego. Dobre, n
zbyl pozne n.deta .,d krow tr, klasy rmvniez zatrzvmuje sie do Hiou

Do klasy II (umieszczonej na folwarku Biechow) wlaczo
krowy starsz«» lub mniej prawidlowo sbudowaae, mnirj./.e in...



Macieja Radziwilla). Krowy klasy II trzymane sa. dla mleka. Cie-

lat po krowach kl. II sie. iiie chowa. lecz sprzedaje sie. je na rzez;

tylko wyjqtkowo duze i ladne bvwaju clinwanc na krowy do tejze

klasy.

Stare i wadliwie abudowane krowy stanowia klasy III (umie-

szczona, na folwarku Chrzanow). Krow tycli jest 30. Cieleta ida.

MaSC. Kepianki w zasadniczyin tonic lnasci sa ezerwone w ro-

znych odcieniach (jasno-czerwone. szaro-ezerwone. buro-czerwone
czyli „szade" i wisniowo-czerwone). Jednakze: i) krowy bardzo ja-

sno-czerwone majij kla.b i szyjc duzo [ainiejsze od resztv ciaia;

2) krowy ezerwone maja glowe, nogi i grzbiet ciemnkjsse, wyje.

zas i klab jasniejsze; kolo pyska ciemna ubwodka: 3i krowy bun-
ezerwone maja. giowg i prwSd nog prawie czarne. jasna prege na

grzbiecie oraz kr/.yzu i takaz <.bw.>dky k°l'> pyska.

U wielu sztuk spotyka >\r jasnv tbialy u jasno rzerwonyeh
i czerwonych) pas pod brzucheni. biale wvinir i biala kite, ogonowq.
Z 30 krow! ktoSre mierzylen. na tolw. Wojcza". bvlo: 7) jasno-ozer-

wonveh i szaro-czrrwnnvcli. 18 czenvonvch i cirnmo-czerwonych.
3 wisniowo-czerwone. 4" buro-czerwonc

Z tych 30 krow: 1) (> mialo biatv pas. siygajacy od wymn-

nogi wokolicx v.u-u' Inalr /.W-./tuV |al u ,/V> v

'

ov'Io: 49 rzerwo

ezerwone i 1 buro-ezerwona.

Wazki bialy pas bm.s/nv i bialn kisc ogonowa miala wiy-

ks/.a <•/.. si
: sztuk mlodych.

Z 9 byczkow byln: 6 czerwonych. 2 wisnimve. 1 buro-czer-

"

Waga. Ch-1v~|h urodzcnii. wazv przcrietnie 3o 6 kg

zgrab
Ogolny opis i niektore szczegoty morfologiczne. GH



okragle. dose silne, prawie rownej gruboBci u nasady i w dalszym
przebiegu, skierowane \v bok. troche, ku przodowi i \v gore, koricami

nieco ku sobie zblizone.

U krow starych spotykamy rogi 4-ch typow: 1) najrzadziej

t. zw. kozie — duze, wa.zko rozstawione. prostopadle idace w gor§
(atawizm po wegierskim buhaju); 2) rzadko — eienkie, skierowane
w bok i stra.cone ku dolowi do oczu; 3) czesciej spotykamy duze,

w bok zwrocone i szeroko ku gorze rozstawione; 4) wreszcie naj-

cze-sciej — takie, jak u krow mlodych. Barwa rogow ciemna lub

jasna, koiiee — czarne.

Szyja cienka. podgardle stabo rozwiniete; krawedz " czaszki
wysokn ponad szyjq, wystaje.

Klab plaski i szeroki, lopatka srcdniu mniosniona, nogi prze-

dnie postawione prawidlowo; grzbiet rowny, kregi lcdzwiowe dose

wysokie; krzyz wyzszy od kl§bu, bardzo wyraznie odznaczony.
Ogon osadzony nizej krzyza. srednio dlugi: u 33% sztuk si§ga on
za przegub. u 44°/ do przegubu. u 23% nie si§ga przegubu. Nogi
tylne cokolwiek ku przndowi pi-dane. srednio umieinione. Zad dosd
wazki; zwierciadlo mleezne mierne. Wymie. dose duze. jasnym de-

likatnym wlosem porosle. u sztuk jasnych biale. dobrze unaczy-
nione; dodatkowe strzyki sp<>rykaja, sio ezesto: u 15% sztuk po
jednym dodatknwyin strzyku. u 7% pt> dwa i wiecej.

Zylv mleezne dobrze rozwiniete.
Skora przesuwalna, Srednio graba, ale dosye miekka.
Pomiary. Na tablicy I (str. 27) podane sa. przecietae wy-

miary krow, mierzonych przez Kowerskiego (30 krow ogolem:
16 stadnych, 14 pierwszej klasv). Popiela i Z a krze wskiego
(29 krow) i (irabkows'kiego (14 krow).

W tablicy II (str. 28-29) podane sa. odpowiednie wymiary
inaksvuialne i minimalne

Ogolne i uzytkowe wlasciwosci k^pianek. K^pianki zyja. dlugo;
nierzadko bvlv cbowane w Wojczv do lit 20: stare krowy doily
dobrze (n. p. w r. 1893 jedna 19-letnia krowa dala 1903 I mleka)
i dawaly cieleta.

Plodnosc" dose duza. okolo 3% blizniat; byczkow rodzi si?

duzo wiecej; z liczby ogolne
j
jalowek 4—5% nie zaciela si§; okre&

cielnosci troche, dluzszy ml normalnego; porody latwe; u sztuk nie-

zacielajacych si§ wyst§puja. wybitne eeehy miesne: okr^gly zad,

szeroki a piask i grzbiet. duz.- h.patki. \V.,g61e bydlo to nadaje si§

bardzo dobrze na upas. Woty do roboty bardzo dobre: wytrzymale,

6-ym roku Wogole bydlo zwaw'e i dosyd niecierpliwe, ale przytem
Jagodne. Mlecznose maksymalna przecietnie w wieku lat 7. Pasza



Tab. I. Wymiary przecietne krow z obory w W,„,v,

11 1] ii ill *j

;

149-5 150-4 1485 1536 152-1

1528 1530 152 5 157"0 1555

59-25 59 5 590 603 613

66 6 ! 66 8 66 4 677 6845

i

I 521 520 52-2
!
52-9 i 533

48-85 490 48-7 49-5 474

. 70-9 71-5 70-1 68-4 , 755
i 543 54-5 54 54-7 -
. ,34 4 35 i 3H-4 358 369

399 401) 398 406 402

42 3 42 9 41 '5 395 40 2

173 5 175 3 171 5 1754
j

-
484 4875 480 48 6 4975

28 5 28-fi 28-4 ,28 4 -

DIugosc glowy do przedn. kravv. warg

DIugosc glowy do sluzawicy ....
„ s*yi od linii pomiedzy rogami d

do najwyzszego punktu klebo . .

DIugosc szvi od uchadopol. grzeb. lopatk

przedniej cz§sci tutowia . .

srodkowej „ „ . .

8zerokoi<c piersi w barkach ....

Odleglosc zewn. wyrostk6w siedzeniowyc

„ nasady ogona

„ praedniego nadpecia ....

127 5 127 4 127 6 1288 127^5

34-0 ;ii l 33-9 84-6 34-3

3995 405 89-3 432 425

179 18 2 17 6 17-8 179
29 8 30 1 296 369 371

15 95 160
;

15-8 16-4 17-6Obwdd rog6w u nasady . .

Odleglosc miedzy nasadami rogow . .

Najmniejsza szerokosc czola ....

Szerokosc glowy w policzkach . . .

P78ka

szyi za glowa .....

15-4 15 3 15-4 15-6 162

1706 171 170 169 18-9

206 2 11 200 226 236

15 5 15 9 1 15 162

152 150 154 16d

1605 15-9 16 2 15 8



1 *

|||SiiIl 1 1111

111-

i 1 § S S S | s S S S § 2 1

1 1 | 1 1 1 1 i i 1 S 1 I
1,

1

U\ S3 S * i a s £ 8 i s ' '

J

si 5

1 1 1 g s ^ i i s i §
.

;

1

jl
liillsli III 1

|1|1I1I1 111 £

1*
• • •

•

f a _rc [ | T,
^ "3

j

« f "

'

1 1 1
1

1

1
,/..'.'

j



I J 2 1 1

2

" 3 j II 1

1

i. -i Hiil ill
I « 5 S JS Si g, •- | "|

& 1 111



wyborowa u k^pianek nie daje tych rezultatow. co u innych

odmian. za to zadawalniaja. si§ one pasza. gorsza,.

Przeci§tnie krowa daje 2138 litrow rocznie (na ciele. odlicza

siq 400 litrow (tabl III str. 31).

Przeci§tna zawartosc tluszczu [proby 1) z calej ilosci mleka przez

pare, miesi^cy; 2) od paru krow jednorazowo aparatem Gerbera]
w mleku 412%.

Na 1 kg zywej wagi 4 98 / = 516 kg mleka.

ZdrowotnOSC. Od czasu. kiedy p. Jan Popiel pamieta obore.

(mniej wi^cej od 1850 r.). nie przechodzila ona zadnej epizootii,

procz zarazy pyska i racic w 1889 roku. Na gruzlice. od roku 1850

zginelo nie wi§cej nad 10 krow; wszystkie one zaczely wczesnie

doic obfieie. bo juz w 5-ym roku doehodzily do 3200 litrow, a w 7-ym
lub 8-ym padaly na gruzlice;. Zdaniem wlasciciela obory, krowy
„k§pianki" nie powinny bye forsowane w kierunku mlecznym.

