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Przegld czynnoci Komisyi fizyograficznej akade-
mickiej w cigu roku 1911 12.

W roku 1911/1912 wydala Komisya fizyograficzna 45-ty tom

swych Sprawozda tudzie 25-ty zeszyt Atlasu geologicznego Ga-

licy i, zawierajcy mapy: Turka. Ustrzyki Dolne i Bolechów. opra-

cowane przez Prof. Dra J. Grzybowskiego. W druku byy dwa inne

zeszyty tego Atlasu, mianowicie 22 i 24-ty. Mapy do tego ostatniego

nalece: Nowy Targ-Zakopane, Szczawnica i Tatry, po dokonaniu ko-

rekt, przesano c. i k. Zakadowi wojskowemu geograficznemu w Wie-

dniu z poleceniem odbicia ich na czysto. Autor t}-ch map, . p.

Prof. Dr. W. Uh lig, zmar w r. z., nie zdywszy napisa tekstu

<h> nieh: wobec tego ze- »go objanienia do 24-go

zeszytu Atlasu zaj si bdzie musiaa Sekcya geologiczna Komi-

syi fizwgraticznej. Przewlekajce si z powodów niezalenveli d

Komisyi wydanie zeszytu 22-go abli > istnienia; jak

wspomniano w zeszorocznem sprawozdaniu, trzy mapy nalece do

tego zeszytu: Halicz-Kausz, Komarno-Rudki i ydaczow- Stryj zo-

stay ju wydrukowane; trzy drugie: Bóbrka-Mikoajów, Rohatyn,

Przemylany zirti nj.-i -iv w . -tainH r^wizyi u autora. Prof. Dra

W. Teisseyrego.

Komisya fizyograficzna odbya w r. 1911 12 dwa przepisane

regulaminem posiedzenia, mianowicie w dniach 13-ym grudnia 1911

czeniu Prof. Dra Wadysawa Kulczyskiego z okazy i jego 30-le-

tniej dziaalnoci w iv teje Komisyi

kwot 2383-72 K jak i zawizek „funduszu im. Pro£Dra W.Kulczy-

skiego na systematyczne opracowanie fauny i flory Ziem Polskich

po polsku".

Sekcye Komisyi i Zarzd muzealny zoyy Komisyi na po-

siedzeniu w dniu 19-ym b. r. nastpujce sprawozdania:

Spraw. Kom. Bzyogr. T. XLVI.



Sprawozdania z czynnoci Sekcyj.

a) Sekaja meteorologiczna.

Liczba stacyj meteorologicznych, nalecych do Komisyi fi-

zyografieznej, które byy czynne w roku 1911 nieustannie lub

z przerwami, wynosia 18. W porównaniu wic z rokiem 1910

liczba stacyj si nie zmienia. Z kocem jednak kwietnia z powodu

mierci dotychczasowego dugoletniego, gorliwego obserwatora

i czonka Komisyi fizyograficznej, X. J. Markowa przestaa funkcyo-

nowa staeya w Smolniku. Z pocztkiem lipca zacza przysya

awe spostrzeenia meteor tcyi przyrodniczej Towa-

rzystwa Tatrzaskiego w Zakopanem. — Z dawniejszych stacyj

Towarzystwa Tatrzaskiego, których zapiski Sekcya otrzymywaa

za porednictwem . p. Prof. L. wiera, nadesay spostrzeenia

tylko stacye w Rabce i Klikuszowej.

Spostrzee fenologi eony obserwa-

tor, p. Julian Hawrysiewiez z Ozydowa.

Wykaz gradobi za rok 1911 nadesao uprzejmie Towarzy-

stwo Wzajemnych Ubezpiecze w Krakowie.

Przy pomocy zasiku udzieli. n eg & fizjograficzn

i zapomóg u z - . oa p. Stan. Kalinowski

szereg pomiarów magnetyeznyel *h w Królestwie

Polskiem i w nastpujcych punktach (.ialicyi: Zakopane. Poronin,

Bukowina. Gubaówka, dolina Kocieliska. Kopa Królowa. Czerwone

Wierchy, Morskie Oko i Wielki Staw.

Na posiedzeniu idom >tra vii-om. loyt*-m dnia I-go marca,

Sekcya meteorologiczna "braa swym przewodniczcym na rok 1912

- -N ' : a • ;- .//.

Sekeya geologiczna polecia w roku 1911 badania w zakresie

fizyografii kraju pp.: Prof. Drowi W. Friedbergowi. Drowi B. Kro-

paczkowi. Drowi W. Kuniarowi, Drowi L Rozenowi, p. K. Wei-

gnerowi i Prot'. Drowi T. Winiowskiemu.

Prof. Dr. W. Friedberg zwiedzi okolice Kosowa, DelatyM

i Kausza w eein poznania tamtejszych utworów mioceskich i ze-

bra z okolic v' Deat tu szereg i - y-yczerpujcych obserwacyj



Zostan (ine uzupenione w lecie roku biecego i ujte

pujce sprawozdanie. Muzeum Koniisyi rizyograficznt'

od Prof. Dra Fr;.iji. tT-a <>ka/.\ p rr.jr ificzne z okolk

dla stratygrafii trzeriorzdu i warstw honar .wieckich oraz skon-

statowa nieznane wystpowanie warstw, wanych dla kartografii

tych obszarów.

Dr. W. Kuniar bada w dalszym cigu zjawiska kras,,we
w Tatrach. Wynikiem by" uzyskanie szeregu obserwacyj nad prze-

biegiem sieci hydrograficznej w zalenoci od budowy tektonicznej

i morfologii terenu. Wicej szczegóowemu badaniu poddane byy
okolice grot: Magury, Kasprowej i w dolinie „do Dziury", nadto

w obu kotach Czerwonych Wierchów. Okazao si, e zadowala-

jce wyniki mona uzyska tylko co do Magury, Kasprowej i „Dziury-.

rozjanienia. I . ... Ura E. Kier-

nika. Cz. Kuniara, Dra L. Sitowskiego i A. mudy zbadaniem utwo-

rów dyluwialnyeh w Ludwinowie. W miar postpu robót techni-

cznych w cegielni Banku Hipotecznego mona byo nie tylko uzy-

skiwa coraz nowe materyay paleontologiczne, lecz take okreli
stanowisko geologiczne zn u- •/; :;\ " ; ~/.<v;:rk w k palnych. Nap, ty-

kano take warstwy /. bardzo ciekawe zbio-

rowiska rolinne od peryg wy (Drym octopttaht,

Salix polaris?. Bttuln mina i t. d.)a do wysoko rozwinitej, b -

gatej Hory lenej z dbem, bukiem, klonem i t. d. Wród warstw

z flor s liczne, le wprawdzie zach .vi... de znaezalne szcztki

jelenia olbrzymiej i r ; Warstw - prz krywa i ess — take

W. Kuniar sa y Krakowem
a Bielanami a po granic kraju na pónoc, a poza Ludwinów na

pd.
;

co w zestawieniu z obserwacyami z kilku dalszych punktów

W. Ksistwa da k iw w . iok . m i
..• -i c niebawem opublikowa.



dla Tatr: Burlmumii indusiahi i i. Z materyaów zebranych przez

p. mud zoona zostaa druga serya zielnika mehów polskich „Bryo-

theca Polonica".

Dr. H. Zapaowie dokom! rewizyi dalszej czci zielnika

krajowego i rezultaty jej ogasza w Rozprawach Wydziau mate-

matyczno- przyrodniczego Akademii Umiejtnoci. Roliny naczy-

niowe zebrane na mudzi w ostatnich szeciu latach i otiarowane

Komisyi przez Prof. Dra E. Janczewskiego opracowa p. A. muda
i wykaz ich zestawi dla Sprawozda Komisyi. Dr. B. Namysow-
ski skontrolowa i uzupeni oznaczenia grzybów pasorzytnyeh kra-

jowych z dziau /' di >• «\ rez i' ity t<
: pr e; / unieszezono w 45-ym

tomie Sprawozda p. t. Prodromus Uredinearum Galiciae et Buco-

vinae. Dr. K. Rouppert, wywizujc .si z zadania podjtego w r.

1909. zoy Komisvi zebrane grzyby i prac p. t. Grzyby zebrane

w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i na Pogórzu. Do wydania w Spra-

wozdaniach Komisyi otrzymaa Sekcya nadto cztery prace, doko-

nane bez zasiku z jej strony, mianowicie: p. A. Wodziczki „Mate-

ryaty do mykologii Galicy i, F, p. A. Wróblewskiego „Zapiski grzy-

bozuawcze z okolic Zaleszczyk-, p. A. mudy „Audrosace septen-

trionalis n. var. sessiliflora" i p. A. Kastory „Materyay do myko-

logii Biaej Rusi".

W pracy nad podrcznikiem do Flory Polskiej, który wyda
postanowia Sekcya botaniczna, wzili udzia w r. u.: Prof. Dr. M.

Raciborski. Dr. W. Szafer, p. A. muda i p. F. Lilienfeldówna. Do



Zadniego i Czarnego, których faun pozna w latach 190*) i 10),

nadto robi wycieczki d<> Stawu Smreezyskiego w dolinie Ko-

cieliskiej. Zmarzego Stawu pod Zawratem i Czarnego Stawu pod

Rysami, bawic za przez 10 dni przy Morskieni ( >ku dla badania

ywego materyau z Piciu Stawów, pozna! take faun stawku przy

upucie Morskiego Oka i t. zw. maki Mnrskieg.. Oka. Upracowa-

nie zebranych obfitych materyaów jest w toku; w tymcfcSOWttn

sprawozdaniu ze swych bada zestawi p. Minkiewicz wvkaz ze-

branych gatunków, z wyjtki, m '»\ irków. nicieni, pajczaków i owadów.

Przedmiotem poszukiwa Dra E. Schechtla byy roztocze, je-

den z najbardziej zaniedbanych a obfitych dzia*'w fauny krajowej,

mianowicie jedna ich rodzina: w idae); przygo-

dnie zbiera p. Schechtel take roztocze z rodzin Oribatidae i lxo-

didae. Zbierajc w miesicach kwietniu, sierpniu i wrzeniu w Ro-

nt.,.

n ulega fauna wodopójek w cigu

rzeki (Prutu) w jej rednim biegi

vów przy uwz<riy mieniu szybko.-e

a; z potoków wpadajcych do P

roku. Poszukiwa-

na celu poznanie

ii i porównanie jej

i wody, jej gbo-
rutu przeszuka p.

miaw, Wakatów,

:y sposobnoci tych

da p. Sched
Dobrowódk koo Sion

i Turce

stawki

>-.,w.-k V. (i

otka na gach Prutu w Tumaczy]

Lwnem oysku Prutu w Wierbiu . Praca

m zebranyc h wodopójek potrwa :zapewne trz•y lato,

imierza bo«-iem przy niej uwzli lnic cay zgruma-

lik prowad ii (hi lej rozpoczte w roku 1910 poSZU-

ie Magury w

ta Kalatówk

- Tatrach, a nadto w i

ach. Z mnóstwa kosei

nnej malej

znaleziony.

- / - .
: -.-: ~ :'-:.

;

a«'h w .na . /, 1-/^.1 niedwiedzia jas

w Polsce znaidowanesro iwa ia

brzymia i

•e.zrki

wilka

znaczonego <ratunku kota ii. W gr f koci



znajduj si na drugorzdnem oysku. Grota na Kalatówkach oka-

zaa si o wiele ubosz od groty Magury, koci s w niej jednak

lepiej zachowane.

P. J. Bayger podj si na prob Sekcyi zestawienia dla Ko-

misyi fizyograficznej zbioru krajowych gadów i pazów. Zebrany

dotychczas i spreparowany materya zawiera m. i. z interesujcych

gatunków: Rana agilis z Pieniak, Bufo adamita z Rogona w Król.

Pol. i Rawy Ruskiej. Triton Motitnmlotu z Kari a. Emys orbicula-

ris z Berszad i Peljampola nad Boh ta z awrania;

do jesieni zostanie on uzupeniony tak, e Komisya otrzyma zbiór

wszystkich waniejszych form naszej fauny herpetologicznej.

P. Wad. Kownacki, któremu Sekcya polecia w roku 1910

badanie wijów, nie móg dotychczas z powodu zego stanu zdrowia

wywiza si z podjtego zadania.

Do wydania w Sprawozdaniach Komisyi otrzymaa Sekcya,

jako rezultat bada podjtych bez pomocy z jej strony, cztery

prace, mianowicie: Prof. Dra S, Klemensiewicza. O nowych i mao
znanych gatunkach motyli fauny krajowej, Przyczynek VII, Dra

W. Poliskiego, Miczaki okolic Naczowa w Królestwie Polakiem,

p. F. Schillego, Materyay do fauny owadów krajowych. II, p. J.

Dzidzielewicza. Nowe gatunki owadów chróeikowatych zebrane

we Wschodnich Karpatach w cigu lata 1911.

Na posie'i fcesa w dniu 11 b. m. obrano prze-

wodniczcym Sekcyi na r. 1912 Prof. W. Kulczyskiego, a dele-

gatem do Zarzdu muzealnego Prof. J. nieka.

Sprawozdanie zarzdu muzealnego.

Prace majce na eel w muzealnych

ograniczyy si w roku l
(.'il d dzid.'w b :.= ; icznego i zoologi-

cznego. gdv daUz j rzdk wan / r'w^-i usznych j»^t, przy

muzealnymi pra do zielnika krajowych

rolin naczyniowych, a po czci tak ieki - r b tki d w e.

Praca nad t czci zielnika. prz\ wydatnej p mocy ze strony

p. A. Zmudy, postpuje szybko: i i kuje $ spi-



suje i wciela do zbioru bezzwoczni*- po ich trzymaniu, a nadto

usuwa niektóre dawne, nieliczne zreszt zalegoci. — Spisano

te reszt nabytych po p. J. Krupie mchów. Prof. Drowi. M. Ra-

ciborskiemu wydano z zielnika dziay rolin naczyniowych krajo-

wych, potrzebne do pracy nad wyda si majc „Flor Polsk".

Dr. H. Zapaowicz dokona rewizyi dalszej czci zielnika krajo-

noci Galicyi
;
wydawanym w Rozprawach Wydziau :

przyrodniczego Akademii Urn. Dr. P>. Namysowski /.wróci wypo-

yczone mu w roku zeszym irr/yhy krajowe, p.. rewizyi oznacze

w dziale Uredhu-ae. Pp. A. Callierowi w Caroktfa i 11 Neumaye-

rowi w Wiedniu wydano na ich prob: pierwszemu krajowe okazy

z rodzaju Ah< ->, dnietwem Insrytutu botanicznego

Uniwersytetu wiedeskiego) rodzaj II<!iosp> rw<r. p. Callier powie-

rzone sobie okazy zwróci ju do Muzeum Komisyi po uwzgldnie-

niu ich w pracy swej p. t. Diagnoses formarum novarum generis Alnus.

W dziale zoologicznym upoiv.o;k -wano i spisano cay zbiór

krajowych muchówek, o ile skada si z okazów oznaczonych (nu-

merów muzealnych okol >;)W) ; . -rat> .-zne iwawienie tych oka-

zów, które poczone bdzie ze znaezniej>zym w\ datkiem na spo-

rzdzenie etykiet, odoono na póniej, równie jak i up< .rzdkowa-

i systemu

Ze ;zbioru geologicznego wydai

paleontolo.

tologiczne z produktywnego karbonu

B. Rydz <raki i zajmuje si ich opra

1
Uniwersytetu Jagiellosk]

berg ozna•czy i zwróci cz skat:

p- W. Tyrankic



tudzie stypendyci Akademii U ni >jtn >ci: pp. J. Popek,

gner (od padziernika 1911 r.) i p. A. Zmuda, który po

niu si stypendyum pracuje od padziernika r. z. w Muz
lej bezinteresownie a z prawdziw dla niego korzyci.

Zbiory Komisyi fizyograficznej.

aficznej przybyy od dnia 2-g<

912 r. nastpujce przedmioty

1. Zbiór szaraezaków /. Pienin, zoony przez Prof. S.

skiego.

2 Roliny zebrane w r. 1911 w Karpatach Wschodnie

przez Dra H. Zapaowicza,

3. Grzyby z Tatr i Beskidu zachodniego (uzupenienie

onego w r. 1910). zoone przez Dra K. Roupperta.

4. Otwornice i okazy petrograficzne z Gaicyi usehuni

przez Prof. Dra W. Friedberga.

B) Dary:

. Foetorius rulgaris, Tinuneulus alaudarius, Turdus iliacus. T. pi-

laris. Lamus mhil-r. ,lla. Acanthis linaria,

Regulus tavicapi]lus, Parus coeruleus, Garrulus glandarius, Co-

lumba p dal - gdua, z Kro-

cienka n. D.. dar Dra L. Sitowskiego.

. 26 okazów ptaków krajowych, dar p. Edrn. Wieczorkiewicza.

. Anser erythropas z Czernichowa, dar Prof. L. Dziamy.

. Uiula da>Vpus Bechst. z Jordanowa, dar p. Ferd. Marfiaka w Jor-

danowie.
"

. Podarci* rariabiiis z Sawrania n. Bohem, dar p. J. Baygera

we Lwowie.

B m >vliu.s pietus z Las tui. dar Pr.,f [. Króla.



7. Ephippiomyia ephippium, Merodon euestris i 32 okazów innych

muchówek krajowych, dar p. J. Popka.

8. 78 okazów muchówek i 169 okazów bonkówek i Pienin i Mor-

darki. dar Dra L. Sftowalriego.

9. 67 okazów blonkówek z Galicvi i Muraw, dar p. J. P< pka.

10. Plusia chryson z Pienin, dar Pn.f. S. Smreezyskicgo.

12. Twy gatunki przezierników z okolic Krak, ,wa, dar IW. I Króla,

13. 22 Okazów owadów si,tkoskrzydvch krajowych, dar p. J. Dzi-
dzielewicza we Lwowie.

14. Kawaek pnia jesionu stoczonego przez kornika Hylesinus Fra-

xini z Krocienka, dar p. Dziewulskiej w Krocienku n. 1).

15. Zbiór rolin ze mujdzi. dar Prof. Dra E. Janczewskiego.

16. Roliny naczyniowe z powiatu sokalskiego, dar p A. mudy.
17. Rolinv naczyniowe z okolic Noworodka, dar p. J. Koodziejczyka.

18. Brvotheca Polonica cz I. dar p. A. mudy.
19. Mycotheca Polonica, cz IV. da Dra B. Namysowskie*

20. Zbiór grzybów z okolic Zaleszczy k. dar p. Ant. Wróblewsl

w Zaleszczykach.

21. Zbiór grzybów z Królestwa Pols -iego. dar Dra K. Rou PI

22. Zbiór grzybów z Galicyi. dar p. iV. Wodziczki.

23. Grzyby i luzówce z Biaej Rusi i Gil, cvi. dar Dra B. N

24. Odlew gipsowy gowy i nogi nos •roca atarnskiego, dar

rzdu Muzeum im. Dzieduszyckic we Lwowie.

25. Czaszka wou kopalnego z Ludwinowa, dar Zarzdu Bank

potocznego.

26. Kr- z dyluwium w Ludwinowie. dar p. A. mudy.
27. Cz czaszki wilka kopalnego z Kutkorza w Zoczowsk

dar p. Bron. Winnickiego w Busk u.

28. 30 skamielin wglowych i raiocenskieh z Ostrawy polskiej

Dra Z. Rozena.

29. Trzy odzie i kawaeczek rogu -raruskiego.

Dra VV. Kuniara.

30. Oatrea z trzeciorzdu i ryba dewc ska z Kriszczatka. 105

mielio sylurskich z Kolodróbki. d ir p. S. Stobieckiego.

31. Amonit biaojurajski z Chrzanowa dar P . J. Popka.

- • ;
"• gfafietne z Kam jryum w Sandomierzu i



rach Pieprzowych, okaz z flyszu w Grabówkach, dar p. Haa-
ciskiego we Lwowie.

33. Gips z Kobierzyna, dar p. J. Popka,

34. Kalcyt w wielkich róznoklieach z Wapienna pod Pakoci,
dar Dra F. Chapowskiego w Poznaniu.

35. Achtundaehtzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft

fiir vaterlandische Cultur
;
tom 1 i 2-gi, dar Towarzystwa.

36. 35 prac z zakresu zoologii Ch. Janeta, dar p. T. Wolskiego.

37. Dra B. Hryniewieckiego: Franciszek Boski, wspomnienie po-

miertne; Dr. Wadysaw Dybowski, nekrolog; Najwaniejsze

propozycye w sprawie nomenkl zi lej, uczynione

przez prof. FJahaulta i prof. SchrOtera na II Zjedzie midzyna-

rodowym botaników w Brukseli, dar autora.

38. Dra H. Zapaowicza: Nonnullae species et varietates plantarum

novae. dar autora.

39. A. CalHera: Diagnoses formarum novarum generis Ainus, dar

Prof. Dra W. Kulczyskiego.

40. Prof. A. Sokoowskiego: Hodowla lasu, dar autora.

41. G. Henriksena: Geological Notes, dar autora.

42. Dra W. Fried berga: Miczaki mioceskie ziem Polskich, czci
I zeszyt 1. dar autora.

43. 1) Jahrbticher der k. k. Zentralanstalt fQr Meteorologie und Geo-

dynamik. Jhg 1907, Neue Folg Bd. 44: Anhang: Stunden- und

Tageswerte i t. d. 2) Jhg. 1908, N. F. Bd. 45, Anhang: Dr. De-

faut, Ergebnisse der Beobachtungen des niederosterreichischen

Gewitterstationsnetzes in den Jahren 1902 bis 1905. 3) .Jhg.

1908. N. F. Bd. 45. dar Zakadu.

44. Jahrbiicher der dem K. ung. Aekerbauministerium unterstehen-

den k. u. Reichsanstah fur M-te n io^ie und Erdmagnetismus,

en an den Landes-

d tferbesserung de.s Winddruckregi

rates System „D nes~ von Aurel von Biiky: IX. B«

di.- Tatigkeit dei k. u. Reichsanstah fur Meteorologie

magnetismus und des Obserratoriums in Ógvalla; 8. \

der fur die Bibliothek der k. u. Keichsanstult fur M
und Erdmagnetismus im J. 1909 ais Geschenk erhal

durch Ankauf ei wrbenen Bich-r. dar Zakadu.



stationen in Bosnien-Hercegovina im

Rzdu krajowego Bunii i Hercegnw

46. Jahrbuch des k. k. hydrographisehe

Ministerium fur otfentliche Arbeiten,

(.') I'r:> tlmioty zakupione.

1. Cz zielnika p. R. S .hkiewieza z Polesia i Woynia.

2. Roliny naczyniowe z Polski i krajów ociennych, zakupione

od Prof. Sagorskiegw w Almrich.

3. Takie roliny zakupione od O. Leonh»rdta w Nossen.

4. Takie roliny zakupione od I. Dortiera w Wiedniu.

5. Mycotheca Germanica, fascyku 20 i 21, zakupione od K. Sy-

dowa w Schoneberg p. Berlinem.

6. Skamieliny karboskie z Paczotowic.

7. E. Andre: Species des Hymnopteres dEurope et d'Algerie, ze-

szyt 109/110.

8. E. Reitter: Die Kafer des Deutschen Reiohes, tom 1. 2. 3.

9. Reichenback & Fil: Deutschlands Flora, tomu 19-go zeszyty

-13.

s der mitteleuropaischen Flora,

zeszyty 72—74.

11. K. Coquand: Monographie du genre Ostrea. Terrain cretace. 1869.

12. F. Blanford & F. Stoliczka: Cretaceous Fauna of Southern In-

dia, tom 1—3, 1866-71.

13. Ch. Barrois: Ondulations de la Craie dans le sud de l'Angle-

terre 1875.

14. J. E. Failot: Etude geologiue sur les etages moyens et supe-

rieurs du terrain cretace dans le sud-est de la France, 1885.

15. Th. Marsson: Die Cirripedien und Ostracoden der weissen Schreib-

kreide der Insel Riigen. 1880.

16. O. Griepenkerl: Die Versteinerungen der weissen Kreide vou

Koenigslutter im Herzogthum Braunschweig, 1889.

li. A. Andreae: Ein neuer Actinocamax aus der Quadratenkreide

von Braunschweig, 1895.

18. A. Alth: G-eognostisch-palaeorr . ug der niich-

sten Umgebung von Lemberg. 1849.



19. Th. Marsson: Die Bryozoen der weissen Schreibkreide der In-

sel Riigen. 1887.

20. Ch. Barrois: Recherches sur le terrain crtace superieur de

l'Angleterre et dTrlande, 1876.

21. E. Kissling: Die Fauna des Mitfcel Oligocftns im Kerner Jura. 1896.

22. J. Jukes- Brown: The cretaceous Rocks of Britain. tom 1—3,

1900—1904.

23. F. Kaunhowen: Die Gastropoden der Maestrichter Kreide, 1898.

24. L. Pervinquiere: Etudes de paleontologie tunisienne, I, 1907.

25. A. Dumont: Memoires sur les terrains crtace et tertiaires. tom

1_4
;
1878-1882.

26. F. J. Kaufmann: Beitrage zur geologiscben Kart der Sehweiz,

Lfg. 5, U, 24 (1 Theil), 1867—1886.

27. 20 skrzynek na zielnik.

D) Publik > ><> Akudtmii I mujdno+r,

1. Dr. H. ZapuPwicz: Kr v tyczny przegld rolinno*

2. Atlas geologiczny Galicji, zeszyt 25.

3. Spraw / Biograficznej, tom 45.

Powyszy wykaz nabytków - kontroujea

nuzealna, zoona z pp. St. R. J. Bocheskiego, prof. R. Gutwi-
kiego i S. Stobieckiego.

Zarzd i skad Komisyi fizyograficznej.

-vi >kl id i - . tk \ : k i i \ r> dnim, / j
d-

.ego. jako przewodniczcego Komisyi, R. Dw. Prof. Dra E. Jan-

skie-o przewodniczcej, Sokcy, , tanicznej, Prof. Dra J. Mo-

rieza. rz . Pn i" Pr.= M. Rudz-

srrona K-rmsyi przybyli pp.: Prof. Dr. Emil Godlewski

czonek korespondent Akademii Um., oraz spópraeownicy



saw Kr. .paczek w Boi

dysaw Pawlica. Dr. \

Dr. Bronisaw Rydze*

X. Jana Markowa
letni spdudzial w

Spis czonków Komisy! fizyograficznej akademickiej*

1. Czonkow e miejscowi:

Dr Ba adrowski Ern est.Pr >£ nadi V. Ul iw. J

Wyszej Szko y przemysowej ChEt. ,-k k

Umiejtnoci.

Bi rkenmajer Li

Czonek koree pondent

Profes

Akadei tii l

niw.-

W. Boc
Br

Hu,

heski Józef
eziski Józef

Uniw. Jagiel.

wid Odo. Prof

Mary

Uniw.

n. e. k

"i:;,

Dr. Cy sulski Napoi*
Akad. Umiej.

on. P of. [Jn

(Karbowski Tadeusz. Profesor Uniw. Jagieli.

Godlewski Emil. Prof. Uniw. Ja-ielL Czonek

Akad. Umiej..



Dr. Grzybowski Józef, Profesor nadzw. Uniw. Jag.. Sekretarz

Sekcyi geologicznej.

W. GutwiskiRoman. Prof. Gimnazjum IV. Sekretarz Sek-

•

: • =
,:•.•'

-

Dr. Hoyer Henryk. Prof. Uniw. Jagiell.. Czonek korespondent

Akademii Umiej.

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

Akad. Umiej., Przewodniczcy Sekcyi botanicznej.

W. Jastrzbski Ferdynand, c. k. Starszy Radca górniczy..

Dr. Jen ty s Stefan, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Ki er ni k Eugeniusz. Asystent Uniw. Jag.

„ Kiecki Wal ery an, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Kreutz Stefan, Docent Uniwersytetu Jagiell.

„ Kulczyski Wadysaw, b. Prof. gimnazyum w. Jacka,

Docent Uniwersy- . czynny Akademii

Umiej., Przewodniczcy Sekcyi zoologicznej. Sekretarz

Komisy i fizyograficznej.

„ Kuniar Wiktor.

„ Mierzejewski Wadysaw.
„ Morozewiez Józef. Prof. Uniw. Jagiell., Czonek korespon-

dent Akademii Umiejtnoci, Przew. Sekcyi ge

W. Mocicki Konrad. Asystent Uniwersytetu Jagiell.

„ Nowicki Aleksander, c. k. Radca lenictwa.

Dr. Namysowski Bolesaw, Asystent Uniwersytetu Jag.

„ Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czonek czynny.'

Akadem. Umiej.

W. Pawlica Wadysaw, Demonstrator Uniw. Jag.

Dr. Poliski Wadysaw.
n Raciborski Mary an

?
Prof. Uniw. Jag.. Czon, koresp. Akad. Urn.

W. Rogóys ki Kazimierz, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Rostafiski Józef. Prof. Uniw. Jag., Czonek czynny Akad. Um.

„ Rothert Karol Wadysaw, b. Prof. Uniw." w Odessie.

Czonek korespondent Akad. Umiej.

„ Rouppert Kazimierz. Asystent Uniw. Jag.

„ Roen Zv.:"i u :
. \>v<rx-at Cn ,versytetu Jag.

„ Rudzki Maurycy. Prof. Uniw. Jagiell.. Czonek koresp.

Ak&demi meteorologicznej.

„ Rydzewski Bronisaw.



W. Ryz ner Józef. Asystent O

Dr. Sawicki Ludomir. Doco

„ Siedlecki Micha. Fnl
koresp. Akademii Umiej."

W. Sikorski Tadeusz. Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Sitowski Ludwik. Asystent Uniwersytetu Jagiell.

„ Smoleski Jerzy. Docent Uniwersytetu Jagiell.

W. Smreczyski Stanisaw. Prof. Szkoy realnej I.

„ Stach Jan. Profesor Gimnazyum III-go."

„ Stobiecki Stefan. Inynier Wydziau Krajowego.

Dr. Szajnocha Wadysaw. Prof/Uniw. Jagiell.. Czonek ko-

respondent Akademii Umiej.

W. nieek Jan. Prof. Gimnazyum w. Anny. Sekretarz Sekcyi

„ Vetulani Franciszek. Starszy Inynier Wydziau krajo-

wego. Szef ekspozytury Biura melioracyjnego.

„ Walter Henryk, c. k. Radca górniczy.

„ Weigner Stanisaw.
Dr. Weigt Herkulan. Profesor Akademii handlowej.

„ Wierzejsk i Antoni. Prof. Uniwersytetu Jagiell.. Czonek
czynny Akad. Umiej.

„ Wilkosz Ferdynand, b. Prezes krajowego Towarzystwa

rybackiego.

„ Witkowski August. Prof. Uniw. Jagiell.. Czonek czynny

Akademii Umiej. Przewodn. Komisy: /.

. Wójcik Kazimierz, Docent Uniw. Jagiell

2. Czonkowie zamiejscowi.

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

Angermann Klaudvusz. Inynier w Jale.

Bart on ec Franciszek, e. k. Radca górniczy, w Haju

(Freiheitsaui na lsku austr.

Batycki Andrzej. Nauczyciel w Starym Samborze.

_'.,.:.>"'. -

cza we Lwowie.



W. Blauth Jan. starszy Inynier Wydz. Kraj.. Docent Szkoy
politechn. we Lwowie.

Dr. Boniacki Zygmunt, w San Giuliano pod Pis.

W. baron Brunicki Julian, w Podhorcach obok Stryja.

„ Bryk Andrzej, Kierownik szkoy w Chyrowie.

Dr. Chapowski Franciszek, Przewodniczcy Wydz. przyr.

w Tow. Przyj, nauk w Poznaniu.

„ Chramiec Andrzej, w Zakopanem.

„ Dbski Bronisaw Antoni, w Wólce Przybojewskiej (p.

Zakroczym).

W. Drobniak Fra ci s z ek, Inynier, Dyrektor Gwarectwa w-
glowego w Brzeszczach.

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

W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie.

„ Dzidzieewicz Józef, em. c. k. Radca Sdu kraj. we Lwowie.

Dr. Fr ie d b e r ^ W i 1 h e i m . Prof. gimnazyalny we Lwowie.

W. X. Godziski Antoni, w Balicach.

„ Gorczyski Wadysaw, w Warszawie.

Dr. Grochmalicki Jan. Asystent Uniwersytetu we Lwowie.

„ Grochowski Mieczysaw, w Trociacu na Podolu gali-

cyjskiem (p. Zabotówi.

W. Gukiewiez, em. Profesor gimnazyalny, w Wadowicach.

„ Gustawicz Bronisaw, Dyrektor Szkoy realnej w ywcu.

„ Hann Franciszek, em. Dyrektor Szkoy wydz." w Bochni.

„ Hawrysiewiz Julian. Nauczyciel w Oydowie.

„ Hildt Ludwik, w Warszawie.

Dr. Hi rs chi er Jan, Docent Uniwersytetu we Lwowie.

W. Holobek Jan, c. k. Starszy Radca górniczy, w Wiedniu.

Dr. Hryniewiecki Bolesaw, Wicedyrektor Ogrodu botan.

w Dorpacie.

W. Jacobi Leopold, Nauczyciel w Pilnie.

„ Jarosz Jan. Dyrektuf gimnazjum realnego w Orowej.

Dr. Kamieski Franciszek. Prof. Uniw. w Odessie. Czonek

W. Karpiski Francis? e k. Profesor Szkoy politechnicznej

j,
Kdzior Andrzej. Dyrektor Krajowej! Biura melioracyj-



ni saw. Dyrektor kupalni w Dbrowic

„ Kornelia Andrzej, Inynier \Yvdz. Kraj- we Lwowie.

„ K o roniew ie« Piotr, w Warszawie.

Dr. Kosiski Ignacy, w Chojnowie.

„ Kowalewski Mieczysaw. Profesur Akademii rolnicze

w Dublanach.

W. Kowarzyk Hugo, c. k. Starszy Inspektor górniczy, w .la

Dr. Kropaczek Bolesaw, Kierownik stacyi geologicznej w Bo

rysawi u.

Dr. Krze mi e n i e w s k i Seweryn. Profesor Akademii rolnicze

w Dublanach.

W. Lewiski Jan. w Warszawie.

Dr. Lgocki Henrvk. w Kijowie.

W. Limanowski Mieczysaw, w Zakopanem.

„ empicki Micha. Dyrektor górniczy- w Dbrowie.

„ omnicki Jarosa w/Prof. U-ej Szkoy- realnej weLwowfc
Dr. omnicki Maryan. Radca izkony, we Lwowie.

„ oziski Walery, we Lwowie.

W. ukaszewski Adam, Inynier górniczy. Docent Szkoy po

litechnieznej we Lwowie.

„ Merecki Romuald, w Warszawie.

„ Minkiewicz Stanisaw, Asystent Akademii rolniczej w Du
blanach.

Dr. Niezabitowski Edward. Prot*, (fimnazyalny w Nowvn

„ Niedwiedzki. em.

Lwowie, Czonek
Dr. Nowak Jan. we Lwu*



W. Orowski Józef, w uczyczyku (p. Niemiercze).

„ Paczoski Józef, Kierownik muzeum przyrodniczego w Cher-

„ Pi eat rak Feliks. Zarzdca górniczy i hutniczy w Dolinie.

Dr. Piwowar Adam, w Zbkowicach.

„ Pokorny Wilhelm, we Lwowie.

„ Mikuowski- Pomorski Józef. Prof. Akademii rolniczej

w Dublanach.

W. Poniak Wiktor, c. k. Starszy Inynier we Lwowie.

„ Prószyski Konstanty, w Ustroniu (pow. sucki).

Dr. Radziszewski Bronisaw, em. Prof. Uniw. we Lwowie,

Czonek czynny Akad. Umie].

„ Rehman Antoni, em. Prof. Uniw. we Lwowie.

„ Rogala Wadysaw, we Lwowie.

„ Romer Eugeniusz. Prof. Szkoy handlowej, Docent Uni-

wersytetu we Lwowie.

W. Sc hi Ile Fryderyk, w Podhorcach obok Stryja.

„ Se himitzek Antoni, Inynier. Dyrektor Galicyjskich ak-

cyjnych Zakadów w Sierszy.

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

W. Somski Tomasz, c. k. Starszy Inynier we Lwowie.

„ Sokoowski Stanisaw. Profesor Wyfcwej Szkoy lasowej

we Lwowie.

„ Syroczyski Leon. Prof. Szkoy politechnicznej we Lwo-

wie. Inynier Wydziau Krajowego.

Dr. Szafer Wadysaw, w Wiedniu.

W. Szafnagel Kazimierz, w Wilnie.

Dr. Sznabl Jan. w Warszawie.

W. Sztolcman Jan. w Warszawie.

„ Szulc Kazimierz, Profesor adj. Akademii rolniczej w Du-

Dr. Teisseyre W a w r z v ni » ,
. IV .!'•>„• Uniw. ire Lwowie.

„ Trzebiski J ó /. Kijowska..

W. Udziela Seweryn, [nspektor szkó ludowych w Podgórza.

„ Weyberg Zygmunt, w Warszawie.

„ Windakiewicz Edw ,r i. Zar/:,-!,., -tuj,w w Stebniku.

„ Winiowski Tadeusz. I -kni-znej we



Dr. Wooszczak Eustachy, em. Profesor Szkoy politechni-

cznej we Lwowie, w Wiedniu.

„ Wooszyska Jadwiga we Lwowie.

„ WysogórskiJan. we Wrocawiu.

W. Zaborski Józef. Kierownik szkoy w Horodence.

„ Zajczkowski Józef. Profesor gimnazyalny w Sanoku.

„ Zaski Edmund, w Góree Narodowej.

Dr. Za pa o wic z Hugo. Czonek Korespondent Akademii Umiej.,

W. Zn a to wicz Bronisaw, w Warszawie.

Dr. Zuber Rudolf, Prof. Uniw. we Lwowie.

W. Wieniawa Zubrzycki Czesaw, wa. apteki w Rzeszowie.

„ ukowski K., Nauczyciel w Podm

Obrót funduszów Komisyi fizyograficznej w r. 1911.

emii Tmiejetno *ci na r. 1911 13400 00 K

r

£SS; wycieczk .

oapraw 9600 „
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4. Zakupno i naprawa przyrzdów S7'74 B

1. Zasiek Pnrf na badanie formacji sol-
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Materyay
do fizyografii krajowej.

Dzia I.

Materyay do klimatografii Galicyi

zebrane przez Sekcy meteorologiczn
w roku 1911.





Wyniki spostrzee meteorologicznych w Galicyi w roku 1911

zestawione w c. k. Obserwatoryum astronomiczne! w Krakowie.

Liczba sta vi r : r. r i _ cznych, nalecych do Komisyi fi-

zyograficznej, które byy czynne w roku 1911. nieustannie lub

z przerwami, wynosia 18. W porównaniu z rokiem 1910. liczba

ich si nie zmienia. Z kocem kwietnia z powodu mierci dotych-

czasowego, dli rego obserwatora i czonka Komisyi

fizyografiVznej X. J.Markowa przestaa funkcyonowa stacya wSmol-
niku. Od czerwca jednak obj dalsze jej prowadzenie p. W. Szy-

maski, kierownik szkoy miejscowej. Z pocztkiem lipca zacza
przysya do obserwatoryum swe spostrzeenia stacya meteorologi-

czna Sekeyi przyrodniczej Towarzystwa tatrzaskiego w Zakopanem.

Z dotychczasowych stacyi Towarzystwa Tatrzaskiego z po-

wodu mierci p. L. wiera otrzymao Obserwatoryum tylko spra-

wozdanie z Rabki i Klikuszowej.

rednie temperatury z maymi wyjtkami, które s w odpo-

wiednich miejscach zaznaczone, obliczano wedug wzorów poda-

nych w nagówkach; wszystkie za inne rednie zwyczajnym spo-

Spraw. Kom. fizyogr.



Obserwator: P. Jan Bóhm,

1911
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Cinienie powietrza

ij 7

I-
9 rednie UjJ^, Dnia 1

M-^
Dnia

Stycze 7. a 9. 735." 735.0 735.0
;

735.0 744.3 17 722.2 ..

Luty BO 9
!

31.0 31.0 ; 31.0 44.9 14 15.6 19
J

Marzec 29,4
!

29.0 29.2
1

29.2 35.3 20 18.8 15

Kwiecie •29 28.8
1

28.8 42.4 22
|

18.9

Maj 29 > 28.8 29.1 1 290 33.9 8 i 9 17.1 19

Czerwiec 31.7
1

31.4 31.5 31.5 38.3 2 21.5 9

Lipiec 34 ; 33.7 33.9 33.9 40.9 4
j
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UWAGA: E L ] Kappel er Nr. 991; poprawka - 0.5 mm.
Wszystkie, Zil.-h .dz aie, poprawki barom trów s poda
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- v roku 1910.
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|
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•7
-

li.O 10

Bok
i a 39.0 is a 162 I9fi 54 i 13 2 I



36° 52' od F.= 19° 12' od G.; ? =49° 4 1' H. =354 i

Temperatura powietrza

9
I^2
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MaximUm i». Unia

-2.4 -0.4 -25 -2.0 + 7.2 6 -15.2 15

-5.7 - 1.0 - 3.6 -3.5 8.4 19 -29.6 15

+ 0.7 + 8.1 + 2.4 + 3.4 23.2 31 - 7.8 10

4.5 11.2 7.0 23 - 46
10.8 16.8 11.2 12.5 25.2 15 + 1-2 22

13.7 19.7 14.8 29.4 25 6.8

16.4 23.1 15.2 17.5 314 28 18.6 6
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j
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Cinienie powietrza

1911 -? :
i

i

-I 7
j

, 9 redniej Dnia
Q
.^!"

n
Dnia

Stycze 7,2,8. 742.2 742.2 745M 742.3 750.8 17 728.0
I

12

37.8 37.6 37.6 37.7 52.1 14 20.2 19

36.2 36.8 35.8 35.9 43.6 20 26.3

Kwiecie 36.0 35.6 35 35.8 50.0 22 25.0 3

Maj 56. 1 35.8 35.9 35.9 42.2 2 23.6 19 i2<>''

3* 3 87.9 37.7 38.0 46.4 2 27.3 14

Lipiec 40 i 40.

1

40 40.2 46.8 17

38.3 38.

1

38.

1

38.2 44.2 8 33.4 22

393 3S.9 3IS.7 38.9
j

46.2 21 1

Padziernik 38.9 S8.6 38 7 38.7 51.3 17 23.7 25

Listopad 36.4 36.3 28 13.2 19

Grudzie 57J 37 A 37.!, 37.5 46.9 6 22.4 22
i

Rok 738 i :: 737.9 738.0 752.1 14/11 713.2M
™- etr L. J. Kapp eller N . 1062; poprawka: 0.0 mm.

Ilo dni Ilo dn

1911

- pa
z opadem

Suma >

Maxi "

7 '' mum mm mm

Stycze 9.3 43.0 9.4 26 12 9 1 5

Luty >0 59.9 1 16.0 1 13 8 10 -
,

- —
1

8

Marzec 7.1 169 15.3 15 3 2 3 - - — 4

Kwiecie 7 6 10.6 1 3.0 13 5 5 3 — —
1

1 *l

Maj 8J5 107.8 34.7 80 14 i 4 - 5 ~- 1 -
10 9

20.5 5.5

Sierpie 6.4 20.0 i 6.6 30

. 6.3

oS • 7

33.0 25.4

32.6
;

17.5 10 9 7

Kok 432.4 34.7 20 V 96



Temperatur a powietrza

7 9
rednia

i
[7.2.9.9 **—

|

D- Uni:

- 1.5 + 0.3 -»
K

" 8 - 12.4 31

|- 3.2 - 0.3 - 2.3 9.6 24 29.0 15

+ 8.0

11 o
+ 3.8

6.6

; S
21.6

as 1

30

23

- 3.0

|

- 4.0

10 i 20

6

14.0 26.0 15 22

15.4 20. i 14.9 16.4 29.3 25 8.8 2

17.7 23.8 18.3 19.5 24 10.5 5

18.8 23.5 18.4 29.3 14 12.0 81

\
7.1

20.1

8.7

15.5 29.8 9

21.3 7 _ jj i?

5.2

1.1

7.9

2.9 1.3

6.3
j

9.3
j

32.1 24 VII — SOJO 15/H

Podzia wiatrów

rr » * <E 8W w
|
n

2

jj •i

8 34

3 61 ; j

3

IH

i i :

3

i i



Obserwator: P. L. Notvakoivski. pro/, szkó roh>.

.,1 Cinienie powietrza

1911

f| 7 ^ 2 9 |*- Hm, Mini-
Daiaj

Stycze 7. 2. 751.8 751.4 -\ - - - _
Laty 7 l. 9 46.4 46.7 747.0 746.7 764.7 15 7818

Marzec 45.1
I

44.5 44.8 44.8 53.1
|

20 38.6 15

Kwiecie 45.0 44.1 44.5 44.5 60.3 22 32.3 3

Maj 44.8 44.2 44.3 44.4 50.5 i 2 32.8 19

Czerwiec

:;.

47.1
|

46.4

49.1 48.7

46.8 46.2

46.3 46.6

46.2*) 46.4

!
56.0

|

2

52.9
j

8

35 8 •
; i;

Wrzesie 7 a a 47.9 47. ^ 47.2 1
47.4 54.5

|

1 39.8 21

Padziernik 47.9 47.4 48.0 47.8 59.8 i 17 35.3

45 9
i

15.4 45.6 45.6 57.9 !
29

Gradsie
: Z i

z z i Z = Z

*) Notow h
p. m.

1

UWAGA etrS. Piesi; p 1 mm.

1911

Opad i

:i;Ji «•««-
i^Maxi- Z^oZ . s?

•M SUma mum ,: *" =
SI

.tycze, 35.4 5.0 19 15 - 3 10

Marzec 7.6 432 \tl ; ; 3 i

6.8

Maj

^
(? i 19

13

13

10

9

_
!

:



a = 37° 21' od F. = 19°41

Temperatura powietrza

fcasj— Dnia M,imQm Dnia

— 2.1 + 0.2 _ 5.8 fi

— 0.4 - 2.8 — 2.3 9.7 24 15

+ 1.4 + 7.9 + 3.8 + 4.2 21.0 30 - 3.6 21

6.2 11.5 7.1 8.0 22.0 23 - 3.4 6

13.1 17.9 14.5 26.2 15 + 5.2 23

15.8 20.6 16.8 17.5 29.0 25 i 26 2

18.4 24.7 31.2 25 10.6

17.0 23.9 19.7*) 20.2**1 29.8 14 12.2 17

19.4 15.1 15.6 26.2 6.8 30

5.7 12.9 6.9 8.1 20.5 8 - 4.0 17

3.2 8.5 4.0 49 16

f
10 - 2.5 8

': *) Noto v* ano o 7h p. m.