Wychow. Ciele. ssie matke. 6—7 tygodni, byczki do 8 tyg.

Cieletai stoj^ ka2de w osobnej klatce i bywaja. dopuszczane do matki

z pocza_tku 5 do 6 razy dziennie, potem stopniowo rzadziej, a po-

czawszy od 3-go tygodnia juz tylko trzy razy dziennie; skoro tylko

ciele. jesc zaczyna. daje mu sie. dobrego siana. w 3-im tygodniu

delete zaczyna j.-j, dnsrawac owies gnieciony.

Po odla_czeniu ciele. dostaje raz na dzien o 9 rano garniec

nieodtluszczonego mleka (pozniej odtluszczonego) z dodatkiem 20°

roztworu soli w stosunku 1:10; procz tego dostaje ciele. 4—6 ff

gnieciiiiu'gfi owsa i siana albo koniczyny dobrej — ile zje.

Po roku ciele. przechodzi na pastwisko let'nie. Do roku kazde

ciele. stoi osobno, nieuwia_zane.

Jalowizna stoi na uwiezi: osobno byczki. osobno jalowki.

W zimie cieltjta i jalowizna odbywaja, dwa razy na dzien

dwugodzinny spacer. Ci-leta bywaja. przeganiane prcdko przez manez.

Jalowizna przez cale lato nocuje w szopie z chrustu. a w dzieii

pasie sie. na nadwislanskich lakacb' i pastwiskach. W zimie jalowi-

zna dostaje: 7-8./ slomy jarej. 9.//' sieozki i plow z wywarem,
1—2 f melasu.

Przed wyjsciem na wiosenne pastwisko dostaje mlodziez dla

zlagodzenia przejscia od paszy zimowej do letniej — zielona. lucerne^

Jalowizna rosnie dose szybko; zupelny rozwoj osi§ga to bydlo

dopiero w 4-ym lub 5-ym roku. Jalc' *

'

dwa zeby krowie dobrze wyksztalcor

Byczkow zaczyna sie. uZywac d<> pokrywania do])iero vv roku

o-im. Woly w roku 4-ym malo co wiyksze od krow. wyrastaja, do-

piero w iVyni i 6-yni roku. ale juz w 4-ym moga. isc" do jarzma.

Zywienie krow. W lecie pasa, sie. krowy na pastwiskack pol-

nyeb (koniczyna biala, tymotka, rajgras. wsiane w zboza jare lub



Tab. III. myrl. olwarkow.

Kok
Minimum

.11;.

Maximum

dla

jednej

krowy

w

litrach

litrow' od &t,-s £.,,

1885 1388 2600 1844

37 „

do 1600 1

„ 2400 r

1889

20996

"""* ™™ PJSka -

1892 2065-2

1893

21172

1895 1110 3098 130/

27,

20.

do 1600 I

P 2000 „

n 2400 ,

. 2800 „

*) \V tym samym r.

na folwarku L.-sn,.

"
Dolne 2074 I.

1896 1724 3228 2544

1897 1280 3200 2220-3

1898 1416 3272 2288

1899 1315 5 3214

1900

21977

1920 P|*S
19(11

1902

1936
|\V.ijczu duzo krow po

i

50 ,

1. .

do 1600 I

B 2000 „

> 2400 p

- 3200 .

I...,,,,,.,

L900 1400 2400 1868 lz^i:^z



podsiewanych trawami lakach. Siano w Wojczy
cz§sc jednak b. dobrego i pozywnego.

W zimie krowy dojne dostaja,:

115 ff wywaru ze zgoninami,

2 „ melasu (malo doja.eym schodzi do J

/2 f),

10 „ sieczki i plew.

8 „ slomy j^czmiennej.

2 „ siana lakowego,

2 „ makucbu.
Na jesieni i wiosne, mniej makachu. zim^, wiecej — slome.

i sieczke. oblicza sie. w przyblizeniu.

Dzieri w oburze rozlozony jak nast§puje:

Grodz 3^2 czyszczenie, mycie,

„ 4 L

/2
dawanie parzanki z melasem i makuchem, dojenie,.

„ 6 dawanie soli i zgonin, pojenie,

„ 10 dawanie siana,

„ 11 pojenie woda. letniq, z makuchem.
„ ll 1

/, dawanie parzanki z melasem i makuchem,

„ ll l

/2
dojenie,

„ 2 l

/2
pojenie woda. z wywarem,

„ 4 1

2 spacer, dawanie slomy,

„ 7 dawanie parzanki,

„ 8 podsciol.

Kierunek obory. Obora ma charakter zarodowej, gdyz chowa
si§ wszystkie dobre cieleU od stada, klasy I i II nietylko dla sie-

bie, ale i na sprzedaz. jako c z e r w one zarodowe
r
k § p i a n k i

u
.

W wielkiej mierze zwraca sie jednak takze uwage i na mlecznosd

i nie chowa si^ ciela.t od krow malodojnyeh.

Typ, do ktdrego si§ da4y i ktory si§ ma na uwadze przy do-

borze matek i zostawianiu cielqt do chowu. jest nastejpujaey: Cala

postac duza i silna; o duzych kosciach i griibych mi§sniach;^ szla-

chetnosc i prawidtowo^c" form; masc jednolita. czerwona, kisc ogo-

nowa biala, kolo pachwin przednich i na wymieniu biale plamy;

rogi niezbyt duze, foremne. Krowy majq, bye" mleczne. o tlustem

mleku, lagodne.

Zadaniem calej hodowli: dojs< ; do jak najwiekszego wyrownania,

mozliwie duzej mleczno^ci przy 4 fl

/ ttuszczu. tak wychowywac mlo-

dziez. zeby wytworzyc bydto o lie moznosci najbardziej odporne

i zadawalniaja.ee sie. pasza. umiarkowan^.



bydle powislanskiem z obory w Wojczy

Waleryana Kleckiego.

Na podstawie pomiarow krow z obory vv Wojczy, wykona-
nych przez pp. Jana Kowerskiego. Wactawa Popiela
i Waclawa Zakrze wskiego oraz Bronislawa Grabkow-
skiego, mozna okreslic stopien poprawnosci bydla wqjczariskiego,

a por6wnywaja_c jego wymiary z wymiarami' bydla czerwonego
polskiego i nadbuzariskiego, ktorego ksztaiu pod'dalem szczegolo-

wej analizie vv praey Studya iiad bydhm uadhuzai'td-iem 1
), mozna

rzneie pewne swiatlo na wzajemny stosunek tveb odmian bydla

Purmvnanie bydla powialaAskiego z Wojczy z nadbuzanskiem
ze Sterdyni i /, hodowanem w Galicyi bydlem czervvoueni polskiem

jest zadaniem niniejszej praey.

Poiiiewaz krowy wojczanskie mierzone byly trzykrotnie przez

rozne osoby. przeto zestawienie tyeb pomiarow jest zarazem przy-

czynkiein do sprawy wielkosci bledow indywidualnych. Zazna-

czyc jednak wypada. ze p. Kowerski mierzyl krowy wojczari-

sk'ie o 2 lata pdzniej, niz pp. Popiel i Zakrzewski. a o wide

pozniej. niz p. Grabkowski. Drobne roznice moga zatem takze

bye polozone na karb zmian vv skladzie obory. Minm ze niewat-

pliwie obora zaebowala svvoj typ svvoisty. to jednakze zmiany

vv jej skladzie mogly objawic sie. oiewielkiemi zmianami w ey-

frach. wyrazajacych przecietne wymiary. Znaczniejsze jednak ro-

znice wvpada tlomaczyc roznica. w sposobie inierzenia. Na podstawie

matervalu. zebranego przez p. Kowerskiego, mozna ukreslir

rnznice w skladzie bydla „stadnego a
i „klasy pierwszej". W praey

niniejszej opieram sie glownie na cyfrach. uzyskanych przez p. Ko-

«; Sprmrmthmin Komi*,,! jiz
;
,o

;
,mjic;» tj T. XXXVII (1904) i XL1I (1907).



werskiego. Dla j Kir, nvnania przytaczam wynik i pomiairow pp.

Popiela i Zakrze
liczby Bztuk uzyskai

pewne i z niewielkiej

wyniki pomiardw p. Gra bkows kiego.

[. Wielkosc.

1. Dlugosc tulowia.

Dlugoscia. tukmda bvdio powislariskie z \V<'.j( zv zajnmje Bta-

in iwisko posrednie mi edz.y nadbuzariskiem ze Ston'hmi i zaiodowem

skie jest, przeei.jtnie tvl ko o 2—3 cm. kr6i diug P opiela
i Zakrzewskicg, ego pol-

skit^-d /.artiduwc^o pi :ietnie o 5*2 cm. (w< •ding 1 \ i Z. o 9-3 cm)

dluzsze. Bvdlu sradiu ' jl
1 (\v p<»ziomvin wymia-

rzel od bydla klasv I.

Rozhiea miedzv \v\ tniarami dlugosei tu! owia. u zyskanvmi przez

p. Kowerskie-o.' . Popi Lkrzew-
ski. uvnosi 4-1 cm.