^prowadzona na podstawie wioru: | (7, 2,7).

Podzia wiatrów

X * XE ' E |
SE ! 8

|
SW W -

: : : ; ;

-

: " - "



Obserwator: P. Fr. Nowak,

- z
Cinienie powietrza

1911

\\ 7 2 9 fettUl
Ma- Dnia

nimum Dnia

Stycae 7 2. 9. 740J 740.3 740.8 740.6 749.4 31 72*; 3 12

Luty 36J 36.7 36J 864 51.6 14 18.6 19

34.8 34.5 34 6 42.0 20 28.8 15

Kwiecie 34i. 33.8 34.2 84.2 ;y.2 22 82 B 3

I4J 33.9 34.1 40.3 2 21 9 19

Czerwiec 66.7 36.1 36 2 36.3 16.1 2 25.H 9

Lipiec 38J 38.5 38.6 :
J
.8 7 46.5 4 29. i 17

Sierpie 36X1 86.6 35.7 36.8 11.9 8 27.3 15

87.6 37.1 37.2 1 29.1

7.3 36.7 87.4 37.1 49.0 17 23.8

35.1 846 34.9 84.9 46.9 12.1

Grndzie 38.3 36.8 36.1 36 ! 16.9 31 21.2 22

Rok 788 5 786.0 736.3 786 3 761 6 li 11 712 1 19 Xl

UWAGA: Barometr L. J. Kappeler Nr. 1034; poprawka: -f i ni ».

Opad Ilo dni

;_; f
z opadem C

1911

Sima Maxi "

Dnia
!><H ^l.u

mani
1 £

stycze 72.1 16.8

76.1 19.1

26

18 n u sl: - 2

37.6 15.4 3

Kwiecie • 43.4 11.5 13 10 ! 1 —
Maj >- 3 143.3 64.8 19 18 14 4 -
Czerwiec 4.7 65 14.7 16 15 m -

;

_ 1

SiTrpL

•• 4.8 10.0 2.8

Orndne
Rok M 64.8 19. V ,« 124



:37°37' odF. = 19° :49°50' H. = 305 9m.

Temperat„ra powia,™

-

v

lS;r
_

7 12 19
I- [7, 2, .

ma "
, dnia .""" ' dnia

9. 9]
Xlm "m n.mnm

- 2.1 0.0 - 2.0 - 1.5 + S.O

_ 3.8 _ 0.6 - 2.9j - 2.6 9.6

+ 1.4 + 7.7; -1- 3.3 + 3.9| 20.8

5.6 11.0 6.6. 7.41 22.8

11.1 16.6 11.7 12 8 25.2

13.6 18.9 13.8 15.0! 27.4

!
15.7

22.7J
16.9| 18.0 31.0

ii 15.6J 22.0 16.8! 17.8| 30.0

4.5 9.4 5.2 6.1 17 3

6 - 13 2 81

30 j- 4.6 10

23 L 4.4| 6

15 + 1.0 22

36 7 8 a

28
!

9.6 7

39 1U.H; 17

3 4.0 30

10 - 0.6 25

:

; 76.7
:

46.7 73.7 66.7

79.8 651 76 7 73 9

83.7 77.3 83.2 81.4

80 9 68.4 79J 74.5

Podzia wiatrów Te-p.r.t.r.

-M- |«| 8W W n, |

i\2Ti ?ii: i

7

:

24.2 12.9

20.7 10.4 i s 3



P. Fr. Ciborowski, admin. zak. zdrój.

> '?. Cinienie powietrza

' 1911 ~ \

£| rednie fc; Dnia __ Dnia

Stycze 7 -i - -
Laty _ _ _ —

< Marzec - - _____ — -
: Kwiecie

Maj

Lipiec

1 Sierpie

WrzeBie

i
Padziernik

i Listopad - 1 - : " -
i Grudzie

~ ~

Ilo dni ,.

V
\

^ M„ -

Dnia is~"-'
L _^ : -" -

-|jj

ycze _ _ .

Luty $& 1 U.O 18 16 15

Z\l
1 Kwiecie 7.9 10.9 10.8 18 _ 1

Maj 108 9 20.2 15 13 1 S i

Czerwiec 13.7

Lipiec 8.2 16.

1

1".! 8 !
— —

Sierpie 88 9 12-4 31 18 17 _ i 2 -
6.5 1 1

Padziernik fi 2 10 ! U
• Listopad - 5 :>. 12.1 19 6 6 .

__ 2 S

Gradzie —
1
— _ I _

Rok " _
1
_ ~



k = 37° 37' od F. = 19° 57' od G.; o = 49° 37' H. = 478 i

Temperatu ietrza

• ifc&* " Dnia

- -
U, - 2.0 ~ 5.8 - 5.1 5.0 19 i 24 - 28.6 '

4- 3.8 + 9.6 + 5.6 4" 6.2 21.4 24 _ 5.1 •

10.5 15.2 12.2 12.5 I 22.4 15 + 1.9

12.4 17.6 14.7 28.0 26 7.8

15.1 20.9 17.3 17.7
i

26.4 25 9.2 10

19.6 16.2! 16.6
j 94.0 22 i 23

9

:

K.».2

"

Podzia wiatr Sw

" NE E SE w sw .

]

_ -
3 —

1

-

14

l
1

~ 23

} \ -
»

;'"

jj

- z
1

I - -



,>'
i hrjn 1'i-zijrodnieza Toic. Tatn

1911

9 i

Cinienie powietrza

7 1 2 9 rednie! .

Ma" Dnia
Jfi" Dnia

j

Laty

1'aMziornik

UWAGA

7. 2. 9.

693.3

69G.6

6!.»J.6

r,'j'».s

688.6

-l-|-l-!-!-!-|

693.2 693.5 693.3 699.3 4 686.1 17

690.4; 1690.7 690.5 \ 696.3 8 882-9 15

691.3 691.6
;

(59 15 698.1 2 681.. 7 21

690.5 691.1 690 8 701.6 17

687.9 688.2 688.1 6988 i 29 665.8 19

688.4
|

688.5 688.5 | 697.3
|

6
\

675.7 22

«,,

Opad
z

Il0

^adem n.Ma.i.
;

-~
? •—|**|w.

"I' ¥f ' * * ii

Stycze

Maj

P"



: 37° 37' od F -= 19° 57' od G.: = x 49° 18' H. = 838 i

Temperatura powietrz
:: wz|ledna

C

7 1 2
|

9 IpT Zl„ ''""' ml "'"" : i 9
i

"
"

=

1
: - u
14.9 19.(5 12.7

14.0 . 18.4 12 8

15.0

16.0 : 6.9 16 i
76.7 55 9

Sii.2 117.5

848

9 Lr-

78.8

79.1

Pe.dz.al wi*n5w Temperatura

SE - W NU- |

:
*

'i



Edward Kosiski, onianista.

1911 I ]

Cinienie powietrza

|sf.h»|^|i«. |S£|»*|

Luty

Padziernik

7. >. 9.

- - -

-

iii

m,
li —-te-*

"£^
K 7

: - rllj

Maj

»
'S S 1

l

ii

|

M -I-I ii j



X=37°39' odF. = 1 r49*31' H.= <

T,m ,,,,,tU „, ,,„wi,,ra

7
|

»
|

« |mm!u||"- "* ["- ""'"

- 3.8

- 6.1

+ 4.6 7

s

-19.4

26.0

13.0

31

7

1

21
1 8 23 - 7.0 6

11.3 24.6 1.2

12.6
|

17.5 10.6 12.8 29.0 26 + 3.2 2

15.6 20.4 13.0 15.5 27.5 26 i 28 7.0 9

14.4 iy.6 13.5 15.3 25.8 23 7.6 16

23.4 3 0.5 30

18.4 7 - 64 16

13.8 10 - 36 8

— 5.8 29 26 V - 26.0

£
i W

I : 4

29

41

B 3 1 41

li - l

~
t 1 3 2 | \ 1 ^

9 - 7 i 1

:

i

J »
1

6

L7 L6 36

i

i25



1911

IJ

Cinienie powietrza

7 1 2 9 redDie^l Dnia ^ Dnia

Marzec

Padziernik

1 1

744.1 : 744.0
{
744.4 744.2 752.4 31 i731.Ql 12

||

40.1 39.8
j

40.2 40.0 55.8 14 25.0 19 |

38.8 • 38.5 38.6 ' 38.6 45.7 20 ;
29.2 15

jj

38.4 ! 37.8 ' 38.1
\

38.1
;

51.0
|

22 i 26.4 3

38.1 37.9 i 37.9 38.0 43.5 , 3 268 20

40.2 ': 39.8 ' 39.9 ;

40.0 , 47.6
| 2

|
29.3 9

42-6
;

42.3 42.4
j

42.4
|

47.6 5 i 21 34.0 16

39.6 39.3 ! 39.4 39.4 14.4 8
j

31.0 15

41.2
|

40.9 409 41.0 46.0 2 i 12 33.7 21

40.6 40.3 -40.5 40.5 50'2 6 25.6 22

740.4 740,i 740.2 740.2 755.8 14 11
;

716.4 . 19 XL
|j

netr: L. J. Kappeier Nr. 992; poprawka: 0.0 m.

1911

"
1

Opad ?££ Ilo dni z i

]
j suma | Mazi-

[)ni ^ ^0.1,^1.0 * 1 «U- i

Stycze

Kwiecie

Maj

Gradzie

Rok

6 1

33.1 8.0 i 8

wl 10 3 5

18
i

13

19 14

12
j 8

S i

12 1
—

i
-

j

3
j

- U

8 - - 3-1
3

1

2 - 1 -|



. = 38° 6' od F. = 20'1 26' od G.

— 1.3 - 1.0 + 6.4 6

- 2.7 9.0

+ 3.6

6.9

+ 4.2

7.7

80.4 30

127 13.7 24.2 15

14.4 16.6 29.2 26

17.8 18.7 28.5 28

17.2 18.1 27.1 29

14.2

U
9.2 21.1 7

10

1.2 1.4 7.3 9

8.2 8.8 29.2 26/YI



P. W. WojakoirskL ogrodu.

1911

> E Cinienie powietrza

IJ 7 9 9 rprtnip |Maxi-i ,,. 1

Mini- n •
!

2 9 SredGie mum Hm mum Dn.a

Marzec

Kwiecie

Maj

Lipiec

Padziernik

UWAGA Bi

723.5 722 8 723,3 723.2 731.0 8 | 712.0
j

12 j

19.5
i

18.8 19.5 19.3 28.9 16
j

08.6 \ 18 1

19.8 18.8 19.5 19.4 25.0 22 125 3
j

19.7
:

19.1 ' 19.9 19 23.6 8 15.6 : 20
jj

21.2 20.7 21.6 21.2 32.0 2 12.4 9

22.4 22.2 22.8 22 5 26.9 5 17.1 1 16

20.8 20.3 21.0 207 25 2 8 15.7 ' 21 1

21.5
[

21.1 21.2 21.3 27.2 1 17.2 21

21.1 20.4 20.9 2o.h 29.3 29 11.7 19

1911

jj

Opad
z"°4td

d

em

— ™ °* l=;;;; ar;;j
: - ii

; BM UJ | » JJ Ib : :
9
-

—i'





Obserwator: P. Ton";

1911 }!

Cinienie powietrza

7
J

2
|

9 ISrrtlillj^J Dnia \J^j Dnia
j

Maj

Padziernik

Kok

Bur- B

712.7 712.3 712.6
1

712.5 i 723.3 8 701.1 13

08.9
!

08.1 ' 08.6 08 5 ' 22.0
[

15 694 19

08.3 07.9
;

08.2 08.1 14.4 20 699.6 15

07.9 071 07.8 07.6 22.1 i 22
\

696.6 3

08.1 08.0 08.5 ' 08 2 14.4
\

8 69(5.7 20

10.2 09.5 10.3 i
10.0 18 2 ! 2 700.0 15

13.0 12.6 13.1 12.9 19 2 i 706.1 16

10.2 098 10-4 10.1 15.7
i

28
|

701.4 15

11.7 ! 11.2 11.6 ' 11.5
;

18.6
j

2
|
704.8 21 i

11.7
.

11.1
;

12.0 U.6
\

22.7
|

17
| 698.1 25

09.3 08.8
i

09.7 09.3
| 20.2

j

28 i 690.8
|

19

09.6 08.9 09.3 09.3 19.4 6 696.6 "22

„„
||

Opad zapadem .I.Ut.1. 1

— 2S — ='" ^1H
* K A

li

Laty

Marzec

Maj

Grudzie

Bok

6 9

s.a

5 B

74.6 1 8.0 S

40.6 140 4

39.3 10.8 ' 14

i h

69 1 11 i 6 15



38° 37' od F. = 20° 57' od G.
; c= 4



Tarnów. Obserwator: P. M. Dbrowski i T. Niedwied, s. teol

_.: Cinienie powietrza

1911

u
;

rednie I^ Dnia mam
;

Dni"

Stycze _ 1 _ i _
!

_ _ i _

Marzec _ _ _ i _
Kwiecie

Maj _ _ _ i _

Lipiec - _____ -

- "iii ~ -

!S_
1 1

_. _. __

~\z\

1911
11

Op_d X£ U.i<__i.
|

8~ mam ™<
l!;

1

-I* *| K -HU
8tvcze 16 8 16

Marzec -'l ni
10.0

1 i 3

19 12

: * :
- a 3

Maj
-

60.1 - 18 12 9

Lipiec 5.1
-.

5.1 14 8

Sierpie 3.6

. LA

Grudka
5.8

Rok 5,0 2 i XI t 2 30 n



Temperatura powietrza

7 1 ,.„„ u ... «W «^
9+ 0.8 - 02 6 11.3 31

3 ; 10.6 19 - 23.6

^

5 3 11.1

+ 3.6

6.9 7.8

20.6

24

2.8

2,9

1 i 21

5

fc L7.8 S.O 15 + 4-1

u 3 19.7 ,6 15.8 30.0 1 26 8.5 2

fc 22.7 7.7 18.6 30.1 9.9 10

fg

4 21.7

7 19.2

7.1

41 15.0

273

28.8

29 10.4

5.9 30

7 13 4

6.4

8.9 z\
6

21

- 5.0

- 0.6

- 7.2

- 23.6

17

31

16/11

Podzia wiatr.W

-

;

»

10 i



\ pro/, szk.

1911

,: Cinienie powietrza

1
-

7 1 9 rednie
; ^jj," i

Dnia mul Dnia
?

Stycze - ~ "
1

~
Loty ~ _ _ _ _

- _ _ _
|
_

Maj

- - - -
|

_ _ __ _ i -
Lipiec

Wr.ewe - - -

1

Padziernik" -
Listopad - - - -
Grudsie - - - -
Rok (

_ -|-h|-

,.„

||
Maxi- ^TZo

*j K r r 51

Stycze -,
8.0 w 11 7 1 2

Luty Wi.i 10.4 18 14 ; 7 15 -
Marzec 6.9

Kwiecie 6.fi a • 13.1 gg 9 7 8 1 1 1 -
Maj &.6 U7.7 38.7 19 18 15 — c 3 "2

J

18 10 9

Lipiec 3 6 6 1 — -
Sierpie

E 1

Padziernik %4
Listopad 24 11 7 1 -

17 ii

Rok ' 40.8 18/V] im 96





Smolnik ad Baligród. Obsei A,; J. J/itrhoir. foh. (/r,-i' hi'!,'.

od 1/ VI. R W. Szyniaki.

1911

Cinienie powietrza

H 7 19 rednie LjjjJ Dw« Lj^ Dnia

Kwiecie

-.
i

" :|z|zzzz|z|z

z z z z z z z :

U»l
ii zzll^ - K ^l-l^!

166.H 2Z3 2

s||:
i

i

i

:
\ :

;



= 39° 47' od F. = 22° 7 od G. ; z = 49° 16' H. = 52

5.6 26

20.5
j

30

21.0 21, 23 i



vator: P. Jan Ko

1911
1 \

Cinienie powietrza

7 2 | 8. 5 rednie
x^ Dnia

n
.^M Dnia i

Marzec

Maj

Lipiec

Listopad

Grudzie

Kok

UWAGA

745.2 7449 745.0 745.0 753.7 31 733.4 ! 12

41.2 40.9 40 8
j

41.0
j

58.9
i

14 ! 24.4
j

19

4L.0 40.7 40.6 40.8 48.9 21 33.8 14 :

39.8 39.4 39.4 39.5 54.1 22 29 3 13
\

39.7 39 2 39.3 39.4 47.2
.

9 ! 27.2 ,
20

J

*

41.3
!

41.1 41.1 41.2
1

50.1 2 31.5 10 I

40.5 40.4 40.6 40 5 47.2 28 32.fi 15
\

425 12.2 42.3 42.3 49.1 1 : 36.6 15

43.6
|

43.2 43.4 43.4 55.8 17
;

30.8 26

41.8 41.8 41.4
,
417 54.4 28 24.0 19

42.9 42.7 42.8 42.8 52.6 6 28.7 22

741.9 741.6 741.7 ; 741.7 7589 14/11 724.0 19X1

1911
||

Opad "t;J:L Ilo dni z

ft_ ££ Dnia =" :

7
:

!," *[." H-B

Marzec

Grudzie

\

5 £ i
U !9

i - -
*fj



- 2.5 - 0.2 2.0 + 4.4 22 L4.3

9.0 24 88.1

-+-H.4 29

8.1 25.1 24 - 3.7

L5.0 15 + 8.6

16.8 30.1 26 9.1

18.7 31.0 25 9.1

18.0 29.6 11.4

13.8 27.6 3 5.1

7.6 20.4 6 - 3.7

4.1 156 10 - 3.9

— 0.3 22

4-8.3 31.0 25 VII — 23.1



1911

Ciinieme powierz,,

h 7 2 9 fal,,. »£ D»i. ^,;; !«,,.

t
29.1

;

28.9 28.8 28.9 36.7 9

33.0 32.7 32.9 32.9 88.3 21

30.3 1 30.2 30.4
|

30.3 36.8 1 8

32.6
|

32.4 32 6 i
32.5 1 38 7 27

33.0 32.6 32.9 1 32.8
;

45 2 16

30 8 30.5
[

30.4
i

30 6 43.2 i 28

32.8 32.5 32.8 32.7 } 41.5 6

16.9 i 19 j

19.6 ! 9

20.8 15 |l

25.8 15 1

20.2
[

26 O

08.2 I
19

i

18.7 1 22 §

nv,o. B_,r ,, K^w.s, 1a^_,. + o,,1,„,

mt
|j

Ilo dni a

goHM
Masi- Un -

a
'.C

€'
" -

ii

4

4

3

3

S B i ii
a

M\



= 41° U' od F. = 23" 34' .xl G : ? = 50° 6'.5 H.



Obserwator: P. Józef Ho/bauer, sztygm

1911

Ci ,.„i. powietrza

2 9 irsai
rPum"

1)iila
Mini

Dnia

7.2.9. -
;

- -

Marzec - - - _
Kwiecie ~

i — — -

Maj
- \~-\~- - : : - -

\Vr7eliea

- - -
= = :

LisfopaT^

- _
: z\

s-

1911 8
|

11

•' rum.. =

StjCM
-

i
9.4 14 _j i

Luty i : 25.8 8.2 1 U 8 __ 3

Marzec t.4 i 3 2 -

Kwiecie ; 12.0 13 . 11 9 2
-

Maj .. 34.* 24 i! _ __ - -

1 1

Lipiec H.4 : 18 13 . _ - -

Sierpie : i 5

Wrzesie 3.2 10 10 __ -

:«/,!/ en k 24.5 25

Listopad 1.8
1

4 1

« 1

B

: :



IG.; cp = 48°58' H.

Temperatura powietrza

7 2 9
rednia „ .

l[7,2,9.9]|
M"imQm M ;

Dnia

— 1.4 3.S - 3.1 -f- 3.6 22 -14.0 31

— 7.3 - 3.5 — 5.4 - 5.4 8.4 24 -28.0 15

-0.6 -- 5.8 + 0.2 + 1.4 18.1 89 — 8.H 21

+ 7 11.8 5.1 6.7 84.4 24 - 4.0 6

11.3 191 11.2 13.2 27.0 15 + 2.6 22

14.2 20 9 12.6 15.1 32.0 25 4.0

15.9 22 14.4 16.8 30.0 24 i 26 7.2 7

22 9 lb.l 17.1 29.2 9.4 31

11.7 17 2 10.8 12.6 28.0 15 5.0 19

13 28 — 5.2

5 2.9 3.9 14.6 22 19

— 2 5 1 - 2.0 - 16 7.6 22 — 10.6 6

11 + 5.6
! + 7.0 32.0 25,'VI -28.0 15 II

Podzia wiatrów

N NE E SE 8 SW W HW *.

3 3 % 13 42 12
1

19

1 5 2 45 16
|

13

10 5 31 7 1 17 - 22

29 10 2 11 9

2

6

3

17 " ~ 6 : 19 44

3

16 l

13 " 7

8

16 ; 13

26

4 15 3 6 84

"l

6

9
5

5

E8

11

1 10

5 16 I

26

- 7 26 15 1 3 12 1 7 82

6 72 73 162 35 tfi 1 116

1

3i2

tom. fizyogr. T. XLVI. Dzia I



Obserwator: Zakad

= 'i

Cinienie powietrza

1911
1 : 7 2 9 irtiiii ^ Dnia

i^ Dnia

Stycze :. 2. 9. 737.6 737 5 737.7 737.Ó 74> i 8 726.6

Luty 33.6 33.1 33.5 a3.4 51.7 14 17.4 19

Marzec 348 34.2 42.3

Kwiecie 32.7 323 32 5 32 5 46.8 22 20.6 3

Maj U 33 6 32.8 32 8 41.4

3 4.5 34.1 34.3 34.3 42.8 2 24.3 10

Lipiec B6J 36 4 36.4 365 42.5 5 27.6 17

Sierpie 33.6 38.6 83.8 33.6 39.6 28 1 24.6 15

35.7 36.fi 357 356 15 1

Padziernik 36.8 36.8 36.7 36.6 49.5 i 16 24.8 26

Listopad 34.8 3 L9 35.0 34.9 47.9
]

28 14.2 19

Grudzie i 5 8 33.8 36.0 359 46.4 6 !
21.6

UlKok 734.9 73 i 7 734.9 734.8 751.7 14 11 714.2

UWAGA Baron, rtc L J. Kappeiler Nr. 1284 «—"-
H Opad dni Il.U d i z

1911 | B

: 4
Suma tfaxi-

1 ^ * K a
l]

ST 7.5 li ,;;;

25

18 s -[: 14 H

Marzec

Kwiecie n,5 ..,. 16 11 8 — :

— 18 i

Maj 18.4 18 11 — 17 1 11 *

Lipiec L8.6 31 10 - 8 -
3.6

Wrzesie
'

G 16.2 17 1 10 17 3

Listopad 1 25 U
Gradzie 29

Kok 65 33 1 8,ViIl m 116



Temperatura powietrza
"i

Wilgotno^

7 2 9 L [7,
2* .™a

"

1 9- 9 !

XH, ' ,im - „•:,;„,
dnia 7 2 ;

|

- 3.0 - 1.1 - 2.4] - 2.2 + 4.0 22 -13.5 31 :;:, 89.0 82.7 88.1 669
- 7.0 - 3.3 - 5.4 - 5.3 6.5| 24 -23.2 7 2.8 85 2 77.1 85.3 82.5

+ 0.6 + 5.4| + 2.0] + 2.5| 18.9
1

29 - 4.0 20 1 ; 878 67.1 81.6 78.8

5.7 11.4 7.3 7.9 23.8 24 - 5.2 6 5* 79.6 55.7 78. i 71.2

2.9 19.5 14.1 15.2 26.5 16 U- 4.6 23 124 7 75 8 51.2 76.2 67.7

i.o 19.9 15.1 1 16.1 29.1 26 6.7 2 ;-.> 77.5 54.9 79.3 70.6

B.U 21.7 17.0 17.9 27.6 25 10.4 1" 10.6 75.9 53.2 78.7 69.3
:

by, 21.2 16.5 17.4 26.0 14 1 11.0 17 •2.:. 89.6 69 9 90.5 83.3

1.1 17.1 12.2 13.2 25.3 15 ! 5.8

6 - 3.7

30 86.1 i 65.5 86.6 79.4

6.5 12.8 8.6 9.1 20.6 17 7.0 86.8 63.5 81.9 77.4

3.4 7.2 4.6 5.0 13.4 22 - 4.7 a i 5.4 87.0 73.9 84.4 81.8

- 0.7 0.7 — 0.4 — 0.2 6.8| 22 - 6.0 4 |
! 90.7 86.6 90.3 89.2

-r 6.3 11.0 + 7.4 + 8.0 29.1| 26 VI - 23.2; : n 84.3 66.8 83.5 78.2

Podzia wiatrów 1 empt „,,,

N XE E SE S SW W NW |

4 7 12 31 12 10 7 5

12 1 6 10 9| 12 14 8

U 23 11 4j 6j 8 i 5 S '.'9 - -

U ( 2 9 5 17 21 10 11.0

3 3 9 13 16 17 1 1 23.2 2 96 11

6 5 i 7 17 7

S 7 10 19 21 11 8 177 ^2 ;

:

li t
l

7 19727

2 E 10 14 22 15 15 i 6 13 7 4.8 6 - LI 17

2 i 6 20 16 20 7 1

ST 8S 93 171 115 186 1 i



Dublany. Obserwator: P. Kazimiera Szulz, pro/, akad. roi

1911 f|

Cinienie powietrza

'
|

»
|

• *-*|St — £t|J

Marzec

Kwiecie

Lipiec

Sierpie

Grudzie

UWAOi

7. 2. 9.

381 : 38.0 38.0 38.0 46.5 21 31.0 j

36.5 36.1 36.4 36.3 50.6 22 24.6 3

36.8 1 36.4 * 36.7 36.6 45.3 9 24.9
,

20 i

38.2
i

37.8 38.0 38.0 46.6 2 28.2 10

39.6 i 39.4 i 39.6 39.5 45.5 2 32.7
|

15
j

40.7 40.2 40.6 40.5 53.4 16 28.8
|

26

38.7 38.8 38.9 ; 38.8 51.9 . 28 18.7 19

738.8
j
738.5 i 738.7 738 7 755.8 14 11 718.7 19X1

netr: L. J. Kappeler Nr. 1587
;
poprawka: 0.0 mm.

1911

Opad Ilo dni IkUfaid

.M
Maxi-

lJnH ^0.1 I ^1.0

*|"H-J

Marzec

Padziernik

Listopad

26.4 8.6 18

75.5
i

27.0 18

17 10

8 5

11 i 9

150
, 105

14 - - -

BI — - 3

1-13
i

i- - *



:<p49 54' II =25

Temperatura powietrza

l

15.1

[oredniaj
j

...

2 9 [[7.2.
Ma

Dnia
Min!

' Dnia

y. 9|
x,mtm'

- 1.3 - 2.6 2.4 + 3.8 22

_ 8.8 - fi.O - 5.8 : 6.6 24

+ 5.0 -f 1.8 +2.2
,

19 8
(

29

-14.J 31

27.2 14

- 6.2 6

+ 3.8 23

6.3 2

10.2 17

i :

5.7

8.6

; ..7

!•».:'.

11.7

887 81.4 84 1 88.1

72., 7 i. 3 75.6 74.1

86.41 690J 88.0 79.5

81.7 58.6 78.1 72.8

79.2| 56.3 78.2 71.2

77.5 53 9 75.6 69

66.5 84.8 841 78.3

83.5 61.4 81.3 75.4

85.4 73.5 84.3 81.1

88.4 87.2 86.9 87.5

.
«--

j » j Uli

\



Obserwator: P. Józef Zaborski, kier. szkoy.

1911
c

Cinienie powietrza

i\ rednie )" mam !

Dnia
i

Stycze : _
Laty _ _

|

_ _

Kwiecie
Maj

__:___
_ __.;__ _ -

Lipiec ~ - _
1

_
|

_
j

_ -
,

\V^l'.,"n

Padziernik

Grudzie E|E EE " E

Opad Ilo dni

1911
. :

z opadem
c ni z

5
I Sama Masi -

Dnia
>"-l ^" _ ^

" »?j» mm - :

Stvcze 8.8 O.0 6 .4 38 14 7 . -
Luty BJ 36.9 8.3 ! 13 10 12 — _

j

—
|

—
7,2 3.2 1

•

7.1 +2.1 6.1

Maj

Sierpie

95.5 30.6

•:

12 9

Paizmrnik

'

155 1'2
l

9

10 10

- - -t
Listopad ?£ 12.1 5.3 »
Grodaiea

1 23.9 7.2 17 — —
]
—

§

Ko, ~



od G.
; 9 = 48° 55' H. = (okoo) 250 m.

Temperatura powietrza

77T q !

Jednia .

Dnia M inil_ M.

- 3.3 - 1.1 - 2.7 - 2.4 4- 5.2 22 -13.0 31

- 8.3 - 3.1 - 5.8 - 5.8 24 -28.0 15

+ 0.2 + 5.4

11.7

-f 1.7 + 22
7.0 • 8.0

20.1 29 - 3.4

6

20.3 14.8 16.3 30.4 26 i 27 7.3 2

22.0 16.2 17.9 30.1 25 11.0 6

13.5 18.2 14.9 15.4 ! 24.1 3 9.2 20

11 \ ^o
8.5 9.8 20.2 22 - 3.0 17

29
- 0.5 - 0.3 5.3

1

~
i

22 - 5.1 4 i 31

Podzia wiatro

" » E I SE I 8 m V N*

- 15 -
1 -

- 96 - 17 1
- -

; 13 ,
Z

4 - 35 - 37 -
| 14

;

~

16 17 - 37 -
; 20 : -

8 - 31 —
\

-

35 12 - 25 i
2 U

- 35 1 -
|
- !

- 3
1
-

"
r 1

~



OydÓW. Obserwator: P. Julian Hawrysiewicz. naucz, miejsc.

1911
i

Cinienie powietrza

l\ rednie
xi^um 1

Dnia
ni^m I>nia

Luty

Kwiecie

Lipiec

Sierpie

Padziernik

7. :

=
-_

E

I

Z

z
-\

z
- =

:

=
[

1911

U

Opad

Sama
j

^^~ Dnia

Ilo dni

*:rc'^ = ;*!
:

Marzec

Kwiecie

Maj

i-d/ieroik

:

B

5.

\

)

1

32.9

7,5

BL8

68J

99.6

17. i

49. i

9.5

1&5

82.9

10,8

83 |

3.5

8C

U

18

16

13

5

ii

13

9

i

13

=
;

: !

:
,



!

- 2.5
|

- 0.5 - 2.1 - 1.8 - U .»
13.4 31

- 6.7 - 2.5 - 54 - 5.0 6.4 24 -26.8 14

+ 1.1 - :>7

6.6 12.3

+ 2.1

7.5

+ 2.8

8.5

18.6

24

- 3.6

- 3.4

20

27.2 6 21 i 23

14.9 20.8 14.3

1

16.1 30.0 26

:' 16.6 22.1 15.9 17.6 29.0 IM 5, 10 i 12

16.5 22.5 16.2 17.8 28.0 29 i 30

15

115

— 9.6

17

4-6.9 11.9 7.4

Poda a wiatrc

* :, 1* II

m

i i

- 2 11

£

4

i

!

"
i

112 144 210 oo 300 1



1911
}

Cinienie powietrza

3|
j

rednieP^" Dnia
JJJj^

Dnia
j

Stycze

Marzec

Kwiecie

Maj

7. L g

: :

-
1

-

- -

=
-

-
1

-

Ej
- -

- -

- I-I
- -

1911

\ j

Opad ."££! Il.Mft.t.

Sama ^ Dnia ^ ^° * 8 - - |j

Padziernik

6

8

5

2

36 9

: j • B

1.0

kS

1

12

9

18 -
13 !

-

•

i - -



odF. = 25°45' odG.; c= 48«

Temperatura powietrza

2 9
i [7,2,9.91

Maxinmm Dnia mn^ Dnia

- 3.9 - 2.4 - H.fi — 3.4 4- 2.0 18 -14.0 31

- 9.3 - 5.4 - 7.2 - 7.3 5 -24.5
- 05 + 3.5 + 0.7 + 1.1 15 2 29 - 5.0 22

5.2 10.4 6.8 7.3 19 23 - 2.0

12.6 18.0 14.5 14.9 24 6 16 4- 3.0 24

li.-; 19.3 15.4 16.2 gc 6 19 8.0 16

15 8 20.2 17.2 17.6 26 19 UJ 5

154 21.0 17.0 23 10.2 31

11.0 15.2 12.1 12.6 22 3 5.0 28 i 30

6.7 75 8.3 17 2 ! 7i8
2.9 6.6 3.4 4.1 14.9 21 -12.0 30

— 5.7 4- 9.8
,

+ 6.8 4- 7.3 29 6 19/VI -24.5 14 11

Podzia wiatrów

. HE SE S 8W 1

31

]

"

l l

3 1

i



Gradobicia w r. 1911.

Podobnie jak lat poprzednich zestawiono gradobicia w Galicy
1911 w porzdku chronologicznym na podstawie wykazu do
izonego uprzejmie przez Towarzystwo Wzajemnych Ubezpie

Data **- Powiat sdowy »- - ^
£

jj

&- |
Tuste

! Bakowsko
i Barwad dolny

i
Klecza dolna i

>:-; v i.

3r**" Zoczów

Mikalince

Tomice

17/V Oleksice
Hi

L
- ów

V

:'

:::

:

.

1

r



*. M. »*.*., - •

17 V Skwarzawa Zoczów .

18 V Wieprz
LibosM

|L
jB.ocz

1 1

Bohorodczuy stare
jBohorodczany bUSUST wXw*ce

19 V (y-any Borszczów
Nowosióki liskie

JBusk Potjaice
Brody

Deb.°c

d

a

,bj Czortków H.-rodnica

Po.stoówka JHusiatyn

Gawrzyowa
Kawczyn dbicki

;
Myszkowce

Kopycayce

j

Zawada
"

Zarubice
Kobylanka erebki szlacheckie i"1

Szkota H- Komanówka

Berdeehów ad Bngaj
|

i
Boryczówka

1

|

Hleszczawa
Grybów Iawcze

1

Polna Trembowla

1

1
Ostapie Grzymaów

j

Chwaliboga Gwodziec

1
Muchawka

1

,

Czajkowa !

z° r

Tuszów narodowy
I

i

1

1
Jakóbówka Obertyn 1

Peremiów
Pilzno

Podhajce
Cla^rz ska

j

Nitatyce
{Przeworsk

Skoryki

1 Dbrówka wisocka 1

Radomyl wielki {Radomyl wielki Podhajce

I
Zdziarzee

1
Podwooczyska

I
Soknlec Potok zoty

L .. skaat

I Skowierzyn
.Rozwadów

Wrzawy 1

Podhajczyki Rudki 1
Dyezków

1



\>.,r. Gmina Powiat sdowy Data Gmina \»~m3
s

IgJJ—

;

Tarnopol 24/V oszniów

i b ,
' oszniów Tremhowla Strasów r
i Markowce Tymienica Bedrykowce

Zbara Kozów

tei Nowosióki
Jzoczów

25 V Milatyn stary

Dbica
|
Horoszowa I Mielnica 26/V i

Bucyki
i)

h -

j

[Grzymaów

j

Makowisko j

Domaszów
|

Jezierzany

Ostobu [Uhnów 27/V Mogielnica
j

Budzanów
Woronów

]

Wadowice Szwaj kowce
Jczortków

i* Niborg nowy Kopyczyce
Oleszyce

j

Lubaczów
Monasterzyska .

Monasterzyska

! Babice nad Sanm j
Porchowa Potok zoty

} Dubiecko Skowierzyn
jlfiozwadów

i)
Zaleszany

;
Baczal górny Jaso
Szczeploty Krakowiec

Chmielówka
j

s£
hPoia |j

Lubaczów
I Krowinka
oszniów

l Radymno
! Podhajczyki jnstyao-j

ComicT |

'/Wadowice
j
Rnzdwiany

I
J^nk!ice

|
Bez

|
Warwaryce

1 Zazdro 1

Dbrowa

iSncf MikuiTcT
30/T

|

Wojskie
Tl=»e

uZT'
1

1

•> VI Huoskowice
4/TI

\

Laskowce

i Teofipólka

CL*
1

{•;.:1-;.
j

Telacze

IpIdkalTed

pi*. \*£~» pi



„,. -*. IWiat sadowy M **.

4/VI 1 Zbydniów Rozwadów 9VI Jacowce

i
Chopczyce
( )strów Pniów

1

Uhorniki Turbia L ,.

Ut*ei i

%u**
Milówce Zbydniów 1

si»;iko iwojnilów "uchorlow
jT.rnobneg

1
Bez

Zbara
i
Bobrka

5/YI Rusin
Wiersbi
Bobrka

j

Ernsdorf
'Bobrka

Kopaczyce Jlorodenka

Raniów Brody
i

Obertyn

Litiatyn Podkamie
|
Horodyszcze cetnars.

Bratkowice
Dobrzany

|Gródek Jagiel-

loski

Potok zoty Potok zloty

j

Wocznchy Majdan zbydniowski Rozwadów

1

Niemirów Popowce UMt.
Bndy przeworskie L

1jPrzeworsk
Winniki

Radymno Zaleszczyki

|
Chopczyce

11 VI Nowosiólka jazlow.

|

Nowosióki gocinne
[

i
Podhajczvki

|
Pisarowce

13 VI Iwanówka

i pSmssr Sokal

15 VI Dopluka

'zbir""

1

ZawiszTa 2| VI HoSw Zborów

Szezepiltyn
Lrf.
I"

SznyróT

Urlów
6 VI Wiktorów fcr ST" \

y^Ziólki
i

.-kSaT^

nTrrylll r Rllttf



°- — —

—

— — "-"«>

•_.:i \
! Supki

Czerniechowce
Opryowce ^Er

la

27/Vl Hinowice
Koniuchy
Knropatniki

apszyn
'- + Biae Przemylany Mieezyszczów Brzeany

: Sr
i

Brody

1

Poruczyn

Braciej owa
i"""

1
i

Dborayn Brzostek

Gumniia Fox
L-Dbica

Janów*
[Bodzanów

1 i Sobódka janowska
una' Bukowsko wie
Bczal dolny

1

... gó"y
Kunicze

Bursztyn

ubuo szlacheckieL j
Podliski

Dukla

Chodorów

Leanowka [wskie

sir
i Mylenice Podlesie grzymao-

Warzyce Jaso
;

Chorociec

I

j
Kozowa

Machowa
> Pilzno

|

Plaucza wielka Kozowa

Park^M TeofipóJka
1

Wola lnbecka !

; Sachodó
Pogórska wola
Jon Lny hnlL Baworów

Lisko

•' yny
j

Lnbienko
jmigród

iJBoszowce

Kozówka

2: - Skomorochy nowe Ladyoyn
Laka wielka Mikulic*

,
Brody Myazkowice

Brzeany
|

j

Nastaaow

Dworce

jBrzeany Jrmolanka

Saszczyn



Medv " Nowe sioo
Lg Nowy Scz

Jaworze ^órne JPilzno

i Gnilowod

Nowosióka Podhajce
Podhajce

1
Uwsie 1

Wranótk^ jjPodwoloczyska

:
Dunajów Przemylany
Hucisko jawornickie Przeworsk

ucz°yóee
W &

Rohatyn

W^- u wice J

Rudki

l

i

!

II: CL
Krotoszyn

,Winniki

Bieniawa Wiaiowczyk

27 VI Bohatkowce |

Hajworonka
Maowody
Kakowiec Jwigniowczyk
Rosochowaciec

Hodów ,

Kr«n.
Mynówce Zborów

Mytarka

**"* WódNienaszów
/-migroa

migród nowy
j
Izydorówka

\

Machliniec

Ubanica .Zurawno

!
Poberee
arawno

2> VI swistelniki Bursztyn

Polualka hetmaska
J

GrzymarÓW

Zarudce Lwów

W. i o a barytowa Kadziechów

30/VI ubów Trembowla
9 VII Sayaakowoe Podkamie

Potok zoty Potok zoty

•-. czaki nowe
l Halicz



i.;,.'.. s „,iM Powiat sdowy .a,,
j

£L [po.U.^

3 VU Beckersdorf
|

6/VII Zwiniacz Czortków

1

Koomyja koomyja
Litwinów

J
yj

Mdzielówka — j

Hohocze

' Podwysoka

|

Podhajce

Kausz
; Komierzyn j

Potok zoty

8/VII
\

Eekszyn i Brzeany
Browary Bucz cz

Dunajów |

Przemylany Laskowce
Iska
Kosina

Badzanów
Dubiecko

i acut

WoH^bar^fowa
[Padziechów Nowosióka

!

Dunajów
Pawów

Podhajce

jprzemylany

Korczów
BoTk"

Huboczek wielki 11/VII Mynisk* Badzanów

Kupczyce Martrnów stary

Muchawka

|

\ Koodziejów Halic,

Zab
r

jki

Wna Meducha
Tarnopol

sEr
ienice Er

Zagorle
tlZHodów

Uhorce
Zoezów Lorówka

31/VTI Chodorów I Chodorów
4 vi Zoezów 3 viii Kobyowoki

|
h ?u Bircza

j

Sobódka janowa

Hootki

1
Kosslaki

Toki

CL.
r

j

Nowosióka
Janów Bndzanów

1 Sapranówka :

Podwoocaysk*



M. •*. «*. ,
,>»,„^

3 VIII Suszno Radziechów 8/VIII Malinie
\\

EE
J"

Rzemie
Wojsaw f

•

Stopki
STarnopol

i Grabowiec ;iMiknlice
Zabój ki adyczyn

1

Zagrobela Batiatycze Mosty wielkie

! Sudkowice ! Mociska
Chmielówka Trembowla
Daweze 1

Uhnów Uro

|Hajworonka
Kakowiec

Winiowczyk
Markowa

i

Doliniany

^Przeworsk

Winiowczyk 1 Psarv

Trocianiec wielki Zaoce Ostrów

| |

Zbara
|

Charzewice [Rozwadów
Nowiki 1

Rzeczyca duga
1

i vm Budzanów Badzaaów
!
Hauszczyce

:

Sdowa Wisznia

5 VIII
j
Magdalówka

|

Poupanówka [Skaat

: Horoszowa ! Poznanka gnia
erebki szlacheck

! Janówka
JTarnopol

Sokal

Zagrobela Daszawa Stryj

Czerniechowce Zbara
1

Borki wielkie
1

6/Vni ezawa Zaleszczyki 1 Romanówka JTarnopol

7/VIII! Sobódkakonkolnicka Boszowce Stopki 1

Tarnopol Tarnopol
Bolszowce
Borszczów

|

Zagóreczko
L«. Bistuszowa

i

Chodorów 1 Tuchów [Tuchów

!
Straszeein j

Dbica
: Tyczy

u

I Gogolów |
Bieniawa

I
l
Kurowice Gliniany ;

Bohatkowce

Gródek jagiell.

jttUmowczyk

Zotniki

! ^%£cz ki
JHasiatyn

Dapliska
Dwiniacz

|

Kowalowy Jasio Nowosióka kostio - Zaleszczyki

1

Trze
1

Byszczywody ;

ókiew
urawnoMachliniec

Chorzelów Mielec 9/VHI Bouszów |
Boszowce



Data
|

Gmina Powiat sdowy Data
j

Gmina Powiat sdowy

9 VIII Konkolniki Boszowce 9 vi U Dakowice

Kuropatniki llBneany
Radymno Radymno

j

Buczacz Dnbaniowice Rudki
Bukowsko wie Bukowsko

|
Bursztyn

Pustomyty
Darachów

1

Lubna
Pantalicha

Trembowla

Babice nad Sanem
\\

'

UdS jr
bleck0

Nowosióki przednie Uhnów

Kierpca
^Gródek jagiel-

Sokoów
Zotniki

1

l0Ó9ki
Gródek

]
Halicz Iwanczany

|

1 Jarosaw Kobyla Zbara
elechów maty Kurniki iwanczaskie

i

1 [Zborów
i} Kolbuszowa Jarosawiec

1) Uhoree

||

Lzowa abno
Teofipólka JKozowa Kunin ókiew

10/VII1| Bezejów

sutków Lubaczów i £1^7 r
z'pafow 1

|
Dobie
Augustówka
Brzostek

i

IJMikoajów
Skurowa

i Mikulice
|
Osowce* Buczacz

Krosno

1

Radvmno

1

joiesko
Zabój ki [Tarnopol

|

)
"" PSetsyese Zoczew

ókiew

lodaace
Mdze.ówka
Nowoslóka 1 13 VII



M O— Pow,,.^ Data N*.*.*

:;; viii Dabowica Woj nilów 17 VIII Nii-hieszczany Bukowsko
: ; viii Lachowce Dobrzany Gródek jagiell.

Kozów
Milatyn atary ydatycze

j

Nowe «iooKowalówka
[MoaasterzyBka Srz

JSanok

1

Zbara Rudka Sieniawa

Horocholina
Bohorodczany

Dyczków
Kipiaczka

Tarnopol

Jezierzany Krasówka 1

Kociubiczyki
Halicz

Hasiatyn
Zaawie

^Trembowla

Piadyki Koomyja Winiatyce Zaleszczyki

Horoszowa
JMielnica

;,s vii Cbopiatyn
Zbara
Bez

Kowalówka
JMonasterzyska

!; VII Lachowce
Gbokie

Bohorodczany

Hawryówka
Ciów

|

211 Vii Labatowa
Drohomire/any

i

Pobiedno
Grybów

Uhorniki 22 VII

Tymienica Milatyn atary Busk

i Kozowa
JWoi

id v: Nsidolany

Zborów Zborów

niatyn
17 Vii

jBali^ód
86/710 Hohocze Podhajce

, Tworylne 10 IX Machliniec Zarawno

Zbierajc powysze dane, widzimy, e miesicami, obfitujcymi

w najwiksz ilo gradobi, byy czerwiec i sierpie. W miesicu

maju byo gmin dotknitych gradem 248; najwiksze, obejmujce

60 gmin
;
przypado dnia 18-go. W czerwcu dotkno gradobicie

311 gmin, a najwiksze dnia 27-go obejmowao gmin 135. W lipcu

zanotowano grad w 111 gminach, a najwiksze gradobicie zdarzyo

si dnia 3-go i obejmowao 55 gmin. Wreszcie w sierpniu nawie-

dza gradobicie 289 gmin; najwiksze zdarzyo si dnia 9-go i obej-

mowao 82 gminv. Pierwsze gradobicie zanotowano dnia 4 maja.

Wszystkich gmin nawiedzonych grade: byo 960 w 124



wiatach; poniewa jednak notowano grad dwukrotnie w 144 gmi-
nach, trzykrotnie w 49, czterokrotnie w 15 a piciokrotnie w 5

gradobicie zdarzyo si w pow.

uopolskim i obejmowao 26 gmin. Nastpnie w pow. trembowel-
skim nawiedzi grad 21 gmin, podhajeckim i brzeaskim po 18,

winiowczyckim i pilzneskim po 14, zoczowskim, rozwadowskim
i mikulinieckim po 13, zbaraskim, grzymaowskim i dbickim po 12,

jasielskim 11, a wreszcie w powiatach: zborowskim, sokalskim, mie-

leckim i boszowieckim po 10 gmin. W innych powiatach obejmo-

wao gradobicie mniej ni po 10 gmin.



Spostrzeenia

pojawów w wiecie rolinnym i zwierzcym,

wykonane w r. 1911 w Oydowie

Juliana Hawrysiewicza.

Pojawy w wiecie rolinnym.

ta*.^ ... . kwitnie- dojrzewa- opadanie

Agrest

Gemeine Stachelbeere
M ,„ ,v„ u.r

Akacya
«.,

Bez czarny
Sambucus nigra 2. IV

1

29. V 18. VIII 10. X

Bez turecki
LI, ,v

Borówka czernica
11. V 25. VI -

Brodawnik lekarski (mlecz. «. .1. ,XV



«-*.»* '-** kwUnie- dojrzewa- „pa^e

Brzoza biaa
Betula alba

Weisse Birke
16. IV 6. V - 22. X

Chmiel
Humulus lupulus

Gemeiner Hopfen
19. IV 20. VI 17. VIII 19. X

Czeremcha (kocierpka)
Prunm Padus

Gemeine Traubenkirsche
18. IV 29. IV - 15. X

Db szypukowy
,v - - 24 X

Db zwyczajny
- 25. V - 2,X

Dere waciwy

Gelber Hartrieg-el

15. IV 31.111 8. IX *.XI

Fioek wonny
Viola odorata

Wohlreichendes Vei!chen

- IV -

Góg biay
(. 'r-iUu ./)/.> o.ryacantha

Gemeiner Weissdorn
21. IV 12 V 2. IX 9. X

Groch siewny

Gemeine Erbse
20. IV 26. V 28. VII

Grusza

Gemeine Birae
23. IV ,v 25. VIII 20. X

15 X

22. X

Iwa

Sahlweide

- 14. IV -

Jabo
Pyrit* malm

Gemeiner Apfel
22. IV 6. V l.IX



listuienie
k..t.i.-

1ZZ, •pjjjj*

Jarzb pospolity
Sorbus aucuparia 16. IV n. ,,v„, ,,x

Philadelphus coronarius 19. IV 25. V - 14. X

7. XFraxinus ezcelsior

Gemeine Esche
30. IV 21. IV

Jczmie jary
Hordeum ndgare ae$tivum

Sommergerste
- - 25. VII -

Kalina
19. IV „V 19. IX 11. X

Kasztan dziki
Aesculus Hippocastanum 20. IV 10. IX 6. X

Klon zwyczajny
Ac> r platanoides

igor Ahorn
24. IV _ - 10. X

Kminek
Carum Cani - „.V

Knie botna (kaczyniec bo-
tny) ' 'ctltha palustris 23. IV

Koniczyna kowa
Trifolium pratense 4. IV 16. V

Konwalia Januszka

Maiglockchen

- n, -

Kukurudza
Zea Mays 18,V ~ 20. VIII -



Lipa drobnolistna
Tilia parmfolia

Kleiublatterige Linde

Morwa biaa
Moru* „lhv

18. III 4. IX 16. X

16. IV 23. V 2. VII

ka pospolita

Gemeine Primel

Piwonia lekarska
Paeonia officinalis

Gemeine Gichtrose



.«*•,-* ***[**?-
lici

Poziomka jadalna

Witóe Erdbeere
30. III 10. V »„

Przyluszczak trojanek
Hepatica triloba 5. III 18 III -

iriticnm ruhiure hibernum 2. IV 25. VII

Róa dzika
20. IV 5. VI -

Róa ogrodowa
Rosa centifolia 21. IV 8. VI 15. IX 20. X

14. X

24. X

liwa
Prima,- 'hwestict

Gemeinc 1'flanme

23. IV ,v 12. IX

Tarnina
16 IV 28. IV 9. IX

Topola czarna
Populus nigra ,v 26. X

Trzen .» 30. IV 15. VI 18. X

Wiciokrzew
Lonicera Xylosteum -

Winograd winorodny "
1

.- « -
Winia
Prunns Cerasus 23. IV 30. IV



smub,^ ,„„,„, kwitnie-

nie nilowi ^it""

Ziemniak psianka
Solanum tuberosum 20. V 28. VI 16. IX

yto ja«
, tV 25. VI 8. VII -

yto ozime
Secale cereale hibernum

Winterroggen
29. III 26. VI 5. VII —

ywokost lekarski
ofjicinale - 8. VI -

!

-

Lfucojum vemum L. 28.11 12. m -

Wierzba biaa
Salix alba L.

18. IV - - 21. X

Pojawy w wiecie zwierzcyr

a) P taki.

Czas przylotu j Czas odlotu

Bekas Krzyk
Scolopax gallinago 28. III 20. X

Bekas sonka
Scohpa r rusticola

Waldschnepfe
26. III -

Bocian biay

Weisser Storch

31. III 29. VIII

!



,„,„»
|

a.—.

Czajka

Kiebietz

18.m 2X

Dudek
Upupa epops

Wiedehopf
20. IV -

G ggawa
i. iv 8. X

Jaskóka oknówka
16. IV 29. IX

Kaczka dzika (krzyówka)

Wildente
20. III U

Kukuka
M1V

Pliszka biaa
Moacilla alba

Weisse Bachstelse
10 IV 9. X

Pliszka óta
Moacilla flava

Wiesenbachstelze

16. IV -

Pokrzywka sowik
St/hia luscinia

Naehtigal

19. IV "

Skowronek rolnik

Feldlerche

23. II "

Wilga
Oriolus galbula 21. IV -

óraw
Grus einerea 19. III "



*-*.-* Czas pierwszego pojawu

Nietoperz myszatek
V, -,

. , filio murinus
Gemeine Fledermans

W,V

Nazwisko paza —-—
Jaszczurka zwinka

11. IV

aba jadówka
Rana esculentu

WasRerfrosch
1. IV

Nazwisko owadu Czas pierwszego pojawu

Bielinek kapustniak
Pieris Brassicae

Kohlweissling
25. IV

Chrabszcz
ubiaris

Maikafer
29. IV

Niestrzp gogowiec
Aporia Crataegi

Banmweissling
19. IV



--—
Pasikonik zielony

*"

Rusaka Pawik
Yanessa Jo

Pfauenauge
19. IV

Rusaka wierzbowiec
Yanessa Polt/chloro*

Riisterfalter

28.,V

wierszcz polny
Gryllu-

Feldgrille

21. IV

^l terrestris 16. IV

do zjawisk rolinnych

Uwagi
zwierzcych w Oydowie w roku 1911.

Gówna wegetacya tego roku rozpocza si od 20 kwietnia,

gdy dopiero w-i\ / lv; ij.-i <lr/. ( a,i vvp .-//. licie, przedtem

bowiem byy jeszcze nagie, gdy nizka temperatura powietrza nie

pozwalaa im wczenie si rozwin.
Dnia 16 padziernika b. r. by mróz i odtd roap czJ si

okres opadania lici tak, e przy kocu padziernika b. r. drzewa

byy zupenie nagie.
1

r. zupenie nie kwit, prz-r-.

Agrest Ribes grossularia b. r. w
chorob, to jest mczk amerykask
et Curt.). Z powodu tego opad lici w

w poprzednich latach.

Co do wiata zwierzcego byo uwa
roku nie byo prawie dnyeh

a to dlatego, e w latach 1909 i 1910 ro;

i w okolicy bonkoskrzyde owady „Ich

.! rk.:aym Oydo
a mors uvat

i wczeniej!

yy si w Oydo



*'A

owocowych w tych latach mona byo widzie bardzo liczne kokony
barykarza Microgaster glomeratus. Jaja za gsienicy pierciennicy
Gasropacha Neustria L. byy nakute przez drugi gatunek „Ichneu-
monów" Teleas terebrans. Powysze owady wyniszczyy na razie

prawie zupenie gsienice w naszej wsi i w pobliu. Bardzo byoby
podanem. by kto bliej zaj si powyszymi owadami i napisa
szczegóowo, jaki wpyw wywieraj one wogóle na nasze sady.



Materyay
do fizyografii krajowej

Dzia II.

Materyay zebrane przez Sekcye zoologiczn, botaniczn





O nowych i mao znanych
gatunkach motyli fauny galicyjskiej.

Przyczynek ósmy.

Dr. Stanisaw Klemensiewicz.

go zbioru m tyli krajowych, z \ _ ; nowszej doty-

%cej literatury. Przy tej Bp - em w zbiorze

laczn ilo* aberaeyi nowych d skiej (midzy
o, '.i :U . .. ...

.

'....-.-..- :."
.

- ---.,.:

W roku ubiegym ogoszono nastpujce waniejsze prace
n k izanii m -i vii galicyjskich :

Klemensiewicz Dr S. nowych i mao znanych gatun-

ich motyli r siódmy. Sprawo/.!.

urn. fizYogr. Akad. Umiej, w Krakowie. T. XLV:" str. 48->5i.
KienzlerZ. Przyczynek do fauny motyli okolic Lw..wu.

polski. Rok I. Nr. 1 : ód.
Ile F. ateryay do t

-

Akad. Liniej, w Krakowie. T. XLV).

sh z okolicy L >y Schillego

snetna trzochl^tnies



W obu tych praeaeh poda . cznie z formami noweini

nionerai w ninie;-z\ ;n
;
iv . • \nku ia gwiazdk (*) ozna<

2 gatunki, oraz 147 odmian i aberacyi nowych dla faui

cyjskiej.

Wielka ilo rzekomo nowo w kraju odkrytych ;

tumaczy si wydaniem
wych lepidopterologicznyc

i Tutta), w których met
dzo rozlegle znalaza zastc

W Nowym Sczu, W

eh czasach bardz

dzie opisowych (zwh

Sphingidae.

*1 Swenutlms Popui L. ab. KecttUnmia m. vA1amm anttrk

\\ Hr d.i-l! znalazem dii. 31-go sierpnia egzemplarz samie

(II-go pokolenia), u którego na skrzyda*-!, przedmeh trzy zi

wntrzne rysy poprzeczne ^ pian- <•
i i .-f.-. u'ii\ ,. nie s,-j przy brzeg

-=..- ta zagite.
'

2. i>j/?«a r///c/e L. ab. "Maculata Wllgr. Dwie C 5 znalezion

koo Krakowa w drugiej polowie maja.
*3. Hijloieus Finas L. ab. ' Typka- Yinjata Tutt. Pikn

*4. Ihr J-'a»M ulica.*

/ .,/;-.

Na oliwno brunatnej wstdze (przed popielatym kracem
skrzyde przednich mie^e - . ./ k m 'iv, 2 ' ;' ..,/.«,, o p tk-
yeowata plama <•/ r.v ,aw -ófta Jeden -kuz tej niezwykej abe

rt--. znalazem koo Lwowa w pierwszej po-wie sierpnia; dru?

mniej typów v »,...-h d/.i /. Iii- -.1

*5. D. Euphorbiae L. «6. Helh^.f.hi, S,hs. ,l,!m okaz w>

hodowanv z gsiei <v « I',, I czy on w «

;, ikra dej przednich take zna



o bardzo ywej barwie nakrelo oz-M-wonyeh, odbijajcych ja-

skrawo ud zielonawo-ochrowego ta skrzydefprzednich ;' take trzy

barwy skrzyde rvlnych s wybitnie od siebie oddzielone. — Form
tak ubarwion uzna" Tu tt za odrbna aberaey ; jednak zdaje si
(wobec licznych przej i. e nie jest ona dostatecznie uzasadniona.

10. Hemaris Ffiri/orwh L. W Piwnicznej wyhodowaem w maju
dwa okazy z gsienic, znalezionych w jesieni roku poprzedniego
na starych kr,:

Notodontidae.

*12. ft /70--

>zer ki (..

nrz. inieh sa mocno zac

w zbiorze dwa -kwr N wego

obn f-rme
' dnia. '<

l>;.;-uinr.> "krmhh. E-p. rf/ ' m<i«fo ^ r -''- Okaz samicy,



Lymantriidae.

•15. Orgyia Antigua L ab. £ Infemalis Reb. Okaz wyhodo-
wany ex I w Krakowie I-go padziernika naley zaliczy 'do tej

aberacyi, z powodu znacznie cie I jnie brunatnej

barwy skrzyd wie brak ciemnych linii

poprzecznych; m';/. - w ! i n.-liu. -< ><n 1/ ciemne.
*16. Lymantria Dispur L. ab. Desfrir/nta ni. T Alae anterlores

<trigis tantum i, margiut a/ttiro et iuh no hene erpressis. eeteruw

extinctis u .

Z lini p >jn\v -/.nycli J-nwdd przednich, p ,z ^taj tylko po-

cztki przy obu brzegach przeciwlegych, w ksztacie ciemnych
plam (wyraniej u samicy). — Posiadam w zbiorze samca i sa-

mic, wyhodowane w lipcu ex l. w Nowym Sczu.
*17. Euproctis Chrysorrhoea L. ab "pauvtiae.ru Teich. Znacho-

dzi si czsto midzy okazami formy gównej.

Lasiocampidae.

*18. Malarosoma Xeustrm L. ab. Rufa-Unicohr Tutt. Gatunek
bardzo zmienny, pojawiajcy si w licznych al>eracvach. poczo-

czeei lega na kom nacyach Foi n •> ehr-.w z ciemnemi
prkami mona uwaa za sowna. Z wanieiszYch a! eracyi po-

siadam w zbiorze ab. Rujo-Umcoht Tutt, wyhodowan w Nowym
Sczu ex /. na pocztku lipca {J . :-t /.n , v.t :• • i niej pospolitsz:

•19. M> Nemiria U ab. / i o w poowie

--J
(> /v/-' /„;» O, --/- L ,,:.. ' ll,,i; , Tutt. W No-

5tej plamie pod brzegiem r

:ednich ; lad tej plamy daje

b. Roboris Schrk. W Nowym
T kocu lipca d" i 9 tej i^zwwS

nulifoUn Hb. afc. Fuhescem m



plarzy wvhod<.wauvch w Bnlirh / <s^n-uW. midzv -'il-ym maja
a lO-ym lipca.

*2<>. />. /'wi L. ./A. Unicoor-Brunnea Reb. Dwie samice «
na pocztku czerwca w Krakowie.

Prócz tych dwóch, pod wzgldem ubarwienia skrajnych abe-

racyi gatunku Pini L., znana jest jeszcze odmiana górska v. Mon-
tana Stgr.. któr midzy innemi wykazuje Schille z okolicy By-
tra. Zdaje si jednak, e forma yjca w górach R^ trzaflkidb,

jest jaki odrbn, d<-> v. Montana zblion ras. o której w naj-

bliszym czasie zamierzam dokadniejsz zda spraw.
27. D. Pini L ab. „Ahirum anhr. arta „udh tnterrupta (eon-

strka)*. Poród licznych form tej .sinej przdki,
zasuguje na wa tiank :

l w i

• Haek przednich

pierwsza prga poprzeczna jest tak silnie ku kracowi wygita,-•'..
/.wypzajnio z -• tk i |

!• -krzyda. — Ho-

dowaem j ex l w Brodach w drugiej poowie czerwca.

Lemoniidae.

*28. Len oma Dun i L. ab. O L „k,>raat

1utra dilatat-i. a/a niw a ta i><t

',/ ';„/, w dla.

odznaczajca si nad nie / . ii ••_

. Cz óta przy n r-

i pasek poprzeczny s na ski przednich znacznie

kszone. tylne s (z w sabo

3nego pc la nasadowego) prawic i óte _.

s.un kr:.:
'

i Pm- lo t

/' Hu. u eri Reb.) - Znalezie przy kocu pai



Drepanulidae.

29. Drepana Falcataria L. ab. Samica znaleziona w Piwni-

cznej przy kocu lipca (przeto naleca do II-ej generacji) róni

si od zwykej formy ei< jnie brunatnawo-ochrow
barw; plama rodkowa skrzyde przednich jest bardzo wielka,

kropka nad ni leca ksztatu obrczki.
*30. D. Lacertmaria L. gen. aes. Aestiva Reb. T wiksz,

bledsz iorm letni, pojawiajc si gównie w sierpniu, posiadam

z Nowego Scza.
*31 D. Lacertinaria L. ab. Scincula Hb. Koo Lwowa w po-

owie maja. Aberacya waciwa okolicom pónocnym
; u nas poja-

wia si w formie przejciowej.

32. D. Culraria ¥ gen. aes. A>stjro Spr Kilka okazów zo-

wiem w lipcu koo Rytra ; zreszt wykazana tylko ze Lwowa.

Noctuidae.

A. Acronyctinae.

*33. Diphthera Alpium Osb. ab. Bosea Tutt, Nieznaczna abe-

racya. zdarzajca si nierzadko w okazach mniej iub wicej typo-

wych : pi*knv egzemplarz w vi . ev w Brodach.

34. Demas' Goryli L. ab. Avelhuwe Huene. We Lwowie wy-

chowaem ex l. w poowie maja samic tej aberacyi o skrzydach
przednich jednostajnie popielatych.

*35. Acrotnjeta Actris L." ab [„faata Hw Forma brunatno

zaciemniona. - pta Esp. Posia-

dam w zbiorze dwa egz< i

••- ezl. w Nowym Sczu.
*36. A Megacephahi F. ab. Rosea Tutt. Jeden okaz ,x pupa

37. A. Si mek ten. podobnie jak wszystkie

inne rodzaju Aeruaya. ma wielk skoun e d melanizmu. Jak-

kolwiek raelanizm stanowi u m -r .

,-eh aberacyi.

moe jednak czasem wytworzy : iany). Ma to

miejsc wanie w gatunku trigosa. który w Galicy i (miejscami

te i na Buk .-.- zmianie
ciemnej, o tle skrzwl ! pin-: i.n e -v.,v .. . .r-,, mi. bez wszelkiej

biaawej rzymieszki, zreszt o nakrelenia i .rmalnem (v. Bry-
•.,.', .,.-,_- .•;;;-

których okazów tak dalece, U ! sienie skrzy-

,ch i we Lwowie wy-
hodowaem z gsienic w lipcu Kuk, egzemplarzy, u których na

skrzydach przednich bia.-iw zrr-zt.t rv- p / </,,./ '[r,iw i /.re-

guy plama nerkowata i pomarar lina przy na-

sadzie brzegu pachowe.
, orn ' >m



ta. Take skrzyda

*40. A. Auricoma V. u. V<rwtli* Frimrs. J.st to cicnnuej.-za

wiosenna; lira si u mnie cv /. we Lwowie, w maju.
41. .4. /?//»/,>/* L. „/,. >W*V/s Curt. T raadk aberacy zna-

i w ukolicy Nowego Scza na pocztku >ierpnia i kolo Bim-

e.r /.) na pocztku maja.

*4l?. Crauiophnra Ligu*tri V. ab. Stmdi raili Lamp. Jeden okaz
zyncie jabkowej w Brudach, w polowie lipca.

*46. .4. Fm&rói L. afr. So2om F.

Pierwsz z wymienionych aberacyi zowdem na prcj

inne pochodz
net jaid-

k>w przy kocu sierpnia w Brodach, z (koliey

L
"47. .4. Augur F. ab. Hippophaes H. a. Jeden egzem, >larz pr/.y-

cia w Nowym Sczu do wiata lamp y w poowie cze,

*48. A. Pronuba L. ab. Rufa Tutt.

•49. A Pronuba L. ab. Bnmnea Tu
Dwie wymienione aberaeye wyhod</waem (wraz z wi<

plarzami formy zwyczajnej) z jaj. które zniosa samica

kocem sierpnia w Piwnicznej. Gsien iee. z reguy zimt li e k ir-

!PuTtv

w
gowL" !:

v

.

\'~ {/

k. -mó .-d 18-*:.. - fcyesai*.

50. .4 Pronuba L. ' ab. Dwa egzem plarze tego zmiei

nku, zowione na przynt T >lk w \
'w okoiey Btode

wie sierpnia) i Lwowa (w poowie wrzei:

aj one skrzyda przednie jednostajnie

,..
;y

r

. zakryte

dikatnych cierunu ^'zveh kVe~,'e/,'-k: /' v ^
..>."-.:

amy nerkowatej, podwójnej czarnej plainkiprzy wierzchoku i sa-

it — lini fi

lawione wszelkiego nakrelen i

nad Dunajcem j<>den okaz

'zadka.



*52. A. C-nigrum L. ab. Bosea Tutt. Nieznaczna, jednak
rzadka aberacya o bledszem, czerwonawo- popielatera tle skrzyde
przednich. Znalazem j przy kocu sierpnia w Poroninie i wNo-

*53. A. Ezdantatioms L. ab. Pallida Tutt. W Brodach przy

kocu czerwca.
*54. A. Exclamat'on>s L. ab. Obsoleta Tutt. W Piwnicznej ex l

przy kocu sierpnia.

*55. A. Exe1amatio>s L. ab. i onjuicta Hirschke. T pikn
aberacy, opisan i nazwan dopiero w najnowszym czasie przez

Hirschkego 1
), zowiem w Podhorcach ob Stryja, przy lampie

elektrycznej' na pocztku czerwca 1906 r.

*56. A. Corticea Hb. ab. Clcwigera Hw. W Piwnicznej w po-

owie lipca.

*57. A. Segetum Sehiff. ab. Mgnconiis Viii. W Brodach przy

kocu sierpnia i w Nowym Sczu ex I. 4-go padziernika.

tej przy ko
lipca; w Galie niej jest rzadki.

Yestigialu Rott. ai. JZ/,;^or Peters.

*60. A. Ve*t'igialh Rott. ni. .\>,,a Tutt.

Obie te ile-raeve znalazem w dru.iri
j
polowie sierpnia w Bro-

dach. wród 1

*61. A. /V//n/-/.// F ,*/.. La.wi.rls lvw-r, \V L-sienicach koo
Lwowa na po ztku lipca; rzadka aberacya.

•62. Pac . j Brahro Koo Bro-

dów w poowi e kwietnia na baziach iwy.
*63 Cha v.„, Gmno.nis L a/> Albipmtdaia Lampa. Jeden cf

w Podhorcach i k >r-\ t
i
:•/ lampie elektrycznej na pocztku

*64 Mamestra Advena F. ab.

w poowie czerwca.
*65. M. £m^>^ L ab Seotochroma Rob. Nieznaczna abera-

cya melanotyc znu: aj dem j w Brodach na przynt jabkow

*66. .1/. Werami L. ab. Obsemra Spul. Równie w Brodach

iozi.ych okazach

okolicy Bobowy



Wyhodowana

lia Florm. Kil

*73 //. /,'ior.i K. ,/6. Argentea Tntt .Tedei

: 74 // v,-„ ,\ Bil-rk.^'. S/,.„m Ragus

u- Grusz,,wie k,l. Tam w.,

*75. H. Secalis Bjerk.

aberaevi o skrzydach
'

r,rze<

przeczn a lin rma U aaslad p ubar-

wieniem gatunek i/. Sro7opa<-hia Esp. — Posiadam kilka okazów

•76. iW/7 ( m okaz w oko-

licy Nowego Scza, przy kocu lipca.

*77. Brachioti^hn^tibi^fosnY.*?. ah. S>nfnsn,

W-zwk. • ^,vydh, '-raz cia., s lnie brunatno zaciemnione. -
Jedna samica znaleziona k - .. F.w.-wa przv k eu marca.

*78. Trackea Atripiicis 1, -

vwiaeeo grwrn n m m idi mh:i "

W okolicy Rzeszowa zowiem na przy:,

maja hardzi- zajmujcy okaz. u kr.'iv__' \v-;/ t -iku- miejsca zielone

s zastpione kolorem fiolet.. w p ^r\i; :
: nakrelenie skrzyde

do sabe ;

« g le wsz Btkie kolo.

*79. i^M, ,„ \, -'. - 'k\ .
/' / 1 t*

Tv k t _vm
plarzy posiadam z okolicy Czarnego Dunajca i Now

80. Nonaga S-par;- chrowo óta J o bar-

I
Tutt rozrónia a 30 rozmaitych form (Bri!

i Wzmiank o podobnej aberacyi inajdnj w r

--/ 103,.



i.a >!.

dzo sabym nalocie ciemnym wzdu obu yek rodkowych; u na-

sady yki 3-ej i 4-ej znajduj si cztery wybitne plamki czarne,

uoone w kwadrat, przy kracu za szereg jaskrawo czarnych kro-

pek. Przyleciaa u lami>v w Brodach.

81. Myhimna lmbecilla F. ab. Q W Rzyczanowie koo Rytra

znalazem przy kocu lipca samic o skrzydach przednich ciemnych,

jednostajnie rdzawo-brunatnych. pozbawionych wszelkiego nakre-

lenia z wyjtkiem jaskrawo biaej zewntrznej poowy plamy ner-

kowatej.
*82. Carad F. ab. Leucoptera Thnbg. Rzadka,

ciemna aberacya 1
). Jeden egzemplarz znalazem w Brodach przy

kocu sierpnia.

83. C. Ahines Brahm. ab. Na skrzydach przednicb linia fa-

lista od wewntrz, a k-/.t i!c
:

«' w-'-., i ^A-roko ocieniona (podobnie

tu ei.-ii rodkowy wybitny. — Kilka oka-

zów zowiem przv <\\ .

r '. lampy elektrycznej w Podhorcacb ob.

Stryja na poc p wyhodowaem ex L we Lwowie

84 imj)^ / 7V^or)o ////i.s L tó. „Jfaru u <uiterhrn» U.ubo

Jat -iekt 're .ka/y itunku maj x to ,krzvcb prze.

dniei w ivi,o>cu li ezt-ei wn r- ./.jani me. W okoli y Nu-

tSeg
?''' sa a

7
em w p/l wie wi zenia aber cv. u które

st wybitnie

j
eav

iistri a

-óta arv.

*85 YV ttoca „,.-. '»V//; -o L. ab Pallida Tu tt. Dozwy zajna,

tlsu
'

p ;

elati f r am w zbiorze lic ne okazy z \ lic



*9i. T. bu-u-U iiuin. oh. tWUid.t Lampa. Znalazem j w Woli
Juatmvskiej kolo Krakowa i w liro lach w kwietniu.

92. F. Ineera Hafn. b&. Na uwag zasogoje forma nalewona

Berwonyeh
3
p riwej przymieszki, oras ciemno

^lastych rysach poprzecznych; tak-- -kr/.ydia tylne maj wy-

' Zowiona na prz"vn :t- jabkowa w Brodach w polowie kwie-

Lia obok licznych okazów 11 rmalny.di i kilku ubarwionych czer-

ono. od których róni si iedmk zupenym brakiem nalotu siwe-'.

•az czerwonawcn dnieniem skrzyde tvlnvch Wedlnc uprzej

ego orzeczenia Prof. Dra H. Rebla w 'Wiedniu, ma bv'tn forma

lentyczna z ab. Flammea Hb. 91: przypuszczam iednak, e róni

c od niej brakiem siwej przymieszki"
9ri. Ji,..«w „, o,„o,„. Hb W Chemcu k 1 , N w, _ - z

i p oz
t
t\u ipra W iii\u>

}
\ z ich i

, ;

:
z«za md znana.

*9s! c. v



Nowego Scza
Gatunek ten zi

*107. X.

Rott. ab. Rufosmis Tut

V
vMlllto obsciirior, alis

Lwowa od koca sierpnia do poowy listopada,

nije najczciej w stanie doskonaym

vdla pr/,,,

przy

108. X. Tngrica H. S. W Rytrze jed,

• :K.

zt wyka-

109. Lihocampa Bamosa Esp. W Piwnicznej -rrzsaem w dru-

giej polowie sierpnia ze starych krzak' w >_./.„, A- .,<arpus racemosa

Michx. gsienice eg rczaj si one

w tgich kokonach, zmieszanych z mchem; (u mnie umieszczay
swoje kokony na gazkach ub w ktach

;
ida dieglych od dna

zakrytego ziemi i mchem). Motyle lgy si, przy sztucznie przy-

spieszonym rozwoju, od 22-go kwietnia do 17-go maja.

110. CuculUa I.tfrhmtia Hor. p. .siadam liczne okazy, przewa-

nie hodowane z gsienic, z okolic} Brodów i Piwnicznej. Gsie-
nice yj na gatunkach Vcrbusaiw. \< v \ irki zimuj czsto dwa
razy. Motyle lgy si od koca maja blisko d i koca lipca.

111. C. Asteru S
\

iyj w jesieni

licznie na kwit: - u ci > //././,, , i t , /nurtu, n *ii;\ -ej obficie w zr-
bach lenych k i cv Stu'^,, -

t
/ , p c/\\ :rki zimuj; motyle

lgn si przy kocu maja i w czerwcu.
•112. C. Artemisiae Hufn. //A. /JWJ Hevne. W Brodach wy-

wyr do
jcej prze^wanie w Rosyi

*113. Heliohis Ononu F. aii. Luynbi

niffris. ima sohim matula ceidrab.

Abentcva o bardzo zreduk>wanyeh
skrzyde nrlaycb; w rodku r.

,.-• e. nieco 1

lady.
tylko jedna taka p— a, z inn

3

kol icy Brwd.i

*114. Thafpocharr* i'turp«rijw Hb. u.

Pc-kl... -k cl znalazem w o

115. Th. Paula Hb. al

.;. - • r •,. 2h formach U w
- -:••; irodkiem skrzydle,

. -r:_. i

•

est w poowie pa

ej odmiany, y-

Alis posi



dzo may (d

*117. I'/itsh, Znsnni Hb. „A. Hrumckn m. ..i/7* m,tcri„n
iea cupreo-aureau .

Pikna aberacya o ezerwonawo-zocistej barwie czyci nu
licznej skrzyde przednich, która u zwykej formy jest lni;
zielona.

Poniewa opis tego nadzwyczajnie rzadkie-:" gatunku w di

aeh dla ogóu przystpnych n'ie jest dokadny, podaj -o Tu

wedug piknie za<M,mvan\eh kuzÓw. które w' pierwszej pui<o

lipca owiem prz wiet lampy ei krr\ zn< i \VP barona J Bi
nickiego w Podhorcach ob. Stryja. Tam te znalaza si ab. B,

To skrzyde przednich poyskujce, blado zielonawo-popiek
ku krain- w; z .-dci ,

:-.;. ra zajmuje jed

n

tylk Lirze^ ramienny p< t\lna yikV t ok w i < planu tu-ri

gin niemal prostopade do brs
g

•' "••; _:.:' ::'::. O!.;.:.

czca si bezj n h Br szt skrzyda: plama

popielat barwo ta i a
| p I nlanu

^ _ . .., » '-. :-:...:
zachodzca zwonym kocem w czy metaliczn skrzyda. Prze-

::.,.-.-,

czci brzegu rys tyln a nasad skrzyda,

jest ciemna i ar eh : ta J - k. wy-

pukoci ku kracowi zwrócony, w 'rodka nieco wklsy, lecz



wszedszy w metaliczn cz ski. tuz pod tyln
yk rodkow ku zewntrz i zda bardzo skonie ku brzegowi

pachowemu. Ta skona cz przedniej rysy, dalej trójktne miej-

sce przy jej ujciu do brzegu pachowego, cz rysy tylnej, od-

dzielajca wspomnian w im przed ktem tylnym,

wreszcie zewntrzna granica teje plamy w samym kcie skrzyda,

s jakby wypuke i mieni si raz brunatno, to znowu rdzawo zo-

cisto. Przed wierzcholki-m -krzydia znajduje si krótka brunatna

linijka poprzeczna, jako p zostaioó linii falistej. Linia kracowa
jest delikatnie brunatna, strzpina popielata, u nasady róowa, w prze-

dueniu yek delikatnie ciemno poprzecinana. Skrzyda tylne do
jasne, ótawo- popielate, przy brzegu szeroko zaciemnione, o ciemnej

plamie rodkowej i takieje wyranej linii poprzecznej; strzpina

jasna, jednostajnie brunatnawo óta. Na strome odwrotnej s skrzy-

da przednie popielate, ich brzeg ramienuy i wierzchoek oraz skrzy-

da tylne bardzo jasne, brunatnawo óte; na wszystkich skrzydach
znajduje si za rodkiem wyrany ciemny uk poprzeczny. Nasada

konierza i czub na zapleczu pomaraczowe, reszta tuowia barwy
ta skrzyde przednich, odwok barwy skrzyde tylnych.

118. PI. Chrysitis L. ab. Junda Tutt. Znachodzi si bardzo

czsto wród formy gównej (okolice \ov.vgo S
;

<-za. Lwowa).
119. PI. Chrysitis L. ab. Aurea Huene. W Nowym Sczu przy

kocu sierpnia; rzadka.

120. PI. Chrysitis L. ab. Scintillans Schultz. Tylko jeden okaz

*121. PI i " , tut / ! / o „< Iu\ne oraz

*122. PI. LtUrroff tljnis L ab L'os,,- Turr. .trzymaem w po-

darunku od p. Augusta Stockla ze Lwowa, który je znalaz

w M'k i." /\n,.- _>--.• iip<M. -\ /Jednie 28-go czerwca. Oba egzem-

plarze odzn.u'/.;i . i skrzyde prze-

dnich, czem si róni od formy gównej, która jest wicej nie-

• i fiata.

*123. Enclidia Mi CL ab. (Jrhreu Tutt. Aberacya o ochrowo
ótem tle skrzyde, zwas/r/. , r\!nvrk Mim., i ma" by w E
pie rodkowej <•/•--/, d i rmv ^{>v\n,ó. posiadam w zbiorze obok

kilku egzem ['.
. dwa sabo óte z Brodów i

*124. E Mi Cl ab. Tnmlata ni. „Alae anteriores lubo plagae

fuscat li) <ti»j« Ja»i ;»./, u,,-,,,, »•,>-•< i,, ,-rliihn :J <>if, uh>„ i,it> rrahtu

Na skrzydach pr/o: -i -
r

.. .
• -.,. u i \

j
,< r, .

;t-n

oderwana w ksztacie owalnej, h my T\ ^'" Zt

goln aberacy znalazem koo Bn-dów 3 1 -go maja.

Xarippe Butt.



w wkul 1 CV- Nowego a%eM ^loiet
sierpnia:. kr re sa pr/.-i-hni .1. tej abe

w Li
f
>L

i. Tojco<

'pr^n^rp,!"!^^'.^

koo Kraiowal

'

rgowie'
1

wrisr'"''
1 1

-ród • m\ , wezajm Mam wici kaz « / k Krak ra

go Scza. Lwowa i' Brodów. Pojawiaj si od koca lipca, po

-..._ // !;.,~r, ,<>. L ", I ',/,.,. /.rr„" Turt. Znacznie rzadsza od
<1: i,-. Zauwayem ja p:.jedvncz.. w Gruszowi? kolo Tar-

Zaubiczu kolo Xuwe-o Scza i w ..k licy Brodów.

133. H. Rostmlis L. ab. Midzy wielu formami tegn zmie-
. \ i _'<_' i " i "• i. : kr r t- i-i «a p -

-'
.

'.

Cymatophoridae.

r.-j t l,Tacvi.

r -w .... i A.i-. zi .u •-

By kocu kwietnia, w Brodach

Spul. Dwa egzemplarze ex L



*137. C. Or F. ab. Obscum Spul. W Krakowie ex l. przy
kocu maja; rzadka.

*138. C. Or F. ab Fasciata Teich. Aberacya ostro znaczona.

Kilka okazów zebraem w okolicy Rzeszowa, Lwowa i Brodów

*139. Foh/plora Ffnviconti.s L. oh. Scoicu Tutt. Dwa bardzo

•140. P. Fkwicornis L. ab. Confluens m. nAlae anteriores ma-
ciili>- timbabuh n.n.jnt.- runriHCitibxs u

. Obie plamy s u tej aberacyi

wielkie, oraz z sob mniej lub wicej (czasem zupenie) zlane. —
Kilka okazów zebraem w marcu i kwietniu w okolicy Lwowa.

141. P. Flavicornis L. ab. U tego gatunku jest plama nerko-

wata najczciej znacznie mniejsza od okrgej, a nawet czasem
brak jej zupenie. We Lwowie strciem z brzozy na pocztku kwie-

tnia egzemplarz p zbawiany ubu plam.

as. Dwa ^



B. Lilii

ItronUa Cl. ab. W okolicy Brodów i

i samca, którego skrzyda przednie s
rzegu bocznym skoniejszym. wierzchoku
pek bardzo zredukowani', zewntrzny n

wierzchoku, szereg rodkowy do kraj

Luarella L. ab. Skrzyda przednie s w
komórki rodkowej a po kraniec 85

i szerzej ku kracowi. W zrbach boró\

Zygaenidae.

-154. ygaena Purpuratu Briinn. trata

którego skrzyda

\Y okolicy Lwowa

>kaz </. zowiony pray k,

e .-akiem zanika.

159. Z. Lonicera* Schev. -

na pocztku lipca okaz. i

)ardzo wielka, sercowata!

t h. W Brodach wyli

- 1 BO! Z. FUipenduJae L. a&. . Sandeeiams m. „Ma

ze aberacyi znalaz*

- Je-

kocu
• koli"v X 'Wi'. Saeza (w Pivs

161. Z A,,!.!, u o ab. . b.r-i/ i:
•' - }m^«

. :
::.-••.



Ahamanhae Esp.. u której plama 4 i 5-ta s biae, tylko w rodku
sabo czerwono naprószone; czerwona barwa skrzyde tylnych jest

na yce poprzecznej rozjaniona. — Jeden okaz wyhodowaem
w Brodach 23-go lipca.

Cochlidiicae.

*i63. Coehlidion Limacodes Hufn. ab. <$ Bufo F. Aberacya
nierzadka; znalazem j w okolicy Nowego Scza na pocztku lipca

i hodowaem ex l. we Lwowie i w Brodach w czerwcu.

165. Hepialus Syhitta L. ab. Gatunek zmie
suguje okaz zowi- nv przy wietle lampy w ]

sierpnia, o skrzydach przednich kasztanowo bi

rych biae znami haczykowate, mieszczce si
jest zapomoc ukowatej linii biaej poczone
chowym tylnej rysy skonej.



Zapiski grzyboznawcze z okolicy Zaleszczyk

Antoni Wróblewski.

- . . .

cowalem wspólnie z Drem Ka ,1 m i,- r z e m Rouppertem'): obe-
cny pochodzi z pracowni u ranieznej przv _M.is.-ium <lHi=foire na-

turelle* w Panu u kt-. ,,..,, -ix w - ,,'• matervahi.
k.rzv,ta.i,e z rad , wska u,k ,, Huri.r,.' i.-wnu ,l/i a lu skry-
topciowych.

Phycomycetes.
Peronosporineae.

obróci Kr. Z. S.

22 VI 10.

De Bv. r.a i. .!•

10 VI 10.
-

Kr. Z. S. 21 VI 10.

os", lwów. ton xxxv : :



P. Arenariae De By. na 1. Mdandryum album. -

w parku 21 VI 10.

P. grisea (Ung.) De By. na 1. Ycroiuca Bf-raiiuina. X-iie-/.r/.yki.

P. efusa Reb. f. typka na 1. Chenopodium polyspermum h.

rzadko, w ogrodzie Kr. Z. S. 22 VI 10.

. I Wyoscyan ns niger. tgród Kr. Z. S.

20 VI 10.

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

10. Ustihgo Triici (Pers.) Jensen w supkach Triticum sathum.
Uhryk.wc. . Z , -.-zi-/\ k . w caej okolicy pospolicie 12 VI 10.

li. V. nudo. (Jensen Keller.... er Swin-k- w supkach Hordeiim

dhtehum, Zaleszczyki 14 VI 10.

12. I' Mm/dh Tul. w "pylnikach Zra Mn,/*. Zaleszczyki iw oko-

licy pospolicie 24 VII 10.

18. AtJtrwoidea Cnrirh Brefeld w supkach CW* s». Stefanówka.
w parku 19 VI 10.

Uredinales.

14. Uromyees ambiguus (DC.) Fuck u. sp. na 1. AlUum Sehoauh
prasum. ogród Kr. Z. S. Niszczy kulrur\ szczypiorku 23 VI 10.

15. U. iuaeuuialius Lasch aee. r Luka, w lesie

5 VI 10.

16. £.'. Expi-

lot, uka, w lesie 5 VI 10.

17. C". Tri fol ii Ley. m. .sp. na 1. Tnroluiw pratente. ogród Kr.

Z. S. 13 VII 10.

18. U. Tfnlii-rtpentis Curt.) *. sp. na 1. Trifolhim rtpens, Stefa-

nówka, w parku 19 VI 10.

19. t'. /afcoe (Pers.) Schroet. acc. na 1. 0/-o6m* niger, uka, w le-

sie 5 VI 10: u. ,7 >. na 1. \Win ..tti.:„. Sr-.-tiiówka. w parku

/rifowa, Kri-

>/,-/////>• rfp^?J.

_<»;>•



•osetmi (DC.) Lindm. u. sp. na 1. Aetiuua Cynapium,
zvki. ogród Kr Z. S. 13 VI 10.

htn Kuii/.e / .</) n-t I. A-tonun t-<i.-»)-i t>->> >> i."hrvk !-vc->.

rzadko 12 10 IV.

'tato Link* 1
) u,,-, ni G-i/imn $». Zaleszczyki, w w-

:a koszarami 2 V 10.

.,*„> .N.-h :im
;

lvo>rn* m. «p. aa Humer Acttosella, uka

«tóM)C. /'. <!>. na .IrfemMM A^hiumn. Zaleszczyki,

33 P m,,**™* Kir. k. « t r. na N Wia r

54 R \>v!!l^; (Sc mm.) Korn. <s ec. na

Un prz - stawkach: _».>e;i;

lin

..« »l 12 VI 10.

36. P

Ul

,• ,,, ,i

bum ) Reb. u. 81

VI 10.

?*.

36. Er iks. et H
Z u -zozvki. Kr. Z S. 1 v:



n

40. P. (flumarum Eriks. * m. */>. na S«*/* rererde, 2

w ogrodzie Kr. Z. S. 13 VI 10.

41. P. poarum Niels. w. s/>. na Por/ tertiUs. Stefanówk;
nad wod 19 VI 10.

42. Phragmidium Frufjarhistri Scm-er. ,««>«?« na Pofc

Uhrykowce, w lesie, rzadko 12 VI 1910.

43. P. PoentiUac Winter «, */>. ml Poteutilla arqcnha,2
wwóz za kosaararoi 24 VII 10; f. «p. na PotentiU

KrisZCZa- knlj (MTkiruki 24 V
44. Mdampmra Emnymi- Caprearum Kleb.

mws w#-mcosa, Zwieniaczka, nad Dniest

Spring.* na 1. AVo«y-

45. M. lhb< *n-vimmdu Kleb. Spring.* i a ///7/o? //*>// //„. Zale-

szczyki. ogród Kr. Z. S. 20 V 10; u. ?/). na »///'./ vh)>> nnlis.

Zaleszczyki, ogróa Kr. Z. S. 19 VII
46 J/. A!n>-rrar»ns KI. 1> w v , na ^fe /

toru kolejowego za dworcem 24 VII JJ"*
Zale8Z zyki. koo

4 7 J/. MfigNtsifum Wao-n w . .«,,. na /V" tu trem u /a. Z leszczyki.

ogród Kr. Z. S. 5 VI 11).

48. ( okosporiuw Campmmlae Trachdu KI

& 14 VI 1(

49.

Kr. Z. S. 22 VI 10.

im, Zaleszez ki, ogród

50. Gymno$pO}Vtnaium clavaruieformt Sprmg* na 1. Ptr u OHMMf-
«W, Zaleszczyki, ogród Kr. Z. S. 30 1

T
I i 24 VII 910.

Exobasidiineae.

Micrasiroma Juglandis fBereng.) Lindai
leszczyki, ogród Kr. Z. S. 9 VI 1910

Ascomycetes

r^a, Za-

52. Taphrina Ulmi Fuek •/,. ale-



YK 2b

* .***,, Za-

vr/V/////W.uka.

k'we! na y. mi ul u

,' '

'. , i j , /. i! .,-ku :'

.. Ulen vi u'" bu/ •tu- 12 VI 10:

tyki, ogród Kr.

• -rud Kr. Z. S. ló VII 10.

57. E. Pohjfjoni DC. /'. o/*/, na Tn/ohmn pr.itnun

uka. przv turze kulejuuytn f> VI 10. na <

Stefanówka. w parku 19 VI 10; nf.cznie na Poit^ontm nvi-

CMfore 13 VI 10 i na Mtlih.us t ,i<-h,alh 24
szczyki, Kr. Z. S.

."». /•;. (.<(/<<>/,</,/;.< West. / W. na Monuf-inw vnl<i<t ,,.. Zaleszczyki,
o -ród Kr. Z. S. 13 VI 10.

09. /; t,ynnmm ev. r. oM. na Honhmn JMfrhmu
Zaleszczyki, otrród Kr. Z. S. lo VI 10.

r.0. Microsphmm Aha vnr. i/iearir.da Walir. /'. ui -7. na Frmtgula
.4///M*, Stefaiwwka. w parku 19 VI 10

61. J/. /->o/, //„// Saoe. otuoznie na tentn/uws europ,m, Stefanówka,
w parku* 19 VI 10.

02. .V. Jstnto^: Trev. utncznie na Astrmjaln* .-////<

03. O/,//,,,,, tpterriHum 'mm Th Umen i na I. V»<;
uka. przv r. rze k^lel.r.wm 5 VI 10.

04. l>,A,,sti; t>tn r„l,ru>» Tui. /'.'
,-,,„;,/. na 1. /Wf*

uszczy ki. t .»ivd Kr. Z. S. 24 VII 10

stamwi Z.dcwz\ki. ,.• .1 Kr Z S 7~II lo

uka. rzadko 25 VI 10.