'

M". >zna powiedziec. ze bydlo wojczari skie jest

Btanowczo diuzs
1

o^czerwonego
n-i?.

k iego z

takiej
larodo-
samej

DlugosV- krow w
3

oboVzT'w W6jczy walia B j- mni( j wi^cej

w tvr-h samyeh »Ta ieh (140*5—1&8-5, , . naw< \t 1625 cm . eo

wsrod krow stmlyri*

2. Wysokosd w kl«bie

Tak Bamo jak dli tez i w ysokose: a w kle-

biebvdlo w.'/p-zai'.ski ajmuje stanowisko p osrednii r bydlem
sterdvnskiem i zarocluW

m nizsze od zarodoW^J
)d'">t'r<i yriskiego

i«M.-,, pnl-

skiego o 3-3 <»,. u v '. W zadnej z ob6r ,dla pol-

skiego w Galieyi. b; idaliveb przez' Adam Btza. \wsT.kos; w kle-

bie (przecietnai nit- <

:Ion.vrnywa tat jaka. w^/kaziijc 'bvdlo WojrZaU-

skie. Cboeiaz prz<> jest od

skiego nizsze. — to jrd:i.ak wabania wysoki.SM w' kleb.e ,« t
vv obu



II. Stosunek dtugosci tutowia (poziomej) do
wysokosci w k^bie.

Przeci§tna wysokosc w klebie wynosi w »/o dlugosci tulowia

mierzonej poziomo:

U 30 krow mierzonych przez p. Kowerskiego . . . . 835

U 16 „ stadaych, mierzoaych przez p. Kowerskiego . 832

U 14 „ I klasy „
"

» a n
83*8

U 29 krow mierzonych przez pp. Pupiela i Zakrze wskiego 812

U 14 „ „ „ p. Grabkowskieo- (J . . . . 814

Gdy zwazymy, ze ten sun stosunek jest rowny wprzeeieciu:

U bydla sterd yriskiego czarnego .... 83"9

U „ zarod'owego czerwonego polskiego . 84'2

U „ Bterdyaskiego czerwonego . . . 844

Grabkowski. hvlv dt uz'szi' !)<•;'.wziilvdn'

sokosei w klybie. w ,,or«Mviianiu z tenii. kt.'

Zaslugujq nauwa«
zioinej ) do wysokosci w ldebie. ^;tusunek

gosci) wall a sie^ w nastej nij.-icych granicac

Wsrod 16 krow wojcza]iskich stadnych.

mierzonych przez Iv.

Wsrod 14 krow wojcza I klasy.

mierzonvch przez K.

Wsrod 27 krow czarnych sterd ynskich,

mierzonvch przez Z.

Wsrod 13 krow czerwoinfch sterd vnskich.

Widzimy z tvch 1 iczb, 4e kro w y

pod wzgledem stosunku
z kr.»w\ •

I Mas;

w Sterdvni'.

Dokladni.'js/.c p..jv licy w w

i I klasy w Wojczy |>< id powystozym ws



82-83 „

83-84 „

84—85 „

Zasluguje takze na uwag§, ze bydlo wdjczaAskie jest dluzsze-

y stosunku 'do wysokosci w klebie w porownaniu do sterdyriskiego,

omimo ze sterdynskie jest od niego wieksze (dluzsze i wyzsze).

III. Wysokosc nog.

Przecietaa wysokosc nog od wyrostka lokciowego w % prze-

iietnej dlugosci tulowia, mierzonej poziomo, wynosi:

U 30 krow mierzonych przez p. K owe rskiego. . . .

U 16 „ stadnych. mierzonych przez p. Kowerskiegi3 .
46-0

.
46-1

. 450

.
46-6

U 14 „ I klasy, „ „ „ „

U 29 „ mierzonych przez pp. Popiela i Zakrzews.
U 14 „ „ „ p. Grabkowskiego . •

Ten sam stosunek wynosi:

U krow zarodowych czerwonych polskich 48*5

U „ sterdvriskich czerwonych . . . .
46-25

U I „ czarnych .... 46'1

Z powyzszych liczb wynika. ze bydlo powislariskie z

ma nogi takiej samej wysokosci w stosunku do dtugosci

Wojczy
tulowia.

juk oadbuianskie w Sterdyni, a wyraznie krotsze w poi
.TGa-niu z czerwonem bydlem polskiem zarodowerr

1CJ
W stosunku jednak do wysokosci w kl§bi e, nogi

krow wojczanskich sa.cokolwiek dluzszr w poi: 6 w n a-

niu ze sterdynskiemi (i wyraznie krotsze w poi

niu z czerwoneini polskiemi). Uustruje to zestawienie cytrr

okreslajacych wysokosr nog od lokcia w o/
o

wysokosci w klebie r

w nast^pujacvcli rasach:

30 krow wojczanskich |K.| . . . . 552
16 „ stadnych wojczanskich [K.] . 553



14 „ klasy I „ |K] . 551

29 „ wojczanskich [P. i Z.| . . . 55*5

14 „ „ [G.] .... 572
Zarodowe czerwone polskie .... 57'6

Sterdvriskie czerwone 54-8

„ czarne 549

WysokoSc nog od punktu Bielera wynosi w praeci«ciu:

U 30 krow wojczanskich [K] . . . 396 47'5

U 16 .. stadnych wojczanskich |K| 39-6 476

U 14 „ I klasy „
[K] 397 47-4

U 29 „ wojczanskich [P. i Z.) . . 393 48-35

U 14 »
g [GJ - . • 403 49-5

Zarodowe czerwone polskie ... 44-9 53"2

Sterdynskie czerwone 402 476

I czarne 399 476

Z powyzszyek liczb wynikaja. co do dhigosci nog bydla woj-

czariskiego wnioaki takie same, ink tc kk'nv w\ prowadzihsmy na

podstawie liczb, okreslaja.cych wzgledna. dlugosc ndg, mierao-

w
y
s

C

tos unk
W
u
y
do

S

wy
a

3okos
C

ci w^libV nogi krow wojczan-

skich (wedlug pomiarow p. Kowerskiegoi nie st\ dhizsz*- w po-

rownaniu ze sterdynski™. Na podstawie zateni pomiarow wysoko-

^cinogod punktu Bielera mozna powiedziee. ze w dlugo-

sci relatywnej nog mi ? dzy by diem po wislariskiem

11 6J
Niema takze roznicy miedzy bydlem tych dwu szczepow pod

wzgledem stosunku wvsoko>ci kosci grochuwej d.. wysokosci w kly-

bie. I tak wysokosc kosci grochowej w °/ wysokosci w klebie

wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich, mierzonycb przez K. . . . . .
272

U 16 „ stadnych wojczanskich. mierzonycb przez K. . - < 6

U 14 „ I klasy „ 7, . » » • g£*
U 29 „ wojczanskich, mierzonych przez P. i Z.

. . .
VI I

U 14 „ „ » r.
G -i

;<

U 27 „ sterdyriskieh czarnycb
J«*

U 13 „ „
czerwonych **'*

Natomiast krowy w o j c / a n s k i « m a j a
_
p r /eg u

i p o o-

zony wyzej (w stosunku do wysokosci w klebie), niz



ikie. W]/sukosr bowiem przegubu w °/ irysok

w przecieciu:

U 30 kr6w wojczariskich [K.] . . . a8-9

U 16 r ., stadnych [K.
i

:;<> 4

U 14 „ I klasv [K] . 38vi

U 29 [P. i £] . .
37-7

U 14 m • • Sfc-3

U 27 „ sterdyriskich czarnych . 37-7

U 13

Zashiguje przytem na uwag§, ze u krow stadnych przegub

polozony jest przecieUiie wyzej, niz u krow I klasy.

Rozpatrzmy jeszcze, jaka. jest wsrod krow wojczariskich am-
plituda wahari stosunku wysokosci nog od Jokcia do wysokosci

w klebie. oraz tejze wysokosci nog do poziomej dlugosci tutowia.

Wysokosc nog od lokcia waha si^:

Wsrod 30 krow wojczariskich [K.]: . . . 605- 770; ampl. wahari = 165 cm

Wysokosc nog od lokcia w % wysokosci w klebie waha si§:

Wsrod 16 krow stadnyct vtiemdritieii IK.l: 50-6-58"6: amn). wuhan = 8'0°/
ft

-
- fp.-itrz Stmltj,, nad hi/dtci

1) ze amplituda waban stosunku wysokosci nog od lokcia do

dlugosci tulowia lub wysokosci w klebie jest wieksza w oborze

wojczariskiej. niz w sterdyriskiej;

2) ze amplituda wahari stosunku wysokosci nog od lokcia do

wysokosci w klebie jest u bydla z obu obor cokolwiek mniejsza, niz

amplituda wahari stosunku tejze wysokosci nog od lokcia do dlu-

Z pierwszego tu podanego faktu. a mianowicie z tego, ze wy-
sokose, nog od lokcia w % wysokosci w klebie waha sie. w sto-

sunkowo szerokich granicach, wynika. ze w oborze wojczari-

skiej korelacya miedzy dlugoscia. nog i wzrostem nie jest zbyt sci-

sla. jak rowniez nie jest zbyt scisla korelacya miedzy stosunkiem



dhlgnSri 1H> (In (llliynsci tlllnw

do dlugosci tulowia x
).

Bydlozatem wojczai
wysokosci no- do dlugo

IV. G*§bokosc piersi.

Przeci^tna gl^bokosc piersi bvdla wnjc/.anskiego jest cokol-

wiek (o 1*1 em) wirksza, niz hydla zarodowego cserwonego pol-

skiego, a mniejsza in ;V'2 r»n. niz India sterdynskieu'o. Krmw sta-

dne maja. glebokosc piersi w pr/eeit;eiu zaledwie n 1)4 an. wie^ksza.,

U 30 !