/,//,«* /,'/ ' 1 M ,-.,./

Fungi imperfecti.

Sphaeropsidales.

69. Ph VUostirt,thel/,fwr<:Va6:w.n*\ U
w lesi. i id Dniestrem.

70. p. /->.,„,.,„ < .. Ilt />„„„„„. ,,.,.-,. Kri<zczatek. zbocze

Dniestru kou cerkiewki 2H VI 10.
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71. P. Chetiopodn Sa««c. na Chnuj^ltuw b„„n* Hmrus. Zaleszczyki

ogród Kr. Z. S. 13 VI 10.

72. P. Betae Oud. na Beta tulyaris, Zaleszczyki, ogród Kr. Z. S.

5 VII 10.

73. P. Ilickoh Pass. na 1. (Jnemt.i peduucu/ata (nowy ywiciel!),

Zaleszczyki, wwóz za koszarami 25 V 09.

'74. Plaeosphaeria Campo Campanuta Tntrhelhon,

uka. las przy turz. kolejowym 16 V II).

et Desra. na dzialk-.n-l,

Kr. Z S. 29 IV 10
1. Ast>-w,ahis<ihi<'>ipl»ilio.<.

Kr. Z. S. 15 VII II); szkody wyrzdza nieznaczne.

79. S. comicola Desm. na Cornas ^'„wi,,,,,. L'hrvkowee. w lesie

12 VI 10.

80. S. cotylea Pat. et Hariot na licieniach Huhia sp.. Zaleszczyki,

ogród Kr. Z S.

81. N. Yirrpun;,,, Desm na S„lidny<> l'i,ynnre<(. Knszozatek. przv

ciece od Dniestru ku .-erkiewce w -óre 2o VI 10
82. N. .s^ Pass. na I,, tu,,ntl,e>»m» ,Hu.m>nnn DC. Zaleszczyki,

©gród Kr. Z S III 10.

83. S. Yincetoriei A ners w. na n,tretu.nnu,> w lirhod, .
ijhrykowce,

w lesie 12 VI 10.

84. S Convoh'tdi Desm. na Cutwoh^hi,- 'inr„,-is. Zaleszczyki, ujród

Kr. Z. S. 9 VI 10.

85. S. Lycopcrsici Speg. na 6Va///o// ///-*>,* /-.</Vww. Zaleszczyki,

ogród Kr. Z. S, na odmianach pomidorów o skrcanych' li-

ciach a nizkich mje b. silnie, zdaleka



Melanconiales.

91. Gloeosporium Eibis Mont. er Desm. na 1.

Kr. Z. S. w Zaleszczykach 20 VII 10.

92. GL Popuh-ulbu, Drsm. na 1. Pojwlus oUn

rolach nad Dniestrem 26 V 10.

03. Marssonin .hifflmidi* Sacc. na 1. ./^/a/>

ogród Kr. Z S. 9 VI li)

I. itó«/« a/,

10; na /-;,/,

- V 10. na p
V

99 H- •„.},•:>*

ogród Kr Z S.



Sprawozdanie
z bada geologicznych wzdu kolei Lwów-Stojanów

Dr. Jan Rychlicki.

Trasa k. - * wvch..d/-.i z, >tacvi Podzam-

cze i a do Zniesienia biednie 'równolegle / linia kolejow do Pod-

wooezysk. Pjt' e I ,1, stan a t i
i ki lwowska, wielokrotnie

opisv\vana. Za Z -i ii-m k .1 /W/., :ia o'.no- i prz-biega do-

lin" Petwi. Sondowanie 1
) wykazao tu n,l en ,k-. pduT-™ 3 lebv

-l. -i-o,ko 3f) ni -lin sur] do 4 :> it nr/,nnie,zanv z piaskiem.

Przekr.-zow/ .Lim- Peir a . tr *> i ^n . ... ,„ n mal-ckowski,

a waciwie najego odnog, odjt prze/, p Tok Ualeehówk. W tern

miejscu wkop ^-l^b >ki na kil;- : si na prze-

strzeni kuku 1/ -• ••; uu'-i-.'',v lvnie tvpowy
loes glin nawian). Przv budowie m stu n-i Mnieehówee stwier-

d mo sondowaniem d, '.» ni o..-, orz n, t-/any z dera, od 9 do

95 piasek dr./nny , ^~ .

f

, i
- „ | r .^ z v-r Uaterya lviru

skada si z .>kri>h'.w lir,tamn 'w. ph*k a-i „ni,, zwizego
i okruchów opoki.

Nastpnie .i^nie k lej w ,-rzehem walu malechowskiesro. od-

saniajc w pi a Dublany-Laszki -lin



•puszczajc sir w dolin jaryezowsk,
do gbokoci 9-BO m. W przekopie cci

wiana, przechodzca ku doowi w -lin.

przecina trasa grzbiet wiiu knAkowskiego i

wkopie odsania opok t\-pu hv owskiego pod
vi Z']

do 45 m glin ót, ni .
.- . .

? do gbokn
gbokoci natrafiono na
gbokoci,

opok ,
w której , do 42 m

wierzchem i nU ma . * "kil m-try za -Mta-
cami may przekop na \ : rietrów odsania piasek;

•jliny brakuj- Przv m -
r ' w marervatowv. zak>

ony" obok toru. - Ulaniu równie tylko piaski, do gbokocM 5 m.

Sond na brzegu Kun: nki stwierd no przesz! metrowy pokad
stpnie do 6 m sin--- -rlin. pod

'zono przy
gleb}-, pod gleb 120 m piasku, nastf

wierceniu' studni p ..i ó«' -.
,

* > m ,v ;r, - -> _! \ (1 2 met

piasek, nastpnie d o 7-30 ni -lin • > iltn.

Wkop znajduje si e dopiero" na lewym brzegu Bugu; odsor
w nim najpierw si rl <rlin warstw wan. p d tern bia . -lin

bia glin warstw ,- "kr.-d "w-. l»,v .k. p t-'i.'ma •: - » .

mostu na Bugu oki\h, 2 m _r),i> ,k --, W u— • kr .^ * d. •

kim
skorupowych inotumnata Schlth. i uai

ramów. Przy zakadaniu filaru mostu na Bugu. na asze rzecznej,

przekopano 8*5- nwn- i iu. n (przemian war-

stwowanych; pod temi warstwami spotkano kred. Za mostem na

prawym brzegu trasa wena -i,- oko m i Ulania piaski. Prze-

k . -,.. .; _ -•'... v
:
-



lasem koo osady Kruki wcina si tor w piaski; na samym kraju

lasu odsonito przy budowie przepustu pod piaskiem sin glin do

gbokoci 15 m. Nastpnie biegnie trasa kolejowa cigle po na-

sypie, a w rowach obok toru a do Jazienicy Polskiej odsonite

s piaski. Na podmokych kach jazienickich ukazuje si w ro-

wach siwa glina Nastpnie le znowu piaski silnie przesiknite

limonitem. Na staeyi Sielec- Bieków przebito przy wierceniu studni

18 m piasku i gliny, naprzemian warstwowanych. nastpnie 3-me-

trowy pokad siwej gliny, pud glin 2-metrowy pokad czarnej

ziemi, mikkiej i rozeieralnej. Niestety próbek tego materyau

nie dostarczono mi. W gbokoci 7 metrów natrafiono na kred
o tym samym charakterze petrograficznym, co w Kamionce

Od dworca w Sielcu trasa znowu odsania w rowach obok

toru piaski a po ki koo Budek Nieznanowakich, gdzie przv za-

kadaniu drenów, jakote w pogbionem do 2 m korycie Bobrówki,

odsaniaj si siwe warstwowane gliny. Obok staeyi w Woli Cho-

lojowakiej zaoono fabryk drenów i dachówek; materya na nie

bior z siwych, a waciwie prawie biaych glin dyluwialnych T

które kopi midz\ sro^-iet-iii a r ivm k lejowym S to gliny

takie, jak te. które "stanowi bezporednie pokrycie kredy w Ka-

gami, w rowach obok to ru odsonite s znów .i pi aski. Z Szajno-

tor przechod i prz<- z 'k; za rowera osuis7:V:. c\m po

entymetrowa yw gleby ul . -i, k reda. C),! Irogi

wi aijej z Choojo'/."".i o Dmytrowa i i gbiej

p
1 powok okol o 50 ;m gleby, przei ej u spodu ze zwie-

trza kred ' rumosze i. Kn
ostrzeni kilk metrów a poz icc i :

:

,-ski. Pe-

/ iw ,vsk •

- kit. biaa kr- i. piszca. Z udkrywek w (.'ho!. .ji.wie
j

liczne okazy A<-ti»oramj q»o,r„t"s Bi.. ArthO !,,<nk,- u
iw,lr'nhis-gm-

mtlati >; i zl'imoniciaych gbek z rodz
i
U >t t /l iciia i (.

pora. Przy k .pmiu stndini na dworcu w natrafi u<. w tej

kredzi e w kilkmias- owej gboU.
w szczelinae 7 Chooj wem , :,bivw. p, d Ra-

dzieehowem przek sania pod eienk w,

pod t(

lazem
rakter

iw n



przestrzeni, gboki na kilka metrów
gleby biaa, kred, poezem opuszcza
Na 80 km w przekopie odsonito
90 cm gliny, nastpnie do 3 m g
kred. W Stojanowi e na dwo IV u pi v.v' k.i.aniu studni p
50 cm gleby, do 21> m glin ót. d d< iok. •rlin. . p.-

mieszan z kred, od 7 '5 czyst !ired Wodt;

w 14 m gbokoci.
Przy sposobne wzdlu linii ko wiedziem

kilka innych <dkry wek. W Malec howie przy ud wi, ^'
;

,,il

. r'i!-

;... }i.„," l Sn .•l7 ,(M/ -óó,/^/ )iciu piio-

tdw pod ten most wi ^t.;bo

e 0.1 krw i KL'111 w vdatvez a eh" > kr.zt

ni.-r.-vv p.,kk.d k,'e. u. u clou
,
-rz. eh i in óta. 'warstwo-

wan. W Remenowi,

>y torfu. pod i , mynie
pod kilkumetrow pokryw loesti i -liny ói tw-watioi.

; iw. u-d,i

"o-ratnia odki vwke "typów ego 'lor. li"

za mostem w Remei d drogi', kol. . krzya.
zwiedziem odkn w

k

:
ndni za Krzyw.deaik kolo

• ,-linie - ;an z pia-

zne k izn
;' ; w. 'odkryw-

• ' eh n Zabuu z dazem ok. iZ .. /;,/

okr.mhy inocerau :

' <• Z I-[.mren! ••

Góry pochod, .k,,z .
•

I
, v ,_ ie-o o po-

\K- ' ' >ej korrózy eo]iczn; podofcr.e p;-. M. Lom-
a.' W wv. Imi

|

ia Zabuu
mnieiszi

A odkrv w<v" 1 km J »n. od Roma
_ i .!r.'..-« eier.ka w a gliny ótej. j.-d _..

pokad piasku.' na s]aodzie glii ,a bia

Ogólne i zestawienie.

Z powyej pr>-ytoezone-o sprawozdania w ynika. e linia ko-

1-j-wa L i prze z znane ju i poprzedido opisy-

wane utwory geologiczneS).
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Najstarszym utworem jest kreda senoska. odsonita w t

krywkach naturalnych lub sztucznych i .-rwie ni zona wierceniar

(Lwów Podzamcze— sztuczna odkrywka. Zniesienie tak samo, sta
Dublany Laszki — wiercenie. ydatycze — odkrywka naturah

Remenów — naturalna i sztuczna. Rudace — sztuczna, ótaee
wiercenie. Kamionka Strumilowa — odkrywki naturalne, sta,

Sielee- Bieków — wiercenie, od Cboojowa a po Suszno — c

krywki sztuczne. Stojanów — wiercenie;.

Kreda ta a po Rudace jest typu lwowskiego tak petrogr

ficznie jakote p.tienht.t] _a m.< Kremli d^lonieta u Kamionce Str

milowej róni si petrograficznie od opoki lwowskiej, je.-t wic
wapienna, bielsza i stanowi niejako przejcie od opoki lwowski

do kredy biaej piszcej. Co do wirku naley ona równie do te;

samego poziomu mukrouatowego. < cz.mii wiadcz liczne oka:

. >, / - ./ r - ; r : i -i /.u n
-' nieco odmienna i

lwowskiej. r<U>. /.miduj., m, w i.:. , ic/ It i.krichy gruboskorup

wych inoceram w, kroi u. k. dzi< U vski. Od Choojoi

k . mi r ^ , kr 'li / i , a ,,, i - ,.. |, , \,r 7 //«,/mi'«

granulatns z Cholojowa. Artm^mm., <v«<dratu* BI. z Radzieehov

i Stojanowa; 2-gi poziom modszy: kreda mukroiiatowa z gat. B

wrp^ni.aje limonitem.

Wzniesienie kredy nad p -zi »m m-rza wzdu :

wej przedstaw, i M. jak nastpuj Lv, *-]' dzamcze okoo 28<>

n. p. m.. na wale maechowskini na siacy i l> dany-Laszki 258 i

w Remenowie 236 m. na -ru-u - li.d-i • •' 22.""> m. na gr/.biec

walu kulik. v>kie- i -di <i si do 250 m. na stacyi w ótai
cach w dolinie \U\n--i 21. > »n -s K ,!., n mi unii woi nul biz

gum Km .. r, , .-, -w - -. • Bi.-nk'w 2»W i

\V Chooj wie pojawia si kreda u wysoko 220 m i wzno

:
-

.'•'
-.

-' k -

27*5 m. Ne' ;.n ,, . , k,^U znia ^ie "dowolnie ku' dolin



i rumoszow. bia lub ótaw, spotykamy przy
.-ej najpierw nad brzegami Bugu w kamionce Stra-
sie tworzy dwumetrowy pokad na kredzie, nastpnie
Woli Choojowskiej, równie w dwumetrowym prawie

za Romanówk przy
drodze. Powstaa ona z przeawicioj kredy i wypenia zagbie-
nia w podou kredowem. Rumosze kredowe uwaam jedynie za

zwietrza powierzchni kredy, a nie za osobny utwór" dylu-
wialny. gdy widziaem wzdu linii kolejowej kred pomieszan
z gleb rodzajn kulo Choojowa i Radziechowy z glin na Ka-
miennej Górze, z piaskiem miedzy staey w Choojowie a lasem
Dbrowa.

Gliny warstwowane z piaskami zajmuj cay za-

pady obszar nadbuaski i wszystkie doliny rzek i potoków,
przez które przechodzi kolej do Stojanowa. Miszo* glin war-

stwowanych Da ; i' aym '-/arze przedstawia si, jak nastpuje:
w dolinie pot i

|
spgu nie osignito), w dolinie

Remenówki 18 m. w dolinie Mlyca 18 m. w dolinie Kamionki
8 m, koo stacyi Sielec-Bieków 7 m, koo Stojanowa 7 m.

Glina ni e w ars t w o wan a, nawiana, przechodzca u spodu

w glin ót, warstwowan, zajmuje na badanym obszarze

grzbiety i zbocza waów dyluwialnyeh i pokrywa je kilkumetro-

wym paszczem, cieszym na grzbietach (Dublany Laszki, 3 m.

i Rudace. 5 m
,
grubszym na zb czach 5 m. wkop na poudnio-

wym stoku wala maleeb wakiego, ponad 9 m na pónocnym).
Pytkie wcicia na zboczach nastpnych grzd nie pozwalaj po-

da' wysokoci pokrywy. Za jliuy nawianej

zajmuje piasek nawiany; brak gbszych przekopów równie nie

pozwala oceni gruboci. Jedynie rów materyaowy za Nowym
Stawem odsania do gboki «ci i 5 rniea wszystkie

mae garby na zapadlinie nadbuaskiej midzy Kamionk a Cho-

ojowem tworzy piasek Z. staey ,v * lhoojowie, a po las D-
brow pod Radziechowem. pokryw kredy stanowi tak samo pia-

sek nawiany, dochodzcy do kilkumetrowej gruboci. Kolo Stoja-

nowa pojawia si znowu" glina nawiana grzdy sokalskiej.

Utwory aluwialne badanego obszaru skadaj si z gleby,

odmiennej na podou gliniastem, piaskowem i kredowem, z na-

mulisk rzecznych w dolinie Bugu i torfów, odsonitych i ekaploa-



towanych w dolinie jaryczowskiej, koo Remenowa i w okolicy

Radziechowa. na kach koo Kt i koo Peratyna; w jednem i dru-

giem miejscu pokady torfu dochodz kilkumetrowej gruboci.
Badania wykonaem latem 1910 roku. Niech mi wolno bdzie

na tem miejscu zoy podzikowanie wszystkim PP. Inynierom,,
zajtym przy budowie tej kolei, za askawe informacye i okazy
geologiczne.

Z pracowni Maieum mineralogii i geologii Szkoj politechnicznej we Lwowie.



Androsace septentrionalis L.

var. sessiliflora nov. var.

W r. 1905 spostr;teghm na Krzemionkach pod Krakc
lim:

. która . uderzya mn vym ciekawym pokr jem : zaint

tern wicej, e majc potrzebnych ksiek, nie

jej 'artedy skreli, Prze z ki lka nastpnych lat miaem sp
- li >bserwowa i ierdzie. e wystpuje ..na w w

,u z roku ua rok

W i .-Mtni b. latach, po
]

>l-Sr-
:

naem si, e rolina w • ij
' formie, w jakiej ronie na K

kaci

B dB ) L-: Naradka, ma w naszej Hor;

pr» ieii. zwlaszcz.a w górach ; w okolicach pagórk
roan ej Polsce rc«pr .szono gatunek A. » Ph >,tri.,„„i;

i eh b 1, k«

: :. ,
. ..

: '-
.

---: = <

pónocnej pókuli \ . v X «i i
|

«'"'
l
!SU ga-

tunku; znale - n /«..« w k /-: f r/e ; p «l m i ? mn*: • «-hy

formy typu w Europ, dla przeciwstawienia jej

bik jeden, rzadziej dwa lub wicej, .i '" cm ww-uki. zak ik-z ny

>.;,...<.,.
. - ^

-

'
.

— : -
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Korona barwy biaej, w gardzieli ótawa. Kwitnie w maju. Od-

L 'e\ >..<k kilka":, -'-14 „ u .'. k-.-h : ~/.y|. .U, .. a .we 12- 3o c»
dugie. 3—5 razy krótsze ml odygi M," kielich do Ys

-
7s wycity,

o dziakach zaostrzonych lub tpych. Ronie na miejscach suchych,

kamienistych, /o r/m,v7/*: odyka smukh*. zwvkle jedna, 8—30 cm
wysoka. Szypuki kwiatowe :9—2ó cm dugie. 8—11 razy krót

sze od odygi. Kielich d,» *
, wycity. .. dziakach zawsze zaostrzo-

zwvkic 2 -•> r,H wysok.i i wczeniejsza o 2 ty-

tnienia. W p^nw dv tonu i

w itki tkuia wt d< ezp ivdni \ r,/\ / e lici: / acunlis. Dla

oznania budowy an.aPmiicznrj i . .dnai-zhmia ewt-ntuainych paso-

ytów w komórkach. zr-miem szerejr skrawków nrzez h,dvki

bywa te bl *zka licia na i ze^u kku zawinita Ilo

w liciu mni^j wiece j, [nak wa (12 22). w odmianie



oftiri) ,y„<„„, r)A>/W,/,

f/u/hi //.< i,nni
;/ ; », 1

ruia

"rzz, 'tl
./•;"; i.yjulns. < //

/( ,

'.<
t, <'/o,->o„,

giej
j

i' i

'

'':;'-

ka brzi

sessiles/capitul urn COD ire.rum

•i subiiii

H .ii,

;

:,r
!vun';

rynna w krakr, im --iV.lv

mianjr zebrana•eh w |,r/yr.(

tak znaczno skrócenie ssypaek kwiatom
k • te nif'7t-_'.. |> .!• iv .m-ir |>iv\ . irL-obumi r

rodzie jak i hodowanych ani pod mikr.sk
uzbrojonem nie zauwayem. Prawdopodo
schwycona, o ile to w cigu szeciu lat srv

nie fakt. ze w pierwszych * latach spoty

iloci i niekiedy w formach przejciowy^:
bvwav tu i ówdzie kwiatki na dhi<zvch -

w przyrodzie jak i w hodowli, kwiat <tnn

iataeh siedzcych dotychczas nip wic

awna formy o' odyce skróconej, pr

Ledebour (2) podaje przv .4. Sfithi

-

rtjgo zamiasl i
kwiatek; ml.na zr

normalna.

Frnhlich (3) podaje mid - - 1 *' ri" rv

li^T.n.r.Lt ,,• -zku wywodzcym w
z r-*zvzki lici.

Mar telli 4). który w r >? rodzaju



zna Iiteraturv. iwz,l <h , ,
rze* inie tvlko to

aradki pónocnej nie podaje adnych odmian.

VroelichiT w S 3̂ kliw
reuo sam } (

Pax i Ki
Omuli* HOSI

Tyle w lit

Wobec tego. e m,kn-i nasza zjawia sn- ol kilku lat stale i w co-

raz wikszej liczbie, a ni.- nn>na wykaza przyczyn, którebv po-

zwalay uzna t jej posta za chorobliwa, uwaani j za now



Ze strefy rolinnoci karpackiej, VI.

Do Karpat W-di .d:.Yh p..sraii,.u-ileni w b. r. wyjecha póniej

matycznem s zawsze niezbdnie potrzebne; z dowiadczenia zreszt
wiadomo, e w razie wyboru korzystniej jest wogóle zebra nawet

zamiar zebra p- k;in:i ih- n>iin duvii. kfór- <di zasuszenie —
bez uszczerbku dla innych wzitych roin, wobec koniecznoci
transportowania caego zbioru po wszystkich górach przez cay

trwaej°pog"<lv Ta /V. pd ;. i.-ze. ustala

si w Karp, tu-'. Wa .i LO-go sierpnia.

Lipiec bv tego roku w r I

Wyiechalem z, Lu wa ju L> - sierpnia v prz konaniu, e po-

wszechne upal nr/^po- ix i v Ku-n.i, W- .dmch r -zw.,,

di ; - .
' ' ^

--

staa
j _ da tvmezas 1

> 'i '
'

1. d icl nieraz ju naz;*

wne burze. Tak wic nawet si wanie
w tvm roku wyjtkowo, jak na K / iry W- •". dnie. mniej pogo-

W \Y , •; -ie, skd wzdu Prutu wy-



szedem pod Howerl. Skutkiem m-ty i zrywajcych si co chwil
deszczów nie mogem zwiedzie górnych ska pod szczytem Ho-

werli. Poszukiwania w tej czci Czarnej Hory koczyem w ni-

szej strefie na dopywach' Cisy Biaej.

Drugim celem mej podróy by Cibles (Ciblesiu) 1842 mr

pooony na dopywach Izy. zas/.vtv w gbi gstych pasm rednio-

wysokich gór i skutkiem tego ma! • d. <t<j.u\ i '.wiciem jemu
samemu 3 dni poszukiwa Zbudowany z andezytu. przedstawia

grzbiet wyduony o trzech mniejszych czubach, zajmujc wród

wschodni czu b 1840 m i nu. r.dk iwy 1842 m Ciblesiu.

za zachodni najbardziej skalisty 1831 m Dar*: Ten o tatni nazv-

waj niiyi-e> wi Ronmni .Tomnat su". Nazwa- „Dars" a szczególnie

nTomnaticu
u jest bez w tpienia n iwsz. uszczuplajc nazw pier-

i gdzie indz lej na i

spostrzegajc nawet niekie"dy. e pi. r\\ .tn., i i/u i z staa przez

a-ach Kele-

meskich. Z dawniej p..z

wvm brzegu którv n wo ..Pet ro-

sui" i t a.). I 'ul nocne ro lege "stoki Ciblesa zajmuj lasy bukowe;

Flora k podia"/,:

bogata, kraii x k«,<. drzeu //;, raimm
odznacza si 'najwiksz. ... ków i form.

yjcych na l a iei vel i ..u eh 'i w k rainie koso-

drzewu w p bliu skal s - 'pod zachodnim e/u-

Z kole zwiedzaen w Alpach Rodneskieh d nRepede,
kotlin Bucuiescu. Rebri. Vrf. Obe \', Rh}, de. Vr. Ne-
griasa i Vrf -

Corongisu. który w przes hm' rok

wschodniej. /t- obecni. z pón. z •.

i p, judnio-

wej strony -- tak e szc zyt przH> /.ukaem d. koa.Szez vt, jak wia-

ny i majc v posta
kich stmn z górv na <ll rze.lv >ka
podobne do eber. Miód t.\ temi .

-.- -ov

w tym sann m kierunki strome bujne u v. które s

: :
.

' _ -
.

...,.._;..

;

. /na ,'v;
; ,v i

*
. w ni- •: k i

.. Consp. H. Galie d< i. urn.

nowe formy, i t lt r • \

n - -p -trz'-_rbm > >s<b * . ^/// w,,, .



lie jak SL alp,

lym Dile 145

j
w rem miejscu -raniey lasów dekad )H/. jednak mych

.ik.wa nie rozcigaem. W kadym razie jes, to rolina skal.

( itnrariii carpatini. p >cl)« -<iu v gatunek ud '. tilnrha. jest wi-

nie, jak i ta ostatnia, rolina, bagienna i musi rosnc dzie.-. na
cm stanowisku: nie naley zreszt do waciwej flory Go-

Dnia 18 go sierpnia. {> > slotuem przedpoudniu, podyem nu
Pmohifiniu wród gstej nudy i gwatownego wichru pudem

pónocno zachodnia, grani w stron szczytu Z lewej strony
bezporednio ,-lebeka przepa, /.prawej roztacza 'sie stok

:iy. lecz prawie cakiem gadki i trawiasty. Trudno o wikszy

alisty. Najwiksz

'gwkorw^ino

pikna i zarazem nowa ix

taeb koloru jasno zotej
Po zwiedzeniu kilu

eskich. Prz : —- U r;,v. u..;ue

I p. Yoroya. grzbiet M toj grsbiei

2102 m. G. r\ skada :i w.z.lzie and ?.

i.m . r,« z t . ,
- i- koK v. u d^t on na-

-m .i. .At I _ ' -frezie

iruiriej strorr. '•
' istych kamica*

wicej popie! -
.

-\ 1 u .
*' i

r « v

rdzawo wietrzt o '. d - - w dby. skada
tylko naziomne akalki



Najwiksze wzniesienie Gór Kelemeskieh przypada na wy-
mieniany Pietrosul 2102 m. Jest to nazwa identyczna z Pietrosu.

gdy w rnmiiskiem dodanie kocowego „1" oznacza tylko rodzaj -

Alp Rodneskieh . Wyduany grzbiet jego wybiega w odstpach

c. i ,u ia ,<• . ist.-pu a e ,k li-

owicie to nas.m .

lub zupene zmiam sp strz, ^ si U ko na szczytach zaszytych

w gbi gór: niewidzialnych ze staych wikszych siedzib ludzkich,

sowem nie dominujcych nad adna o,ada i Bardo. Cibles, Pietro-

sul i t. d,. Otó* wobec ratenzywnej na caym obszarze Karpat
Wschodnich gospodarki pa>ter.kiej

'

i cz<-stei zmiany wasnoci,
wzgldnie dzierawy, przvezem jedna lub drug obejmuj nieraz

gospodarze za-.i mne -trony ni poprzedni, staje

si zrozumiaem, e powstaj, nazwy d, ,latk. "we lub e si nawet
tradycya pierwotne! ,n,zw\ zatraca Na wi.dk -1 d< spostrzega si
to w pón. wsc ii t M n ro>z\ . na -...•.. Pokucia, gdzie

wród ludnoci rusikiej Rumuni z odlegych 'stron wydziera-

' *

Ii l nn , le- ,k i
r k',w w tej czci Gór Keleme-

skich jest bujna i bogata, jak wogóle w Karpatach Wschodnich.

^ -
; i' w niszej.

bukowiski,: roku). Rozle-

gy i pr»e* tai, gadki tfaiere* mi sowa i no spasiony, nii

przedstawia! prawie nic uwagi g..d»vg... Nadzieja p ddadana w Pie-

-

ki.'.ry'«"l.



reroniea Baumgart

okazach''"Abiu^rh

lin oddaem Akad, mii U ni

..', P.-.i -ni
'

C. n>rrt

Alopecurus fulvus Sm. Koo Kii

:

.r/vdr..iiych. miej* \-uui obtieie. 93

Phleum pratense L.

92 Ph. Michelii Ali. C »

93. Agrostis alba L.

WAlpkFol iwki- V ; Repede 1900 i



P. Iaxa Haenke.

koo 1850 m.

196. Festuca pieta Kit. Cibles. ko
1650- 17t>0 m: xv Górach Kcl-mcski

191). F. Porcii Hackel. Coringiau

1850 ni.

204 F. gigantea Viii. Ciblea z pói

206. F. varia Haenke.

209 F. carpatica Dietr. < r

2il Bromus Benekeni Syme.
r-n: .tu,,. ,<„;,.. <_\ n ,p. III ,,.

.- wch kolo 1100-1200 m
220 B. hordeaceus L. W Al]

--- Eiymus europaeus L.

311 Carex fuliginosa Sehkuhr. Co
1900 m.

369. Juncus Thomasii Ten. Bnk<

m czaru 9'

39S Allium faliax Rom. et Schult.



z dawnych lat okaz /. Cybulnika oddaj do zbinrów

!vTviii

!,

p«vf^k»; Szi^si/n^fiodi
kon^ruracY

nik'kraj,mVj H,,ry. jest wprost nakazani
646. S. dacica Porc. (Consp. II p. 309).

for. valhla (Cunsp. III p. 237 O
1800 'ni.

660. S. Jacquiniana Willd.

»«,-. rorougUutma m. (Consp. III p. :

ni Znabr/lei

Wa°zy'i

Z

uzuplinilom opis^tej odmiany'/
"661. S. retusa L. Inen, kocio pófat. zachodni 2

663. S. herbacea L. Inen, kocio p
664. S. reticulata L.

var. galatienti* ni. -Consp. II p. 311

791. Aconium napellus L



1900 m czsto. Okazy o\v< eujact. lecz rolina naley zapewne do
niniejszej formv. jak i ta z Czarne] Hory i Alp Rodneskicb.

822. Ranunculus crenatus Waldst. et Kitaib.

par. rodnemis m. Pietrosul 1800—1850 ra miejscami koo po-

toczka bardzo obficie, lecz tvlko pono.
831. R. acer L.

d) Kladnii Sckm-(?). Skay Pleczv pod Howerl (wschodnia

ciana Zar siaka 1600 in.

838. R. Villarsii DC.
Typiem (Conip. III p. 242). Corongisu od póln. zachodu

1850 m.

854 T. angustifolium L. pro parte. Ciblei

896. Alsine Zarencznyi m.

927 Cerastium alpinum L
Slibsp. babiogorense m. fYide annotationem Consp. III p. 245).

Wierzchoek Babiej Górv 1725 m i poniej, obficie.

928 C. lanatum Lam. Ineu. w Iniej 2200 m;
Corongisu od pón.-zachodu 1800 m. tu w formie przejciowej do

o Sohirolil Ser. pro sp. W Górach Kelemeskich: Pietrosul

2o0<> 2102 m
940. Dianthus Carthusianorum L.

O cnrptttii-tis \V<,o.-';<-:nk pro sp.

2. for. elutiiH. Corongisu od zachodu 1S50 m. tu okazy do

U8 Sckur ex parte. W Alpach Rodneskicb: Re-

bri od strun v k..rlinv Bueuiescu 1800 ni.

n> ronimuttiHs m. Cibles, ki na pón. podnóu 600 m po-

946. D. compactus Kitaib.

>j,r. Cible< z pó|.». str>n\ p i na na grzbiecie Ple-

seat] 1070 m.

961 D. speciosus Reichb.



d) t.cscapa (Ali.) DC.
for. intermedia. Ineu 2200 m.

988. S. Jundzilli m.
uj fjpira w. Laki nad r'.rnvm \'r.\\>-\u p d Kozmiesk (.>of> m;

Górach Kelemenskieh: luki i wyrby nad p. Vorova 1160—
L85 m licznie.

990. Heliosperma quadrifidum (L.) Reichb

subspec. carpaticum m.
1. for. roseum: petala rosea. W Alpach Kodneskioh: d<dma

Lazilor na polanie pod Corun-isu nad. p. .tuczkinn kolo 1500 m

n zt'bi'an\rh w Si r

Prz^lad.i,. T„ u-spomn tylko.

[elem.)juod 1170 m : ,-zaw-/.v:

;an dotd tylku w Alpach R -



Roliny zebrane na mudzi
przez Prof. Dra E. Janczewskiego.

Opracowa

Antoni Józef muda.

Iv'inisvi rizYoirraficznej Ak. Urn. w Kraku
dzi przef Pr.,f. Dra E. Ji.nczewskie°ro. Ni.

dla naszej literatury rl.>rystveznei. wobec

•• nt i.-i. kr' r-- su prze<-i

w^nnewzcm .1, a^nienJom -o fizycznych

waciwsi -»kuliev. a których pomija' nie

letnich, w Blii

ni : eni! stowym. Nieki:.'.!-,- rvlk.3 p( ch< Bis;a ze st

d<s baj cii. z wvci« M-zek do Dzieran o'3 i nile na mcudniow
od B sie. i «'lo ,Jawniszek. o 3 mile ii. j-,.;.i i i,-,cnv / ; .-i

•ahi wek. Przy kadej poda; i jest m i«'-N. • w & • (folwa

za - 5ia nek i t. p/) . skd okazv p D -. sa te.n. z.

ratunki. którycl iki i. ule k
nii-.;• -- przez Pr of. Janczewski*igo zbierane. lecz

aa led ich wytpienia przez k ulru r. lul ...iI.-_-l
.

i t. p.

i« ko 2:hvr P *H'

Illtt
wiay wi ksa iteresu.

'. Tak róne L ,,«//,-*



Z 512 przytoczonych gatunków 12° okazao si no•w nu
nabytkami <ila flory iej; zazna ) je w spisie \

stwo rodzin i gatimków ora:

sprzeczna z uchwaar ego z roku' 1905, w*MOg
prac Ascher

Literat ury ri..ry mud i nie przy im; spisana jest w • Eoa-
ezuej rze<-i :i..rz, > mudzi, ti. 1) O. MA
lendorfa: Miaferyay (In rJnr \ gllWridi K .wieskiej, Kowno 1908
(po rosyj.). 1 >tki mv«'h
wiadomoci o norze

.
ii Kuw-emkiVj

, i 2) Dra J. Tnwinn-
skiego: Pr;-.yezynek ikiej.

Rocznik To V. Wiln..

Z ksiijek. 'kr, irych iiy walem do okrelania rolin. naj-

waniejsze:

1. P. Ascherso]a i P. Graebner, Piora des Nordostdeutschen
Flachlandes. Berlin 1898— 1;

2. P. i\scherson i P. G raebner. i5} ;. >psis der mittel-euir i -ti-

. Lipsk i 896—11
3. W. K M-h. H illier. Wohlfahrt, i5ym ipsis der Deutscher , BBd

Schweizer JE III. 18

e Flora v Mitteleuropa. I. II. Iii

Monachium
aplued.tifttOH g Euphrasia Lipsk ! B96,

. Flora redniej i junoj Rossii.

mNieder-0 -90—1892.
u llorae Galieiae. I. II. III.

podzikowanie.

Brsyteta Jagielloskiego.

->. - _ .

.'• ]

•

- -

mog, gdy tank ko do przyto-

czenia sów pr ; ! • - — ki -_- •! :u Blinstrubiszek, a na-

stpnie do pocUtai.i _ - -nienfów tiory rnudz-

kiej i do wy i ze -tanowisk obj-

tych spisem gatunków.
„BHnstrubiazki le niemal na samej granicy dwóch nieco

... i .:;..:. .
•

•-
.

^

:

'
-"

cej si ka irug-iej nieco



wyszej, cokolwiek falistej, przewanie uprawnej, poprzerzynanej

ruczajami pyncymi w szerszych lub wszych wwozach. Gleba

w obu lekka, pia.-ze/y>tu. rzadziej gliniasta, zawsze w wapno uboga.

W lasach strefy pierwszej przewaa wierk, jod tu zwany; osika

i brzoza kosmata zajmuj take niema przestrze; sosna w odmia-

nie hamata stanowi raczej przymieszk do wierku ni zwarty

drzewostan; dbu niema. ki kwane, po czci bagniste, rozpocie-

raj si nad ruczajami o brzegach paskich i zajmuj znaczne

przestrzenie, nieraz wiorstowej szerokoci. Pól uprawnych mao.

W strefie dragi a gaje, w których sosny

niema wcale, lecz pojawia si db i brzoza phiczca. Piaszczyste

wzgórza s nieraz porose karowymi dbami; pastwiska nisze na-

tomiast pokryte krzakami olchy biaej, która tylko na zasobniej szej

i wilgotnej glebie wyrasta w dr/. -w.-.. < Helia czarna tworzy gaje

w moczarach nad ruczaj górnej czci stawów—
stawiszcza — s nie do przebycia. Zbocza wwozów czsto glinko-

wate, bardziej w wapno zasobne. Torfowisk wikszych niema. Pola

uprawne zajmuj bardzo znaczn -miast niezna-

czn Miejsc nied >tj.i d. uh* '.win-/ t .i n u eh lub dla kosy

i tu i tam niemn prawie, zrd rolin rzadszych, trudniej si mno-
cych mao, niektóre zniky w cigu o0--50 lat ostatnich, jak

porozrzucane, pomidzy które kosa wej nie moe, ochraniaj pier-

wotn ich rolinno od zupenego zuboenia. Temu nie ulegy je-

dynie stawy, std rodzaj 1'otfonocf^ou je> t w caym zielniku najle-

mud ley w obszarze flory bal tyckiej; cz jej prze-

wana nalev d- str< t\ .. -./ kiej niu litewskiea pnd

, jako u-az vi pas nadmorski, tworzy
--.--• ; ' ,-; , . ^.

. U . charakter u < «*
'-

• - : •
.. .,.,. -

; ; ^ : : gu morza iCakie nmriima
hbmu* r,r,nun>,s i' inne).

Flora mudzi tworzy pónccno-zac
:"

•
' mv okiem na florwstyczna

>rzerywanej linii, oznacza

nych i rodk
<n, n i

,.'::;. er'. \wh -li ej -ranie y

•Ab»< a:i,.,>. niezbyt daleko od poudn owej granicy rozsiedleni*

~~"
*) O. Drade, Atl.» der PflaazcnTerbreitang Gotfaa. 1887. Florenkarte vo

Earopa, Nr. 47.





przypuszcza, .: .dne warunki,

musz by do nich nadzwyczaj przystosowane, co wicej, dosko-

nale od dawna do nich pr? av\c/.;i !<'. /> zatem ich ojczyzn mu-

sz bv kraje o podobnych danych, ti. o jednostajnie lichych wa-
runkach ycia, bez adnych okresów lepszych któreln mogy po-

budzi rolin do skonc-ntrowania objawów yciowych w jakim

W tego r dzaj i
/•

i *v -s -h prze >yu -. znajdujc tu wa-

runki, najbardziej zblione do ojczystych. cav szereg gatunków
pónocnych, takich jak Rubus chonntn>ir„* _m-,r >/ka". Ledmn pa-

lustre 1
). Empitn',,' hiijnu); Lcbii ,-,! : ;. '•7. :,:--h < a ly szereg rolin

zblionych do nich morfologicznie lub biologicznie, jak Andromeda
poUifolia. Cownrnw pahi.-:tre. Lh\>.<tra rotiindrtulnt. Salix rtpens,

«aru»>'"fi-'-
'

i fom; re-

- :. -:
;

(pónocna granica w Inriti.-i<-h ' fi<;i>* i, t hj< ,. ;, ',}u -w.-eiioduia

granica i egnie od pd.-zaeh in _. cta !v mdyi lini pd -

w-c- o.tiji ku Ch.irk-.wu . < u>-h i polach z ko-

niczyn upr.-.. ..-. •

t . i -i ( •>(* /n,<:'iis (^pónocna gra-

nica w Inflantach). Hi ca w Estonii?.

Lamiummacul rorsburga). Ly-
copoduau i>/u/>dat>i»i stanowisk --stuje wscho-

dzi - Wiln- Misk



Cuerem robur. Ranunculus t

Surhus auruparia. Th alterum
Dalszym skadnikiem

na geograficzne pooenie < • i szaro. i. s

wschodni, t. *w. „ponty jaki", z r

emi, zamieszkujcemi silni* nawietl.
i rzadkie zarola, rzadziej la -v. (:.!'wn

i nasion, rolin lenych tej

por, w której one mog stosunkowo"

lich. których rozwój przypada na* i

aniezenia iloci wyparowywanej wo<

by nabonek, skórzaste licie 3Lsi

ooenia geogr,

nice; dla licznych inn; b _ mice takie le w p >liu / . dzi;

szereg innych wprowadzi! •/• wiek ze swa kultur Z rolin tej

grupy, których stanowiska na mudzi wane s ze wzgldu na
•/::;_;.. ';-,-

pestris, Awiht %
hordeaa ts,

t- fr;-nn>. Ce/tt>a(re<> - ^<i' ' 'ha-, ., h-^ ">» i ;><nt>nt), Utauthus

deltoides. Emmymw m Inia granica biegnie ró-

wnolegle ze wschodmen: ko, od Petersburga, przez

Dorpat !?). pld. wschodnie" Inflanty. Doblen w Kurlandyi. Prusy

wschodnie, zachodnie. Poznaski. lsk, Ow hy, M rmwy i i d.),

Galhm verum. mollugo. G-inv<r :

- -r.mira: Dor-

:
.- - >.-,. ;

;

v- ;

..-
. .

•.-<-,.--.'.:, ..'.-.. .Tv

r. :a puludH w -/«. ,. Liw. H .-a p!d. wschodnie Inflanty).



:>4

Hfpockoeris mauata, / Me&icago lupulino <b.

Wittdenowii). Mc.ili* mu/mf/uno. htui-un Uneart pónocna granica,

tu prawdopodobnie ju zdziczae. l\}> .'tbunun or ^iiniun (pónocna
granica przechodzi przez Kurlandy i Inflanty). Phleum Boehmeri,

Picris hieracioidt* frrfmtilla paten* stanowisko' w Blinstrubiszkach

wane, gdy przvbiia ku B:dt\k \vi dotychczasow zachodni gra-

nic rej roliny, 'biegnc równolegle ze wschodnim brzegiem Ba-

Dwinyj Troki. Grodno i t."d.. obecnie... Ryga, Blinstrubiszki.

Troki. "Grodno itd.). Scabiosa orkroleio-a, Stmpervwum soboliferum

(granica pón.-zachodnia biegnie wsehodniem wybrzeem Batyku).

Seseli Ubmiotis. Sturfiy* brtonica pónocna granica w Finlandyi).

Jako ostatni, a konieczny skadnik flory kadego dostpnego

przez
'

z ludzk kultur, która korzystne dla siebie gatunki proteguje,

suszanie torfowisk, k

a sanie i upraw 'lak nn raz i tak liche warni ki bytu. niszczy

litoci. Tak z wan rflo
" skada szc reg rolin . z kró-

i iedne. sprowa nasionami innych iho ) rolin.

ay si. zaakliu lv i przyjy oby wat

e. np. Delfhiniu w 'mus', Via. <\utauna rya,,,,
, Papave rho*i.~:

oshwm., f/ithacjo. ta satwa i t. d ,
inne odbywszy wd-

k w postaei nasion prz v pomocy wiatru (skrzydlaki). a zwie-

epne) lt b nawet k z nowoc
vjnych okrty, koleje), przen osy si z

ci wiata w n ne.
'

a znalaz>zy d'-,kie w runki w nowych
irzy ni

l

on. — przyjy si w n w-o ,jezvnie, a majc za s

>arly sabsze ga

miejscach; tu e •.!ev -a

Canady). dalej 1

eahmm z Azv »wej , n„ -

s (z Ameryki pó-
»j £ 1 i ,'.

1

Czynniki wp dzisiaj na zmian i stosunek skadni-
flory mudzkie . M na wrttpie .1... imi Prof. E. Jan-



Embryophyta zoidiogama.

Fteridophyta.

Polypodiaceae.

ithyrnim fili* fewina Rrh. Lasy i zarola, pospol

Equisetaceae.

. E uiseum xi mrtktm L. Zaro Sla na boczaeh. posp-j ici«

Blinst Ubifl

.
/•;

. E

iki.

OTMMM L Pola. r

M krt

Ae piaszc

l-tki. e/ tjre;pt sH,,.

. E Ehrh. a tiiiviati.li Aschers, u i b. lin sch.

Brzegi sta row. czste
0*. £'. A/e»m/« L. Wra owisko. rzadko. Jukojnie

Lycopodiaceae.

1*. Lycopodiun selago L. Lasy, rzadko. Blinstru piaaftj: gj
ioh ek

2*. L. atiHutin m L. L asy. Blin trubiszk : o-aj l« t ,cki.

8. L L. Las ie. Blina rubiszki
4* KM L wilgotr ym piasku bardzo

rzadk( . BI : las u

Embryophyta siphonogama.

Gymnospermae.

15 Picen -
. tw iray laay, zwane tuta

dowe- czyli jelniaki.

IB. Pinu." lrestri* L. y«r. /i<!«/(^ Steven. Pospolicie

odmianie .ki. -tu na tort

-owate. 1— 2 m wysokie. . >z:ilk <.<•}. d 4 ."• <*m dhi- '
''



Angiospermae.

Monocoiyledones.

Typhaceae.

18. Typha latifolia L. Brzegi stawów,

Sparganiaceae.

19. Spa
brzegi stawów, czsto.

_ ~ Hudson w* Beekm. Licie b. wa-
kie. Jak poprzedni, czsto. Bolcze. Sujany.

Potamogetonaceae.

21. Potamogeton naam L. Stawy, pospolicie. Blinstrubiszki,

Sujany. b. ovalifolius Fieber. Karsztele.

22. P perfoltatus L Stawy, czsto. Karsztele.

23*. P. praehngus W ul i'. Stawy. Karsztele.

24. P. hiceus L. Stawy, czsto Sujany, Blinstrubiszki.

25*. P. criapus L. Stawy, czsto. Karsztele. Dzieranw
26*. i5

. ohtusifoUus M. et K. 6. angusti/uhus Fieber. Sadzawki

27* P. mun-ouaus Schrad. Stawy, czsto. Karsztele. Blin-

strubiszki.

28*. P. pusillus L Stawy, pospolicie. Blinstrubiszki. Karsztele.

29. P. ptctiuatu* L. Sra wy. pospolicie. Karsztele. Sujany.

luncaginaceae.

30. Triglochin paiusa L. Mokre ki. pospolicie. Blinstrubiszki.

Alismataceae.

L f terrestn Glttck. Brzegi
'w. pospolicie Blinstrubiszki

-' w. czsto.

Butomaceae.

33. Pur f/ * •/,..-., ;;,/,? L. Brzegi st



Hydrocharitaceae.

nadmuu Kich. W strumieniu Upitka naprs

biszki, sad

r Kus ri'.iH

Beck. Rlinstrubiszki.

42. .4. uniirnhitus L. Laki mokre, czsto. Blinstrubiszki.

43. P/?/e?'„, / ,//,„. L Lik . - :« iwii -trubUzki

44. P. /W„>, ., Wibri X. ,,i:i>zczvstei glebie, rzadko. Wi

45. Afftost>.< ah.it L. Luk . BMJIze, w i4*e> lasy. p 3]

Btrul iszki - Eta •k-.;

46 A. i ,.;j. V.-- W -i,r ki, wión i Im •'. !» ;Sto.

.',,,.-,

. beza

ar,

...;•

a wedug Al

z Tyrolu
MlMtfl Bm

j
' ;r!

;

: •i.-r, 8y*

VII

47.

48.

^ <

:;:..;;

a L ki.
KM* L. Clsr Blintfróbi

-;

P°«

19.
' Rt La

Blia-'ru<>; szk.

&o. c. .w <MS Rth. Lu
r
ki . W7,ff< :

'"
: '\ tste Blii



5*. Mo/uno coertdea Moench. ki kwane, lasy. pospolicie.

58. Melica nutans L. Zarola, pospolicie.

59. Dactylis glo-merata L. s. str. ki. pospolicie. Blinstru-

biszki.

60. Pua annua L. Pospolicie. Blinstrubiszki.

61. P. nemoraUs L. (var. vulgaris Gaud.) Czsto, zarola. Blin-

62. P trwiahs L. ki. pospolicie. Blinstrubiszki.

66. Briza nndui L. Laki kwane, wzgórza, czsto.

64*. Catabrom aouatica P. B. Rowv. brzegi stawów, rzadko.

Jukojnie.

65. Glycena JiuiUms R. Br. Brzegi stawów, mokre ki, rowy,

pospolicie. Wedug Aschersuna i Giaebnera Svn. II. 1. 446) kioski

maja mie najwyej 2 cm ci lts -,-
. roliiu Bbnstrubiszek (15.

VII. 1911, mai, ki <k> znacznie u-n-ksz,. pr/e-u-tnie 25-3 5 cm

66*. (/. p/icota Fries. wr. /v7n-M/ Lang*? L\ lni ki wprawdzie
óte, ale koski zamiast okoo 1 o cm dug. • wedug Ascb. i Graebn.,

Hegiego i innych . .i teh ni/.-, 3 Bm dugoci, na. Ir- u nasady naj-

niszej gazi wiechy przewanie tylko po 1 - 2 dodatkowe, zawsze

jednokoskowe gazki': Blinstrubiszki (14. VII. 1911). — Koski

rodkowo-europejskicb.
67*. G. nemom li-, Leehrr er [\ rn: • ;- Zródliska. potoki,

rzadko. Jukojnie. Blinstrubiszki.

68. G. o^-.i'!-, Whbg Brzegi staw w. bagniste rzeczki tu

i ówdzie. crwajcie.

69 Ftstuca wina L Wrzosowiska, pastwiska. Pospolicie.

70*. F. rubra L. vnr. ,iu:mt,tn,-h „„ Gaud. Stale w tej postaci:

koski 10— 12 mm dugowi. Laki. ../-sto. Blinstrubiszki.'

71. F. prai trubiwki

?3 jrói itei I. Lak
• p

Bn Tvk

B L K io

76. B i L. Pola |«kc ehu

;v
B. w ,. k

KM L >: ^
7^ r. : ;,.„, .. p J m edz*. P' >

/-.-, ,.. - . Nad
81. Lol ., ulen UtM L Pola

m L. .>.:.*';• nr.k P ; , •:

>H L. • L
'

idz< •',,::
|



spolicie. Blinstrtibiszki. Czrsto jako h. innrea Fries.

* (

.>. C. pmiicfn L Bairna. mokro laki. czsto. Blinstrubiszki

90. C. tesiraria L. Rowv. brzegi stawów, mokre uki. pospo
licie. Blinstrubiszki.

Blinstrubiszki^""' " * "^ * " *' MrJ1 'U 0WM

92*. C. lasiocarpa Ehrh. Torfowiska, rzadko. Blinstrubiszki.

93. C. Airfa L. ki. miedze, pospolicie.

94*. Cypems fiisats h. var. vinscms Kuch. Wybrzea stawów,
rzadko. Dzierany.

95. Scirpu* paluster L Mukre ki. bagna, pospolicie. Blin-

96. >. lacustris L Stawy, czsto. owajcie.
97. ,S silvaticus L. Rowy. mokr.- uki." j- sp-dicie. b. dissUi-

floms S-nder: Blinstrubiszki.

98. Eriophorum polystackyum L. langn.stijoUuw Rth). Mokre
ki. torfowiska, czsto'. Blinstrubiszki.:

99. £ oaginatum L. Torfowiska, rzadziej ni poprz. Blin-

strubiszki.

Araceae.

Lemnaceae.

102. Lenina trisuka L. Stawy, pospolicie. Blinst

103. Lemna minor L. Jak poprz. Blinstrubiszki.

104. Spirodea i Jak poprz. ]

105. luncus hu/oHMs L. Mokrada, torfowiska, rowy, drogi

wilgotne, pospolicie. Blinstrubiszki.

106. 1. Jilifonms L. ki bagniste, czsto. Jukojnie, Blin-

strubiszki.

107. I. effmm L. Bagna, brzegi stawów, pospolicie. Blin-

strubiszki.



108. I. conglomemtus L. Jak poprzedni. Blinstrubiszki.

109. Lian kre ki, pospolicie. Blinstrnbiwki,

110. Luzula pilonu Wiliii. LasY. pospolicie.

111. L. eampests Lam. et DC. s. sir. ki. zarola, pospolicie,

Liliaceae.

112*. Antherims ramosus L Suche zbocza, rzadko. (Belweder

nad Niemnem).
113. Getg .•-.-•

i
\. i. - ..-.. - • spolieie.

114. Maim 5chm. Lasy, pospolicie. Blin-

5*. Poygonatu fjlc nah Ali. Zbocza z zarolan

6. P. rertu-iUa

7. GmwUaria
L8. Pa?-is quad> ;

;;:

Al

Ir

. Zbocza
L. Zaro,

daceae

Orchidaceae.

121. 0/e/> s morw L. Spostrzegany dawniej w Blinsrrubiszkach.

122. 0. u L. Laki bagniste ezst . var. breri al araus

Bchl Jukojnie.
12:-; o. ., L. ki bagniste, czc sto. Blins

In w icie. Kwi r. sran i okazów z obu miejsc \\. ei pir

doln 'licie iw] lak tpi . przK.. nie mr. W<i Rchb.
124. Hnt., i/ri« Rchb. Lasy. zaro a. b. laxijii ra Drej.:

owajcie.
125. £,»/> viis palusris ssto. Juko jnie.

i2n /;,,;, R. Br. Spostrzegana w Blin-

strubiszkaeh

127*. S,o s avis Rich. Spostrzec a dawniej w wier-
k m m gaju w Hi:n>rr biszkach.

Dicoiyledones.

Salicaceae.

12*. S. pe >M/i.i™ L. ki. na czsto.
129. .\ n «7?7*> L K.,.. dróg. nad wodan :. czsto.



137. ('arpinus betnlm L. Lasy. rzadko.

138. Betula wrrueom Bfarh.
'

Lasy, zarosa, pospolicie. Blin-

139*. B. pubcsceus Ehrh. Torfowiska. lasv. pospolicie. Blin-

ubiszki.

140. Alnus glutinosa G. Gaje. laki. moczarv. pospolicie.

141. A. inama DC. Zarola, nad potokami.' pospolicie.

Fagaceae.

142. Cuercus robur L. Lasy. zarola, pospolicie. Blinstrubiszki

.

143. Ulmus campesiris L. Lasy, rzadko.

Cannabinaceae.

144. Hunwtus iupulu* L Zr. >i-t. nad potokami, czsto.

i- -.;-;
^ ,. i

146. U dwe.ri L. .lak poprz. i w lasach, pospolicie. Bli

rubiszki.

Aristolochiaceae.

147. Asarwn Europaeum L. W lasach, pospolicie.

Polygonaceae.

148. Bumez ohtmifoiius L. ki. pospolicie, Blinstrubiszki.

149. B. cmg n ta Hurt Jak poprz.



150.it" eri*
}
;ii* L l k >/;< >krzydlaki tylko z jednym

gruezokiem: f, unical miszki.

161. B. auaticusL. Rowy, mokre ki, czsto. Blinstrubiszki;

wedug nowszych autorów Beck. Ascherson, Hegi. Koeh-Hallier),

maj by „pedunculi florum non articulati", co si na mudzkich
rolinach nie sprawdza, jak to stwierdzi! równie dla flory galicyj-

skiej Dr. Zapaowiez (onsp. fl. Gal. II. 102).

152. R. acetosa L. ki. pospolicie.

153. R. acetosella L. ki. ugory, pospolicie. Blinstrubiszki,

torfowisko. Czsto jako b. angustifolius Koch.
154. Polyijomuh iht^rta L Laki mokre, pospolicie.

155. P. amphibium L. W dwóch formach: a. glandulosum

Sehoenh. odyga >• kwiatostanie pokryta nmczoonokymi wo-
skami, - forma ldowa, na brzegach stawów: Blinstrubiszki. b.

Juk- n v Dzierany
156. R. hipathifolium L. Rowy i pomidzy zboem, pospolicie.

Blinstrubiszki b nideraU Scroslei v / tratom Aach.) o pdach

"

! 57. / - ..

158. P. hydropiper L. Rowy, mokre ki. brzegi stawów, po-

spolicie.

159*. P. mie Schrank. Jak poprz. ale rzadziej, czsto z nim
mieszany. Blinstrubiszki.

160. R. minus Huds. Mokre ki. iwy. ezestn. Blinstrubiszki.

b procmtihtn* Win- \ -,.. licznych, drobnych,
pokadajcych sie odykach, z limi 1-4 cm du?. Forma ana-

logiczna zP. hpathifo/him t. rwlrra!. iako wynik podobnych wa-
runk.'.w bytu. U -r "r, . i/rz^ wyschego tor-

rtawku.

161. P. twiculare L. Koo domów, przv drozach wszdzie po-

spolity, b. procwnbens Gilib. I ie b. drobne;



166. Lh. rulnnm L. Uorrudy, <v..^t.. Rmstrubiszki.
1 6 t

.
Atri[>li >• hjt/tiuh! L. ></> •ft<ni--t' -ohow Sm Ogrody no-

eie. Blinstrubiszki.

Amarantaceae.

168. Aibersia blitum Ktb. Ogrody. Blinstrubiszki.

Caryophyllaceae silenoideae.

< flota Sm). Pola. suche ki,
fóete. BHiwtrabiazki, Jakojnie.

170. \'isrtt ri„ iW^//.s-l?u,;i,|. ksj<in .C7.nest<.ki.«arolb Jiikojnie.

171. Melandryum album Geke. .1/ pratenst RoehL). Pola, przy-
i. nn>p ( .licie. Blin-rrubiszk
172* J/ ,-////;«/« Geke. :J/. ,7/ r,>^ Ruchl... Wilgotne i.-iki. za-

. r.'..lliska. <•/*>:,, .luk.-jni.-. I ! i
- n ^r r ^ bi-/.k i . \V>r ,i k <mk'.w

zki, Wiudukle.

Caryophyllaceae alsinoideae

s&ma media L. Role, i
-

dziej. Blinstrubiszki. (Porówn. ZapaJoi

fcrfosfea L Las



183. Spergula uruen*is L. <var. vnlqaris Boenng.). Pola, pospo-

Biinstrubiszki.

Paronychiaceae.

184. Herniaria glabra L. var. micrantha Zapal (Consp. fl. Gal.

(8 c). Pola, przydroa, czsto. Jukojnie.

18Ó. Schratithu* perennh L. P-Ia, przydroa. piaski, czsto,

itrubiszki. Jukojnie.

Nymphaeaceae.

18o. Symphaeu nlha L 8. lai. Po stawach, pospolicie.

187, S'i.phnr fut-uiH Sra. W rzeczkach bagnistych, rzadziej.

Ceratophyllaceae.

Ranunculaceae.

189. CYtótóa palustru L. Mokre ki, pospolicie.

190. / : . ale rzadziej.

191. tsopyrum i L. Zbocza aarose.

192. btlphinium <'on*oli<a L. W z.mu. pospolici.;.

193. Jcta sowita L. Zbocza zarose, rzadko.

194. Thauytrur, a^df^iroHnm L Laki. / ir la. Bohom..}

195. 7'. nwjil-tt r
,j n , ty, L .-,,,• ,fnlH-' -t., Ki,. ' raili/. M

sto. Licie spodem p mymi wosk
: > •. A-.ijcie.

19o. //.,...-, •/ v> ,,., ;.; i, ;/ a r. >i.i. ..,.-.. p^policie.
:.-: / -

198. Anemaru tilvestria I.
- > koo Dzie

200. A. ranvm.-uloidK.-i L. .Jak j. ,pr/... ahj rzadziej.

201* .%o.?«r«s mimwu, L. Da « nie i po po.

obficie.



ti. Gal II. 250:

204. H fli

pkajce, fonu
Hinstnibiszki.

208. R. repem L. ki. pospolicie. Pydv sabo, odstaico owo
». Blinstrubiszki.

209. /i
1

. «*/,-/™MM .9 L. ki.
21* t. /,'. ,v,-J,,-^^ I, .Mokre laki, rowy, brzegi wód. Rolin;

\. do 15—20 cm wysck,. "dpi.wi.-tda >b. d/mimitus Zapa."

Papaveraceae.
>tv/.-' L. Spostrz-gaiiy niesrtiyi po poach kolo

Fumariaceae.

214. Corydalu solida Sm. Zarola, pospolicie. *

215. Funnoi-i. oftichiali* L. Po .^rodach i polach, cz.-t... Riin-

ibiszki.

Cruciferae.

21b' t,. ,,;,/ <i \\.--H , P.h^.t Pi .=>-'. .-.k

?/.>.,.*„ N.-ii,-.: Biins-rubiszki.

217. B pulustns Besser. Brzegi strumieni, rowy. bagna, czsto.

^218. Girdamint praenMs L. ki mokre, pospoieie. Blin-

2 lit ( omora L. wir. fcrto W. et C4rab. Rowy, ki mokre,

220 K • ,f.Wallr.).
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221. Sisymbrimn sophia L. Pola, przydroa. pospolicie. Blin-

strubiszki.

222. Stenophragma Thalianutn Celak. Pola, pospolicie. Blin-

strubiszki.

223. Alliarm <r p >w>]i> An.liv.<-i. /..mla. czsto.

224. Ert/s les L. Pola. ogrody, czsto. Bin-
strubiszki.

225*. Brassica nigra Koch. Pola. rzadko. Blinstrubiszki.

226. Sinapis arvensis L. Pola gliniaste, pospolicie.

227. Berteroa wierna DC. Przydroa. zarola. Widukle.

228. Canidhia nitra Cr V i • w<ród im pospolicie.

229. Thlaspi ,uv,nse L Pnia. pospolicie.

230. Erophda centa l[ev. Jak poprz.

231. Cap& Mneb. Pospolicie. Dugo uszezy-

nek prawie dwa razy wiksza od ich szerokoci w wierzchoku:
f. typka Beck. (Formy tej nie spostrzegaem w okolicach Kra-
kowa). Daer rii f. integi foUa Schlecbt

232. Caleile war U nr a Spój). Nad morzem (Poga).
233. Rapham s rapltanistrum L. Pola piaszczyste. |

..snolicie.

Jukojnie.

Droseraceae.
234. Drosera rotundifolia L. Torfowiska, pospolicie. Blinstru-

biszki. Jawniszki.

Crassulaceae.

235. Sedum »aximum Sut. Przydroa. soneczne zbo 3 za. Blin-

strubiszki.

236. S. acre L. Piaszczyste, jaowe grunta, pospolic ie. Blin-

strubiszki.

237. Sempertivum soboliferum Sima. Piaski na omen

Saxifragaceae.

238. Stadfra ja granulatu L ki. torfowiska, cz to. Blin-

strubiszki.

239. Chrysos tlemutn alternifolium L. Zarola wilg otne, po-

spolicie.

240. Parnass Mokre ki, torfowiska. Blinstru-

biszki. Jawniszki,

241. Ribes g> ossidwia L. var. ndgare Jancz. Po lasacl i wsiach.

Blinstrubiszki. zdz
242* R. alp num L. Zarola. Blinstrubiszki; zbocza nad Os.
243. R. rubr im L. var. Scandicum Jancz. Zarola i gaje wi-

gotne, czsto. Blin

244. R. mgr mi L. Mokrada, nad rzekami. ••/.-! .



Rosaceae.

245. Pruuus spinosa L. Spostrzegana dawniej. (Belweder

25'2. ff. plhatus Wh (U. n-uhc*,,* I. La--.. zarola coraz
czciej KHnstrubiszki: -a] lutoeki.

253. i?. Afciew L Lasy, czsto.

254. R. saxatilis L. Jak poprz.

- >> i. _T * r.-iszk-i". ...M( n.szka u
. Torfowiska,

rzadko. Jawniszki, Meszkakulnie.
256 Fnujn.n, v,,-ru L L.^. /u -

258. /W, ,////„ I / „' ,/ L Pr/ di a' lasv, zarc:>la % pospolicie.

Jukoinie. f. sejt nwtn .\Iever. Licie pokryte 'z wierzeku dugimi
pr/\.-_-.J4.'-\n:, w}, -„ni: ' H! :-:•-
Widukle.

ioccm Focke:

259. P. anurma L. var. discolor Walr. Ified

Blinstrubiszki.
'

260. P. hests Necker. Lasv. m, kr. laki. p

strubiszki.

261. Alchimila miga* L. Laki. zarola, po

spolicie. Blin-

sp,licie. Blin-

262". S'u t ijvl> ',•>> um s L L-.ki m >kiv. i spolicie.

264. Y/U, ™„;,/<i L. w/'. ^w^i* Baker. Zarola, wzgórza, przy

potach, czsto Blinstrabisaki

265. k Vil\ Zarola, rzadko.

266. /V«>- mahts L.*Lasv. czsto.

267. &**«* aucupaa L. Jak poprz.

Leguminosae.

269 J--//, - be wzgórza. Blinstrubiszki.

270. Mulh-m/n t'.d-tta\. ;i iwuU*,,* B.-s ? er , Przy droga

. - ::•;..: ;•;:

271. J/. hi^ii.l.t L ;...» / - - \-h. Laki. koo row<



272 Melilotus albus Des
i

w7'! rza, su<2he ki. c:zsto.m Trifolium prm Schreb. ki, po sp<

licu: Biiostrubiszki.

274* T. aty«sfre L . Gówki poj.^Iyiiczc , (f. moNosi

lub po dw , W^-r/, , zsto.

275. * sub,ipec. fie Jacq.' Zar

Biii strubiszki.

276. !f. awense L. Pola, pospousie. Bliiistrubiszki

277. T. montanuw L.
t
ki -«..;10. lasx-. w-/i:.'r/..

,*. pospol :

CI

Blin

Bec;. BI a

278.

zki. Licie es

strubiszki.

7
7

. rq*H* L. 1

:sto spodem

pospolic

*. glabre.<

T. hihridinn l • >tne i mokr« sto.

280. T. agraum I,. (Tj •. strepens Cr. — TV. ajow>» Po]k ie. Blin ki. Juk. ii

rtfc Lom comicuh itHfi l .. ki. pu.pol icio. Blilis

Blinstrubiszki.

288. T: villosa Roth. W zbó
kwiatem. Blin strubiszki.

289. T. sepiww L Zarosa. Is

Jukojnie.

290. V. satwa L Pola, wród /J

291*. V. segetali* Thuill. ki.
292. Lathums silreshr L. f. oA/o

Jukoinie.

293. L. pratemis L. var. gfcikfi



holoporphyireum Krause?}. W Polsce zdaje si wycznie w tej

Przydroa, pola. kole domów. j»'sjm di<-ie. BlinstrubiszkL

Oxalidaceae.

300. <>xaU< <t<-eto$tUn L. L:isv. pospolicie.

Polygalaceae.

301.

strubiszki.

}\ihiqnla ruhi.nh [.. Wz-ór/a. l.-jki. lasy. pospolicie. Blin-

Niekiedy jako f. rosulata Fries.

Euphorbiaceae.

pereunis L. Zbocza zarose, czsto. Blin-

"' L Ogn iv. pola czst B

302. Mercurialis peretmii L. Zl

Callitrichaceae.

304. Callitriche terna L. ilokre ki. torfowiska, rowy, stawy
y

pospolita w nastpujcych formach: a. strilata Hoppe. Licie prze-

wrotnie jajowate, owoce dusze ni szersze, z wzkim rbkiem.
Dzierany. brzeg stawu. Blinstrubiszki. b. caespitosa Schultz. Forma
wyschnitego stawku torfowego, o liciach prawie równowzkich

T

owockach jak u poprzedniej, twom _'•.-• ks ki Meszkakulnie.

' Hoppe. Forma o pdach wyduonych, pogronych
w wodzie, liciach wszystkich równowzkieh; nie owocuje. Blin-

Celastraceae.

>iszki.

Aceraceae.

306. Acer patanoides L. Lasy. wsie. czsto.

Balsaminaceae.



Rhamnaceae.

308. Rhamnus frangida L. Lasy, zarola, po<

Tiliaceae.

309. 7%a cordate Mili. Czsto.

Malvaceae.

Hypericaceae.

311. Hypn-i -'ni> p>-rfo> -atutu L. Wzgórza, zbacza, czsto. Kie-

lichy wprawdzie prawie tak dugie jak supki, ale licie nie równo-

wzkie. przeto nie var. Faonense Schr. Blinstrubiszki. Billewicze.

312. H uundrangulnm L. Jak poprz. Blinstrubiszki.

Cistaceae.

313. Helianthemnm milgare G. Wzgórza, czsto.

Violaceae.

314*. Mola uliginosa Schrad. Bagna, torfowiska, mokre lasy.

pospolicie. Blinstrubiszki.

315. V hh-tn L Wzgórza zarose, czsto.
316. V, odorata L. ki, gaje. czsto.
317. V. Riviniana Rchb. Lisy. zarola, czsto. Blinstrubiszki.

318. V. tra-olor L. var, ari^n.<i-< Murr. Role. pola. pospolicie.

Blinstrubiszki.

Thymelaeaceae.

319. Daphm mtzereum L. Zarola, lasy.

-.
"

'
•

' . :.
i _

.

'



Onotheraceae.

Blinstrubiszki. Szwendrw
323. Epilobiun, hhsuum L. Stale jaku a. vulgare Hai

Bagna. Blinstrubiszki. Juk-dnie
324. E pitrvirfon<»> Schr-b. Il.-na. Blinstrubiszki
325. E. numtunum L. Zarola, pospolicie. Blinstrubiszki
32o* /;. romm Schreb. M< kre tak,, rzadko. Blinstrnfc
327. /•;. ;w/^/v L H ltr I1:l . ,, sin,!,, !,-. Blinstrubiszki.
328. Onothtra hinuns L. Widukle. na cmentarzu.
329*. Cfraim intn-medm Ehrh. Lasy. zarola, rzadko.

strubiszki.

330. C. afjptna L. Jak poprz. Blinstrubiszki: gaj otocki.

Halorrhagidaceae.

331. Mt/riophiflhm spicatum L Stawy, rzeki bagniste, p

Hippuridaceae.

332. Hippuris mdgas L. Spostrzegana

Araliaceae.

Umbelliferae.

u L. Rowy, brzegi stawów, czsto-.

podagraria L. Oirr=dv. zarosa, czsto.

L. ki, przydroa. pospolicie.

L. ki. suche wzgórza, pospolicie.

339. Oencm -

340.

341. Se» li

342*. $&*
:ojnie.

343 Jngei

^i
-k
Blia-

lasy. CZSt,. Blinstr bisski,

zarola.. czste Blin-



344. Peuredattiim ono.<t/i»ow Moench. ki. wzgórza suche.

czsto. Bli istrubiszki.

345. P. pahtsre Moeeh. Bagna, torfowiska, czsto. Jukojnie.

346. Toriis rubella Moench (T. anthriscus Gmel.). Zarola, po-

spolicie. B instrubiszki.

347. <'h)e.rrq,hijlhnn aromatiatw L. Zarola, lasv, pospolicie.

Blinstrubiszki, Biilewicze.

Pirolaceae.

348. Pirola roiundifoUa L Lasv. Blinstrubiszki.

349. /'. indora L. Jak poprz.
"

Ericaceae.

350. Ltduiti ptdustrt L. Torfowisku, czsto. Jawniszki.

351. Yarchiinni myrtUhis L Lasy. pospolicie.

352. 1". itiicjiitostau L 'I' rf,wi>ka czsto.

353. V. citts idara L. Lasy. wrzosowiska. t> r owiska, pospolicie.

Blinstrubi zki. Poupie.

354. V. oxycoccos L Torfowiska, czsto. Blinstrubiszki.

355. Andromeda puiiih.din L Jak p..|.rz Blinstrubiszki.

356. Calluna vugarts Saiisb. Lasv. wrzosowiska, torfowiska.

iw. ^r/flóra Neilr.: Blinstrubiszki. P upie, Jukojnie (tu

te z biat F» kwiatem); *«* *tr^ Gray: Blinstrubiszki.

Primulaceae.

357. Atlarmlh* mrPt)-->< 1. I>.iu:i -• -• j'iiiv po polach.

358. Trh'„Uilk Europom L L:.sv. pospolicie.

359. Naumburgia th; >.-.' W > '

f , -r. .. '/* *r Hlinstrubiszki.

360. L.,<„,:.,. hi., mi,,,,,,, L L.k kr.-. /. i'r ~hi. lasv. czsto.

zki.

361. L. ^Mw/ww/flW/ L Rowv. mokre laki, pospolicie. Blin-

«trun 7ki Galkajne.
362. /V/i/m//./ .-;,,, .1, , \V/_ ,-,.. r/adk Jukonie.

Hbrtórt^ />/i/»/s/W* L. Stawy, rowy, rzadko. Bolcze. tu

forma ld ,wa na wvschlem bagnie.

Oleaceae.

364 Eraxinns tjcol.sior L Lasy bagniste ub wilgotne, czsto.



Gentianaceae.

365. Mtnyunthe* trifoliata L. Ba«;nu. pospolicie Blin^rruhi.-

366*. Gtiitima i„uun, lm a^h. L L-,'ki in-kri". cz^to. F

rubiszki.

Asclepiadaceae.

Convolvulaceae.

Polemoniaceae.

Borraginaceae.

-rrubi^ki.

380. Menta arvenms L s amp.
prawdopodobnie M. palustris Muench: I

381* M. Ausrnaca Bost? Liciem

stpnych mi zbiorów me mog tej ro
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382. Lycopus Europaeas L. Wszdzie jako v<o\ pubescens Ben-

tham. Rowy. brzegi stawów. Blinstrubiszki. Jawniszki.

383. Thymus :hawaa./r,/, Fries. odyga zwykle silnie rozga-

ziona. Wzgórza, zarola, pr/.ydroa, pospolicie. Blinstrubiszki,

384. Calammtha acinos Clairv. Jak poprz. Blinstrubiszki.

Jukojnie.

385. CUn ebocza, czsto. Blinstru-

biszki. Jukojnie.

386. Xepeta cataria L. Kolo zabudowa. Blinstrubiszki.

387. Nepeta glechoma Benth. Pospolicie.

388. Lamium .mpUtimuU L R ,le. posp licie. Blinstrubiszki.

389. L. purpnreum L. Jak poprz. Blinstrubiszki.

390. L. maculatum L mr. tmncaum (L.) Beck. Rzadko.
Jukojnie.

393. Galeop*i>: ktrahit L 1' la. w-.ry. posn li ..- Blinstrubiszki.

394. £. s/^r/o,,, M :i. Z-u\>la. Blmstrubiszki.

395. StacM pa/w-s^r L. Pola. role. czsto. Blinstrubiszki.

396. 6'. 6«to»ifa Benth. Zarola, wzgórza. Blinstrubiszki, o-
wajcie.

397. Leonhmis cardiaw L Zarosa, podwórza, ogrody, czsto.

odyga t\ k na ki iw i/ .
' -

i sp leni tubo owosione, —
przejcie do mir. Lithuanim* Paczoski (1896). Blinstrubiszki.

398. Srutr/i.i-i-!
;
h/^!.:»om Lak; m.»kre lasy. czsto. Blin-

strubiszki.

399. Brunella vulgarh L. Pospolicie. Blinstrubiszki.

400. JlJm^o reptans L. ki. zarola, czsto. Nitki prcików
•

'*"! s >ne r' i^-,'t»ion Beck: Jukojnie.

Solanaceae.

401.

4«.J - \vd-n,.„m L. Zar-la. nad wod mi, pospol

sto. Blin-

cie. Blin-

404.

Hyosojamus niner L. Kolo domów.
ZA/te™ «/ramomni L. rednik nad

Scrophulariaceae.

.
405

406 ':.:t;;xrr;:!^
Za
tt;:^' .la. f*z*t<

Jukojnie-

. Blinstru-



iy. Feroniea sei tte/laa L. Bagm
0*. V. parmuh tria Poit. et Toi

• osiona. Niskie.ki. Blinstrub

ska, rzadko. Meszk

sejsto. Blinstrntnasl

lina gsto gruczo
tunek ten widziae

brzegich. Jukojnie.

412. i', beccahunga L. Jak poprz. Blinstrubiszki.

413. r. chamaedrys L. f sttnosepala Beck o dziakach równo-
wzkolancetowcitveh. Laki. piwdroa. pospolicie. Blinstrubiszki.

414. T. of/icinais L Lasy. posp nicie. Kwiat -stan zazwyczaj
tylko w kacie jednego licia: t. subapiatta Kittel. Blinstrubiszki.

415. V. longifol.a L Mokre laki." Bohomoy. Szwendry.
416. V. spicata L. Dawniej spostrzegana w lesie sosnowym

nad Niemnem.
417. V. srrp,/lliro/ia L Pola. pospolicie. Blinstrubiszki. f. tenrtla

(Ali, otoki. w^chie i.,u-n..

418. r. arttnsis L. Pola. pospolicie. Blinstrubiszki.

419. Odontites rubra Gilib. Pola. ki. pospolicie. Blinsrrubi-zki.

420*. Euphrasia brevipila Burnat ei Gre ni W- rtstein, Monogr.

p. 109). Blinstrubiszki.

422 .-!/ fon U< nhibrr lH. (A. motor W. et Gr .). ki
posp :.lieie ubis

423 P«i /,V//, :. Ba gna. pospol icie. Blinstrubiszki

Gali Jqb
'

424« . P >i um Carolhu.m L Zarola w . •owiska

rzadko. Jawni

t

raki

425 .!/./nwp >,.,! m cfnfatnn i L. Zarola, ki, ,
rzadko. >,rwendry

426. .V. mm L. Zarola. '\ ' ":
icie. Blinst

Juk jnie.

Utriculariaceae.

428. Utriculaa tugaris L. Stawy, ez
429*. U. minor L. Stawy. rowy. b. rza

dzawee torfowiska.



Orobanchaceae.

430. Lathraea squamaria L. Lasy, zarola, czsto.

Plantaginaceae.

431. Plantago maior L. Pospolicie jak i nastpne. Blinstrubiszki.

432. R media L. Blinstrubiszki.

433. R lanceolata L. Blinstrubiszki.

Rubiaceae.

434. Galium aparine L. Ogrody, pospolicie. Blinstrubiszki.

435. G. u/fginósum L. ki. bagna, pospolicie. Blinstrubiszki.

436. G. palttsre L ki. bagna, rowv, pospolicie. Formy:
a. typicum Beck. gadka, o liciach prawie równ. -wakich; Blinstru-

biszki. b. braehyphyllum Opiz. o liciach przewrotnie jajowatych;

Blinstrubiszki. c* tlonaahan Presl. Pdy wyduone, licie wielkie,

p.dunu-lancKowate; Blinstrubiszki.

437. G. boreale L. Zarola, ki. czsto. owajcie.
438. G. venn» L i unin<*tissimu» Wallr. Zarola. W id u kle.

439. G. walhtao L. *»%>. -r. r ,/,„ Hmis Zarosa, ki. pospo-

licie. Blinstrubiszki.

Caprifoliaceae.

440. Vibm
441. Lonh

r/<M»H opulus L. Zarola, pospolicie.

'/•'i • >/ :>-'ttion L. Jak poprz.

Adoxaceae.

442. Adoxa moaekeUma L. Lasy. pospolicie.

Valerianaceae.

443. Fato
Jukojnie. Gaka

v'fl«fl ojchuriis L. i.v. s/r.i ki podmoke, zarola.

.jcie.

Dipsacaceae.

444. Kmutia arwnm onlt Wzgórza, przydroa. lasy. Czsto
w f. glandulosa Fmei. - z wioskami jruezo-

ononvmi. Blinstrubiszki .

445. turci,,, rrat>„~» M.-.-m-h W ,!« oh rynnach po kach
i lasach czsto: t. glahratu 1'etern . f /? .»/>,. 'V:> nu. Obie w Blin-

fttrubis/.kaeh.

446. &afrjo,Y o,-W* ., , L. \Y/j za,
}
rzv.ir za. -zsto. Widukle.



Cucurbitaceae.

447. Bryouhi alba L. Blinstrubiszki. nie dziko, dawnii

Campanulaceae.
448. ladom wantami L. Wigórw, preydroia. Blinstru

449* Campamda rotundifolia L par.) iolttitialis K
Oka/.v odpowiada:* w zupelno-o .„dsowi Wohiiartha w t

Halliera Syn. iDeutsch. u Schulz. FL r, ed III. 190:'.. p.

3 raay tak dugie. anksminiszki."
450 ('. trurhdium L Znania, wzgórza, czsto. Blmstru

.ukuj nie.

451. r. lati/olia L. Zarola, mokre ki. rzadko. Holu

452. (
'. -putni L. ki. pospolicie. Blinstrubiszki. rur.

cau/ut Beck rzadziej, tame.

nagich cinrarpa Kir., h szczecinami p..krvrvch i'. <h<sy<nrpa

454. C «?/™V«ri« L. Zaroli
455*. C./armosa Rochel. Sb

. ,i-- i
i _ j .' ink : v.

j
!.

dolne o,e,e maja. olaszk u nasady serc wat. ale

Composita

457. .<-.- annabinum L. f )Mfel 1 : \Beck. Wilgotne

458. >v i aurea L. Las; la, p
)spolicie. lin-

L. Pola. wz< •za. p *P 1 icie. Wwbory,
Juk. i nie.'

'

460. E. Ganadet Blinstrubiszki.

« L. Pola. czs Bit nsrraoi szki.

mea G. Lasy,
*
.!o .. pospolicie.

463. 'r •

,•,..'.
. <Uvaticwn L. Z' >la, porb;r, czsto. Blin-

464." m L. Bagna, torfo tri ska. rowy, ezsto. Meszka-

kulnie. Bli



465. HeUrhnismu artnarhim DC. Wzgórza, zarola. cz:
Vidukle.

466. Bidt t>«trf[.«rt;tii.<L Ragm. rowv.posi licie. Blinstrubisj

467. £. m«««<s L. Jak poprz. Blinstrubiszki f rad/ans D
kwiatami jczy<*zki.\vvmi. tame.

468. Aehilta mile/oUuw L. Pospolicie.

469. Leucanthiwutn vnl>/nre Lam. ki. zarola, pospolii

ilinstrubiszki.

470. Anhemis cotula L. Przy drogach, pospolicie.

471. Ck Ben . Zar a, rzadko. Widul
472. Ch. inodorum L. Pola, role, pospolicie! Blinstrubiszki.

473. ( r Przy drogach, w ogrodach.

474. Aii' mi ta v"',i,i,t- L Zai la p ^policie.

475. A. al,<inthnnn L. Zbocza. Dwoi-', naprzeciw Plembor
476. ,1. cmut^tri* L. Wzgórza, czsto.
477. /r/,-/br^ L. Zbo.-za gliniasto. |

oOirhn,/is Much Ha-niste laki.

M/ry/t;-/.* L. Pospolicie. Rlinstrubu;zki.'

"

Blinstirubiszki

>NUy L. R«nvv. bagna, rzadko. S:

f/iWmi/i* Ali. Przydroa. podw7™
At

liptf*

fosa Lam.
"'«'» Scop. Przydroa,

F
wspulici.5. Blin

?«»* Scop. ki mokre, czsto. J

Ali Pastwiska. Sujany.

fukojnie
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498*. Picris hieracioides.L. var. ruderalis Schmidt. Wzgórza,
przydroa. czsto. Jukojnie,

499. Scorzonera humilu L. --wendry.
500. Tarcracum oflin nule Wigg. Przvdma. pospolicie":

501. Lactuca muralis Fres. Lasv. /ay.»i;i. p golicie. Blinstru-
biszki.

502. Sonchus htoisH. Pula. czsto, f. uUgittosus MB. odyga
w górnej czei ki Blinstrnbisski

503. & oleracem L. Podwórza, czsto.
504*. Cn?/j?'.s biennis L. rar. //'. Besser. Pospolicie

w tej postaci po Lakach, pniach, zarolach. Jukojnie.

505. C. tectontm L. Pola, czsto. Blinstrubiszki.

szk. Po ciec

odrastajn w jesieni 2

1-3 -Oi kwiatowe; t,

Addenda.

W czasie druku n k 1 Blinrtra-

dszek i dalszvrh ob. lic dwie sosny:

16. Pinus silwstris L. mr. gibba Christ. Odmiana ta ronie

16 a.* P. unntHtta Ant vm rok >.!>> Uit 1 «>-W» ' 11 rtiff

V prowadzona pr/rd laty w kultur.-i.-h Ufnych, u G



Grzyby, zebrane w Tatrach, Beskidzie
Zachodnim i na Pogórzu.

Pud al

Dr. Kazimierz Rouppert.

Otrzymawszy w roku 1909-tvm zasiek od Komisyi fizyogra-

ficznej Akademii 'Umiejtnoci w Krakowie, zbit-mcm "grzyby na

obszarze wymieni >u\ m .. n:i akn j ni j-ze^o spisu.

Nad poznaniem grzybów tatrzaskich pracowao w ciga
ubiegego stuleci , wielu mykolo^w. szeze-mim w.-derskich: Baum-
ler, Bresadola. Endlieher. <>re,cbik/ Hazslinszky,
Hoilos. Boluby. lstyanffi G.. K a 1 c h b r e n n er. Linhart
Lorka. Lumnitzer. Rehm. Sc b 1 ;wl . S c h u 1 z er von Mug-
SC ° b

pa
r

x\7
""'."'

je jednak w romie Il-^m u iz\bv str. 123." czyni to bardzo po-
: dla Tatr me poia e nic -odne- . "uwa-i.

W spisit Alek.san.ira Zawadzkie.ru [SoW v. wydanym
%e Wr et\w u ' , / r, _r -,.•_,. , zbieranych w Ga-

licyi i na Bukowinie, a wic i w K iro ' L: r; :
;
.*ktbm tu - oczy-

;

„My, -.tle



ków tatrzaskich trufli, zbiera
Bronisaw Pawle ws ki

(iwucnie (Jhoirowtjcts mnuuulni
Adam W o dzicz ko. poda

tycS |

\\%

Gresdbika;
i reglami i na Gubaówce
;zechwmt 1901);
ów grzybów z Tatr. doatar-

czó iv eh mu przez A. J mu
i 1'thrnii, Zoprif (Kosmos 1911

W Beskidzie Zacho*
rbie i okoo Czarnego Dunaje
w Sdeezyznie. Namys o ws
nowie. W odzie z ko "w ok. ,

dc;

s

N riteofa (Sylwan 1910)

pali grzvb v: Krupa w Po-
v w Rabce. Miezyski
Inach, Stecki w Rym*
wreszcie kou Winiowej.

gatunków w .Rdzach" Ra
ego i ..Ascomycetes Lojkani u

Jako pocztkujcy mykol g, zebraem na Pogórzu zaehodnio-
karpackiem w roku 1907 " 32 gatunków, w tern 25 z Czasawia
(Spraw. K. F. 1908). Nie mam tu poprzedników w dziale grzybów,
jawnopciowe za zbierali: lekarz Biakowski, Krupa, Raci-
borski, Rogalski. Wooszczak.

Obecnie uzupeniam zbiór grzybów z tej okolicy (powiat wie-

licki', podajc 13* gatunków. Naiwiccrj zebraem z nastpujcych
stanowisk *Czasaw. dwór, 260 m' nad poz. morza; Tuszyna. 434 m;
Czaslawiee. 392 m. Z Beskidu podaj najmniej, bo 11 gatunków,
z Tatr za 162 gatunfc mu 253 numerów.

Polskich prac o florze grzybów' Karpat VYsch< dnich mamy
niewiele: Krupa zbiera! gr*vl -!::ch. TV (Go-

szcz a k wg r :.a Czarnej Horze zbierali : Chmi e-

lewski. Huppenthal. Namysowski. Raciborski, Za-

lewski. Z widowca poda Fedorowicz 2 gatunki Gymnotpo-

mwjium. wreszei< ja ; daem 50 gatunków z Karpat bukowi-
skich (grapa Rareu i Poeana Stampi)

Z porównania sta: -. zbieranych przeze

mnie w Tatrach, a przez Chmielewskiego na Czarnej Horze, wy-

przewidzenia. e stanowiska tatrzaskii s od czarnohorskich

X :. - .-
.

- ' \ •- :- .i ,T.-

czewskiego w Krakowie, póniej w pracowni Prof. Adama

: . > _ .' '-' F :

'

: . :', ' - -

Pobvt w Tatrach umoliwi! n z^awiu
za t -cinni . : Pr :'.

;

r. i B :

; . i
. /. .

"-.:. w - -Ha mej pracy

skadam tu po i wymienionym Osobom serdeczne

podzikowanie.

We Lwowie, u> listopad™ 1911 r.



Tatry: Cza,,-, Hor. I

Crow //ces apiosporus
C,„w. Wierch, 2!00 I Szpyci 1900 i|2O0

Pucdnia Soldanellae
Pyszniaska przecz 1789 Poyewska 1430 M

na Homogyne alpinn
Rohacz Ostry 2050 Pop Iwan 1870 180

Mtlampsora alpina
na Salh herbacea, retusa^

Kohatka 2290 j-

i ialieinum \\

na Salix retusa
Byszcz-Byatra 2200 jj Pop Iwan 2000 j

200

Lachnellula chrysophthal-
1

i

Czerwone Wierchy 1900 Dancerz 1500 400

JtJn*
|

Byszcz 2150 Pielr„sl800 (1350

Myxomycetes.

1. Lycogala epidendron Bux. Na bramie wozowni w Czasa-

wiu V 08. zb. K. Jasinicki; na pniu w szkóce lenej opodal ujcia

doi. Lejowej 14 IX 09.

2. Leoearpu ag is S sl &Ta gaizc .i i a i w poskach,
Czasaw, debrz na Tuszynie I 09; na mchu, doi. Roztoki VJII 09.

Phycomycetes.



Zygomycetes.

7. Piloboltt.* n'istalitins Tode. Na mie
w lesie I. 09.

8. R Khinii v. Tieg. var. sp/nu m.poru
doi. Chochoowska IX 09.

Czasaw. na Tuszynie E

Sasidiomycetes.

Ustilagineae.

10. Cs/luyo Auenae Rostr. W supkach .-l<*«u .<otiva: U/.a.-iaw

VIII 08; Kocielisko VIII 09, Zakopane VIII 09, Pod Bask-
Przybylina 13 \ III 10, koo leniczówki w Zazadniej przv gocica
do Morskiego Oka VIII 11.

11. U. lew Magn. W supkach Jwaw satfra: Czasaw VIII 11;
Antoówka IX 09. Pod Bask-Przybylina 13 VIII 10.

12. U. Tritici Jensen. W supkach Tritium satimm : Cza-

saw. na Czasawcu VIII 08.

13. U. nuda Kell. et Sw. W supkach Hordtum satwum: Pod
Bask- Przvbvlina 13 VIII 10.

14. U. Maydis Tul. W supkach Zea Mays: Cz>

dworski VIII 08. rzadko.

15. Anthracoidea Cwici* Bref. W
VIII 08 zb. Prof. A. Maurizio.

16. Tilletin Intin Winter W siu k

Czasaw. na Czasawcu VIII 08

17. Vrocy*i.* A,ie»><,nts Winter. W i
-

Czasaw. w olszynie nad Krzyworzek IV 11.

18 Entybwi <n\>:<.;i<rii S..-1-.r -k W i *i/h>ph>jtun- 'ifrinnL;

Czasaw, sad dworski VIII 10.

19 E. Wh.t.r Lii. hart W i
'«»inaCzer-

wonveh Wierchach: Krzesanica 17 IX 09 ipse legi... Rzedj

15 VIII 09 / 09 zielnik

W. Szafera). N ., v /v-v .• ,*1. •« .hi: tk -
. .\ / -:-d . ^r d i / 1> -

i wvda w _ E J 6, ras w Rabenhorsta „Fungi

- :.- ..-:. .:
" • '

-•:,
.

(Schellenberg 1911). W ' ita biol.-bot.

odnalazem ten grzyb take w 1. D. ilatum, zbierany przez K.

v doi. Strysk VIII 11.



Uredineae.

20. Uromyces Fieariae Winter. II, III na 1. Firaria vema:

21. U. Fabae Schroet. II na 1. Vicia Fuba : Czasaw, ogród

dworski VII— IX 08; ani razu nie udao mi si znale teleutospor,

nawet w pónej jesieni

22. U. Cacaliae Unger. III na 1. AdenostyUs alhifrons: doi.

Niewcyrka VIII 09.