U 16

U 14
U 29
U 14

U 30
U 16
U 14



Zasluguje na uwage. ze glgbokosc piersi w %
skiego, podlug pomiarow 'zarowno p.' Kowerskiego.
jakotez Popiela i Zakr ze wskiego oraz Grabkow-
skiego. wyraznie mniejsza, anizeli u bydla sterdyri-
skiego. Pod tyrn wzgledem bydlo z Wojczy jest zbli-
zone do wlosci an skiego bydJa czerwonego z Galicyi.

VV Czesci I Studyow nad bydlem nadbukatekiem (1. c. str. 108
i 109) pisalem. ze stosunek glebokosci piersi do dlugosci tulowia

nie jest wskaznikiem poprawnosci, natomiast ze jest on wazna, ce-

cha, rasowa, wlasnie dlatego, ze w nim juz sie. nie ujawnia wplyw
uszlachetnienia. Stosunek ten w obrebie roznych szczepow tej samej
rasy waha sie. w ciasnych granicach. I tak:

1. U czerwonego bydla polskiego 44'0—45*3°

'

2. U nadbuzariskiego 45*7—469 „

3. U illiryjskiego 475—500 „
4. U wojczanskiego, wedlug rozmaitych pomiarow . 441—450 „

Ogolnie biome. mozemv powiedziec. ze bydlo powislari-
skie z Wojczy ma piers wyraznie ptytsza., anizeli
nadbuzariskie, a mniej wi^cej taka. sama. (absolutnie
nawet glebszaj. jak czerwone bvdlo polskie.

^
W czesci I Study<kc nad bydlem nadbu&anskiem (1. c. str. 112)

zwrocilem uwag§ na fakt. ze naogol sztuki wieksze (o wiekszej
wysokosci w klebie i dlugosci tulowia) odznaezaja. sie in n i e j s z a

w stosunku do dlugosci tulowia gl^bokoscia, piersi.

Spostrzezenie to potwierdzajn. wyniki pomiarow bydla powi-
slaiiskiego z Wojczy.

Wsrod 16 sztuk stadnych. mierzonych przez p. Kower-
skiego. glebokosc piersi vv° poziomej dlugosci tulowia waha sie.

miedzy 42-7<> i 473%.
Z tych 16 sztuk 7 odznacza sie. dlugoscia. tulowia i wysoko-

sci% w klebie wi^ksza. od przecietaej. Na 7 tych sztuk 5 ma
tez gle>okosc piersi w stosunku do dlugosci tulowia mniejsza,,
niz przecietna (ktora wynosi 44"4%). N a j mniej sza. relatywna.
(w stosunku do dlugosci tulowia) glebokosc piersi ' (42*7%) wyka-
zuje jedna ze sztuk najwiekszych (o dlugosci tulowia 157. wyso-
kosci w klebie 1315). choc — co prawda — nio najwieksza ze

wszystkich.



r ktebie 1195 cm) odznacza sie najw
osci tutowia poziomej gl§bukosVi;i pit

V. Dtugosc glowy.

gtowy do przedniej krawedzi wargi gornej

ci tutowia, mierzonej poziomo. wynosi:

U 30 krow wojczariskich [K.] . . .

U 16 .. „
stadnych|K.]

U 14 „ „ I klasy [K.]

tt ou ip ; v 1

Ten sam stosunek wynosi:

U krow zarodowyeh czerwonych polskich . . 34 - (336—343)
U „ sterdviiskicl) czcru . nveh 343
U „ „

czarnych 34"L>

Dtugosc glowy do przedniej krawedzi wargi gornej w °/

dtugosci tutowia. mierzonej skosnie, wynosi:

U 30 krow wojczanskieh [K.| . . . 34 1

U 16 „ „
stadnych[K.| 340

U 29

iM-dynskieh czerw. [Z.J

334

Dtugosc gtowy do sluzawicy w % dtugosci tutowi

U 30 krow viV.jrzuri skich[K.] . .

U 16 „ stadnych [K.

U 14 „ I klasv [K.

U 29 „ [P. i z.j .

U 14 „ [G.] . •

U 81 .. z ar-d. ezerw polsk [A.]



U 14 „

U 29 ,

i: 14 _

U 13 „

U 27 „

I klasy [&] 319
[P. iZ.]. . 315
[G.] . . . 30-5

sterdyiiskich czerw. [Z.] . 31*6

„ czarnych [Z.] 314

Z powyzszych :zestawieri wynika, ze krowy z

e. Opieraja_c si§ na pomiaraeh p. Kowerskiego,
powiedziec takzc o dlugosci »4owv. mierzonej do
tym wzgl§dem jednak pomiary pp. Popiela i Za-
). a zwlaszcza G r a b k o vv s k i e g o nie sa, zgodne

U 30 krow wojczaiiskich [K.| . . .

U 16 „ „ atadnych [K.1

U 14
„ „ I klasv

| K.I .

U 29 „ „ [P. i Z.1 . .

[

;

14 •-

n [G.] . . . .

U 81 „ zarodow. czerw. polsk. [A.l

U 13 „ sterdvriskieh czerw. TZ.l . .

U 27 „ „ czarnych fZ] .

use glowy micrzoiia

przedni

41 7 391
416 392
420 391
4l>4 39 7

43-0.") 383
404 377
40 7 3825
408 383

w St osunku do
oaj u

|? iow ? dtuz-
rnej. j<ikotez do slu-

'uwv/.s/.e zcstawienw pouoaa, ze takzt
kosci wklebie, krowy z Wojczy
arowno do przedniej krawe/lzi wargi go

pierwszej klasv roznica pod tym

Znaozna diugosc glowy c h a r a k t e r y zoj e krowy

skich i cze'rwunvcli pulskich za'r odo w'veh.
Na str. 120-123 Cze>i I Stmh/<Ur >„ul l>,f',lhw nadhnzaiitkkw

(1. c.) zaznaezyle.n. /, diugosc glowy. wyrazona vv \, wysokosci
w klebie, waha sir w granicach eiainiejszych. niz diugosc glowy

T

wyrazona w % dlugosei rutowia. i z.> wskutrk tcgo diugosc gtowy,
wyrazona w ° „ wysokosci w ktt/hie. jest mniej czulym, ale za to



wysokosci w Hebi<
wnaniu do krow nadbuzanskieh ze Sterdvni !ub zarodowyeh c
wonych z obor galicyjskich, — przeto roznire te_ wypada nznac

charakterystyczna, i waznq,.

Naste.puja.ee porownanie daje nam wyiimwny ubraz tej r<>zni

Czarne krowy sterdynskie niaja gluuv dlngosoi ~v>-2 cm (do pi

dniej krawedzi warp gornej) pr/.y wysokosci \v klebie I2S0
krowv zas wojczariskie

|

Kow.] niaja. glowe dlugosci 52'1 rwi. c;

prawie takiej samej dlugosci — przv wzroscie daleko i

szym: 1248 cm.

Zasluguje tez na uwage, ze w szeregu ras. zestawionym

str. 118 czesci I Studyuw uad hijdh-m H<nlhi<i«;,skum, jest tylk.

takich, ktore sie. odznaczaja wn;ksza w stosunku do wysoki

w klebie dlugoscia, glow v. niz powislariska /. Wqjczy 417" i. Pr

tern, z wyja.tkiein p<>pn»wnego bydla litvtoiiskio^o. sa to same pi

wotne odmiany: illiryjska. czarnoo-or>ka. swn;tokrzyzka, bydlo z zi(

nurskiej i pierwotne bretoiiskio.

Porownajmy teraz krowy wdiczanskie unierzone przez p. I

werskieoo/stadne i nierwszej klasy raze.n, z cza.nemi i cz

pod wzgledem wyrownannI w zasadmcz
Hatwi nam to ami*
Z tablicy tej widzii ay, ze z wry

glowy do wyaoko&i w klgbie, wszystki

nadbuzanskieh. Swiadczy ito o naogol nu

wojezariskiej. W szczegolno sci inniejsze w
wojczariskie w porownanin ze sterdyiisk

sunku wysokosci nog do <

wysokosci nog do wysoko:Sci w klebie
|

r
l ' ,

t'

l

M!nbi'd!u'

l

-m -1^ rilo'cllngoXt
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BYDLO ROGATK W POLSCE 45

glowy do dlugosci tulowia i stosunkiem wysokosci nog do dlugosci

tulowia. Stosuje trie, to zarowno do bydla sterdyriskiego. jakotez do
wojczariskiego. Najmniejszq relatywna. (w stosunku do przecietaej

danego stosunku) amplitude wahari wykazuje stosunek wysokosci
w klebie do dlugosci tulowia. Niezbyt wielka, jest takze (zwlaszcza

u bydla powislariskiego) amplituda wahari (absolutna i relatywna)

stosunku dlugosci glowy do wysokosci w klebie, a wskutek tego

zachodzi dosyd scisla korrelaeya miedzy: 1) dlugoscia. glowy i wy-
sokoscia, w klebie i 2) stosunkit'in d'upisci glowy do dlugosci tu-

lowia i stosunkiem wysokosci w klebie do dlugosci tulowia. Czyli:

wsrod krow zWojczv n aj sci slej sza. j est korrelac va
dlugosci tulowia z wysokosci*. w kl § bie, a takze dlu-
gosci glowy z wysokosci^ w kl§bie.

i\ astern ],•}(•<• zcstawienia pouozaja o stopniu scislosci tych

korrelacyi.