23. U apiosporus Hazsi. III na 1. Prknula minima: Rako
VIII 09. Czerwony Wierchy 17 IX 09.

24 U. Rumicis Winter. II, III na 1. Rumex acetosa: Czasaw
1 IX 11.

25 U. YeraH Schroet, I na 1. Adenostyles aibi/rmu: doi.

Koprowa, Niewcyrka VIII 09; II, III na 1 \Vndmm IMUunim:
dul. Zimnej Wody VIII 09, doi. Starolena VIII 09. Ciemne Smre-

czyny VIII 11. Szkaradny leb na Krzywaniu VIII 11.

"26. U. Poae Rab. S, I na 1. Fiearta verna: Czasaw IV 11.

27. Puccbua Culthat Link. II. 111 na i. (aithn palustris: Za-

kopane, w lasku przv drodze Kunie IX 10. Kocielisko nad Cich
Wod VIII U. doi. Stryska VIII 11. <Jr/Yi,..wiec VIII 11. doi.

Maej ki VIII 11. doi. Lejowa VIII 09, regiel miedzy ujciami

dolin Lejowej i Chochoowskiej (2 stanowiska) IX 11, doi Cho-

choowska, przy gocicu i nad ródem IX 11, doi. Zuberska

VIII 09. Pori | VIII 10, Tr/.v róda pod Krzy-

waniem VIII 11. doi. Koprowa VIII 11; razem 14 stanowisk

w Tatrach. lvbra. Porbka VIII 11: Czasaw. o 2 ród dworski nad

mynówk i 2 stanowiska na Btokaei Tus/.vnv w dole VIII 11.

28 P. Zopjii Winter II. III na .. <althn pnhirts pod reglami

9 IX 09. doi. Jfaej ki VIII. 11, Kocielisko nad potokiem

z Maej ki VIII 09, Szkaradny leb na Krzywaniu VIII 11:

Czasaw, w gbi debrzy na Tuszynie 2 stanowiska VIII 11. No-

29. P. U tialw $p. po ogrodach:

CzasJaw, D /: latem i jesieni OH.

30. P. Morthieri Koern. III na 1. Geranium sihnticnm przy

drodze od je* Kawa VIII 09-

31. P Pr>nn-<,.,, ma Peru S. I. na .

Wolica IV 11: na 1. Prunm domrstira: Czasaw sad dworski

VIII OS. Dobra IX 10.

32. P. da i
-paHm: Mi-

VIII 11: zh Prof, M. Raciborski.

33. P. Ribh DC. III na I l!r-< ,-?>, » n , Warzecha (pod

Giewontem. VIII 09. doi. Koprowa 19 VIII 10, na I. Biket alp*'

num: Zakopane, obficie w ogródku przy dworku „ Wybrana" VIII 10-



:U. /'. ('hnfsosphnii Gr«v. III na 1. Chri/wsplt-Mum akmif,
Imm: (Wisaw, na Tuszynie w uYbrzy nad strumyczkom IV 1

jowa VIII

VIII 10.

tm
11.

ortu II. III

P Prenanthi

Chocho,, ffska IX 09.

42. P vari>,bilis

ogrdd dirond 1 IX

Pysssniaj ska VIII 11

Hru Regla 14 IX

IX oa
'* "***"

P Swerfóa
Bnu

doi.

ak
46

47.

8 IX 09.

Irna VIII *

III.

doi.

VII

49.

I 0- ]wl .V:

eholowska IX



54. Gywh <„ i r S. I na I
s

< rbua Aucu-

paa: Czasaw, na Tuszynie V 08, VIII 11; Warzecha, Niewcyrka,

iv. przv drodze od Sz
pradzkiego stawu VIII 09, Stryska VIII 11. — III na gazce
Juniperus communis: Krokiew V 09.

55. G. tremelloides R. Hartig. S, I na 1. Pirus malm: Cza-

saw, ponka na Tuszynie IX 10, sad dworski IX 10. 11, szkóka
VIII, IX, 10, 11. Przez cay sierpie tylko S, I za rozwijaj si
dopiero w kocu wrzenia; S na 1. Sorlms Aria: Stryska, nad

Kominami VIII 11 (znane stamtd Krupie jako Aecidium peni-

ciUatum).

55. Phrag\ Ludw. II, III na 1. Rubw frutico-

.w: Czasie w. na Tuszvnie IX 10, 11.

57. P. Pub) Winter. III na 1. Rubit* tnitkuw. Dobra IX 10.

58. P. molaromt Wiuter. II, III na 1. Ii„h,n rrata-osus: Krzv-

worzeka, na Tuszynie obficie VIII 08. 11, Czasaw III 08.

59. P. Buhi-htfui Winter. I na 1. Iiidms Idueus: doi. Niew-

cyrka VIII 09: II, III: Czasaw. sad dworski IX 09; II. III: pod

reglami, doi. za Bramka, u-! S t r.,v>ka. d 1 M-ii. i Laki VIII 09.

60. P. Bosar-a/pinat Winter. II, III. na 1. Rosa aipina: Trzy

róda pod Krzvwaniem VIII 11.

61. P Tormentillae Fuck. II na 1. TormenHUa ereeta: Cza-

, na Tuszynie IX 1 1.

62. Triphragmium Ufmoriae Link. III na 1

>pane, w lasku przv drodze Kunic IX 10.

63. Puceiniaitrum Gutpp.rthnmm Kleb. I]

? idaea: doi. ChochoJ w>ka VIII 09.

64. P. Yrndniorum Dietek II na 1. Vocem
lej Wudv VIII 09, na 1. Vacc. Wis idat

Yrbskiem jeziorem ia Popradzkim stawem,
>rska VIII 09.

65 Mehmpsora lh lios opia, Cast. II na 1.

Czasaw VIII 08.

66. M. Hwperkorum. II na

iramk IX 09. na 1

reyrka VIII 09, Pal enica VIII 11



71. Mela* --.-hroet. S, I na Abus
alba: Czasaw, na Tuszynie' i Cz;isawcii: Kocielisko VIII 09: wi-

dziaem kotuny przez"' t rdz wywoane na jodach w lasach

przy gocicu ii Morsk-o Oka od Zazadniej po Poroniec.

72. Colt .\ a^ner. II na 1. A<h <

trois: Niewerrka VIII 09. Koprowa VIII 09, Szkaradny leb na

Krzywaniu VIII 11.

7o. C Cinpauulw-Trachlit Kleb. II na 1. Campaiwlu Tra-

• hrhunr. War/roha VIII 09.

74. ( Campanulae-rotundifoliae Kleh. II. na I. Ca
Hfoliu: Kminv Tvlk-nve ,-d Stoów IX 10 (K. Stecki).

75. r. Eiiphrath,, Winter. II na 1. Ahrtomh,,,h^ ,

saw, Wolica IX 10: na 1 Euphraa affirwoiis : Czasaw. nu ( /a-

sawcu VIII 11; na 1. Alecroophus alpmus: Pod Bask*Prerby-
bylina 13 VIII 10, Gronik VIII 11.

76. ('. Melumpm Kleb. II na i. Milampyrum nnnorosunt:

Czasaw VII 08, Krzyworzeka na Tuszynie IX iO.

77. T. Fttasitis De By. II na 1. Fetasies sp.: w zarolach nad
Rab koo jazu powyej Dobczyc IX 10; Czasaw, na Tuszynie

uL vm*ii.
"""*

'

na
'

etasi tfliWaKs - ^*

78. C Senecionh Fr. I na szpilkach Pinm wontana: doi. Ci-

cha VII 09, zb. Prof. W. Kulczyski; II, III na 1. Seuecio Fueh*ii:

Kocielisko, w lesie, doi Zimnej W dv. ,

!'.:. >tawów Spiskich

VIII 09; Czasaw. na Tuszynie VIII 11.

79. G nri i Wagner. II III i

(ozn. A. muda |: Warze< - ik Nieweyrka, doL

Zimnej Wody VIII 09; ju Kalchbrenner zbiera w Tatrach i po-

da! jako poprzedni gatunek.



szpilkach je obserwowano. Wymiary spor: 33—52X14—22 H, wy-

bitnie przenosz wymiar tatrzaskich: 28 —30 X 16 u.; te ostatnie

nie róni si niezem od czasawskicb. 24—32 X 16 u. liczeycb,

typowego Cr. asclepiadeum. Przynaleno tatrzaskich okazów do

rod. Cronartium jest pewna, czy do Cr. asclepiadeum, tego bez do-

wiadcze rozstrzygn niepodobna; tymczasowo umieszczamy je

tutaj. Krupa zbiera w Tatrach Cronartium na Gentiana asclepiadea

i za Winterem tu je zalicza. Hariotowi znów owo Thiimenowskie

Crown-thihi gttithineum wydaje si innym gatunkiem, o jeszcze niewy-

janionem pokrewiestwie. Byby mogo, e midzy II i III na

Continua asclepiadea a I na gat. 'ii"i< „n,,,,},,,,,, w Tatrach zachodzi

83. Cr. ribicolum Dietr. II, III na 1. Ribes aipinwm i R petraeum:

Niewcyrka, Szkaradny leb na Krzywaniu 11, 12 VIII 10; Zako-

pane, przy „Ksiówce" IX 10.

84. ndojk Lev. III w 1. Sempervivum mon-

tanum: Rako VIII 09.

85. Uredo Pirolae Winter. II na I 1
'irola ani/lora: Kocielisko

IX 09.

Tremellineae.

86. Dacra„>>, es fragi ormis Pers. Na drewnie Picea excelsa:

pod reglami IX 09.

87. Calocer niscosa Pers. W lesie s. >n \vvui: < za »aw, na Tu-

szynie, na Czasawcu; pod reglami, Kocielisko, doi. Chochoowska
VIII, IX 09.

88. Guepinia rufa Pat. (= hehelloides DC.:. W lasach regla

dolnego obficie: doi. Stryska VIII OH, 11. dul. Kocieliska lK.

Ste ki . p xl reglami, doi. Chochoowska VIII 09.

89. Auriiinlaria wnhh.-iua Marr Na pniu Il-,i,i,iia oseudoacaria:

. VIII 08; Witów VIII 08 Prof. A Maurizio).

90. Exidia glandalosa Buli Na -al. Jkhda alba: Czasaw
VII 09; na g. .[!„>, n.man: n-<l reglami VIII 09.

91. Trenirl.u -//.;././ !ia<K Na -.1. /,•-,- ^rtraunn: doi. Ka-

mienista VIII 11.

92. Tremrllndon. ielati,u,mm >Seop. Po zmurszaych oniach:

Czasaw, na Tuszynie i Czasawcu VIII 09, 11. Krzyworzeka

VIII 09; pod reglami VIII 09.



95. 5

tpa Fr. Czaslaw, na Tuszynie VIII MX
i,niw iiurisnilpiinii L Na szyszkach /',

Kr/Ywor/.eku. na T.^ynir VIII 08; pod ragami VIII 09.

100. U. n-paiulum L Kocielisko 10 IX 09.

101. #. imhicatum L. Kocielisko 16 IX 09. Kozin:. •<

1 IX 09
102. Meru/in.i lucrbnaiis Pers. Czasaw. dwór. w piwnicy na

belkach sufitu III 08.

103. Panu* .<r,ptiru.< SHiroet. Czaslaw. na Tuszynie VIII 08.

104 LflefaroH iltliriosH* Fr. Ukazuje si masami jesieni
w lasach regla duln^s w Tatrach: pod reglami, doi. Malej Laki.

dni. Ch..ch<.lnwska IX II.

105 Foli/poru* Lttwhnt* Winter Xa Btula alha rzadko: Cza-

slaw VIII 11.

Gasteromycetes.

terruconm Pers. Cz

!;/.

'

ru«3

B a m i

/*,„,>•/„

vju U
"

Hyw«
albm

vi:

L<>9.

i 1 1

Attrm
nad 3 tnu;s fidem

, UioU. I) : K rprowa. opod

VIII 10.

v:



Ascomycetes.

Gyn

115. Ta>,hn,.i Am wmsow kotkach Alnus

incana; Kanice, Kocielisk . dul. Roztoki, doi. Raczkowa VII. IX
09. 10; Dobra VIII 10.

116. T T< ,iu,»f, M _i N. 1 Ahm, ,,„n,,<i i glutinosa:

Czasaw, nad : III 08, na Tuszynie VIII 11.

117. T. Pruni Tul. Na owocach Primus domestir.o : Czasaw
VIII 08.

118. T, Carpini Rostr. Kotun na Carpiuns htidt/s: Czaslaw

VIII 08.

120. B. salieinum Pers. Na
ierchv 17 IX 09: aa N. herbami
ra VIII 09; na S. return: doi Niei
aczliwy, Byszcz. Bystra VIII 09.

121 r/ithris ytm-hia Pers Xu ira. Qvtr<'ns nniiwruh.ila. Cza-

iw. na Tuszynie VIII 11.

-. na Tuszynie VII 08: na 1. Fonu* «/yii-

a: doi. Biaego IX 09.'

123. Merodirrii, rh, t s>a Pers f. /wW« Rehm. Na gal. /'/. o
* u»m sl /. Ki/ i , 12 VIII 10.

124. 7V"/""-- ..... w IM., \ t , /".,„ ,„„/„.? Czasaw,



130. Geopi/ris rarhoiiaria Rehm. Na spaleniskach pod regla:

20 V 09. doi. Stryska VIII >«,». na z-li*zczacb domka myli'
skiego w Niewcvree VIII 10.

131. Discina venosa Rehm. Mode okazy z nier..zwinion-mi ?

rodnikami pod reglami V 09.

132. Acatebula •• ae Wierchy VII i

K. Stecki
)

133. Macropodia > Rehm C

VIII 10.

134.

135.

Picaria viri<

/'. ohrea R
for/a Reh

na .misk i
..;

i

; /

'

,

;;^^;
,

;^^ /

f

j^
ria pod r<

136.

-lam i 20 V
/'. l^/siiihitil Rehm. C Tuszynie. 1

i debrzuh: doi. Stray
137. Otidta Itpori„„ Rehm

VIII 08.

138. 0. coehleata Rehm. D oL Kopr
O.atnieHla Rehm. Mak - L

>
sanki IX 10 (K. Stecki),

doi. Jawo*!•ona VIII 11 (ip.se legi).

140. O. cnotka Pers. Pod
j
jodami: Czaslaw. nad stawem pod

Tuszvn VIII 08.
'

141. Larluha r'ns,o'ttm Rei ,. Czash na Tuszynie VIII 08.

142. L. stetrorea di. Zuberska VIII 09.

143. L. scutellata L. Na pniu: Kocielisku 13

VIII 09. dok Kamienissta. Trzy KrzYwaniem VIII 11;

Czasaw. ,v debrzy na Tu>zvi!i'e

144. Rehm. C debrzy na Czasawcu
obScie VIu io.

Lcm-rhuluy t mierzwie: dok Biaego
20 V 09. na m owcze :;'.

!, -' 2*2
! VIII 11.

146. . I'. .de N;x mierzwie: Krzyw rzeka,

na Turynie w lesie I 09.

Helvellaceae.

147. Aposttmidimi•i Karst a aw, na Czasawcu w ró-
deku na gazce liczni nmwum VIII 10. U.

148. #/«.:*>«, „W, o rV I-\ VIII 10.

194. Spho, ro^Hi- li .ioK-r. i z^k.u-. d.wr/

*ea, 2 okazy . . ; Ku'!. .W- ,-•

2 VIII 1(

150. S. ustioldtum Tuk? Csa<aw < ie!>Jz na Tuszynie VIII 11
w ziemi

F Jpadych 1 h II ci: /.::,: a, lem 2 mode
okazy bez ivrp;eiiia d. J powyszego r- d: i , tle/ <-e. i [ »Ura«y
opatrzone w nitki ciem no-I)rnnat .. ; me mog z ca sta-
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nowczoci obstawa przy oznaczeniu gatunku, gdy worki nie za-

wieray ani jednego dojrzaego zarodnika, jeno mode kuliste, je-

szcze niewyksztacone.

151. Microglossmn viride Rehm. Czasaw, w debrzaci na Tu-

szynie i Czasawcu VIII 08 10.

152. Geoglossum ophioghssoides L. Na kach: pod reglami

29 IX 09. Kunice, doi. Starolena VIII 10.

153. Spahu iHa letota Rehm Czasaw na Tuszynie (A. Mo-

drzewska) VIII 08; doi. Koprowa VIII 19.

154. Leotia gelatinosa Hill. Czasaw. na Tuszynie VIII, IX
08—10; pod reglami VIII 09.

155. Cudonia rirnnans Pers. W lasacli szpilkowych: doi. Ma-

ej ki IX 09, na abiem. na Porocu VIII 10.

156. C. confusa Bres. Doi. Maej ki IX 09, Kocielisko

16 IX 09, doi. Koprowa VIII 10.

157. YUmssea truncorum Rehm Czasaw. na Czasawcu w ró-
deku na gazkach VIII 10.

158. Gyromitra ^mhnn Rehm. Na Tuszynie IV 10; ok. My-

lenic (Rynek krakowski 29 IV 10).
]"<'*

I hemica Rehm. Lasy pod Kalwary i Lanckoron
(Rynek krakowski 29 IV 10).

160. HehfUa lacunom Afzel. Kocielisko, lasek na Krzeptów-

kach V 10 (K. Stecki)

161. Morchtlln co>i>m Pers. Czasaw. na Czasawcu IV 10.

162 M elata Pers. Kocielisko V 10 (K. Stecki).

Pyrenomycetes.

163. Spha Lev. Otocznie na 1. Impatiens

tiuli tanfjere: Czasaw. nad Krzvworzek VIII 08.

164. S. mors nvoe B. et . St. oid. na pdach Rilm Grosstt-

laria: Kunice przy Zakadzie Gen. Zamoyskiej IX 11; w ogródku

na Bystrem dostrzeg T. Korniowicz otocznie w 1910 roku, tak

samo ogrodnik zakadowy « Kuioicaeli. Otocznie w Czasawiu po-

1910' r-ku; zbieraem je 26 VIII. IX 10. podczas" gdy Prof. K. Mi-

czyski w pracy swej z 1911 r.. powiada: na podgórzu dotd
Digdne Mae :

» itr 35); w roku 1910

wystpi mezi ,,. ._r. -t ^ a- Czapla wiu rylk . pda.di. w 1911

roku zbieraem go ja Scie VIII 11.

Wiem z ca i ^ >i. e rn ez laka u U)oy r ku w Czasawiu

-ZCO^,,,.-, _ • , ,, \ „ . 'V-



Raciechowice, pod

saw IX 11: w Tatrach n.czniak mesUchanie rozpowszechniony
na starcach (Senecio Fuch*u\ zarastajc
wek; otocznie na 1. Senecio Fuchsii: Ko M-.iclisk<>! Pi. Stawów pi
skich VIII 09

167. E. Martii Lev. Otocznie na 1 . Hyperinun ^adra^hu,,
Palenica VIII 11; w Czasawiu na Fisi

169. Microsphaera Alni DC. Otocz
Woli ca VIII 08.

170 M, Astragali DC. Otocznie ni\ 1. Astragalus

""
171. K dwarKate Wallr.' Otocznie i na 1. Fnuujuh, abnu: Cza

saw. na Turynie IX 11.

172. M. Eatnymi DC. Otocznie na 1. Evonpmu tmppm: Cza
saw VIII 08.

1. Cuercus peduitcidaa na pogórzu i »i uiusn\ l'j<»'.» r<>isii Namys, w-

ski 1910), jak zreszt u caej P see i i a muidzi. oraz w Tatrach.

Raciborsko^ Czaslaw: na Tuszynie. Krzywrzeka. W ulica. Dhie,
VIII. IX 09—11. Na modych dbkach « :

. .

Drstwa Duskich na Gubaówce 27 VIII 09. VIII II.

174. Eurotium L, rhunornm Winter. Or< eznie na 1. liiU* pt-

traeum w zielniku z War/.-ehy VIII 09.

175. yertrin tuhu-ehuitonuis Rehm. St. conid. na ^coMifww

X<if>e!h<.<: d 1 Jaw iv.vnka VIII 09.

176. V. M/,tf Toile. St. conid. na pa. /Mt.s i-m/^o* i A'>7,r*

'nu^W«rW: Czaslaw sad i irr i d« r>ki IX 11.

177. V diti^ima Tul. St. workowy na /.rakowacia vch ga-

zka h /><>„, !/„/„, Czas iw, sad d« rski XII 10.

L 78. Polydujma n>J m \. Sr couid na 1 /'/»///<* iomtsti ,

Czasaw, rzadko w sadzie dworskim; na Czasaweu po sadach wo-
•:.-;<.-.. :.

'

-

Hea 1 IX 11.

179. F. ruteum Tul St. conid na i. Fru - pad»s: Krzyw .-

rzeka VIII 08. Dobra VIII 11.

180. Epo ! i -.,- Wmt. St. conid. i mode otocznie na

Agrosis alba: Krzyworzeka V 11 (Prof. O. Bujwid).



181. <.'lav><:eps purpureu Fr. Pr/.etrwalniki w kusach Secale

cereale: Czasaw VIII 08. 10; Pod Bask-Przybylina 13 VIII 10.

182. C. microcephala (WalJr.)? Przetrwalniki w kioskach

Bromu.? secaliniis ród pszenicy: Czasaw, na Czasawcu VIII 10.

183. Cordyceps ophioglossoides Link. Na owocniach Elapho-

mpces eermmis: doi. Koprowa VIII 09, koo leniczówki w Podbaskiej

VIII 10; we mchach nad Smreczynowvm stawem 4 X 09 (Prof.

M. Raciborski): na El varler,atus: Czasaw, na Tuszynie VIII, IX
08. 10.

184. C. capitata Holmsk. Na owocniach Elaulwmiires eendims'.

lasek ku doi. Biaego VIII 09, zbocze Hrubego Regla w Kocielisku 4

IX 09; n3iElvare(jatus: bardzo rzadko w Czasawiu na Tuszynie IX 10.

185. C. militarisLt. Na poczwarkach motyli: Czasaw, na Tu-

187. Coleroa Akhemillae Wint. Otocznie na 1. AM
garis: pod reglami, doi. Stryska, doi. Chochoowska, doi. Niew-

188. Herpotrikia ay paaonm
kosodrzewu. na l'. „u- ^onMicr. Warzecha, doi. Maej ki, doi.

Zuberska. Czerwone Wierchy, doi. Starolena, Hala Gsienicowa
VIII 09; przecz Pyszniaska, doi. Kamienista VIII 11; na Picea

exceha: stok Grzybowca od Maej ki VIII 09. May Kopieniec

IX 09; na Jmu^nis mn,,,- doi Wielicka VIII "9. Gronik pod

Krzywaniem VIII 11.

189. Bertia moriformti Wiat. Otocznie na drewnie szpilkowych:

Zakopane, pod reglami V 09.

190. Hpfour.-ll.t .l-.r 1 -ku ••i'ih'-* Wmr Na 1 0<

pod reglami VIII <<;->. T:v ,.:• ia pod Krzvwaniem VIII 11; Cza-

saw, na Czasawcu VIII 10.

191. Ve»h ar Na . E«mex sp.: doi. Lejowa
vni 09.

192. Lepi Na Aconitum Napet-

fes: doi. Jaworzynka VIII 09.

193. L. cvtt)*is Saec. Na ('anhni* defioratus: doi. ku Dziurze

9 IX 09.

194. L. Doliubtm Wint. Na odygach Ertica dioica: hala Py-

szna VIII 11.

195. Diat Czasaw, na

Tuszynie IV 11; na ga /.".- silvaó'o doi. Biaego 20 V 09, pod

"III 09.

196. D. •

. Bettda t-,,-. Czesaw, na Tu-

szynie IV 10.

197. U&tdma mlffaria Tul. Na zmurszaym pniu: Ciecie



VII] 08: aa pniu 1

rh.lowska VIII 0<».

198 Phullacho

Tuberaceae.

201. Balsami' i vul<f(iris Yitr. Czasaw. w debrzy na Czasawcu
1 okaz IX 10. worki bez rozwinitych zarodników; dul. Malej ki
VIII 11. midzy k rz< niann 1'tcm eocceha. zarodniki licznie rozwi-

nite, nawet w drobnych okapach.

202. Tubtr pubtrahmt isp. cli.) Ed. Fischer. Drobne owocnie
pod warstwa bukowych lici: Czasaw, debrz na Tuszynie VIII.

IX. 10. 11.

203. Elapkomyces cei vinus Schroet. Czasaw. na Tuszynie
w debrzy pod jodami IX 10, 18 IV. VIII 11. na Czasawcu VIII

11; pod wierkami w Tatrach: doi. Koprowa VIII 09. koo leni

ezówki w Podbaskiej VIII 10. doi. Maej ki nad hal pod

Grzybowcem VIII 11.

204.7./ r. ,. t.mis Vitr Cza.-.-«w w\ Tuszyni* pod brzozami

IX 10. 18 IV. IX 11.

20. 1'hoiru t.< ,/-/> V - ' i rv_lami i na Gu-
baówce jesieni (Prof. Br. Pawle wski,

Fungi Imperfecti.

208. /•!.,, ,!..>t f .
r„ ,„„,,.<• i liah. Na 1. ( onn

m ra k," Wierzba n -ya VIII OS.

201 P. pirma Sacc . Na 1. dziczka

20S. P. Gentmmllae Mass. Na 1. Gt

na Czasawcu i Tusizynie VIII 11;

cyrka viii 09.

209 >ak et Kab£t J

VIII 09; gatunek fcen zosta opisa[

2 X Os. zb. Kabat).

210. P. Grossuiaruu Sacc. Na L i



V*t5

211 P. Aronici Sace. Na 1. ^i-o„;.-»»> C "- "': doi. Starolena

VIII 09, Byszcz VIII 09.

212. PAowm Gentianm J. Kiihn. Na dentiam ciliaa: May
Kupieniec IX 09. polana u ujcia doi. Chochoowskiej IX 11.

213. Asterohm Gniitthoj Fuck. 'Na i. (judioio! pintrtata: doi.

Walentkowa VIII 09.

214. Ascochyta Bieniaszi ». «p. pymidiu roU**dafo, sparsis,

ci.i roHSpiatis imnu— ,n r.idt >r,'» - *,,„'r>- onfertu psendopa-

retichymatico brunneo, 120-141) i„ d«,m.: sporid7 is 16 p hngis,

&
'%

---:•• a :
/'.

non comtoictw. /"/ timk In om i- F. Bieniasz in

Czerwone Wierchy leeis lir,. Ar. Liter l'rn«m?mis Sr. 75,1432).

Owocnie wronite w misz licia Delphinium oxysepalurnr

trudnedo spostrzeenia 120—140 fi rednicy, zaopatrzone w ujcie

u szczytu; spory (Ryc 1.) bezbarwne, smuko elliptyczne. z jedn
przegródk, 16 X 4 fi. Na okazach z Czerwonych Wierchów, zbie-

ranych przez I Fizyograficznej Ak. Um-
w Krakowie Nr. 75.1482.

215. Septoria NapeM >i >-z N t 1. A< ,„.,-< S>tp»Uu*: doi. Ma-

ej ki. III 09.

216. >. Am dr>- >a r< Na . J..//./* hirsuta: Warzecha
VIII 09.

217 a. & Rihis Desm. /. typka na 1. tfite* peraeuml Trzy

róda pod Krzywaniem; plam? na liciach odpowiadaj diagnozie

Alleschera w I VI tomie Rabenhorsta: „mae ...brunatno-pur-

purowe u
.

217 b. S. Ribis Desm. f. tatrica ». /. maculis epiphyllis ro~

Tiif>d>lU
. j ///;,/. , hrijr,is. r,r>tl J mm tntis. Cortu i

2—3 mm latu emdu, na etiam hyfOr

phyllis. Infoliu mm h 1909, ipse e<p~



daj jednakie wvm,;,r

Na I. Oenothera biennis: Skrzynka

219. >. //,//,/ \\Vm. Na I. UhLu? nia.m: doi. I.e,

220. .S. srahiosiro/a I Vsn.. Na 1 >.„/,/„>„ /,„;</«:

VIII 09.

221 >. /-i/^/; Sar. Na l. Tiissdago Far/ara:
polana Chochoowska VIII 09.

222. S SeHtcOtis West Na i. Sonno FnrJt sii:

Wody. Piciu Sra u,, w Spiskich VIII 09.

223. S. Utiiaie Desm. et Rob. Na 1. irim dioii

zyska, doi. Chochoowska VIII. IX 09.

224. S. Gludhi Pass. Na 1. Gladiolus oubruutu
Koeiel-sko VIII 09.

22f>. Phlt^f.un, (>x>Himuth.H Walr. Na i. 'rataju
Czasaw, na Tuszynie IX 11.

22H Sphaeronaemella Kulczyskiana n. sp. /,ytw

wysokoci 1 m ,

dowv wyranie



40 fi w rednicy, przez szczytowy otwór i gromadz si w kulisty

czop u szczytu owocni.

Spory s drobne, bezbarwne, 4X2^. najdusze dochodz do

waemeUa Kulezyskiam

m i na zbocz?

czonej bliej bedce.
227. lu^„o,-i,i„> brwjunnc Moi

ves-a: C^asaw. ogród dworski IX 10.

lumarych obonniakach z rodzin: koi-

w Tatrack Zbieraem dwukrotnie:

i doi. Lejowej IX 1910 na kolczaku

Hrubego Regla IX 1911 na nieozna-



228. G. Li)t<lei>in!liif(»n»> Sace. et M tgn. Na strkach Phmeolus
mdgaris: Czasaw, ogród dworski VIII 10.

229. tf. £**M Mont. et Desm. Na I. porzeczek Eibes vulgare:

Kunice, ogród przy Zakadzie Generaowej Zamoyskiej IX 10;

Czasaw, sad dworski VIII, IX. 10, 11.

230. G. taxicolum Allesch. Na górnej powierzchni szpilek Ta-

xus baccata: zbocze Grzybowea od Strysk IX 11 — krzaki ród
kosodrzewu; do stanowiska tego przyprowadzi mnie kustosz Mu-
zeum im. Chaubiskiego, p. Staszel.

231. Cryptomela Alleseheri Schnabl. Na zeschych szpilkach

limby. Rinus Cemhra: zbocze Krzywania od doi. Koprowej 12

VIII 10.

232. Marssonta Yiolae Sacc. Na 1. Viola bifiora: doi. Stryska
VIII 09, Grzybowiec od Maej ki VIII 11.

Hyphomycetes.
233. Eidamia acremonioides Lindau. Chlamydospory na Plat-

nnthtra hi/oba: Czasaw, na Tuszynie VI 08.

234. A-: Lind. Na plewach Amna satka,

dotknitego gowni: Czasaw VIII 11.

23Ó >;,.,/,,,/,„. // ,,.„„>> -„nim Lindau. Na kapeluszach i trzo-

nach obonniaków: doi. Roztoki 13 VIII 09; Czasaw, na Tuszynie
VII 08.

236. Chularia oblioua Lindau 1. Rumex alpimir. polana

OchemiUa mdgaris

tryska VIII 09;

glami, Warzecha . VIII 09; n;a AJ. mouana: Rzka 3 VI
(A. muda).

239. Fertici i Berk. Na . 1. V, nitrtou L<->>< banHi

Ciemne Smrczy:nv vis. 11.

240. Ramnhn-bi < <v'thae Lii >>: dul. Str.<

v4ca VIII 09.

241. R. Om i Lindaii. Na 1. mtamm: Rako VIII 0!

242. R. Am Fuck. Na 1. Cochhmria Armorann. Czasie
ogród dworski IX 11; niszczy chrzan.

243. R. cirt Eli. et Ev.? Na 1. Rumex sp.: doi. Str*

zyska VIII 09.
" 244. R Gm anb West Ni 1. Gerottbt m -*>!> ibr /,}): doi. Lejów

VIII 09, doi. Chochoów IX 09.

245. R. evanida Saitjc. Na 1. Geutian a asclepiadea; doi. >i-'-

cyrka VIII 09.



246. B. Urticae Ces. Na 1. Urtica dioica: doi. ku Dziurze
9 IX 09.

247. B. exilis Sydow. Na 1. Galeobdolon luteum: Czasaw III 10;
wystpuje aa górnej pow. lici, spory wynosz 16 X 4 fi.

248. B. rubicunda Sacc Na 1. Maianthemum bifoliutn: pod re-

glami, Warzecha, doi. Zuberska VIII 09.

249. B. Uredinis Voss. Na kupkach II na 1. Faccinium Vitis

idaea: doi. Chochoowska VIII 09; im 1. Eunts frutkosm: Czasaw,
na Tuszynie IX 10.

250. De/iU Lmdau. Na kapeluszu obumarej
bedki w lesie ua zboczu Hrubego Regla IX 11. w towarzystwie
Sphaeronaemella Kulczyitsktanu.

251. Fusit Fuck. Na owocach Pirus Malm:
Czasaw, sad dworski VIII 08.

252. Cercospora Maianthemi Fuck. Na 1 Maiauthi »'"»> i><'0-

liutn: Czasaw, na Tuszynie V 08.

Mycelia sterilia.

253. ScleroOmn dasystephanae v. Thum. Na odygach i o«o-

colistkach zeszorocznych badyli Geufui„'i piv„,-inta\ uad Ciemno-

:: Ninim VIII 11.



Materyay do mykologii Biaej Rusi.

Na podstawie zbioru B. Namysowskiego

A. Kastory.

Zbiory p. B. nam 0£ye£ób6 mi do opra-

cowania, pochodz gównie z gi\ wiatu witeb-

skiego (Malinopol, Patiucby. Huszeniata, Paksino i Korolewo),

czciowo z gub. mohyewskiej, pow. orszaskiego (Czarnorucze.

Stanisawowo. Adaminki) i wreszcie z gub. smoleskiej, pow. po-

rzeckie^o? Korzeni, Podezasy).

Spis obejmuje luzówce i grzyby, ogóem 168 gatunków
Niektóre z nich zostay wydane w 1911 r. przez B Namysow-
skiego w Mycotheca Polonica, fasc. IV (kierownik wydawnictwa prof.

M. Raciborski), co w spisie moim przy odpowiednich gatunkach

Z guberni,, kr 'r mk i v'..i

pod wzgldem mykologicznym dokadnie badana przez A. Ja-

czewskiego x
).

:

:orzystam'a z rodków
k wdzi-

czno Asystentowi Dr. B. Namysowskiemu za uyczeni*' k-.Ii.-k-

cyi do opracowani t. raz z.-i sta pomoc w cigu mej pracy bardzo

dzikuj. Dzikuj równie p. A. mudzie, asystentowi pracowni

"epewnych ywicieli.

de Moscoa, 1



Myxomycetes.
1. Tubulina cylindca Buli. IX. Korolewo.

2. Lycogala epidendrum Bux. VIII Malinopol.

3. Reticidaria Lyeoperdon Buli. VIII. Malinopol.

4. Stemonitis fusca Rotl. VIII i IX. Malinopol i Korolewo.

5. Arcyria incarnata Pers. VIII. Malinopol.

6. Physarum viride Pers. VIII. Malinopol.

7. Ftdigo septica (L.) Gmel. Malinopol, Korolewo i Czarnorucze.

Phycomycetes.

Oomycetes

8. Cystopu Schroeter. a) Na Cirsiutn arvmse,

b) na Tragopogon sp. IX. Korolewo.

9. Peronospora effusa (Gre>.) Rabenh. Na Clu-taipudimn album.

VIII. Malinopol. Wvdane take w Mycotheca Polonica, fasc. IV
7

Nr. 151.

10. P. alta Fuckel. Nu Plui>t„y» motor. VII. Malinopol

11. P. parasitica (Pers.) Tul. Na Capsela bursa pastons. VII.

Czarnorucze.

12. P. Umbelliferarum (Unger) Schroeter. Na Aegopodium Po-

dagraria. VIII. Malinopol

13. Brenna lactucae Kegel a) Na Cirsium oltractunr, h) na Sonchus

VIII. Malinopol.

Zygomycetes.

t:;nki

Mali.

14. Mueor kiemalis

i wyhodowa Dr.

mpol.

Gatunek ten znani

Wehmer.
B. Namys

LI
iz pierwszy spotkany na wsel

i obejmuje wic na podstaw

; Norwegii, Hannoweru. Szwa
j Biaej Rusi.

15 Zygorhynchus Moeleri \

z Ni

w, ki •_ /

Znalezienie tego g
.dlema geograficzn

emiec rodkowych.

n:r
- 1

.

16 Pilof>r>h>* >'ru,

chodach koma. VII. Mii

V.

j tylko z zach. i rodk. Europy



Ascomycetes.

Hemiascineae.

18. Plicaria pustulata (He.lw i R Ii.m VIII. M.-.Iinopol.

19. Geopyxis cupnlaris (L.) Rehm. VIII. Malinopol.

20. Htm Rehm. Ni odchodach krowy.
VIII. Malinopol.

21. Aleuria aurantia Muller. W lesie na wilgotnej ziemi, miej-

scami pospolita. IX. Malinopol. Wydane w Mycotheca Polonica,

fas. IV. Nr. 155.

22. Coryne sarcoides Jack. IX. Malinopol.
" "Karsten. Na Banuuculus cassubi-

Phacidineae.

acemim 'Pers.) Na Acer #p. Malinopol i Czar-

ake w Mvcotheca Polonica, fasc. IV, Nr. 158.

urn (Pers.)"Fries. Na Salix sp. Malinopol. Pak-
Wydane take w Mycotheca Polonica, fasc. IV.

Pyrenomycetineae.

26. Sphaerotheeo Gutagnei (DC.) Schroeter.

nmus LiqAih>, VIII M.tl-n. ! i» na Impaien
Patiuchy. otocznie. c) na Afrl.enrila vnlqans. .

lewo. Wydane take w Mveotheca Polonica, fas

27. Sph. Mor* urn* \\v<x. et Crnirt. Otocznie n

Otocznie na Pru-

: b m, B la vuhj<trh. VII i VIII Malm

tre. VII. Czarnorueze.
r. Na Herodem
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32 E. Cichoriacearum DC. Otocznie a) na Plantago maior;

b) na Cirsium palustre. IX. Korolewo.
33. E. Linku Lev. Otocznie na Artemisia vulgaris. VIII. Ma-

3*4. E. Gmminis DC. Konidia na trawie. IX. Korolewo.
35. E. Martii Lev. Otocznie na a) Hypericum perforaturn. VIII

i IX. Patiuchy i Korolewo; bi otocznie na Pimm sativum. VEL
Czarnorucze i c) konidia. na Orobus vemus. IX. Korolewo.

36. Microsphaera alni DC OtoCMie na a) Ekamnm caharcica.

VIII. Malinopoi. Wydane take w Mycotheca Polonica, fasc. IV.

Nr. 161: na b) Alnus incana. otocznie; c) na Yiburntnn opuhts,

otocznie. VIII i IX. Malinopoi.

37. Microsphaera dwaricata Wallr Otocznie na Bhamnus Fran-

gula. VIII. Malinopoi. Wydane w Mycotheca Polonica, fasc. IV.

Nr. T62.

38. Uncinula Salicis DC. Otocznie na Sal ix sp. VIII. Patiu-
chv. Wydane w MycohV<>a Polonica, fasc. IV. Nr. 163.

39. PhyUactmia sufula Rab Otocznie a] na Corylus Ave/lana.

Patiuchy; b) na Alnus incana. Malinopoi VIII i IX Wydane take
w Mycotheca Polonica, fasc IV, Nr. 164.

40. Capnodhnn sa/h-inum Mont Na Sali.r >•/... IX. Malinopoi.

Wydane take w Mycotheca Pol nic,, fasc IV. Nr. 165.

41. Nectria n,uuth«ri r,a Tnde Forn.;. workowa i k^nidialna:

Tubercularia vulgas Tode. Na .iraoziach Alnus. VIII i IX Mali-

nopoi i Korolewo.
42. Diairype stigma (Hoffm.) Fr. IX Stanisawowo.

" -lopol

Ko-

43. Daldinia eonrtntrir,, Ces et de Not. VIII : i ix. bi

i Czarnorucze.

44. Hypoxylon multiforme Fr. VIII i IX. Malino]

rolewo.

45. KffUiria II -/.../,/,, a fjrey. IX Korolewo.

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

46 Ustiago utricufoia (Nees) Tub. Na /

VIII Malinopoi.

47. U. hromivora Fiseh. W kluskach B.

Korzeni.

48. U. Avenae Pers. W kioskach Aoem

49. U. Hanki Pers Na jczmieniu. VIIJ



Tilletiineae.

52. TiUetia curie* Tul Na Tnticum mticum. VIII. Czarnc.ru-

Wydane w Myc.tlieea Pol„nica. tase. IV. Nr. 169.

53. Urocjsth' „cndta fWallr.) Rabh. Na ^cw/f (^vi(fe VIII.

inopol.

o4. I .('<.:> S //<.,< <• *V ... IX. Korolewo.

Uredinales.

55. Cronartium asclepiadeam (WiUd.) Fr. Tdfooftotporj

Paeonia o/Jeinalis. IX. Czarnorucze i Korolewo.
56. Coleosporiio)> Som-hi (Pers.) Lev. Teleutospory na Sonch

sp. IX. Korolewo.

57. C. Melampyri (Rab.) Kleb. Teleutospory na Udawaj"
silcationn. VIII Patiuchy.

58. C. Petasitis de Bary. Uredo- i teleutospory na /'/-'--

IX. Korolewo.

59. G. Euphrasiau Sehum.) Winter. Uredosporv a) na Euphr
sn of/iciwdis. VII. Czarnorucze; b) Teleutospory na /,

VIII. Patiuehv.
60. C. r,n„ t , ,„,,!., -

(0tl (Pe rs.) Lev. Uredo- i teleutospo

na Campanirfa sp. VIII. Malinupol.

61. Och rop ^..ra Sorhi (Dud.) Diet. Teleun-spory na Sorb

A>(-'» lyiria. IX. Korolewo.

62. Melawwa E>ip»riconnn DC i Schroeter. Caeoma na H
r-.-rictw, *p. IX. Korolewo.

63. M Larici p.,p>t7i„a Kleb Cred ,sporv na /^.W* >•'"''"'

/o/^ hortonn,,. IX. Malino^ .1. V 1 vcotheea Pol

64. M. Tremulae Tul. Uredo^r
Malinowi

65. J/i aecidioides Schroeter.
yill. M:i •; m„| ,\\, !,.-,, rak.:, s

Nr 184.

•ory na Poptd*

Uredospory n

- Mycothee. Po

I Tranula. VIII.

mdu* >dba.

, fas. IV,

66 M. solidna (auctoram yett

-

67. Xel.L i,u,.,.:.h.nn *• >< ..-.,

1 Wvdan
i'. IV, Xr. 185.

^rutnj. Uredosp

Kleb. Uredo*

e take w MycShL
na B-hdn

68 Parciniastrum Padi (Kze. -

Pr«/M.^ />«</*/.<. VIII Patiuchy.
et Schum.iDiet . Ure rJospory na



69. P. Circaeae (Schum.) Schroeter. Uredospory na Circaea lu-

tetiana. VIII. Patiuchy.
70. Gynui<><i ...;,,,;,.,„ .],,, :,,erinum (L.) Fries. Aecidia na Sor-

bus Aucuparia. VIII. Malinopol.

71. G. tremelloides R. Hartig. Aecidia na Pirus Malm. VIII.

Malinopol.

72. Uromyces Pisi (Pers.) de Bary. Uredo- i teleutospory:

a) na Pimm *titir,n„ : i, -.a /,./'/,„.;•> ,.. -u, ,;-<*. VI Ii. Czarnorncze.

Wvdane take w Mycotbeea Polonica, f. IV. Nr. 172.

73. U. Tfolii (Alb. et Schw.) Winter. Uredo- i teleutospory

na Trifolium sp. VIII. Malinopol i Czarnorncze.

74. V. Rumicis (Schum.) Winter. Uredo- i teleutospory: a) na
i! i, nu x mtin.-it; \) na l!,in>tx sp. Malinopol i Korolewo.

75. U. Geran, i DCj Winter. Teleutospory na Geranium sp.

IX. Korolewo.

7(5. U. Polygoni (Pers.) Fuckl. Uredospory na Potygonum a-
culare. VIII. Malinopol.

77. U. Fabae (Pers.) Schroeter. Uredo- i teleutospory na Vicia

sp. IX. Korolewo.

78. Puccinia molae (Schum.) DC. Uredo- i teleutospory na
Viola sp. VIII. Malinopol.

79. P. Epilobii DC. Teleutospory na Epilobiiun pariniiorum.

VIII. Patiuchy.
80. P. Circaeae Pers. Uredo- i teleutospory na Circaea lnie-

tia,,a. VIII \ IX. Malinopol i Korolewo.
81. P. Heli-..>/.. SrU-Himtz Uredo- i teleutospory na ffe/ww-

ttws oraHtms. VIII. Czarnorncze. Wydane take w Mycotheca Polo-

nica, f. IV. Nr. 177.

82. P. /' - Peent su r,

,,»n>hibhn». VIII \\Ialinopul.

83. />. s,nc. . P. r- K.tr l .i r l, u , S p ( ,r\ na Hr-
ffiUffi orceww VIII. Malinopol.



L*
90. P.

a. VIII.

91. P

Armarme (Seh

Malinopol.

Spergulae DC.

um.) W« .ter . Teleutospory

Maii

Teleutos ; na Sptxjit!<< u

92. P. Centaureae DC. '

Teleutosp na GM*** ./

93. P. eonmato Corda . Aecidia na RhaiMuufnmg
1C

94. P. ChnerophyUl P
T ff-ll «1

urt. Ureclo : i teleutospory t

VIII Mamn.p,! Hus/.oniata. V •><.-. P, |„ni

f. IV. Nr. 174
97. P. Bardanae Corda. Uredo- i teleutospury na Lup/.

a

IX. Malinopol. Wydane take w Myeotheca Polonica, f. IV, Nr. I
1

98. P IfiL.o-I^.nf.,.-,^,, Kl.-l.. lub /' JWk>'/ Kleb. N
stety sprawdza mona tylko przez zakaenie; aecidia na Pi
niortiu). VIII. Czarnorucze i Patiuchy.

99. P. Lam
t
«,<„,„ S.-hnltz . Fu. -Vi. Uredo- i teleutospory

La»>Psa,u> runmnods. VIII. Patiuchy.
100. P. Cri>an-hnt«e Kleb. Uredo- i teleutospory na Uij

jbtrto. VIII. Patiuchy.