Z posrod 30 krow wojczariskich:

11 sztuk ma tulow dluzszy od przecietaego i wysokosc w kle-

bi(.' wieksza. niz |>rzecietaa,

12 sztuk ma tulow krotszv od przecietaego i wysokosc w kl§-

sokosd w Idyl

Z posrod tvc

8 sztuk ma
.vieksza, niz p
10 sztuk ma

glowQ dluzsza. od
|

glows krotezQ od

12 'sztuk ma
*<• w klebie n

glow^ dluzsza. (111

okosc w kl§-

^^^^
:szaj od przecietnej i wy-
iz praecietaa.

Dokladniejszv obraz wvrownania sztuk stadnych i I klasy

w oborze w Wqjczy pod wegledem stosunku dlugosci glowy do wy-

sokosci w klebie daje zestawienie nast§puja.ce:

39-40» * 3

40-41 „
3 2

41-42 „
3 5

42—43 „
4 5

43-44 „
3 2

Z tego zestawienia widac, ze mniejsza cokolwiek przeci§-

tna dlu"-osc <4owv w % wysokosci w klebie u sztuk stadnych

(41-6°/ I* niz °u situk klasy pierwszej (42%), .pochodzi stad ze

wsrod Vztuk stadnych znajduje sie kilka sztuk o glowie specyalnie

krotszej w stosunku do wysokosci w klebie.



VI. Diugosc szyi.

°/ dlugosci tulowia. poziomo mierzonej. dluu'osV szyi

nosi w przeci§ciu:

pomiedzy rogami <l<> mierzona o

najwyis/ego pun
klebn

U 30 krovv wojczariskich [K.j 47'4°
„ 36S»

U 16 .. atadn. wdjcz. [K.j 475
„

362 .

U 14 1 I kl. '.. [K.j 472 „ 364;
U 29 _ w6jczarisk.[P.iZ.] 44'5„ 35 6 .

U 14 .. „ |G.] . 49-6
„

—
.

U zarod. ezerwonych pdskieh 48"2 .. (4f>*--500) 37 5 !

U sterdyriskich czerwonych . 454-
„

36-9
.

zestawienia wypada. /.<• w stosnnka do dlugosci

izaiiskie maja. przecie^nie szyje. krotsza. od za-

ch polskich (niezaleznie od sposobu wykonania

wrownaniu do krow sterdyriskich. roznica jest

w.'.jczariskich. .nierznnvch przez p K «. vv r r s k i
«•

,). ale w nie-

ktorvch z tvch ..b.'.r in. p. w Kierzaumvin przeeietna bvwa zna-

cznie mniejsza . n. p. 45 S° i, niz ..dpowirdnia cvfra\47-4°" ) w obo-

rze w Wnjczv.
\V (llus-usci szvi trudim zat.-m <l-i,utiv..-r sir eharakterysty-

VII. Dtugosc przedniej cz^sci tulowia.



U 14 krow wojczanskicli klas\ I [K.| 22 5

U 29 „ „
| P. i Z.] • 233

U 14 „ „ [G.] . . •
24-3

U zarodowvcb czerwonyeli polskich 224 213—239)
U sterdvAskieh ezerwonycb .... 21-9

U '„ czarnych 219

Z powvzszeoo zestawienia wvpada. ze bydlo wojczanskie ma
przednia. czei'd tulowia w stosunku do calej jego dtugosci dluzsza.,

niz czerwone polskie zarodowe, a zwlaszcza, niz sterdynskie.

Roznica pod tvm wzgl^dem miexlzv bydlem wdjczartskiem a cser-

wonem polskiem jest o tvle niewielka. ze moze bye pozorna. \Y nie-

ktorych zreszta y.an.dmvycli oboracb c/.erwonego bydla polskiego

relatywna dlugos<- przedniej ezesei tulovvia wynosi przeszlo 23° .

VIII. Dlugosc

Sadzi

bydlo z V

'Studt/a no

IX. Wymiary poprzeczne.

1. Szerokosc piersi w barkach.



27- 15 82 35 590

Z liczb powyzszych widac, ze w porownaniu do zarodo-
wegoczerwoii'egobydla polskiego, woj czanski e odzna-
cza sie. piersiq relatywnie w^zsza, w barkach (zarowno

w stosunku do dlugosci tulowia, jakotez do wysokosci w klebie

lub glebokosei). Z tychze liczb w'idac takze, ze"w porownaniu do

bydla sterdyriskiego, wojczanskie ma piers vv barkach rowniez we>
sza_, ale tylko w stosunku do dlugosci tulowia i poniekqd do wy-
sokosci w klebie, nie zas w stosunku do glebokosei piersi. Tloma-

czy sie. to tern, ze bydlo wojczanskie w porownaniu do sterdyri-

skiego ma wysokosc w kl^hic i zwlas/.cza gl<;bokosc piersi w sto-

sunku do dlugosci tulowia mniejsza.

2. Szerokosc piersi za iopatkami.

Szerokosc piersi za loptkami wynosi w przcci^ciu

zarodowegoezerwon
in a p i e r s a b s o 1 u t n i e i

ego b ydflai • olskiego. wojczanskie
a szersz^zalopatkami;

(|p.!I

fl

v

WmU
'e

U Z

!!v!'

1,V<£ w
'3-.isk,

jed nak wvp-ul.r. 'ze pomiaTfze-

pon^-^,,^^ rzruiaJ'J;
y i zalezy wi^cej, niz inne

Die od osoby, ktora mierzy.
Tern w'ypada tlomaczyc stMSUnhnWl, ozne rdtnice w cyfrach. uzy-
skanych przez pp. K o w e r.kiego . Po piola i ZakrzewBkiego



>d szerokosci piersi za lopatkami i od jej gl§boko
piersi. Wymiary te wynosza, przeeietaie w cm:

Obwod za lopat. GI§bokoF

U 30 krow wojczariskich [K.] . 1735 423 666
U 16 „ stadnych wojcz. [K.] 175-3 429 668
U 14 „ I klasy

„ [K.J 171-5 41-5 66.4
U 29 „ wojczariskich [P. i Z.j 175*4 395 67-7

ych czerw. polskichU zarodowych
U sterdyriskich

u

Bydlo woj«

372

g^boka.,

3. SzerokoSd tulowia w biodrach.

Szerokosc tulowia w biodrach wynosi przeci^tnie:

stadnych wojcz. [K.] 4875
klasy I wojcz. |K] . 48
w.'.jozanskich [V.i Z.] 486

[G.l . 49 75

Z powyzszego zestawienia widac, ze pod wzgledem szerokosci

w biodrach "bydlo wojczariskie nie rozni sie w sposob wyra^ny
i charakterystyczny od zarodowego czerwonego polskiego lub od

sterdyriskiego. Wprawdzie absolutnie' szerokosc w biodrach jest

u krow wojczariskich w przecieciu wieksza. niz u czerwonych pol-

skich, a mniejsza, niz u sterdyriskich; ale — ta roznica zaciera si§,

gdy wzi^c pod uwage. relatywn^ szerokosc' w biodrach. W cz^sci I

Studydw had hydlem nadbuzanskiem pisalem (str. 166): „Na podsta-

wie pomiarow moiemy zatem powiedziec. ze pod wzgledem szero-

kosci w biodrach bydlo nadbuzariskie naogol nie wykazuje cha-

rakterystycznej roznicy w porownaniu z czerwonem bydlem pol-

skiem w Galicyi". Na 'podstawie powyzszego zestawienia mozna ten

wniosek rozszerzyc takze i na bydlo powislariskie z Wojczy.



Szerokosc tulowia ;

(Odlcgtosc zi irurtr^ti>ich inj, <>sth>w sledzeniowych czyli k

Szerokosc tulowia z tylu wynosi w przeci§ciu:

W o/o dlugosci W
»/e

absolntni

w ktebi

U 30 krow wojczanskich [K.| . . 28"5 191 22-8

U 16 „ stadnych wojcz. fK.| . 28"6 190 229
U 14 „ I klasv .. [K.] .

28-4 191 22-8

U 29 „ wojczanskich [P. i Z.j 28"4 18-5 22-8

U zarndowvch czerw. polskich . .
22-0 '

)
15-2 2

)
18-1

U sterdyriskich czerwonych . . . 27 5 18-1 21-5

U „ czarnych .... 28 5 18-7 223

Z liczb powyzszych wynika. ze m i e. d z y wvrostkami si e-

dzeniowymi tulow bydla woj czarisk i ego jest szerszy
w porownaniu z zarodowem bydtem czerwonem pol-

skiem, nietylko bezwzglednie. ale takze w stosunku do swojej

dlugosci i do wysokosci w klebie. Natomiast w porownaniu do bydla

sterdviiskirgo. szerokosc tulowia miedzy wvrostkami siedzeniowymi

jest ii bydla wqjczariskiego tylko relatywnie (w stosunku do dlugo-

sci tulowia i do wysokosci w klejjie) wiejtsza. a przytem roznica

pod tyin wzglydrni iniydzv bydlem wojczanskieni i sterdyriskiem

jest niewielka.

X. Gorna linia tutowia.

Ponizej zestawione sa. liczby. okreslajace stopieri wzniesienia

zadu w stosunku do przodu w trzeeh s/.rzrpacli bydla krajowego.

W
\\\vs«.kosc krzyia w % wysdkoiei w klebio wynosi w prze-

cieciti:

U 30 krow wojczanskich [K.| ... 104-5

U 16 r „ stadnvch[K.] 1037
U 14

„
'„ klasy I |K.| 1054

U 29 ., „ [P. i Z.j . . 104 5

U 14 1 „ | G.J . . . 1 <>:>:>

ach %: 22 1 -22 8 cm.
'-') Prawdopodobnie 15

?j Prawdopodobnie 18



W stosunku do kl§bu, krzyz i nasada ogona polozone sa. wy-
zej o naste.puja.ea. liczb§ cm:

Krzyz Nasada ogona

U 30 krow wojczanskich [K.] .'.'.. 6*6 27
U 16 „ „ stadnvch [K.] 47 23
U 14 „ „

klasy I [K/| . 67 32
U 29 „ „ [P. i Z.] . . 5-7 4-1

U 14 „ „ |G.] . . . . 6-8 3-85

U zarodowych czerwonych polskich . . 385 —
U sterdyriskich czerwonych 3 8 3"0

U „ czarnych 5'1 45

W porownaniu do zarodowego bydla czerwonego polskiego.

wojczariskie ma zad bardziej wznicsinny ponad poziom klebu. Bydlo
aterdynskie czerwone pod tyrn wzgledem snacznie si§ rozni od
czarnego. Krowy wojczariskie maja. krzyz polozony wyzej. niz czer-

wone. a nawet \v przeci^ciu cokolwiek wyzej. niz czarne.

XL Sklad nog.

1. WysokoSd koski grochowej.

IS'a str. 37 zaznaczylem. /.<• mi< <lz\ hydlem wojczariskiem i ster-

grochowej do wysokosci w klebie. \Y\sokosc kosci grochowej \vv-

nosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich |K.| .... 84*0 494
U 16 „

'

.. stadnvch
|
K.I 34-

1

493
U 14 „ „ klasv'l |K.| . 339 495
U 29 „ .. [P. i Z.1 . . 34-5 4985
U 14 „ .. |G.| .... 34-3 48-4

U sterdviiski.-h cawlroayoh 355 50-6

U „ czarnych 350 498

Z powyzszego zestawienia widac. ze takze i pod wzgledem
stosunku wysokosci kosci grochowej do wysokosci nogi od lokcia

nicina wielkiej roznicv miedzy bydlem wojczariskiem i sterdyriskiem.

Absolutnie. krowy wojczariskie. cokolwiek mniej rosle. niz sterdyri-

skie. maja, tez cokolwiek nizej polozona. kosc grochowq.

2. Wysoko£<f stawu skokowego (przegubu, koSci pietowej).

Wysokosc stawu skokowe^o wynosi w przecieciu w mi:
U 30 krow wojczanskich |K.| .'

.
*.

. . . 48 5 (45-0—540

)

U 16 „ „ stadnvch [K.| . . 4925 (46'5-540j
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U 14 krdw wojczanskich klasy I [K.] . . . 476 (45-0—50-0)
U 29 „ „ [P. i Z.] . . . . 47-0 (43-5—52-0)
U 14 „ „ [G.] 47-7 (45-0—500)
U sterdynskich czerwonych 482 (440—50'5)
U „ czarnych 48-2 (44-0—52-0)

Abaolutnie, roznica miedzy wymiarami stawu skokowego u by-
dla wojczanskiego i u sterdynskiego jest bardzo mala. Jednak
w stosunku do wysokosci — jak juz podatem na str. 37 — bydlo
w'pvanskie ma przegub polozony wyzej, niz sterdynskie. Wcz^sci I
Sfui/i/nir nad bydlem nadbuzanskiem (na str. 184) zwrocilem uwage.
na zwiazek pomi§dzy stopniem wzniesienia krzyza ponad poziom
kle,bu i wysokoscia. przegubu. Pomiary bydla wojczanskiego po-

twierdzajq, istnienie tego zwia.zku: bydto to bowiem w porownaniu
do sterdynskiego ma cokolwiek wyzej polozony krzyz i zarazem
takze wyzej polozony przegub.

XII. Grubosc (obwod) nogi.

Obwod nogi pod punktem Bielera wynosi w przeci^eiu:

wysokosci
W % nogi od

U 30 krdw wojczanskich [K.] . . 39-95 320 67-4

U 16 „ stadnych wojcz. |K.| . 405 324 681
U 14 „ I klasv „ [K.] . 39-3 316 666
U 29 „ wojczanskich [P. i Z.] 43-2 346 71*6

U 14 „ „ [G.] . . 42-5 343 693
U sterdynskich czerwonych . . . 43*3 33 8 7 10
U „ czarnych. . . . 42 8 334 703

Wedlug pomiarow p. Kowerskiego, krowy wojczariskie-

maja_ noge, pod punktem Bielera cierisza^ niz sterdynskie, i to

zarowno absolutnie, jakote2 w stosunku do wysokosci w kl^bie

wysokosci nogi od punktu Bielera. Jednakze z tym wyniKiem
zgadzaja, sie. wyniki pomiarow pp. Popiela i Zakrzew-

iego oraz Grabkowskiego.
Obwod nogi w najcieriszem miejscu przedniego nadp^cia wy-

i w przecieciu:

wysokosci

U 30 kr6w wojczanskich [K.] .

U 16 „ stadnych wojcz. [K.]



U 14 krow I klasy wojcz. |K.| . 176 14*1 29"8

U 29 „ wojczanskich (P. i Z.J 178 143 29

U 14 „ „ |G.] . . 179 145 29 2

U sterdvriskich czerwonych . . . 179 140 293
U „ czarnyeh .... 18" 1 141 29'7

U zarodo.wych czerw. polskich . . 166 13 7 256

Obwocl przedniego nadpecia. po ktoryin inozna sadzie o sto-

pniu cienkosci i delikatnosci kosci. wykazuje bardzo mala, roznice.

miedzy bydlem wojczariskiem i sterdyriskiem: absolutnie — niema

roznicy zadnej, relatywnie zas, t. j. w stosunku do dlugosci nogi od

punktu Bielera, a zwlaszcza do'wysokosci w kl^bie. obwod przed-

niego nadpecia jest cokolwiek moze wiekszy u bydla wojczariskiego,

niz u sterdyriskiego.

W porownaniu natomiast z bydlem zarodowem czerwonem

polskiem. bydlo wqjczariskie odznacza sie. znacznie grubszem nadp?-

ciem, i to zarowno absolurnu\ jakotoz \v stosunku do wysokosci

w klebie i dlugosci nogi.

1 Dlugosc rog6v

Dlugosc rogovv wynoai w przeciedi

U 30 krow wojczanskich |K.| . . 29"8 57*2

U 16 „ stadnych wojcz. [K.| . 301 579
U 14 „ I klasy „ [K.l . 296 567
U 29 _ wojczanskich [P. i Z.] 369 69"8

U 14 „ „ [G.] . . 37 1 69 6

U zarodowvch czerw. polskich . . 294 60

U sterdvriskich czerwcnych i)
. . 279 535

U „
czarnyeh . . . 29 7 569

Wedlug pomiarow p. K o werskiego. bydlo wojezanskie ma
rogi w przeci^ciu mniej wi^cej ta kit* j sanu-j dlug<>>ci. jak sterdyri-

skie lub zarodowe czerwone polskie; natomiafl wedlug pomiarow

pp. Popiela i Zakrzewskiego oraz G rabko ws kiego. ma
ono rogi znacznie dluzsze, i to zarowno absolutnie, jakotez

i krow sterdynskich byla



w stosunku do dlugosci glovry. Roznica przytem jest zbyt wielka
T

aby mozna bylo polozyc ja, na karb roznicy w sposobie mierzenia;

raczej przypuscic wypada, ze w ciqgu kilku lat. ktore upfynejy od
czasu, gdy pomiary robili pp. Popiel i Zakrzewski, do czasu.

gdy je robil p. Kowerski. dlugosc rogow w oborze wojczariskiej

znnm gazono przez sztuczna. selekcy§.

2. Gruboso rog6w.

Obwod rogow u nasady wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich [K.| ... 15-

U 16 „ „ stadnyeh [K.] 16-

U 14 „ „ klasv' I [K.] 15-

U 29 „ „ [P. i Z.] . .
16-

U 14 „ „ [G.l ... 17-

U zarodowych czerwonych polskich 15'

U sterdviiskich czerwonych .... 16-

U . czarnych 16

XIV. Dlugosc czola.

Dlugosc czola wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich [K.] . 246 472 504
U 16 . stadnyeh wojez. [K.| 24-3 46-7 496
U 14 „ klasy I

J,
[K.| 250 479 513

U 29 „ wojczanskich f P. i Z.J 226 42-7 457
U 14 „ „ [G.J . 24-4 4;rS ol-o

U zarodowych czerw. polskich . 22 2 4o-:; 48-5

U sterdvriskich czerwonych . . 231
U "'„ czarnych . . . 227

44o 471
435 463

Z liczb powyzszych wypada, ze bydlo wojezariskie ma czolo

absolutnie i relatywnie dluzsze, niz bydlo
wet niz sterdyriskic. Jedynie pomiarjr pp. P<i.picl , , i Za krzew-
ski ego nie prowadza. do tego wniosku.

Zauwazyc wypada. ze wsrod odmia n pulskic i pokre-

wnych typu brachyceros, ktorvch wymiary sq /.otaw i« >n. w cz^sci II

Stmii/uir itnd hi/tltt in iiiii/i./i:<n/y/,/ini [

) zadr, buuje przcci«
t
'-

tnej dlugosci czola tak znacznej. aby obliczoni ' vv •/, dingol ci glowy

wozd. Komisyi Hzyogr: Akademii Umiej. XL1I,



(lacznie ze sluzawicaj, dawala cyfr§, przewyzszaja,ca. 47%. lub ob-
liczona w »/ dlugosci glowy (do sluzawicy) dawala cyfre przewyz-

XV. Odlegtosc mi^dzy nasadami rogow.

< >dleglos< : niiedzv nasadami i'u-/iw wvnosi \v przeciech

U 30 krdvv wdjczariskich |K.] .