Goodeno,ril VIII. Patiuchy.
102. P/ Wint Oredo- i I

AV/-// - /.7^// , VIII. M, lin. o ol. i Mii tiuehy. Wydane to

cothe ca Pul, uiica, r. [V. Nr. I8S

103. /
;;;'*;

vni
1

-

P ' r< !'w inter. Uredo- i teb

104. / »'(»7/.7' »*,/ i.3ch au
P

Winter. U redo- i

VII vi; i a AW
W •

105 "2
,

,

take
J

V
!:,,'

•u,.

Link 'lY.eur

IV. 1

tf&IM r/M. VI LI i [X M nlisn. ! >rolewo. Wy« i r.r r

cotbeca Pob aica, t, IV. Nr. 17!

TremMin eae.

1UH. /:Irufca f,landi ,/,,

r
, (Bidi. Fr. IX. Mali aop i



Dacryomycetineae.

111. Dacryomyces chrysocomus Buli. IX. Malinopol.

112. Calocera cornea (Batsch) Fr. IX. Malinopol i

113. a viscosa (Pers.) Fr. IX. Malinopol.

Hymenomycetineae.

114. Hywenochfutt terrugnira Buli. IX. Malinopol.

115. Clataria pyxidata Persoon. IX. Malinopol.

116. C. inaeualis Muller. IX. Malinopol.

117. Porta sinuosa Fr. IX. Malinopol.

118. P. ferruginosa Schrad. IX. Malinopol.

119. Polyporus applanatm Pers. IX. Malinopol.

120. P. zonaus Nees. IX. Malinopol.

121. P. betulinus (Buli.) Fr. IX Malinopol.

122. P. ver.color (L.) Winter. IX. Malinopol.

12o. Srhizophi/llitm alneum Sehroeter. IX. Malinopol. Korolewo.

Lycoperdineae.

124. Pomsta pIin>/ ;
,i P-r- IX M iliin j> .i i Korolewo.

125. B. mgrescens Pers. IX. Malinopol i Korolewo.

Nidulariineae.

126. Cruribulum vulgare Tul. IX. Malinopol.

Fungi lmperfecti,

Sphaeriales

127 Phyllot*cfa pnmico/a (Opiz?) iSacc. Na Primus Cerasus.

VIII. MaiiBopo.
128. Ph. co. ddpkm eormarius. VIII.

Czarnorueze.

129. R PI »• platanoides. IX. Czar-

norucze.

mni*. IX. Malinopol. Wy-
dane w Mycott*



132. Astt>on,n Ah,, Wwm- v N, .1 /„,/., „„-mm. IX. Mali-

nopol. Wydane takie w l£vootfaeca l' P.mca. f. IV. Nr. 198.

133. Ascurfufta u„ilvir tl irt Sace. Na J/„/m *,,. IX. Malinopol.

134. £r^oW« C«//„, Sace. Na ''„//„
f
„,/H«h ,*'. IX. Huszeniara.

Wydane w Mycotheca Polonica, f. IV. Nr. 190.

135. & Phogis Sace. et Spe?. Na /'Mu- sp. IX. Komie wo.

137. 5. Pseudoplatam Rob et Desm. Na Acer patanoid*. IX.
Czarnorueze.

138. & Gultoptidis Westen.l. Na Gahopsh pnU^ns IX. Ma-

139. & WV/.s\ci Allesdier. Na < 'hairuplu/lhnu momaftcttni.

IX. Malinopol.

140. S. /hWiWu Desm. Na /V«s fow^om IX. Malinopol.

141. & puhjdwi i <••,!,m Li;soh.j Stec Na h>i^qon'in> hipun tuhnm.
VIII. Malinopol.

142. S. Poh/gowrum Desm. Na V»\«-i»»m» Hifdropiptt: VIII.

Malinopol.

143. A Pod.ntmstur Laseh. Na A^op^diuw Pudaaruria. IX.
Malinopol. Wydane .v Mycotheca i". ! mca. f. IV. Nr. 192.

144. >. /^/c,-n Sace. Na /, / ^ >,:»<, rtita X Malinopol.

Wydane w Mve- ;.>•;, P lonica. f. IV, Xr. 191.

145. Lqri i De«n Sad Na Lonicera A>
fcwtoiw. IX. Komiewo.

146. Z>*.?ee>7^ 4i««i Fr. Na 4/wmj clutmosa. VII i VIII. Ma-
linopol. Czarnur. .<•/,-. W-i.i- r .k/- w M \ cerheca Polonica, f. IV.

Nr. 194.

Melanconiales.

Hyphomycetes.

151. Orno aria haph^pora
VIII. Malitlopol.

152. '

'
•

' , Cooke. N
liEOpo.

VIII. Ma-

h. IX. Ko-

7IIL Ma-



110 A. KA8TUKY

153. Bamularia urticae Ces. Na Urtica dioica. VIII. Malinopol.

Wydane take w Mycotheca Polonica, f. IV, Nr. 197.

154. B. Uredinis (Voss.) Lindau. Na Melampsora sali cii, a Lev.

IX. Malinopol. Wydane w Mycotheca Polonica, fasc. IV. Nr. 198.

155. B. conspicua Bubak. Na Hieracium muromm. IX. Ko-
rolewo.

156. B Ranunculi Peck. Na Banunculus acer. VIII. Malinopol.

157. B. Lysimachiae v. Thiim. Nn L/./siniarhia rnlgaris. VIII.

Huszeniata.

158. B. armoraciae Fuck. Na Cochlearia armoracia. VIII. Ma-
linopol.

159. Fusicladium pirinum Fuck. Na Pirus communis IX. Ko-
rolewo.

160. F. dendticum Fuck. Na Pirus Malus. VIII. Malinopol.

161. Polyhrineium Trifolii Kze. Na Tfolium sp. VII. Ma-
linopol.

162. Cladosporium herbarum Pers. Na Philadelphus coronarius.

VIII. Czarnorucze.

163. Cercospora concors Casp. Na Solarium iuberositm. VIII.

Malinopol.

164 C. lilacina Bresad. Na Viola sp. VIII. Huszeniata.
165. C. opuli (Fuck.) Lindau. Na Fiburnum opulus. VIII. Ma-

linopol.

166. Isariopsis pusia Fres. Na Stellaria media. VIII. Pa-
tiuchy.

167. Tuberculaa vulgaris Tode. IX. Malinopol, Korolewo.
168. Oami . ak. VIII. Malinopol.



Miczaki okolic Naczowa
w Królestwie Polskiem.

Dr. Wadysaw Poliski.

Z poród szeregu pracowników.
Królestwa Polskiego, zaledwie kilku uwzgldnio
niach dzia miczaków. Pierwszy niet bszerniHJszy wykaz, obej-

okazakz\ jest >pis u-a oz oków kraj-.w\cii /i ></<•/. ny w dzieku
Sapalskiego 2

). bzereg prac specyalnie powiconych faunie malako-
sooogicznej Królestw :>nych Antoni

Slósarski, na podstawie zbiorów /._ siebie, a po

czci te przez Dra L. Andersa >. W pracach

swych wymienia Slósarski 117 gatunków, wlicza tu jednak i formy,

uznane dzi tylko za odmiany innych gatunków. Uwzgldniajc t
okoliczno oraz majc na uwadze r"Ar\ nmr,. _- . nastpnie spro-

stowanego ozna rad najpra-

wdopodobniej 4
) do 109 gatunków i ó odmian. Sapalski (loc. cit.)

! .-praw,,zdanie z podróy natura istów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Bibl.

t. II i 1857, t. II.

» J. Sa ubernii Radomskiej,
Kielce 1862.

uny malakologieznej Królestwa Pol

Warszawa 1872. ne malacoiogiijue du Royaume de P . .1,
Buli. de la Soc. 1876. — Przyczynek do fauny ma

a Polskiego. Warszawa - ryah do fauny ma
1 [I, III. 1881. - Materyay

i t. d. IV. Pam. Fizyogr. t. III, r. 1883. — Artykuy niaiak
kiej Encykl. poi

* Pewnos gdy nomenklatura i synonim! ka, która

spomniany zasuony autor, jest niekiedy

na wymaga jeszcze sprawdzeni
...-_ ;

.
• szawskiem Muzeum rzeimshi ; -o. i twa.



4 gatunki, nie odnalezione nastpnie przez lósarskiego.
Wreszcie Lindholm podaje w swej pracy l

) 5 nowych dla fauny
Królestwa odmian miczaków. Ogóem tedy otrzymujemy liczb
113 gatunków i 10 odmian limaków i may, zaliczonych przez

dotychczasowych badaczy do fauny Królestwa Polskiego.

Na zasadzie materyau faunistycznego, niedawno zebranego
przeze mnie w Lubelskiem — w Naczowie i jego okolicach, —
doda mog obecnie do liczby powyszej 13 gatunków i 6 odmian.

Mimo to rozmaito form miczaków, znanych na terenie Króle-

stwa, nie zostaa bynajmniej wyczerpana. Istotna bowiem liczba

gatunków wynosi z pewnoci nie 126. ale, zdaniem mojem, co-

najmniej 150. Wszak w Prusiech Zachodnich i Wschodnich, a wic
iri tervt rvuni inniojszem i mniej jeszcze ni Królestwo urozmaico-

nem pod wzgldem budowy geologicznej, uksztatowania powierzchni

i klimatu, naliczy Hilbert 2
) w r. 1907 a 158 gatunków i ok. 70

odmian. W Galicyi za wedug dziea Bkowskiego i omnickiego 3
)

yje nie mniej jak 200 gatunków oraz kilkadziesit odmian mi-

Sama tylko niszo liczebna, jak wykazuje obecny stan

fauny maakosw kwa P< takiego, nie moe uchodzi
za wyczny nety w, skaniajcy do dalsz\ch poszukiwa w tej

dziedzinie. Wani jsz\ u-sr stan jak ciow\ t-i i unv. nacechowany
brakiem do uvii. .-./.•/c i. nu. kn'iv /..• uz-k-dów zoogeogra-

heznych zaliczy trzeka dc na; ciekawszych. Nale tu np. pónocne
Pupa apesris Aid. i V. >u\.>t/m*n Jeir.l które po* ustaniu okresu

rach, pod www , i*, k -,. • k -
i L , _ -,, zv ja i na równi-

nie W obrbie Ki esrwa u^ali >.t- oa /. u .-wne _t". ni ca rozsiedle-

nia Arion empirieormn Fer., Etlix ht:U*<tn* Ztzl. i innvch gatunków,
pospolitych na kt r\c teryt* r\;o przviegly< JYdnem z dal-

szych zada b !
; .< ivvkrvoi'< dr gi ldowej 'czy wodnej, któr

Htlix faustiiw Zgl Rsm mieszkanie< gór/y styH okolic" Europj

skie czy nadwilaskie o 500 kim na pónoc — pod Kowno.
Podobne luki w zicijorn. sci fauny malakozoologieznej Króle-

stwa tómacz si w znacznej mierze tern. i poszukiwania dotych-
czasowe ograniczaa >i gównie ki' \\ r:szawy oraz kilku

miejscowoci en i zachodniej, pó-

*) W. A, Uodbol ...: Materi..ii.m *ar Mollwk«£aan. roo i

Pajea nad der Krim. Zaj
Odessa 1908.

»/ Dr. li. Hilbert
d. 1't.y^-akonon.. Ges 2 : 48 Jahr^., 1907.

3
l J. Bkowski i v M L u.."



nocnej i wschodniej poaci Królestwa nie bya wcale lub prawie
wcale badan.

Zdanie powysze stosuje sir i cl. wyyny lubelskiej. Spo-

sobnoci do zaznajomienia sic z jej fauna dostarezvl mi dwukrotny
pobyt w Naczowie, w r. 1908 (w sierpniu} i w r. 1910 (od koca
lipca do poowy wrzenia).

Charakter miejscowoci Pohukiwania odbywaem
w granicach obszaru, zajmujcego nie wicej jak 20 km 2

i" wcho-
dzcego cakowicie w -k .

• ^, , u, wo-alek>undrvj-

skiego) gubernii lubelskiej. Je-, czci >rodkow jest park i zakad
wodoleezniezy naczowski. po,.oiiv pod " 1 " 20' szer. pón. i 22° 8'

d. wsch. od Greenwich. w odlegoci 22 km od Lublina i 15 km
od prawego brzegu Wisy, na wysokoci ok. 210 m nad poziomem

cie (czerwiec-sierpie wyno<i przecitnie 17° C; wilgotno wzgl-
dna powietrza w tyche miesicach rednio 76.

Gówn rzek jest Bystra, dca w kierunku zachodnim ku
Wile. Poza parkiem naczowskim cz? si z Bochotnic, dzielc
cay obszar na 3 paskowzgórza: p.'in cne. p • dni *e i wschodnie y

).

Doliny rzeczne oraz uchodzce do nich wwozy nadaj krajobra-

zowi charakter pagórkowa! W\ni s{ — -i. si-aice na wysoko
30—50 metrów ponad poziom rzek. :i.

:

;

•.-.' z dmie przewanie
spaszczon i pokryte s w znaczniejszej czci przez pola uprawne.
w nu sz< i

f

rzt i zarola i la s\ Na stokach gdzien * gclz < wyst
na jaw skalne podoe wyyny lubelski i. z >z ne tu z wapieni

górno-kredowych. W wwozach spotykamy si ze znaczn iloci
piasków oraz loesu. tworzeego wysokie urwiska. Pomidzy pask «-

wzgórzami cign si
;

k nadrzecznych. Naj-

obszerniejsze t n -> lo .i wschód od terenu rz. Bystrej i jej

dpywów. nieopodal kolonii Maryanki.
Do urozmaicona jest szata rolinna oraz fauna, miedz

v

innemi malakozoologiczna. Wodna fauna miczaków zeredkowujc
si gównie w dolinie b cl -micknj. w sra \ cdi /.ar i ltycii paka
sitowiem, strzak wodn i abiecem. Obfita jest te w rowach
torfowych kolo Marvanki. Fauna k ma wielu przedstawicieli

w wilgotnej d .
- ci, maiej

w dolinie Bystrej ii, dolin cechuj si bra-
kiem wirkszvch IL '. -oj ,, .

s
-

;

v

^,«. u , tylko Ih-n.r mhutto-

rumh. Due gatunki z rodzaju'// ; zniej na po-

uiiuiowem zboczu góry i'\ oborz wscho-
dniego), poro- --iiiym. w którym prze-

waa sosna i brzoza, Q uamków wapiennych.



silne ogrzanie gruntu, w poczeniu z wilgotnem powietrzem pyn-
cem z nad rzeki Bvstrej, sprzyja tu yciu I Mieidow. wród których
ilociowo góruje Belix vindobonens Fer. Gatunki lene, lubice
podoe wilgotne, zamiesi .wozy plaskowzgórza pó-
nocnego, zwaszcza ww _ Liczne s te na po-

chyociach paskowzgórz,a poudniowego w lesie zakadowym i g-
sto zadrzewionym wwozie ukoszyskim.

Rozsiedlenie geograficzne zebranych gatunków uwy-
datnia si w nastpujcem zestawieniu:

A. Gatunk' Etami -, k i
.;•< ca Europ lub przewan

cz jej powierzchni, obejmujc i kraje rodkowo -europej-

skie . . . , 49 gat. (= 80-3%).

B. Gatunki zamieszkujce gównie Europ rodkow oraz

pewne obszary przylege, przewanie:
1. wschodnie: Anodunfa , i.-ciual* Nilss.. Sphaerium rwkola Lm..

Plsidium pallklum Gass . . 3 g.

2. poudniowo-wschodnie i pón.-zaehndnie: He-
lix pomatia L Ig.

3. pón.-zacbodnie: Hel. arbiistorum L. . . -Ig.

C. Gatunki odkow, lec*:

1. wschodni i pd.-wschodni: \hl. vutd<>b<jih>n.<is Fer.. {.'familia

cana Held 2 g.

2. poudniow i poudn.-rodkow: Hyalinia

nitem Mich Ig.
3. zachodni i pón.- zachodni: Pisidium

nitidum Jen Ig.
4. pónocn (a czciowo i górzyste okolice

rodkowej): U,„d„on ,,/;;„, ><i Mil., Hyal.

petromlla (Chrp.) Pfr.. Patula ruderata
Stud '

3_g.

7~j£t. (= 11-5%).

Ogóem . 61 gat.

Wykaz zebranych 61 gatunków i 8 odmian, który podaj
niej, uoony zosta w : -znym przvjtvm przez

D. Geyera w dziele „Unsere Land- und Susswasser-Mollusken"
(II wyd., Stuttgart ok. r. 1909). Oznaczenie kilkunastu form, na-

strczajcych pewne wtp iii pan D. Geyer w Stutt-

garcie i prof. dr. H. Simroth w Lipsku, którym za to skadani

serdeczne podzikowanie. Dzikuj r<'un.-z ? c.wi W. A. Lindhol-

mowi w Moskwie za ..:; >. , inf-rmacyc
w sprawie rozsiedlenia kilku gatunków >..:•-/ k. a w gbi K<-syi

Nowe nabytki dla fauny Królestwa Polskiego oznaczane "s

w wykazie gwiazdk *.



I. Gastropoda.

A. Pulmonata.

a. Stylommatophora.

Limax Muli.

1. L. maximu9 L. tar. cinereo-niger Wolf Do pospolity nu
plaskowzgórzu poudniuwem: w lesie zakadowym i wwozie Luku-

szyskim w pobliu wsi ki.
2. L. tmellus Nils. Pospolity w lesie zakadowym i wwozach,

zwaszcza na pniakach spróchniaych. Barwa ciaa zwykle óto-
cielista, znacznie rzadziej óta.

3. L.arborumB. Cantr. W wwozie Kwaniewskiego na pniu

drzewa w czasie deszczu. Gatunek ten znany jest z Królestwa.

gub. petersburskiej. Estonii i Inflant (wed. H. Simrotha 1901 r.).

4. L. latvi> Miill Nierzadki w lesie zakad wym i wwozach
na pniakach i nizkich rolinach.

5. L. agrestu L. yje wszdzie, zwaszcza w ogrodach; w nader

licznych i ok wystpuje w sadzie „Janków"
koo stacji kolejowej Naczowa.

6. V. pelucida Muli. W miejscac ienionyc ;v- ód ach*

f 'onuhi* Fit

7. C. fuh
eh ww.

is Miill. Je

. Najwik*

t jednym z

ze moje ok*

- "

szk

ód \;i 'i. .

*8. H. cdi

r W, iw z

-

icy, 4 5

, 6

ario Miller. Na loesow
» Kw ni
•h lici, w r

Clir Pfr .kaw k

krtów, spód

reh

."•:-:k

tokach ci

o biaawy

nego gatunku

'Gatunek fen



nicach pastwa Rosyjskiego spostrzegany dotychczas jedynie w po-

udniowej Finlandyi w oraneryach i ogrodach botanicznych (we-

dug A. Luthra 1901).

*9. H. niens Mich. Jeden niedorosy okaz w wwozie uko-
szyskim.

10. H. hammonis Strom. {radmtula Aid.). Gatunek najpospo-

litszy i najliczniejszy; w lasach i wwozach wród trawy oraz

na pniakach.

•1] H. petronella (Chrp) Pfr. W wwozie Kwaniewskiego
wród opadych lici. Najwikszy z mnich okazów ma 3 8 mm re-

dnicy, prkowanie skorupki niezbyt silne.

Zonitoides Lehm.

12 Z. niida Mliii. Nad odnog rz. Bystrej w pobliu cho-

rzowskiego mlyi .. o 'i k i \ spr .

; . I- _ i i ka. wraz z Patula

mu L.

ik \\ -. ir-h w w >zó\\ d-

4. Helicid

Pih/rtHlU Mo

15. P. rotundata Muli. W wwozie ukozyskim znalazem
den okaz na ziemi pod kamieniem.

16. P. ruderata Stud. Ten yjcy zabytek okresu lodc

ystpuje pod N m ju p-
yej pniaku nad odnog tern tu ok. TC ) ukazów:

?zne osobniki maj saprószon V ez.ste-

:kan r ehnicy drzewnej, jak si /.<><<> A u i . tu -

vym za poywieni. Prócz t wvszv<-b znalazem je<don oka'/

parku naczowskim mul r/ i; ;, -:...- na pniu grabu



Helix L.

pastwa Rosyjskiej ( w.ulhiLT listowm-j informaeyi p. W. A. Lind-

*1* 11. errrutnrn Sterki. yje na g. Krzyowej, w parku
i lesie zakadowym wród trawy na ziemi, Gatunek ten, opisany

przez V. Sterkiego w r. 1H93. jest wedug autora, szer ko rozpo-

wszechniony w Europie i Ameryce pónocnej; w Niemczech rod-
kowych y ju w dyluwium (E. Wiist L906 r.). Dotychczas wy-
mieniony w niewielu wykazach malakozoologicznveh. Z pastwa
Rosyjskiego znane s Sterkiemu (1906 iv tylko okazy kaukazkie.
z monarchii Austro-wgierskiej karpackie. W Niemczech wy kry t »

ten gatunek, midzy innymi, w odmiaach Odry.
^19. U. costata Muli. W nielicznych okazach znaleziony na

kach bochotnickich w trawie; w dolinie Rudek nad strumieniem
w mchu Mniam un>nlatum; w parku naczowskim na omszonym

r
20. H. Jadn pust skórupk znaa lem w stawi

charzowskieg

21. H. stgella Drap. Na g. Krzyowej, w lcs e zakadowy i

22. H. ii'mrnat'1 Mlii . W c emnyn wilgotnyn parowie w le

sie zakadów ako apki ,

23. ff. Mii! . Na riych wap styeh stokac

paskowzgórz iegi rzd i ej w _;:i:i.<>r\m wwozie Kwi

r/.ulziei -/er Yonauo > iei IDTUI f rhs i<t / M <

{
. Tand

N ijwi. ks \

24. H.
I moich o K\ nim rednicy.

1908 jak 1910*
go tylko we wspomin un- i tui pr.r-.kr tnie pniak i nad odnóg
Bystrej, przy tern jedyr ie o obniki mode o skorupce poniej 7 mn

25." H. mndoboney sis sfna«Yi Me-, Garunek ten, kto

rego pónocn a - ni**) biegr ie niezawodni
-cizi w hliu Nal . yje tu jec ynie na n aibardziej s<



necznych, such > wschodniego,

zwaszcza za > : Izie jest nader liczny. W wwozie
ukoszyskim widziaem kilka okazów tylko w miejscu wystawio-

nem na dziaanie soca, koo omów wapienia kredowego. W w-
wozie Kwaniewskiego zapewne wymar, jak wiadczy par pustych

i wybladyeh skorupek tam znalezionych.

26. H. pomatia L Wraz z poprzednim gatunkiem; w wwo-
zach paskowzgórza pónocnego brak go zupenie.

5. Pupidae.

Pupa Drap.

27. P. muscorum Mliii. Na kach bochotnickich i w dolinie

Bystrej gówny przedstawiciel rodzaju Pupa. Okazy dorose, o 6

skrtach, mierz 3—3'6 mm wys., 1*7—1'8 mm redn i z wygldu
niemal nie róni si od f. pratensis Cl. Wikszo posiada zbek
w otworze (f. unidentata C. Pf.).

*27a. P. muscorum Miill. f. pratensis Cl. Wystpuje niemal

wycznie w bezzbnych ogromnych okazach (8'8—41 mm wys..

1-9—2 mm redn.. 7 skrtów) wraz z form typow na kach bo-

chotnickich nad rowem koo drogi Naczów-Cynków. Miejsce to jest

nieco wzniesione i prawie suche. Zaznaczam to z powodu, i Clessin

uwaa odmian pratensis za mieszkank tylko bardzo wilgotnychk torfiastych w przeciwiestwie do formy typowej J
). W pastwie

Rosyjskiem znana bya tvlko z Kurlandyi (Riemschneider 1906).

*28. P. edentula Drap. W wwozie Kwaniewskiego i poblizkiej.

równie silnie zacienionej i wilgotnej odnodze doliny Rudek naj-

pospolitszy gatunek z rodzaju Pupa. Okazy mode (poniej 1 mm)
pojawiaj si w czasie soty gromadnie na nizkich rolinach i li-

ciach opadych.
*29. P. pygmaea Drap. Do liczny na kach bochotnickich

nad rowem przydronym, a w lesie zakadowym w miejscach bar-

tnych.

*30. P. antivertigo Drap. 1 pusta skorupka na kach bo-

ic nad rowem przydronym.
*31. P. pusilla Muli. Najpospolitsza Pupa w lesie zakadowym.

yje te w wwozie Kwaniewskiego, na pniakach i wród lici

opadych.

Clausilia Drap.

32. CI. -/,i'-li wscho-
dnich wwozu L ,k -/y ^i _- u It-^io /.ikl -d- \w im i wwozie Kwa-
- i en |k _ hniaych.



*33. CL rami If.-I.l Wraz

Ciondla Jefr. (Corfi/copa Risso).

34, r. hthrica Mii!! Wszdzie rozpowszechniony i liczny

35. 6'. jtw/W.s L. Nadzwyczaj liczny wród hujnej rolinnocik bochotnickich. mniej na !;,(v n;ulbvstrzaskiej.

36. S. Pi/Ioi Russm. W niezmiernej iloci na brzegach
i dnie spuszczonych staw. '.w i>. •!, .tnlekich w bo/p redniem pobliu
wody. W dolinie Bystrej przewanie ni nad stawem chorzow-
skiego myna. Skorupki czsto maj pikn barw róowo-czer-

37. S. obonga Drap. Niezbyt liczny na kach bochotnickich

nad rowem przydronym.

b. Basommatophora.

Limnaea Lam.

38. L. sta stawach, a koo Ma-
rvanki w rowach torfowych.

*38a. L. *tti(na!is L. f. nmplintn Cl. W stawach antypolskich

w piknych okazach, z '». iensy i 68 mm wys..

33 mm szer.. 35 mm wys. otworu, skrt*'w S. Skorupki grube.

rn -n prkowane i „kratkowane". Krawd otworu u dorosych
osobników zwykle wybitnie odgita na zewntrz, mimo i w oma-
wianych staw. ; podawanych
czsto za przyczyn z w;.- -ej powierzchni stopy

u limaków wodnych 1
).



bowa. znajdujce si w naczowskim „Domu ludowym" w zbio-

r t:h ri/.' _Tih''/.t\<m dr. Lasockiego.

39. L. auricularia L. W stawach bochotnickieh i antopniskicb.

*40. L. ovata Drap. f. fontinahs Stad. W niezmiernych ilo-

ciach yje w rowach torfowych koo Maryanki. gdzie wraz z L.

palusru Mali. jest gównym przedstawicielem fauny miczaków
wodnych; nieliczne okazy w rowach torfowych na kach bo-

chotnickich. Formy typowej tego gatunku nigdzie nie widziaem.

41. L. peregra Miill. Na dnie spuszczonych stawów bochotni-

ckich w wilgotnym mule (okazy ywe). W dolinie Rudek w mu-
listych dokach przybrz nienia i w samym stru-

mieniu, w miejscach pytkich szeroko rozlanych i nie zacienionych.

42. L. palustris Muli. W ogromnej iloci w rowach kolo Ma-

ryanki. w postaci zblionej do skróconych form odmian v corcus

Gmel. Najwikszy z okazów (niezupenie dorosych) ma 29 mm
wys., 13 mm szer, 16 mm wys. otworu, skrtów 6%,

42a
wys., 18-

. L. palustris Miill. f. ro;

—19 mm wys. otworu

rvus Gmel. Due
, skrtów 61

/,]

oka zv (40 4

'stawach

42b

43.

Rudek w
zupenie i

." L. palustris Muli. f.

i w dolinie Bochotnicy.

L. tnuicntuh Miill \Y

mulistych ródekach,
;rac wod.

turricula Held. Nie

Bystrej i koo Ma
" rowach bochotnick

nawet tych, które

mai wya.

Physa Drap.

44. Ph. fouthidU-
ryanki puste skorupki).

L. W s

Brak go5S»L'
owie koo
•z Bystrej

Planorbis Guettard.

45. PI. tomem L. Bardzo pospolity w stiiwm5h, a ko<



B. Prosobranchia.

9. Taludinidae.

Bythiuia Leach.

52. Ii. tnitaculata L. Do liczny w stawach bochotniekieh

i rowach koo Maryanki.

10. Valvatidae.

Valvata Mliii.

53. r. pisctnalis Muli. Do rzadki w stawach bochotnickich.

(puste skorupki
54. V. cristata Muli. W rowach kolo Maryanki nierzadki

wród rolin wodnych.

II. Acephala (Lamellibranchata).

11. Unionidae.

Anodonta Cuv.

*55. ,1. pisrhntlis Nilss. .Jedna pusta i uszkodzona skorupka

naleca do ml -i. _' kaz . /r..óh-zi n.-> w mule na dnie jednego

Cvcladida

5r; W, ,-;,-; ,'„ I. ,.-,[.., nk! w_r/

Ik.wira. równie pusta skorupka.
57. Sph. cornemn L Jedna skorupka b Jo stawów i,

*57 a. Sph. corneum L. var. nucleus Stad, Jedna skorupka

Wwolnicy w ródeku kolo rz. Bystrej.



Pisidium C. Pfeif.

58. P. amnicum Muli. W Rudkach, w gbszych i spokojniej-

szych miejscach zagrzebany w mule dna.

59. P. fontinale C. Pfeif. (fossanum Cl.). W nader pytkiem,
gliniastem ródeku w dolinie Rudek bardzo liczny.

*60. P. nitidiim Jen. Jedna cakowita skorupka w pobliu
stawów bochotnickich. Zachodni ten gatunek znany by w grani-

cach pastwa Rosyjskiego dotychczas z Litwy, prowincyj nad-

batyckich, Finlandyi i jez. adoga.
*61. P. pallidum Gass. Jedna skorupka w Wwolnicy w ró-

deku koo rz. Bystrej. Gatunek rodkowo -europejski; na obsza-

rze pastwa Rosyjskiego znaleziony zosta tylko na jego kracach
wschodnich: w Wodze pod Saratowem (wedug A. S. Skorikowa
1903).

Z Zakada Anat. porówn. Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie.



Materyay do fauny owadów
krajowych, II.

Poda

Fryderyk Schille.

I. Lepidoptera.

Pr/y sposobnoci pobytu w No
em wycieczko na t.»rf.\v

ie gatunków motyli, którt

Geonietdae.

1. l't[J ro '><<hi Sonata Hb.

2. ilmaiurya Aiomaria L.

Bupahi< Phdarius L.

4. ( >;<».'.!<* rmttllus L.

Pyralidae.

5. >;,/*•/,,-;« /-Msca Hw.
Tortricidae.

6. Olethr.utes Lediana L.

- Mtjgiwliana Schiff.

8.
i Vacciniana

:

r>i.
(
u>tfhi>i H

10.

11. Ah<-',Ha M,,rtmana Tr.
— Ungitkdla L.

13. w Hb.
Gelechiidae.

14. Gelechia Ecetella Hb.



fielechia Yirgetta Hb.
Elachistidiae.

< ),!, unjioru }[)irr,iif>L)iih!la Dup.
— Albidella Tgstr.

Z innych okolic kraju.

Psyche Viciella Sehiff. 6 VI i 23 VI na moczarach i kach
w okolicy Strzakowa (Podhorce).

Sterrhoptenjx Hirmtella Hb. 18 VI w Zuzanówce pod Zu-

^'"'/•l^rr^S^ptlLe^l. 23 VI i 5 VII. otatniki pod Pod-

horcami (pow. stryjski).

II. Thysanoptera 0-

Poniej podane formy Przyleców zbieraem w okolicy Pod-

Jedna tylko forma, mianowicie lh nd,oth,ips begct Uzel, pochodzi

z okolic Zurawna.

Aeolothripidae.

Aeolothrips fasciata. L. Q f
). Na polach strzakowskich na

Linaria vulgas i innych kwiatach polnych mnogi, przez cae lato.

Thripidae.

Chirotkrips manicata Halid. Na stawach w Strzakowie na

>r tdzw W -' .rr/aik «4'i .'w cf 22 VIII.

Liwotlirii.< <b-.tr v. na korze wierzbowej

20 I. Strzaków. staw. na Phragmitts 6 VIII, na trawach 22 VIII.

Sericothi ips < forma bra-

ehypera. Podhorce. na trawach skoszonych.

Physopus mdgatisma Halid i v. adusta Uzel. Strzaków. na

Luta, > i val,j'o lo VIII o ' :•-! wi 7 \ 2u I Wierczany,

-rrw 9 VIII. na Corydalis cnva 17 IV. Podhorce, ka,

" Physopus atrata Halid. Strzaków. 13 VIII, na Lwaria vul-

garis.— Var. adusta. Na korze wierzbowej 20 I; Wierczany. na

•Wv/« sihe.itri# i» VIII Sr rz tików, na < orydalis cava



kow;, i

18 IX.

Dendrothps saltairis Uzel. Strzulkw 6 VIII. na Tupatarniw

Thps physopus L. Strzalków, na Cirsiuw ohraanm : na tra-

wach 6 i 22 VIII.

T/m> równinni.* i var. />«//</ Uzel. Strzalków, nu kórz.- wierz-

bowej 20 I.

* Thps major Uzel Strzalków, na korze wierzbowej 20 I i 12 II.

Wierezanv, na Sahia *ilct.<t» 9 VIII Strzalków. staw, na Fhrag-

mites 6 VIII.

*lhps Sambuci Uees. Las w Strzakowie, na Sambums mara
13 VIII trzy okazy, 22 VIII .jeden okaz. Forma ta zdaje si by<-

waciwa wschodniej czci kraju, u lv po dugich p szukiwm w\\

tu j tylko znalazem.
Thps v h l /.-. Wicrczany 7 VIII. na N«/iv'a si/irsfs

Thps m, Uzel forma

na trawach >k'-szonyeh okazy. -- Va
skn, Z( , nV ch.

Thps eto•color Ha lid. forma hn
trawach sko 18

Thp, /;„ .;,-.., L"/, na />

Thps >////' / ( / L"z, i St rzaków, n a kor
Thps Ki le

*H*s* -u odkry
Multa minior quam"feintna, ei anten

similis. IVd<» femorfbus o%» nr. r-.: i sia, lal

Abd minis t^rti urn et qi

rolinach nad br:



*Thrips Króli Schille var. picea nova var.

Corpus totum una cum alis antennis pedibusue valde infu-

scatum, fere nigrum. Antennarum articulus 3-us bruneus, 4-us totus

obseurus, fere niger, 5-us parum pallidior, articuli reliqui similes

atque in forma tjpica. Alae partibus infuseatis obscurioribus quam
in forma typica, fasciis nigris itaue ornatae. Pedes toti obscure

brunei, tibiis anterioribus tarsisue omnibus parum pallidioribus

exceptis.

Staw w Strzakowie, na suchych rolinach nad brzegiem 5 oka-

zów 22 X.
*Bolacothps Jordani. Uzel. Podhorce, ka. na trawach sko-

szonych 18 IX 3 okazy.

Phloeothripidae.

*Cryptothrips dentipes Reut. forma opera g . Strzaków, na

brzegu stawu na suchych rolinach 21 X.
*Cryptothrips bicolor Heeg. fi: 1' rihorce, ki,

na trawach skoszonych 9 IX 1 okaz Q i 1 £

.

Anhothn \n-/.< : /. n-ii I).- Niezabitowski

9 VIII. Wierczany. na Sahia sihestris 9 VIII. Strzaków, na Cir-

si/tm oleraceum 6 VIII. Strzaków. staw. na Fhragmites 6 VIII, na

trawach kowych 22 VIII.

Anthothrips aculeata Fabr. Strzaków, pod kor dbow 20 X.

na stawie na rónych rolinach 3 VIII. Jaremcze, zebr. Dr. Nieza-

bitowski 9 VIII. Strzaków, na korze wierzbowej 20 I i 12 II.

Phoeothrips coriacea Haiid. Strzaków, na korze dbu $ 20 X,

na korze wierzb 20 I. Wierczany, na korze wierzb 14 IV. Strza-

ków, staw, na Fhragmites 1 g 6 VIII.

III. Collembola.

Niej podane gatunki Szczeciogonek zebrane zostay w rónych
czciach kraju, mianowicie w okolicach górskich: w Skolem, Ja-

remezu, Krynicy, Zakopanem, przewanie jednak w okolicach Pod-

horzec (pow. stryjskii: w Wierczanach, Strzakowie, Berenicy, u-
kawicy, Podhorcach samych; niektóre gatunki pochodz z urawna.

Achorutidae.

Podura aquaica L. Na kauach wodnych w lesie na my-
nówce w Wierczanach; na stawach strzakowskich od kwietnia do

f<'"'/.ni-i -!'-ni w wielkiej iloci.

*r,,»n,„,;;is Arh- «.' B. W lipcu na grzy-

bach w Kotorvnach (urawno).



Entomobryidae.

Anumphunis htrir/n Nic. ukawiru. pod kor leaków dbo-
wych 12 VI. Wierczany. na korze wierzb 14 IV. Strzaków, ka
na Cirsium oleraceum 6 VIII. Strzaków. alea, pod kor czereni
29 VII i pod kor wierzb 12 II w wielkiej iloci.

Isotoma n ti dbowych
12 VI.

*

Isotoma palustris Muller forma , ,;„,•,„„-',., li-uter. Podhorce,
na kauach w kwietniu.

Isotoma palustris Muller var. fuscieola Reuter. Podhorce
:
na

trawach.

Isotoma viridis Bouret forma p,i,,r l} „;,.< lY.dliorre. las, pod
kor drzew 12 V. Strzaka, na trawach 23 VI, na kauy 8 IV,
w cióce w Strzakowie 30 VI.

Isotoma olwacea Tuilb.= voragmum Uzel. ukawina, pod kor
leaków dbowych 12 VI.

Tomocena Podhorce, w Baebej trzcinie

13 IV. Strzaków, w cióce 30 VI. Skole (zebr. p. Bar. Brunicki).

na korze jode 28 V.

Tomurrrus nilari< Tulib P duTi-c. Lis. na grzybach na pniu

dbowym 14 IV. w *-i.-.i :. /.-inio 13 IV. pod kor wierzb w Strza-

kowie 12 II.

Tomocerus flave*eens Tullb. Podhorce, w suchej trzcinie 13 IV.

Zakopane, zebr. I >r Xi / .
.;- w.-k: ;v .; . >":v. <:.U w. koo stawów

6 VIII.

Orrhesella rufesreis forma princijtalis Reuter. B- -

na krzakach 2 VIII. Podhorce. las, na li tch 12 V i 9 Viii!

>trzilk.'.>v. -f i\\ i, t A •< i •<„-.- VII .Taremcze. Zakopane
i Skole 9 VII i 23 Viii. -/„i/r. L>r. Nie/.ai.it «>-'i. Strzaków. na
Sii, „i, u >. - i,iq, < 13 VIII. >k .;• '• :.r i. Lu\ Ur> nicki), na korze

jode VI.



OrcJtt-ttihi rnftsces var mt >•, <-e < •• < Nie Ki nica. w lipcu

(Dr. Niezabitowski).

(hfho-illu infewtns var. s-/^ ;me, w lipcu,

zebra Dr. Niezabitowski. Podhorce, w suchej trzcinie 13 IV.

Strzaków, na trawach 23 VI. Wierczany. na Safoia sihesris

7 VIII.

(hrhesella rufmcens var. pallida Reuter. Podhorce. las, na li-

ciach 12 V, na trawach 16 IX. Strzaków. na trawach 23 VI.

Skole i Libohora 28 V i 24 VII (Bar. Brunicki), Jaremcze i Skole

9 i 23 VIII (Dr. Niezabitowski). Krynica, w lipcu, zebra równie
Dr. Niezabitowski.

Orchestllu darta Lubb. var. vaga L. Strzaków. las, na grzy-

w mchsA na drzew".ich 19 IV. Krvr zebr. Dr >wski

w lipcu . Skole, pod kor jode 28 V i Par. Uni oick

Entomóbrya orc)leselloides .uk a wic czerwcu z krza-

kó zepana. Podbr rawa^-h '.'. L6 IX. . koto

23 VI i 6 VII]i
Entomobrya dorsulis U;seL Wi

VIII.

ntomobrya piu(ffcyfa u>sel. Bertsnica na knsakach 7 VIII.

iiktwi ch VI. ^ tis intjm 2 2 VI.
i IV i 18 iX

kr zakac h 9 VIII Sk i 15 L\ Bar
/;,ntomoLrya mp i- « Km D:hz, •v i, las I<ul„ l'.,dh.. r/i mm.

wach 20 VI. Wierczany, na b»zie 2:.' VI . oilatniki. las (koo
IV ,;h.,r,»c) 24 VI.

t.tiUjnnthnn >,ri,nlh Nic i vir ,„////'/,/ S-hatfer. ukawica,
pod kor dbowych leaków 12 VI P.aih rcc, na grzybach na pniu

dbowym 14 IV. Strzaków. pod kora czereni 29 VII. Uórv skol-

skie 3U V (Bar. Brunicki).

bitami '< , , \ a Wierczaia - - , nówka 17 VII.

Podhorce. las 8 VIII.

EntuMohrya awkom Nic Skole, zebr. Dr. Niezabitowski
23 VIII.

Podhorce. laszebr. Dr. Niezabito*

V (zebr. B
i). Kolory

ibnin. pud kor dt
2 II. Gón sk ski.-:

ki).



us zygopho
i 19 IV. n

Sinella myrmecophila Reuter. Strzaków, las, w mrowiskach,
zebrana aparatem Janeta 26 V i 30 VIII w do znacznej

mchach na drze-

IX.
Lepidocyrtus ruber Schott. Podhorce, na trawach 16 IX.
Lepidocyrtus lanuginosus Tullb. Podhorce. laa, na grzybach

na pniu dbowym 14 IV. Strzaków, na trawach 23 VI.

Li"pidoa/rtus cumkolis Bourlt. var. cyaneipes Schille. Podhorce
i Straalków, na trawach 16 i 18 IX i 23 VI.

*Lepidocyrtus alHcam Reuter. Podhorce i Strzaków, na tra-

wach 16 IX i 23 VI.

*Lepidoeyrti<< in/njo'^ Iuut-T. Na szyszkach wierkowych 3 XII
w wielkiej iloci. Kotoryny (urawno).

Sminthuridae.

*Bouretiela sulphurea C B. i var. sticta C. B. witówka (u-
rawno), w sierpniu na Eupatoum cannabinnm.

Siiithuni* vindis Lubb. form. prhwlpalis. Podhorce, na kwia-
tach polnych i trawach 11 V. 9 i 18 IX.

Sminthurus chkUs Lubb. var. dorsomttatus Reuter. Podhorce
i Strzaków. na trawach sk s/ i.y^li 'J IX. 16 VI i 23 IX.

Snihtthurus risidis Lubb. var. .ywciosus Schott. Podhorce, na
trawach skoszonych 9 IX i 16 IX.

"Siubdhurus lutem Lubb. var. pruinosa C. B. urawno. na
kwiatach polnych VIII.

L. form. principaUs. Zakopane
zebrane w lipcu przez Dra Niezabitowskiego.

. Skole 23 VIII.

Thysanura.

Campodeidae

cyeh na drzewach" 19 IV

Machilidae

*. Podhorce, las.

VIII, pad kor drzew i w cióce, nierzd

Campodea staphylinus Westwood. Podbo

jbjpoda L. Podhorce, las. Góry skolskie; w VI, VII
drzew i w cióce, nierzadki.



IV. Psocidae 1
)-

Psocidae.

A. variegata Latr. Strzaków, zebr. Dr. Niezabitowski 17 VIL
Koo stawów w Strzakowie, na olszy VII.

A. bijasciata Latr. Zakopane, zebr. Dr. Niezabitowski w VII.

Psocus Latr.

P. longicomis F. Bereniea, na krzakach 2 VIII. Strzaków
26 i 27 VIII.

P. nebuloms Steph. Strzaków 27 VII i Podhorce 9 VIIL

korach dbowych 20 X.

St stlgmaticus Imhoff. Strzaków, m

Caeciliidae.

Curt. Strzaków na dbach 13 VIII.
C. obsoletus Steph. Krynica, zebr. Dr. Niezabitowski VII. Ja-

ze, równie przez Dra Niezabitowskiego zebrany 9 VIII.

trawach skoszo-

*Per. alboguaus Dalman. Podhorce, las 9 VIII. Strzaków, na
dbach i bzie 1 3 VIII.

Pf r. pan;>^" K !

;
-• Krynica, zebr. Dr. Niezabitowski VII.



Mesopsocidae.

Mesopsocus Kolbe.

".!/. iinipiDK tafii.' Muli. Krynica, zebr. Dr. Niezabitowski VII.

Atropidae.

Lepinotus.

r domu w ksice 4 III i 15 XI

T. dwinatorius Muli. Strzaków, w ksice w domu 20

Znaczn cz materyaów z dziau Collembola zebra dla

na wycieczkach entomologicznych JPan bar. Julian Brunicki v

horcach. za co mu na tem miejscu najserdeczniejsze skada
dzikowanie.



Nowe gatunki owadów chrócikowatych

(Trichoptera),

(Novae species Trichopterorum in Montibus Carpaticis Orientalibus

anno 1911 collectae)

Józef Dziedzielewicz.

Z rodzaju Acrophylax Brau., nalecego do rodziny Limnophi-

lidae. znany by pierwotnie tylko jeden gatunek a mianowicie A.

zerberus Brau., yjcy w Alpach szwajcarskich i w naszych Ta-

trach. W Tatrach odszuka go pierwszy Dr. M. Nowicki przed 50

laty, nie poda jednak szczegóowo miejsca pojawu; w latach

1891 i 1892 przekonaem si. e gatunek ten pojawia si rzadko

w Tatrach polskich, mianowicie w dolinie Olczyskiej i w dolinie

Kocieliskiej koo Lodowego róda, w Pisanej i w wwozie zwa-

nym Kraków. Kryje si on tam w szparach ska albo midzy szpil-

kami wierków w poblizkoci róde przez lipiec i sierpie. Lata-

jcego w powietrzu nie zauwayem nigdy.

Drugi gatunek tego rodzaju, odszukany na Czarnohorze we
wschodnich Karpatach, A. czarnohorims Dz., opisaem jako nowy
w Sprawozdaniach Komisyi fizyograficznej. t. XLV, r. 1911. Jawi

on si w krainie alpejskiej od okoo 1350 do 1900 m n. p. morza,

gatunek do r nalecy, opisuj go niej i nazy-

wam — z powodu wczesnego pojawu na wiosn — Acrophylax ver-

nalis. Wyprzedza on swym pojawem gatunek A. czarnohoricus Dz.,

a znika, gdy ten ostatni zaczyna si pojawia.
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Acrophylaf róni si od innych rodzajów do rodziny Linino-

pkilidae nalecych gównie liczb ostróg na nogach, wynoszc
u samca 0, 3, 4. u samicy 1. 3, 4. jako te wyduonym ksztatem
przednich skrzyde i ich dugiem a wzkiem pólkiem przeirrwdo-

wem (celnla diseoidaliai. osadzonem na trzonku stosunkowo krótkim,

bo dugoci dorównywajcym tylko mniej wicej poowic pólka.