U 16 „ stadnych wojcz. [K.]

U 14 „ I klasy
; |K.|

U 29 „ wojczariskich[P.iZ.]

U 14 „ „ [G.j .

U zarodowych czerw. polskich .

U sterdynskich czerwonych . .

U _ czarnvch . . .

R6zni< miedzy
.'!"

rownvwanemi Mdrn ianaini jest ni, ui.li

aa jednak tvvierdz ze ii \>ydk z \\v
• jozv i alleglosc ,nird

dami r« bs, .vlatv 'c,k,.I wiek wi
ii hydh tei-dviisk ie-ro i u zarodowego bvdla czerwom3g() p

mi. .ry.-p,,L- 11)1' przez p. Gra.bkc.ivsk
V nr' sa dokhldl Prze fietll.-l ik11(--|ms( : miedzy n.-ai

uvzszaj l\0.i i 16 cm :apcwne u kmlJOW<-(go bj-dla naszego i

U 29 .. w<Sj

U 14 „

U zarodowych
U sterdynskich

u „

irzaiisk ieh|P.iZ.|

[G.| .

polskich .

rch . . .

Wvlac/.aja , ii!'! v uzvskan.-

kowskiego, il|M Z rl))\
: p(i\viedzi«'



jest u bydla wojczariskiego w porownaniu z zarodowem czerwonem
polskiem absolutnie wi§ksza, ale w stosunku do dlugosci glowy
mniejsza, zas w porownaniu z bydlem sterdynskiem mniejsza.

i absolutnie, jakotez relatyvvnie. Roznice jednak sa. niewielkie.

XVII. Najwi^ksza szerokosc czota.

N ijw i'ksza szerokosc czola wynosi w przeci^ciu:

U 30 krow wojczanskich [K.'J . 20"6 39-5 422
U 16 „ stadnyeh wojcz. [K.] 2M 406 43-1

U 14 „ klasy I

'

v [K.] 200 383 411
U 29 „ w6jczaAskich[P.iZ.] 22-6 42-7 45-7

U 14 „ „ [Gc.] . 23-6 44-3 498
U zarodowych czerw. polskich . 2 12 432 463
U sterdyriskich czerwonych . . 226 434 461
U „ ezarnych . . . 229 439 467

Wylaczajae liczby, uzyskane na podstawie pomiarow p. Gra
kowskiego, mozemy powiedzied, ze najwi^ksza szerokosc czo

jest u bydla wojczariskiego zarowno w porownaniu z zarodowe
bydlem czerwonem polskiem. jakotez ze sterdynskiem mniejsz
tak absolutnie. jak i rclatvwnic.

XVIII. Kontur gornej cz^sci gtowy,

1. Ksztalt czola

Najwieksza szerokosc czola w % j
eg° dlugosci wynosi w prze-

U 30 krow wojczanskich [K.J . . . 83"7

U 16 „ „
stadnyeh [K.] 868

U 14 „ „ klasy I . . 800
U 29 „ „ [P. i Z.] . . 1000
U 14 „ „ [Gk] ... 96-7

U zarodowych czerw.. n ych polftkicb . 955
U sterdyriskich czerwonych .... 978
U „ ezarnych 100 9

Liczby powyzsze wykazuja, znaczne roznice, widocznie. a przy-

najmniej prawdopodobnie zwiazane ze sposobem oznaczania dlugo-

sci czola. Wedlug pomiarow p. K owe r ski ego. dlugose czola oka-

zala sie niezwykle wielk^ i dlatego stosunek najwi?kszej szerokosci



do niej wypadt niezwykle maty, mniejszy, niz w szeregu ras, kt<5-

rych wymiary zestawiono w czeSci II na str. 34—36 Studyow nad
bydlem nadbuzanskiem. Tamze zwrocilem uwage. na fakt, ze pomiary
Kalteneggera daty wyzsze cyfry, niz pomiary Lydtina i Wer-
ner a. Sadz£, ze przyczyna byta ta sama i ze wogole pomiar dtu-

gosci czota jest bardzo niepewny; z tego powodu mniemam, ze ze

stosunkow innych wymiarow do dlugosci czota nie mozna wypro-
wadzac wnioskdw pewnych. Po tem zastrzezeniu zaznaczyd jednak
wypada, ze dla wielu ras, ktorych wymiary sa. zestawione w Stu-

dyach o bydle nadbuzanskiem, okazato si§, ze najwieksza szerokosc

czota w °/ jego dlugos'ci znacznie przewyzsza 100%, podczas gdy
u bydla wojczanskiego ten sam stosunek nie dochodzi do 100%.
Na tej zasadzie moznaby wnioskowac, ze bydto wojczariskie odzna-

cza si§ czotem wazkiem i dtugiem.

2 Stopierf zwe.zenia glowy u g6ry.

Odlegtosc miedzy nasadami rogovv w % najwiyks:

czota wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich [K.] . . . 74S
U 16 „ „

stadnych]K.l 72 E

U 14 - „ klasy I [K.j 77<

U 29 „ „ [P. i Z.J . . 69(
U 14 „ „ IG.J . . . 68C
U zarodowych czerwonych polskich . f>7*t

U sterdynskick czerwonych .... 67*S

U '„ czarnvch 624

Niezaleznie od roznicy w wynikach pomiarow. pochodzacej

prawdopodobnie z roznicy w sposobie ich wykonywania, zaznaczyc

wypada, ze cyfry, stosujace sie. do bydta wojczanskiego sa, wi$-

ksze, niz te, ktore otrzymano dla bydta czerwonego polskiego lub

sterdynskiego. Z tego wynikatoby. ze bydto wojczariskie odznacza

sie. stosunkowo mniejszem zwezeniem gtowy w gornej jej cze^ci.

3. GlebokoSc* wcieda czota pod rogami.

Najmniejsza szerokosc czota w % najwiekszej jego szerokosci

wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojczanskich [K.] . . . 82S
U 16 - - stadnych[K.] 81'0

U 14 „ „
klasy I [K.] 860

U 29 „ „ [P. i Z] . . 74-8

U 14 „ „ [G.l . . . 801



Wahania tegq stosunku s^ wielkie i nie prowadz^ do wnio-

6w pewnych. zwlaszeza gdy sie. uwzgledni to. co bylo podanem
powyzszym stosunku na str. 42 czeici II Study6iv nad hydtem

XIX. Szerokosc gtowy w policzkach.

rokosc glowy w policzkach wyncsi w przecii/ciu:

U 30 krow wojezanskich [K.] . 15-5 2975 317
U 16 „ stadnvch wojcz. [K.j 15-9 30-6 32-45

U 14 - klasy I „ [K.j 150 28'7 30-8

U 29 „ wojezanskich [P. iZ.] 162 30 6 32-7

U zarodowych czerw. polskich . 1605 327 350
U sterdynskich czerwonvch . . 165 317 337
U „ czarnych ... 166 31 8 33"9

Z powyzszych liczb vvynika. ze w porownaniu z czerwonem
bydiem polskiem i sterdyriskiem. wojezariskie odznacza sie. mniej-
sza. szerokoiScia. w policzkach. zarowno absolutnie, jakotez relaty-

wnie. Jedynie pomiar pp. Popiela i Zakrzewskiego przema-

wia za absolutnir wicks /.a. szrrwkoscia, glowy w policzkach bydla

wojezariskiego w porownaniu z zarodowem czerwonem polskiem.

XX. Zw^zenie cz^sci twarzowej.

Najwi§ksza szerokosc czola w % szerokosei w policzkach

wynosi w przecieciu:

U 30 krow wojezanskich [K.] . . . 1329
U 16 . . „ stadnych[K.] 1327
U 14 „ „

klasy I [K/| 1333
U 29 „ „

[P. i Z] . .
139-5

U zarodowveh czerwonvch polskich . 132 -

1

U sterdynskich czerwonych .... 1370
U „

czarnych 1379

Takze i z tych liczb ni<> mozna wyprowadzic wniosku pe-

wnego, wobec znacznej r.'-znirv miedzv wvnikami pomiardw pp.

Kowerskicgo oraz Popiela i Zakrzewskiego.



XXI. Szerokosc pyske

pvska wvnosi w przeei^ciu:

Por6wnanie bydia powiSlafiskiego z W6jczy z czerwonem

polskiem z zarodowych ob6r galicyjskich.

Bydl<> z Wojczy jost od c/crwonogo polskic^n wieksze: dluz

szc i wvzszc. W stosunku do dhi^osei wzrost jc<n> jest nizszv. nog

kn'.tsze nietylko w stosunku do dtu-..s<M. alr'takze w stosunku d

spodziewac. zc bvdl<» /. Wojczy takze <•»

wniez oznaka wieksze^o Btopnia poprav

czvwistosci krowy wojczariskie maja a

wone poiskie
;
zarowno w stosunku 'do d

wysokosci w klebie. i to niezaleznie o

oznaczac" sie. bedzie do Sluzawicy. ezv

przedniej krawedzi vvarsfi gtfc&ej. Praed*

sir. cokohviek dlu/sza \v stosunku do c

o ile jest, jest niewielka. Z przodti. w

w klebie ub glebokosSc

jest s a. a nadto. z

ze tak/.c obwod
mniej wiecej taka sarm



wymi tulow jest szerazy, nietylko bezwzglednie, ale takze w sto-

sunku do swojej dtugosci i do wysokosci w ktebie. Zad jest bar-

dziej wzniesiony ponad poziom klebu. Nadperia — znacznie grub-
sze, i to zarowno absolutnie. jakotez w stosunku do wysokosci
w ktebie i do dtugosci nogi. Rogi byly zdaje si§ dawniej znacznie
dluzsze; obecnie (zapewne wskutek sztucznej selekcyi) sa. malo co

dluzsze, a w stosunku do dtugosci gtowy nawet krotsze, niz u czer-

wonego bydla polskiego; grubosc icli cokolwiek wieksza. Pomiary
gtowy, robione przez roznyeh autorow, daly wyniki nieraz sprze-

czne i wogole bardzo niepewne i niewyrazne O ile na nicb wolno
sie. opierac. moznaby rnoze powiedziec, ze bydlo powislanskie z Woj-
czy (ktore. jak wyzej wspomniano, odznacza sie. znaczna. dJugOflCia.

gtowy) ma ezolo absolutnie i relatywnie dluzsze, niz czerwone pol-

skie (wedlug I\ i X. relatvwnie krotsze). odleglosc miedzy nasadami
rogow w stosunku do dtugosci gtowy cokolwiek wieksza., naj-

mniejsza. i najwiekszq, szerokosc c/.ola. a Takze szerokosc, w policz-

kach i w pysku w stosunku do dtugosci gtowy cokolwiek mniej-

sza.. VV gornej ezosci ozol<> jest mniej zweione, niz u bydla ezer-

wonego polskiego. w dolnej czesci glowy zwezenie (szerokosc pyska
w stosunku do szerokosci w policzkach oraz szerokosc w policz-

kach w stosunku do najwiekszej szerokosci) jest raczej silniejsze.

Wogole zatem: gto w a
' dt u ga '

i wqzka, o czole 'dt u gi"e m,

Por6wnanie bydla powiSlariskiego z W6jczy z bydlem

nadbuzariskiem ze Sterdyni.

Bydlo z Wojezy jest od sterdyiiskiego cokolwiek mniejsze:

krotsze i nizsze. W stosunku do dlugo^ci, wzrost jego jest cokol-

wiek nizszy. Nogi mniej wiecej takiej samej dtugosci w stosunku

do wielkosci (cokolwiek dluzsze w stosunku do wzrostu). Piers mniej

gleboka. zarowno absolutnie. jakotez w stosunku do dtugosci tuto-

wia i do wysokosci w ktebie'. Glowa w stosunku do dtugosci tuto-

wia i w stosunku do wysokosci w ktebie dluzsza. Przednia czesc

tutowia w stosunku do catego tulowia dluzsza. Z przodu, w barkacb,

piers jest wezsza, ale tylko w stosunku do dtugosci tutowia i moze

do wysokosci w ktebie, nie zas w stosunku do glebokosci swojej.

Z tylu, za topatkami. piers jest absolutnie cokolwiek wezsza, a re-

latywnie mniej wiecej takiej samej szerokosci, jak u bydla ster-

dyiiskiego. Wobec tego, ze za topatkami piers jest absolutnie wez-

sza, a przytem mniej gleboka. przeto i obwod jej jest mniejszy.

W biodrach szerokosc miednicy jest mniej wiecej taka sama, a mie-

dzy wyrostkami siedzeniowymi relatvwnie (w stosunku do dtugosci
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tulowia i do wysokosci w klebie) cokolwiek wieksza. Kr/vz cokol-
wiek bardziej wzniesiony ponad poziom klebu. Przyczyn'ia si§ do
tego prawdopodobnie wyzej (uwzgl§dniaja.c roznic§ we wzrofoie)
polozony staw skokowy. Nadpgcio takiej sarr.ej mniej wiecej gru-
bosci. Rogi mniej wi§cej takiej samej dlugosci' i grubosci.

Roznica miedzy bydlem sterdyriskiem i wojczariskiem w ksztal-

cie glowy niewyrazna i niepewna. Czolo absolutnie i relatywnie
dfuzsze (wedlug P. i Z. absolutnie i relatywnie krotsze). eokol-

liedzy nasadami rogow, zarowno absolutnie. jakotez

nku do dlugosci glowy; najmniejsza i najwieksza szercknse

takze szerokosc w policzkach i w pysku". absolutnie i rela-

tywnie mniej sza (wedlug Gr. — wi§ksza). W gornej cz^sci czolo

mniej zweione (wieksza dlugosc linii miedzyrogowej w stosunku
do najwiekszej szerokosci czola) i mniej wciete pod rogami (wedlug
P. i Z. bardziej wciete). czosc twarzowa mniej zaostrzona (wedlug
P. i Z. bardziej zaostrzona).

Bydlo wojczanskie jest mniej wyrownane od sterdyiiskiego

pod wzgledem stosunku dlugosci nog do dlugosci tulowia lub do
wysokosci w klebie. a takze pod wzgledem stosunku dlugosci glowy
do dlugosci tulowia. Natomiast w stopniu wyrownania pod wzgle-

dem stosunku wysokosci w klebie do dlugosci tulowia obie obory

prawie wcale sie. nie rdznia.

Por6wnanie bydla stadnego w6jczartskiego z bydlem

pierwszej klasy.

Z pnmiamw p. Kowe
diem pierwszej klasy bj

1) wiekszym wzrostem i dlugoScia, I

2) mniejszym wzrostem w stosunku do dlugosci tulowia,

3) wieksza. dlugoscig, nog w stosunku do wzrostu,

4) w stosunku do wzrostu znacznie wyzej polozonym przegu-

bem. a nizej polozona. koscia. grochowa^

5) absolutnie wieksza., w stosunku zas do dlugosci tulowia

mniej sza. glybokoscia. piersi,

6) mniejsza, dlugoscia. giowy relatywna. (w stosunku do dlu-

gosci tulowia lub do wysokosci w klebie).

7) wieksza. dlugoscia przedniej cz§sci tulowia w stosunku do

dlugosci calego tulowia.

8) krotszym w stosunku do dlugosci tulowia ogonem,

9) szersza^ (absolutnie i relatywnie) za lopatkaim piersia..

10) szersza/ (absolutnie i relatywnie) w biodrach miedmca.

11) mniejszem wzniesieniem krzyza i nasady ogona ponad

linia. klebu.



12) absolutnie i relatywnie grubsza. noga,,

13) dluzszemi i grubszemi rogaini.

Jednakze po wi§kszej czesei wyliczone powyzej roznice s^,

O ile vv tvc'n rozniracli ujawnia sie. swiadomy celu dobor
sztuczny. swiadcza. one o da,zeniu do poprawnosci ksztaltow pod

'zgledami [punkty 1). 2). 6), 7), 9), 10), 11)]. Dobie-
" rotszej glowie, dlu^szym
liejszej linii grzbietovvej.

no wire sztuki wiyksze. wydhizone. o krotszej glowie, dluzszy
zodzic. szerszej piersi i miednicv, rownieiszei linii

i o nieco grubszej kosci.

Cbociaz roznice w wymiaraeh sa niewielkie. to jednak — jak
widzimy — po wiekszej czesei maja. one ten sain kierunek. swiad-
czacy o tern, ze w WYmczy im matcryal stadny istotnie wybierano
lepiej zbudowane sztuki. Nadto pod niektorymi wzgledami (n. p.

stosunek (llugosei tulowia do wysokosei w klebie) krowy stadne sa.

bardziej wyrownane, niz krowy pierwszej klasy. Zirazem to poro-

wnanie wymiarow bydla stadnego z wymiarami bydla „pierwszej

klasy" sluzyc moze za przyklad. ze pomiary bydla istotnie od-

zwierciadlac moga. rozraaite hodowlane stosunki.

Zakortczenie.

Z pracy niniejszcj wynika. ze wymiarami swoimi bydto po-

iskie z Wojczy naogol zajinuje miejsce posrednie miedzy za-

dowem bydlem czerwon.-m polskiem z Galicyi i nadbuzaiiskiem

naogol zajmuje miejsce posrednie miedzy za

srwonem polskiem z Galicyi i nadbuzariskien

ze Sterdyni. zblizajqc sie. jednak znacznie bardziej do sterdy

skiego, niz do czerwonego polskiego. Domieszka w bydle wojczari-

skiem krwi czerwonego bydla polskiego z Galicyi widocznie nie-

zbyt oddzialala na jego ksztalty.

Co si§ tyczy typu. o ile on sie. ujawnia w budowie cza-

szki. — bez badan kraniologicznyeli niepodobna wydac w tej spra-

wie stanowczego sadu. Dlugosc l wazkose glowy przy stosunkowo

szerokiej linii miedzvrogowej i zw§zeniu cz§sci twarzowej moznaby
tlomaczyc domieszka, krwi wegierskiego bydla stepowego. ktora —
jak wiadomo — w bydle wqjczariskiem istnieje. W ten sam sposob

:ibv tlom;aczye znaczna.

i pp.



Krowy powislaiiskie z obory w Wojczy.



Buhaj czerwonej rasy slqzkiej z oborv n WV.jrzy.



niektorych szczegoiow w budowie ciafa. Glowna, przyczyna. tej nie-
jasnosci sa, roznice w wynikach pomiarow. uzyskanych przez ro-

zmaitych autorow. Polegaja, one po cz§sci niezawodnie na roznicy
w sposobiie wykonywania niektorych pomiardw, albo na niedosta-
tecznej scislosci. Zadaniem dalszych studyow powinno byd wy^wie-
tlenie tych punktow niejasnych.

"