Przednie skrzyda maj u wszystkich trzech gatunków rodzaju

Acrophylaz ubarwienie podobne, s mianowicie brunatne, w rónych
odcieniach u rónych gatunków, upstrzone jasnemi, prawie prze-

.!. okrgawemi planikami.

Dla atwiejszego rozpoznania tych trzech gatunków podaj
przed opisem szczegóowym nowego gatunku A. vcrnalis. zestawie-

nie najwaniejszych ich rónic.

Odszukaem take we wschodnich Karpatach gatunek owadu
chrócikowatego nalecy do rodzaju St, ,iuph//!«x Kol. z rodziny

Lit»fi>j}Jii'Iidae. z ubarwienia podobny d ^w >-.k ilu i „>n 'au t v Klip

jednake znacznie wikszy. Upewniwszy si u specyalisty G-. Ul-
mera w Hamburgu, e gatunek ten jest nieznany, opisuj go ni-

ej pod nazw-, \Hcus n. sp.

Rozpowszechniony w górskiej krainie dorzecza Prutu, koo
róde pod szczytami wznoszcymi si ponad 700 m n. p. m. owad
chróeikowaty równie do ro-

dziny Linuophilidae. opisa Dr. Fr. Klap alek. podug okazów
przeze mnie znalezionych, jako nowy w Czasopimie Czeskiego To-

warzystwa entomologicznego, roczn. 4, zesz. 1 z r. 1907. Samce tego

gatunku, zebrane na Czarnohorze, ciemnem ubarwieniem skrzyde
tak s podobne do Sten FU ap., e sam Dr. Klapalek

uzna je na pierwsze wejrzenie za nalece do tego gatunku. Prze-

konaem si jednak po dokadnem zbadaniu, e s one tylko wa-
ciw Czarnohorze odmian gatunku Aniso>ja)rn> <u<inali> Klap..

w typowych okazach ótawo ubarwionego. Prawdziwego StenoiJuj-

h'j- millcnni Klap., znanego z Alp Siedmiogrodu, nie natrariiem

w dorzeczu Prutu. Odmian wyej wymieni a pisuj jako Ani-

rsitsis m.

Gen. Acrophylax Brau.

;t metathorace rufo maeulati

- ie, maculis roti

gin postico simplic



Pedes genitales maris recti, subtus excavati, apice truncati.

Appendices praeanales feminae dissolutae. lobatae.

hong. corp. 9—12 mm, exp. al. 32— 35 mm (in exemplaribus

Tatricis).

Corpus atrum, griseo nitens, dorso non maculato, tubercu

prothoracis atris. nigro et aureo piiosis.

Alae anticae tiayo-brunneae, maculis rotundatis, subhyalii

dense variegatae, nervis brunneis, nigro piiosis.

Ultimus articulus dorsalis abdominis maris extrema parte

processum euculliforniem, rotundatum, laevem, atrum producta, mi
ginibus posticis exterioribus late albido limbatis.

Pedes genitales maris segmento IX adhaerentes. in mec
marginis exterioris articulo obongo, interiora versus flexo, pile

Appendices praeanales feminae dissolutae, lobatae.

Long. corp. 7—8 mm, exp. al. 21—29 mm.
Czarnohora, eirea 1350— 1900 m.

A. vernalis n. sP . Tabl. fig 1, 2, 3,

Corpus nigrum, plumbeo nitens, in dorso rufo maculatum, t

berculis prothoracis rufis, nigro et aureo piiosis.

Alae anticae nigro-brunneae, area costali et subcostali fla-v

sceatibus. maculis rotundatis subhyalinis

vis brunneis. nigro strigosis et piiosis,

Ultimus articulus dorsalis abdominis maris rufus, margine po-

stico spirali, in centro truncato.

Pedes genitales mai tpicibus interiora versus

curvatis, capitaris.

Appendices praeanales feminae conjunctae. lobatae.

Long. corp. 5— 8 mm. exp. al. 20—26 mm.
Czarnohora, circa 1200— 1500 m.

Acrophylax vernalis n. sp. (Tabl. fig. 1, 2, 3, 4).

Ciao czarne, oowiano poyskujce. Róki smoowo czarne,

przy spojówkach u same - unicy wyranie rudawo-

niado obrczkowane; czonek nasadowy roków ciemniejszy od na-

st-jpnwh. czarny, i i';i-z"/.ki u -amea smoowo czarne, przy spo-

jówkach biaawo obrczkowane, rodkowy czonek janiej ubarwio-

ny od innych, u samicy wszystkie czonki jednostajnie smoowo



czarne. Spód gowy po rodku i koo oczu. czoo, brodawkowate
narole na zagowiu, na przedtuowiu i przy nasadzie przednich
skrzyde rude, porose woskami kabkowatymi, przewanie zoci-
stymi, w czci /.ii mn :-•;>/..•

j czarnymi. Grzbietna strona odwoku,
poczwszy od drugiej obrczki a po ostatni, rudo plamiona albo

bez takich plam. Trzy ostatnie obrczki odwoku pokryte z wierzchu
malutkiemi, kropko watemi, czarnemi, powo zocisto krótko uwo-
sionemi brodawkami. Ostatnia obrczka odwoku u samicy z wierzchu
óto-ruda, brzegi jej po bokach ukowate, w rodku ucite. Prze-

dnie skrzyda czarno brunatne, z wyjtkiem jafaieJBsego pólka ra-

miennego (ce. costalis) i podramiennego (cel. 8ubco*kUi$) j.-isnemi.

prawie przeroczystemi plamkami okrgawemi bardzo gsto
upstrzone, zaznaczone na przedsionku \thyridium) wiksz, na u-
kówce (arculus) mniejsz kropelkowat bia plamk. Uykmwuiie
przednich skrzyde grube, guzowate, brunatne, czarno-brunatno
prkowane; yki na przegródce (anastomosis) grubsze i ciemniej-

sze od innych yek, wszystkie yki z rzadka porose dugimi,
czarnymi, zakrzywionymi woskami, nr/, ui z,«s skrzvde gsto i kró-

tko czarniawo uwosione. Tylne skrzyda przeroczyste, na przed-

nim brzegu i na kocach ótawo zamglone i óto niado uyko-
wane. Biodra i uda nóg brunatne, piszczele i stopy rudawo-óte;
biodra duszymi, piszczele krótszymi, zocistymi woskami porose.
Ciernie nóg ez tawe, pazurki stóp zocisto poysku-
jce. Odnóa podowe (pedes genitales) samca óte, na nasadzie g-
sto powu-ók a ute, w gór pionowo wzniesione,

w kocowej czci nagie i janiejsze z róowym odcieniem, na ko-
cach gówkowato zgrubiae i do wntrza nieco zakrzywione. Kle-

szcze podowe (ungues anales) samca ramionkami swemi nie bardzo
od siebie oddalone, poyskujco czarne, z kocami haczykowato za-

krzywionymi. Prcie po rodku zwone, przed zaostrzonymi ko-
cami pytko wyobione, po bokach czarnemi. na wewntrz zaopa-
•;•..-:, ;:.-:.
a'- ihh v -• /,/••;, /,./.-•',•

. /: >ltawo uwo-
sione. Dolne w > licy po bokach patko-
wate, prawie czworoboczne, jasno óte albo biaawe.

Dngo ciaa J* 5—6 mm, Q6—8 mm.
Rozpicie skrzyde J 20 22 mm.

,
24—26 mm

Spostrzegaem ten gatunek na górnej granicy lasów Czarno-
hory i w krainie kosodrzewu pod szczytami Dancerza i Breskula
w wysokoci od okoo 1200—1500 m n. p. m, przy potokach,
w czasie od 15 do 20-go maja w ir, zgromadzo-
nych tylko na pewnych przestrzeniach potoków. Jawi si on mi-
dzy zaspami niegu, zalegajcego od zimy. Ukrywa si na brze-

gach potoków w szczelinach ska i kamieni. Tak samce jak i sa-

mice wylatuj z kryje.a riscach owie-
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tlonych przelatuj szybko z biegiem potoku i w gór w wysokoci
okoo 1*5 metra nad powierzchni wody; od czasu do czasu usia-

daj na gaziach drzew lub kosodrzewu, zwisajcych nad wod,
albo na krawdziach zasp niegowych, na których biegaj a od

czasu do czasu zatrzymuj si i podnoszc gówk i róki, rozgl-

daj si po otoczeniu.

Gsienica sporzdza koszyczki z odamków rolinnych, jako

to kory rdzenia drzewnego i cienkich gazek, spajajc je beza-

dnie w prost rurk walcowat (fig. 4).

Stenophylax carpaticus u. sp. (Tabl. fig. 5. 6, 7, 8).

Antennae nigrae; caput in vertice et occipite, meso- et meta-

thorax nigro nitentia. Prothorax rufo-flavus, fusco tuberculatus. Ab-
domen mseo-nigrum. marginibus posticis segmentorum et juncturis

lateralibus flavo annulatis. Primus articulus antennarum, frons. ver-

tex, oeciput, prothorax aureo pilosa. Pedes flavidi, coxis et femori-

bus in parte basali fuscis. Alae anticae griseo hyalinae, aureo vil-

losae, nervis nigris, ad eos utrimque et in marginibus fumeo-nigro

fasciatae, pterostigmate fumeo-nigro, in nonDullis exemplaribus me-
dio lucidiore. Alae posticae parte anteriore maiore fusea, parte po-

steriore minore hyalina, iridiscentes, nervis griseo-fuscis. Ultimus

articulus dorsalis abdominis maris nigro tuberculatus, marginibus

exterioribus flavidis, medio nigro, apice sulcato. Ungues anales ma-
ris late divergentes, brunneo nitentes, apicibus dentatis. Pedes ge-

nitales maris breves, conici, flavidi, parte basali favo pilosa, apice

clavatus, ad basim fissus, apicibus laevibus. Appendices praeanales

feminae divergentes, triangulares, flavidae, apicibus acuminatis.

Long. corp. ^11 mm, Q 13 mm, exp. al. ^30—31 mm,
9 32—37 mm.

In Montibus Carpatic cacuminibus: Chomiak
ad Tatarów. Rebrowacz in Worochta et in regione alpina Czarno-

horae in altitudine 800—1400 m s. m. apud fontes 12 VI -6 VII

Czonek pierwszy r tyl gowy, ród- i zatu-

owie poyskujco czarne. Dalsze czonki roków, grubych i nie-

znacznie zeszczuplonych ku koców , .i-iutko czarno

uwosione. Gaszczki czarne, na spodzie ótawe, kocowy czonek
janiejszy od poprzedzi § niady z ót obwódk,
wierzch pokrj nwosionemi brodawkami. Bro-

dawkowate nax nasadzie przednich skrzy-

de 'i- -niade, z cisto uwosione. Odwok niado-czarny, na tyl-

i 'tawo obrze-

ony. Nogi eiemno-óte z wyjtkiem czci nasadowej bioder i ud



137

niado-czamych. Ciernie nóg czarne, ostrogi óte. Przednie skrzy-

da szare, przeroczyste, gsto jakby sierci zocisto uwosione,
czarno uykowane; yki obustronnie i brzegi skrzyde dymowo
czarnemi smugami opasane; znami (pterostigma) dymowo-czarne,
u niektórych okazów w rodku janiejsze; na przedsionku (thyri-

dium) wiksza biaa plamka rozlana i taka mniejsza na ukówce
(arculus). Tylne skrzyda na wikszej, przedniej przestrzeni niade,
na mniejszej. rvlnej prawie przeore/.\ >te. mienice si tczowo.
Ostatni czonek grzbietny odwoku u samca pokryty czarnemi bro-

dawkami, pókolisty, po bokach óto obrzeony, w rodku czarny,

na kocu brózdowato zagbiony, u samicy ót<>-niady, nagi. na
kocowym brzegu ukowato wykrojony. Kleszcze podowe samca
szeroko rozbiene, brunatno poyskujce, z rzadka uwosione, na
kocach uzbione. Odnóa podowe samca stokowate, powo-óte,
dugimi woskami porose
zaczernionym, wewntrz
a do podstawy rozcite, na kocach gadkie. Górne przysadki sa-

micy od siet . tne z zaostrzonymi kocami.
Dugo ciaa ^11 mm. Q 13 mm.
Rozpicie skrzyde £ 30—31 mm, Q 32—37 mm. Spo-

strzegany rzadko we wschodnich Karpatach pod szczytami Cho-
miaka koo Tatarowa i Rebrowacza koo Worochty, jako te w krai-

nie alpejskiej na Czarnohorze, wycznie tylko przy ródach,
w miejscach wierkami zacienionych, w wysokoci od okoo 800
do 1400 m n. p. m. od 12-go czerwca do 6-go lipca. Usiada na
pniach drzew nizko koo wody, albo na krzewach ub gaziach

' wzlatuje do wiata sonecznego i kry okoo szczy-
'"':_ '- ' -:

przez krótk chwil, poczer zapada do kryjówek. Spotykaem go-

razem latajcego z Peltostomis hrannea Klap.

Anisogamus aequalis Klap. forma typica.

cf Corpus nigrum, ultimo segmento abdominis flavo.

Alae anti. iras fusco nebulosis.

Alae posticae hyalinae, apicibus fusco nebulosis.

Q Alae antice oehraeeae.

Exp. al. 22 mm.

Anisogamus aequalis Klap. var. czarnohorensis.

cf Corpus nigrum. ultimo segmento abdominis nigro.

Alae anticae brunneae. apicibus nigro infumatis, ad nervo»
utrimue nigro fasciatae.

Alae posticae subhyalinae, nig anteriore et

apicibus nigro nebulosis.
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Q Alae anticae ochroleucae.

Exp. al. 17-20 mm.
Odmiana czarnohorensis róni si od typowej formy Anisoga-

k ca tak samo czarn, przedniemi skrzydami brunatnemi, na
kocach czarno zakopconemi, z ykami z obu stron czarno smu-
gowanemi, u samicy skrzydami przedniemi blado-óto ubarwio-

nemi i znacznie krótszem rozpiciem skrzyde, skutkiem czego sa-

mice tej odmiany wygldaj jak kusoskrzyde.
Odmiana ta pojawia si w maych gromadkach na Czarnoho-

rze w wysokoci od 1300—1700 m n. p. m. przy potokach i ró-
dach w czasie od poowy sierpnia poza poow wrzenia. Samce
lataj w wietle sonecznem i okraj drzewa wierkowe lub krze-

wy kosodrzewu. na których usiadaj, samice za ukrywaj si
w gstwinach nizkiej rolinnoci lub midzy gazami na brzegach

wody i poszukujc róde, przy których najchtniej skadaj jaja,

wydostaj si do znacznej wysokoci.

Objanienie tablicy.

Acrophylax vernalis n. sp.

3. Uykowanie skrzyde rf. (Nervi alaram J).
Koszyczek gsienicy. (Sacc-us larvae).

Stenophyiax carpaticus n. sp.

o. (Apex abdominis d" a latere visas).

U. a. Kleszcze podowe. (Ungues anales). — P. g. Odnóe poc
genitalia). — P. Prcie (Penis).

7. Koniec odwoku $ widziany z wierzchu. (Apex abdominis $ desn
8. Uykowanie skrzyde d- (Nervi alaram tf).
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Spis motyli
zebranych w powiecie stryjskim

Jul. br. Brunicki.

Cz IV.

Spis niniejszy uzupenia trzy poprzednie, prostuje omyki
w nich zawarte i podaje nowe rodziny: Pyrnlidnt. Purophoridm
i Tortricidae.

Z gatunków poprzednio pod: Ephyra An-
ii ii '.t Schutz, której numer porzdkowy (651) daem nowej Aci-

dalia Bubiginata Hufn. Obecnie liczba gatunków znalezionych w po-

wiecie stryjskim wynosi 1020.

Spis niniejszy obejmuje równie notatki dane mi przez p. F.

Schillego, odnoszce si do gatunków i form zowionych w pow.

stryjskim, niemniej zdobycze p. Gody z otatnik. Oznaczalimy
wspólnie z p. Schillem. oki i formy kontrolowa

p. prof. dr. Rebel w Wiedniu. Wszystkim tym Panom ponownie
dzikuj za pomoc uprzejmie mi udzielan.

Gatunki i formy nowe dla krajowej fauny oznaczam, jak po-

przednio, gwiazdk: jest ich fars mówicie:

Coenonym i. Tritici var.

A-r n!>, llt
. Hademt p,d,ulnt, i-niu. ! hrocysia In-

signiata, T. Selinata. Pamsemia Plantaginis ab. Elegans, Psgckidea

Bombycella. Fumea Casta, — w eze>e: [V ;. ; -r;... : i.nnnbus Sali-

nellus. Chilo Cicatcellus, Ephestw era Cinerosella,

Eccopisa Effrartella, Nephopteryx <> .»toaiae. Cry-

r- > ... '..-;./ \

Plagiodacyla, aeana, Cacoeeia Cosana,

Torrix Bogana, Cnephasia Wahlbomiana v. Aicolana, Lozopera

Francilhna, Cu/h ' u - Ud >. « ff.^r, <- . /• ../ , i. uldhreutes Ochro-



leucana, O. Oblongana ab. Adelana, Steganoptycha Diniana, Semasia

Pupillana. Epiblema Grandaevana, E. Semifuscana ab. Sciurana, Pa-

mene Arggrana, Ancylis Srfenana, Dichrorampha Agilana.

UZUPENIENIE CZCI I,

Pieridae.

Pieris Schrk.

6. Bapae L. Midzy typowymi okazami znalazem take nale-

ce do przejciowych form ku ab. <$ leucotera Stef. generacyi

wiosennej.

7. Xapi L. var. Bryoniae Ocbs. Okaz
<-f

niestety troch zla-

tany zowi p. Schille na wspólnej wycieczce do Skolego, w dolinie

potoku Pawów, okoo 500 m n. p. m ,
dnia 9 czerwca 1911 r.

Leptdia Billb.

9. Sinapis L. v. diniensis B. Okazy czysto biae, z plam na-

ronikow ostro zaokrglon, wybitnie czarn i poprzecinan y-
kami biaemi: Podhorce, brzeg lasu 1 VII 1910, ogród 30 VII
1910; otatniki. ki lene 15 do 20 VII 1911. zawsze równocze-
nie z form typow letni.

24. Levana ab. Porima O. (169 a). P. Schille wychowa z g-
znalezionych w >*.-:-.-.{kvwi.>: i-Jy si okoo 5 VII 1910.

680. Phoebe Knoci- w lesie w otatnikach
na czce do wilgotnej w parowie. T i 24 VI 1911: zdaje si
wic rzadka i bardzo I i. P. Schille zowi dwa
okazy w lesie w Berenicy 13 VI 1911.

Arsynnfs F.

30. Sdene ab. Selmia Frr. |'204). Znacznie mniejsza forma, spo-

V. .-'.., ' .;•,.. '

w drugiej poowie sierpnia.



EreMa Dalm.

40. Aethiops Esp. (296). W otatnikach w lesie na czkach
29 VII 1911 popoudniu wieo wylge, pikne okazy, ale bardzo

42. Ligea ab. coeca Kolisko. Midzy typowymi okazami formy
gównej oraz aberracyi Adyte Hb. w Libochorze na Groniu i in-

nych kach lenych 25 VII 1911. Ma przepaski typowe, ale oczka
na nich zupenie zmalae, do punkcików zredukowane. Jest mniej-
sza od formy gównej, mniej wicej tej wielkoci jak A<h/te. Ozna-
czy p. prof Rebel.

Epinephele Hb.

49. Jurtina ab. C> pallens Th. Mi eg. Midzy normalnemi Q Q
zowione w Strzakowie, przez p. Schillego 4 i 5 VIII na kach,
dwie o bardzo jasnych plamach przednich skrzyde.

Coeiionynipha Hb.

* 51. Iphis ab. Carpathica Horm. (1427 a) W Hoowecku na
ce 11 VIII 1911 zowiony okaz bardzo zbliony do typowej
formy karpa . -zez p. prof. Rebela.

Sphingidae.

Deilephila O.

94. Euphorbiae L. (749). W czci I podaem okazy silnie

czerwono zabarwione jako prawdopodobnie zblione do ab. Paralias

Nick.; s to jednak okazy nalece do ab. rubescens Garb.

Lemoniidae.

Lenienia Hb.

783. Durni L. (1020). Bardzo pikn ^ znalaz p. Schille

w ogrodzie w Strzakowie 13 X 1911 i ma od niej spor ilo zdro-

wych jajek.



Noctuidae.

* 684. Dahlii Hb. (1203). Podhorce, przy lampie, 10 VIII

1911; okaz do zlatany, oznaczy p. prof. dr. Rebel.
* 184. Ttici var." (ab.) Aquiina Hb. (1375) Podhorce, przy

lampie. 17 VIII 1910; oznaczy p. prof. dr. Rebel.

Miana Steph.

626. Capiuncula Tr. (1571). Kilkanacie okazów, do roz-

maicie ubarwionych, znalazem na wycieczce do Libochory na cz-
kach kwiecistych pod szczytem Magóry 25 VII 1911. Sposzone
zrywaj si, by po paru metrach lotu si znowu i tak si od razu

zaszy w traw, i kilka okazów z kryjówki dymem tytuniowym
musiaem z trudem „wykurza".

Hadena Schrk.

685. Gemina Hb. (1712). Zowion w jednym tylko okazie

w Podhorcach przy lampie 5 VI 1911 oznaczy p". prof. dr. Rebel.
* 686. Pabulatricula Brahm. (1717). Zowiem przy lampie

w Podhorcach 16 VII 1911 okaz bardzo pikny, prawie wieo
wylgy.

Senta Steph.

Calamia Hb.

631. Lutosa Hb. (1928). Przy lampie w Podhorcach zowi-

em 1 X 1011 cf, prawdziwego pigmejczyka, o dugoci przedniego

skrzyda niespena 14 u rmalne moje okazy maj
skrzyda na 20—22 mm dugie; cao równie odpowiednio dro-

bna. Barw skrzydeek przednich nie róni si od moich typowych,

tylne natomiast ma wz-i. zernione. P. prof. Rebel,

który oznacza ten nadzwyczajny okaz, pokazywa mi w zbiorach

cesarskiego Muzeum w Wiedniu zblione barw, lecz wiksze okazy

pochodzce z Anglii; uwaa on mego g za form godow. Jest to

bardzo moliwe, gdy tej wiosny w maju mielimy tu silne nocne

przymrozki, które zniszczyy miejscami, a zwaszcza na bagnach

i stawach, weg iric potem przebya duszy okres



przy najwikszym wysiku

688. Helvola L. (2125). Otrzymaem kilka okazów zowionych
w X 1911 przez p. God w otatnikach na przynt jabkow
w lesie; midzy nimi dwa okazy nalece do jakiej odmiany wi-
cej jednostajnie czerwonej.

Quadrifinae.

Plusia O.

* 689. Yariabilis Filier (2530). W Korostowie, w lesie wilgo-

tnym w dolinie Orawy znalazem 20 VI 1911 na Thalictrum aqui-

legifolium oprzd z poczwark, która 3 VII 1911 wydaa wspaniay
okaz tej my, znajdowanej te na Bukowinie.

Catephia O.

690. Alchymista Schiff. (2662). Podhorce, przy lampie 20 VII
1911, bardzo wczenie po zachodzie soca, prawie jeszcze o zmroku^
okaz wieo wylgy.

Hypennae.

Zaiulosnatka Ld.

645. EmortualU Schiff. (2781). W r. 1911 zowiem przy lam-

Tholomiges Ld.

691. Turfosalis Wek. (2831). Zdaje si bardzo by rzadk
w okoicv, posiadam bowiem tylko dwa liche okazy, zowione przy

lampie 23 VIII 1909 i 20 VI 1910.

Geometridae,

Acidalinae.

Thalera Hb.

692. Putata L. (2917). Na czkach lenych górskich, w Sko-

lem na Czudvowie 15 VI 1908, na Pawiowym 9 VI 1911. w Hre-

benowie 29 V 1910.



Aciclalia Tr.

ifn. (3053). Podhorce, przy lampie 6

Annulata Schultze (3111) naley skreli, gdy p. prof. Rebel

odmian z silnie iv
lec do Pendularia (

oznaczy znaleziony okaz jako odmian z silnie i wy
-

i CL
daem gatunk. Acid. RuUginata

Larentiinae.

Lycris Hb.

693. Beiculaa Thnbg. (3287). Podhorce, ogród 14 VII 1911.

Larentia Tr.

426. Yariata v. Obeliscata Hb. (3306 c). Podhorce, przy lam-

pie 14 VI 1911.

435. Suffumata v. Minna Butl. (3367 b). Do tej odmiany na-

ley mój okaz z 16 VIII 1908, o którym pisaem w czci III

Spisu. Oznaczy p. prof. Rebel.

Tephroclystia Hb.

664. Abietaria Goze (3538). Prócz podanego okazu z Hrebe-
nowa mam zowione w Berenicy, w lesie 3 VI 1911, oraz w Pod-
horcaeh przy lampie 29 IV i 25 VI 1911.

* 694. Ingniata Hb. (3541). W Podhorcach przy lampie zo-
wione dwa okazy 29 IV 1911. Ma by wogóle rzadka i bardzo lo-

kalna, co tumaczy, i dopiero teraz w kraju znaleziona zostaa.
* 695. Selinata HS. (3572). Jedyny okaz, jaki posiadam, zo-

wiony przy lampie w Podhorcach 14 VI 1911, oznaczy p. prof.

Rebel Bardzo rzadka.

486. Innotata v. Tamarisciata Frr. (3636 a). Podhorce, przy

Boarmiinae.

Stetraiiia Dup.

499. Cararia Hb. (3709). Prócz wykazanego w czci II Spisu

przy lampie w Podhorcach 16 VI i 3

25 VI 1911.

Deilinia Hmps.

500. Pmaria ab. Striaria Hb. (3712). Berenica, las, 16 V 1908.



696. Eupicaprarid Hb. (3704). Podhorce. w i

Boarmia Tr.

. (3906). Skole pod Korczankami na zr-

Arctiidae.

Arctiinae.

* 576. Plantaginis ab. Elegans Ratz. (4177). W lecie 1911,

uwaszcza w pierwszej poowie VI, znajdowalimy prawie wycznie
t odmian <Jf, mianowicie w lesie w otatnikach (czsto), nie

mniej w caej okolicy; s one bardzo podobne do odmiany Borusia

Shaw, opisanej w czci II Spisu; rysunek biay na skrzydach
przednich jeszcze bardziej zwony, przepaski biae na tylnych

skrzydach zupenie wzkie. bez czarnych plam.

Psychidae.

Psycudea Rbr.

*678. Bombyeella Schiff. (4517). Zowiona w Podhorcach,

w rzadkim wilgotnym lesie, podszytym sitnikami. dnia 12 VI 1911.

Fumea Stpb.

*698. Casa Pall. (4527). Podhorce, w ogrodzie, VII 1911;

oznaczy p. prof. Rebel.

CZ IV.

Pyralidae.

Galleriinae.

Apkoniia Hb.

699. Sociella L. (8). Przy lampie w Podhorcach czsta, zwy-

kle midzy 25 VI a kocem Vii; zowiem j raz ju 17 V 1909;

QQ przewaaj przy lampie.



700. MelloneUa L. (11). Przy lampie, do rzadkie, poniewa
niema w okolicy wikszych a zaniedbanych pasiek, a tern mniej

dzikich pszczó, u których pasoytuj gsienice. Najwczeniejsz
mam z 24 VII 1909, potem z VIII.

Crambinae.

Cramlms F.

701. Paludellus Hb. (17). Przy lampie w Podhorcach, 2 VII

1907, przewanie jednak od poowy VII do poowy VIII.

702. Inguinaellm Schiff. (42). Przewanie przy lampie w Pod-

horcach, take na kach i w lesie: pospolity w pierwszej poo-
wie VIII.

703. Geniculeus Hw. (53). Mam tvlko jeden do zlatany okaz,

zowiem go w Podhorcach przy lampie 12 VIII 1911.
* 704. Salinelus Tutt (55). Zowiony przy lampie w Podhor-

cach 11 VII 1906; oznaczy prof. Klemensiewicz, potwierdzi dr. He-

bel; gatunek nalecy do fauny okolic nadmorskich i wilgotno so-

nych; okaz wcale dobry.

705. Poliellus Tr. (58). Przy lampie 22 IX 1906, jeden okaz

do zlatany; naley do fauny okolic auch szych, zwaszcza so-

snowych.
706. Tristellus F. (61). W Podhorcach i wszdzie pospolity:

przylatuje bardzo licznie do lampy, prócz tego spotykam go na po-

lach i kach przewanie w drugiej poowie VIII z odmianami:
ab. (Mmella Hb. (61 a),

ab. Paleella Hb. (61 b),

ab. Fuscelinellus Stph. (61 c),

ab. AuibUu Hb.
707. belaseJlns Hb. (63). Podhorce. przy lampie czsty midzy

6 a 18 VIII. w r. 1906 ju 16 VII.

708. Perlellus Sc. (68). Bardzo czsty przy lampie i na kach
tutejszych, zwykle w draio-j ;. . '.w- Vii; zowiem go raz przy

lampie ju 3 VII 1910; w Korostowie na ce nad Oraw znale-

ziony 5 VII 1909. Równoczenie z nim i równie czsty jest:

v. & ab. Wm-rin it-jiitUus Stt.

< 09. MargateUus Hb. (79). Rzadki; mam go z Podhorzec;

okazy zowione przy lampie midzy 14 a 26 VII; z lasu w Be-

remt-y z 25 VII " i z suchej ki lenej w otatnikaeh z 29

VII 1911.

710. i?«w rskich, n. p.

w Tysoweu ua ce 18 VII 1903; w Libochorze na ce pod Ma-
gór"20 VII. na Bukowinkach przy lampie 19 VII 1909; najli-



czniej tame na ce (-irmi i iinncii g'>rskich laczkach lenych
24 i 25 VII 1911.

711. Phiellus L. (83). Podhoree, przy lampie 6 VIII 1905
i 4 VIII 1910: razem tylko .Iwa okazy, co do dziwne, bo g-

tWei\n". kre. f ••* u -rr/.lk. « u

~

712. yhiehi* Gb. (87). W Podhorcach przv lampie kilkakro-

tnie, ale pojedynczo 18 VI 1908. 10 i 26 VII 1906. 26 VII 1907,
10 VIII 1910, 25 VI i 27 VII 1911; take jeden okaz z otatnik,
na ce lenej suchej 15 VII 1911.

713. Ferettui k. (98). Przy lampie w Podhorcach czasem
bardzo liczne; midzy 26 VI a 22 VII, cho mam go te z 7

VI 1909.

714. Falselhts Schiff. (99). Czsty przy lampie w Podhorcach.

od drugiej poowy VII po koniec VIII.

715. Hartuellus Hb. (111). W Podhorcach przy lampie od po-

owy VI przez VII. czasem jeszcze w VIII; w Berenicy w lesie

4 XII 1906. w awocznem 17 VI 1907. w Skolem 9 VI 1908.

716. Culmetlus L. (114;. Czsty w Podhorcach przy lampie

i na kach midzy poow VII a poow VIII. zwaszcza okuo
pocztku VIII; równie w Wierczanach w c^u raz zowiony 16 IX
1907. W Hrebeuowie na zrbie Suchy 19 VII 1910.

717. DumeeUus Hb. (117). Do czstv w Podhorcach przv

lampie w VI i z pocz. VII; raz na brzegu lasu ju 19 V. Prócz

tego w otatnikach na ce lenej 7 VI 1911. w Skolem na Kor-

czankach 17 VI 1908, w awocznem na ce 17 VI 1907, w Li-

bochorze na Bukowinkach przy lampie 19 VII 1909.

718. Pratellus L. (119). jeden z najpospolitszych przy lampie,

w polu. na kach, u brzegu lasów i t. d. midzy 22 V a 23 VI;

znajdywany równie w caej okolicy, w Skolem na Korczankaeh

7 VII 1907. w Hrebeuowie' 29 V 1910.

719. Sihfllu Hb 123). Zdaje sie han!/., rzadki, bo mam
tylko dwa okazy. z. wion przv lampie w P-dhorc ich 31 VII 1906

i' 29 VIII 1911.'

720. EceUns Hb. (124). W Podhorcach przy lampie w VI
i z pocz. VII. ">zv. znala-

zem go w J 5 VI iyo7:

w Skolem na Korczanka h 17 VI L908: w Hrebenowie na zrbach
Suchy 19 VII 1910: w <k 1 ni r. . i-...-- - nad potokiem Pawów
9 VI 1911; w Hoowecku na suchych kach i ugorach 11 VII

1911; w otatnikach na ce lenej" 15 VII 191l/
720. Pas ueUu L 12£ W mpie w dru-

giej poowie VI. przez VII do i
i ce lenej

w L -." k-wh !-- VII 1911.

722. O>,''* - Z 120 . Zowiony przez p. prof. Klemen-



siewicza 5 VII 1906 w Podhorcaeh na ce podmokej; znajdu

si w jego zbiorze i ju przez

ezynku. Podaj go dla komplel
si w jego zbiorze i ju przez niego wykazany w szóstym przy-

do fauny okolic piaszczystych.

724. Okatricellus Hb. (161). W Podhorcaeh przy lampie <$
16 VIII 1908, PC 7 VIII 1909 i 25 VI 1911. Nie" podany do-

tychczas w Galie
v'

725. Phragmi
1907 Q 4 VIII 1907.

Schoenobiinae.

Schoenobius Dup.

726. aigantellm Sehiff. (188). Podhorce. przy lampie. <$ 13

VI 1907. O 3 VIII 1909.

727. Forficellus Thnbg. (188). Czsty przy lampie; zwykle
w VI, lecz sporadycznie te w drugiej poowie V, w VII i VIII.

Donaeaula Meyr.

Podhorcaeh £ 4 VII 1908 a Q Q 15 i

Phycitinae.

Cun

729. Nebulelln Hb. ^40, W Podhorcaeh przy lampie czsta,

zwaszcza midzy 23 V a kocem VI; potem od koca VII do

drugiej poowy VIII. wyjtkowo raz jeszcze 7 IX 1910. Take
brzegu lasu zowiona 19 VI 1909.

730. Binevella Hb. (250). Nieczsta, owiona w Podhorcaeh
przy lampie 22 i 23 VI 1906. 3 VII 1910, midzy 13 a 27 VII 1911.

Ephestia Gn.

* 730. Kuthniella Z (254). Szkodnik nader niebezpieczny
w mynach, wprowadzony prawdopodobnie z Ameryki pónocnej.



Gsienica yje w oprzdach midzy deskami a belkami stropów

i t. d.; rozmnaajc si nieraz w niezliczone masy i zanieczyszcza-

jc dotkliwie mk, wyrzdza szkody nieobliczalne. Otrzymaem
oprzdy z gsienicami z pewnego myna w powiecie, gdzie ju raz

zmusia waciciela do przeróbek i zmian kosztem dziesitek tysicy
koron. Jedna wylga si w dniu 18 X 1911, dalsze mam obecnie

jako zimujce gsienice Zwykle ma dwa pokolenia rocznie; lgnie
sit- pierwszy r:\z w maju. « i r u ir i za raz w sierpniu.

732. Elutella Hb. (283). Przy lampie w Podborcach wcale cz-
sta, przewanie od poowy do koca VII i w pierwszej poowie VIII.

Heterographis Rag.

Alispa Z.

734.

dyczo w
Angustella Hb. (393). Przy lampie w Podborcacb poje

VI i znowu w VIII.

Peinpelia Hb.

735.

Ke^ela*™*
736.

VII 1911.

Dilutella Hb. (416). Mam tylko jeden okaz. zowiona
>ie w Podborcach 2 VII 1910. oznaczony przez p. proi

Ornatella Schiff. (425). Tuchla. na kach Kobylca 11

Hyphantidiimi Scott.

737. Terebrdla Zk. (429). W Podhorcach przv lampie 18 VI
1908 i 11 VIII L907 Gsienica yje « aiedc reajch opadych
szyszkach.

Enzophern Z.

* 738. Cinerosella Z. (454). W Podhorcach. przy lampie 17 V
1911; zowione okazy oznaczy prof. Hebel.

739 Ftr przy lampie,

pojedyncze nk.i/ i iv. i,. : v.vkle midzy 13 a 27 VII; w lesie

w Podhorcach 4* VII 1908.

Eeeopisa Z.

* 740. Efr.irtdla Z. 465 Dwa okazy zowione w Podhorcaeh
przy lampie 25 VI i 20 VII 1911 oznaczy prof. Rebel.



Hypoehalcia Hb.

742. Ahenetta Hb. (498). W Podhorcach, przv lampie midzy
6 a 15 VI, na ce suchej blizko lasu 3 VI i 12 VI 1011.

Salelma Z.

743. Betulae Goze (608). Podiorce, przy lampie 11 IX 1909
i 25 VI 1911.

•>

742. Cingilella Z. (609). W Podhorcach przy lampie do
czsta miedz v 6 a 29 VIII, prócz tego pojedynczo 11 VI 1907 i 19
IX 1909. *

745. Formosa Hw. (624). W Podhorcach przy lampie w VIII,
zwaszcza w

|

towy tego miesica.
746. Fusca Hw. (642 . Uai-d/.. ',.-»st:,. piw f.mpie w Podhor-

cach 29 V, w VI. VII. VIII nawet jeszcze 30 IX 1906.
747. Semirubella Sc. 645). Czsta przy lampie w Podhor-

cach w VII. zwaszcza od poowy do pocztku VIII. Równo-

v. Sanguinella Hb. (645 a).

Xepkopteryx Z.

* 748. Gregella Ev. (650). Posiadam tylko jeden okaz, zowiony
przy lampie w Podhorcach 3 VII 1910, oznaczony przez p. prof.

Rebela. tiu wiev i typowy.
749. Hostii,- -t:t"" i\-j f> -• v..^y -.wii nv przy lampie

w Podhorcach od poowy VI do koca VII, wyjtkowo jeszcze
w pocztkach VIII.

750. Rhenella Zk. (663). Przy lampie w Podhorcach zwykle
od piuw-Y VI ,1. 10 VII: w r. 1910 wyjtkowo ju 3 VI.

751. SimUeUa Zk. (671 ). P - liche okazy,
zowione przv lampie w Podhorcach 3 i 7 VI 1910.

752. Albicilla HS. (672). Bani/,, czsty przy lampie w Pod-
horcach od koca V prawi,- rz<>z eaiv Vi. Raz znalazem go take
w lesie w otatnikach 25 VI 1911.

Dioryctria Z.

753. Abietella F. (700 Czsta przv lampie w Podhorcach;
mam je z 24 V 1906; najczstsze od koca VI przez VII do po-



PliyHta Rag.

754. Spiscella F. (7091 Zdaje si rzadka, mam tylko dwa
okazv zowione przy lampie w Po«U m « '» M VIII 1909 i 29
VII 1910.

Acrobasis Z.

755. Zrfferi Rag. (731). Nie rzadka przy lampie w Podhor-
cach, midzy 20 VI a 27 VII.

756. Consociella Hb. (741). W Podhorcach przy lampie nie

rzadka, w VII, zwaszcza ku kocowi; p. Schille wychowa j li-

cznie z gsienic yjcych na dbie; lgy mu si od 29 VI do 17 VII.

Rhodopaea Gn.

757
Podhor
bela.

Suatella Zk. (757). Posiadam tylko dw*
cach przy lampie 27 VII 1911, oznaczo

Glyptoteles Z.

okazy, zowione
le przez p. prof.

kocu VII
sze pojedynczo.

* 760. Ceratonia, Z. .787. Naley du fauny poudni we) Eu-

ropy, gdzie jej gsienica yje przewanie w owocach roka (Cera-

tonia Slfua), z którymi dostaje si. w dalekie nawet strony. Mój
okaz wychowany z gsienicy znalezionej w suchej fidze, poeht <ize-

nia rzekomo smyrneskiego. wylg 16 VII 191.1; w ojczynie
lata w VI, potem w VIII "i IX.

Cryptoblabes Z.

761. Bistriga Hw. (794). Mam tylko jeden okaz zowiony tu

przy lampie 17 VI 1910.
* 762. Lodbi Rag. - 795 . Dwa okazy, zowione przy lampie

19 i 25 VI 1911. oznaczy p. prof. Rebe;" do poprzedniej nader
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podobna, róni si nieco szerszymi paskami na skrzydach, odmienn
krzywizn przepaski, bledsz czerwonoci ta i t. d.

Endotrichinae.

Endotricha Z.

763. Flammealis Schiff. (808). Posiadam tylko jeden okaz tej

my. zreszt podobno wcale nie tak rzadkiej, zowiony w ogrodzie

w Podhorcach 28 VII 1911.

Pyralinae.

Aglossa Latr.

764. Pinguinalis L. (825). Pospolita, zwaszcza miejscami

w domach i t. d. Mam j owion w Podhorcach przy lampie i t.

d. midzy kocem VI a pocztkiem VIII; z awocznego z 30 VI
1906; w Hrebenowie w mieszkaniach bardzo pospolita, lecz w oka-

zach do maych, w polowie VII.

Pyralis L.

765. Farinalis L. (836). W mynach nie rzadka; owi j przy
lampie zwykle w VII i pierwszej poowie VIII, mam jednak okazy
z 24 IV i' 5 VI.

Herculia Wlk.

766. Glaucinalis L. (845). Przy lampie w Podhorcach 29 V
?

9 X, zwykle jednak najliczniej w VII i pojedynczo w VIII.

Hydrocampinae.

Nymphnla Schrk.

* 767. Stagnata Don. (912). Posiadam trzy bardzo adne okazy
zowione przv lampie w Podhorcach. a to dwa cfcf z 10 VI 1910
i Q z 5 VIII 1909.

768. Nymphaeata L. (913). Bardzo czsta przy lampie w Pod-
horcach w kocu V i pocztkiem VI, potem w VIII a nawet je-

szcze 12 IX 1902.

769. Sraiotata L. (916). Najpospolitsza z caego rodzaju,

sh przy lampie, oraz r - icych, z po-

cztkiem VI, przewanie jednak w VII i w VIII. Zwaszcza J <$
s bardzo zmiennego ubarwienia, mam prawie cakiem jasne, o-
wione obok zupenie ciemnych.



]->$

Cataclysta Hb.

770. Lemnata L. (922). Przy lampie w Podhorcacb oraz w sto-

sownym czasie nad wieczorem u brzegu wód. gdzie ronie tatarak
(Acorus Calamus). 3 VI. z pocztkiem VII, do koca VII.

Periuephila Hb.

771. Lancealis Schiff. (939). Dosyó rzadka; mam okazy zo-
wione w Podhorcach przv lampie i u brzegu lasu. z 20 V, 31 YT
3 VI, 15 VI, nawet z 9 VII 1904.

Psammotis Hb.

772. Pnheralis Hb. (941). Posiadam tylko jeden okaz z Pod-
horzec, zowiony przy lampie 27 VII 1909". Gsienica, yjca na
mitach, miaaby tu poywienia podostatkiem.

773. Hyalinalis Hb. 942). W Skuem na Korczankach. na
ce lenej 7 VII 1907 i w Hoowecku na kach i ugorach 11
VII 1911 trzy okazy, w Libochorze na Bukowinkach 24 VII 1911.
W nizinie nigdzie nie spotykany.

Eurrhypara Hb.

774. Urticata L. (943). W zarolach ogrodów i lasów nie rzad-
ka, take przy lampie z kocem V i w pierwszej poowie VI. po-
jedynczo jeszcze w pierwszej poowie VII.

Scopariinae.

Scoparia Hw.

775. Centuella Schiff. (946). W Podhorcach przv lampie zo-
wiem raz tylko jeden okaz 23 VI 1909; natomiast w kolem znaj-

dywaem je "nierzadko 9 VI, a w Hrebenowie na zrbie Suchy 30
V 1910 wpulN/ w zas r jki w stosowne miejsca, wypaszaem
z zaroli setki okazów, samych tylko </J\ do rozmaitego ubar-

776. Ambigualis Tr. (949). Bardzo pospolita, zarówno na do-

ach jak w r Mam je z VI,
VII, pojedjcz ,wy VIII.

777. Ing rno w Podhorcach przy
lampie jak i w lasach Berenicv, w Skolem na Korczankach i na
Czudyowie, na kach porosych drzewami w Hrebenowie i Hoo-
wecku, od drugiej poowy VI do poowy VII. wyjtkowo raz

20 VII.



778. Sudeica Z. (965). Mam jeden okaz z k w Hoowecku,
zowiony 11 VII 1911, bardzo silnie zlatany.

779. Laetella Z. (973). W Podhorcach" przy lampie nie rzadka
od poowy VI do poowy VII, wyjtkowo raz 26 VII 1909.

78U Truto ,•:].,:! i Stfc .iTL."Przy lampie w Podhorcach cz-
sto owiona, zwykle w kocu VII. przez VIII, wyjtkowo w IX,
raz nawet 24 III 1906; prócz tego w lesie w Berenicy 12 i 25
VII 1906.

781. Crataegella Hb. (975). Przv lampie w Podhorcach w VII,

take w oirrodzie 23 VII 1909; w Liboehorze na ce Bukowinki
19 VII 1909.

782. Frequentella Stt, (976). Jedvny okaz zowiony przy lam-
pie w Podhorcach 7 VII 1906.

Pyraustinae.

Agrotera Schrk.

783. jy«B z i' ^ 4'fi w zarolach. u brze-

gów lasów, w Podhorcach, Strzakowie, Berenicy i t. d. zwykle
okoo 12 do 24 V o zmierzchu.

7^4. Unndis Sc. .991). Pospolita
lampie w VII do pocztku VIII. Gsie
liciach pokrzywy.

Erersestis Hb.

785. Straminalis Hb. (1027). W Podhorcach przy lampie po-

jedynczo w poowie VI. z kocem VIII; 9 IX 1911 u brzegu la-

su w Strzakowie zowiem na kwiatach Eupatorium catmahinum
bardzo liczne okazy. W Hrebenowie na brzegach lasu 18 i 19 VII
1910. Jeden z okazów zowionych przy lampie ma wszystkie skrzy-
da ciemno i szeroko obrzeone.

786. Aenealis Sehiff. (1037). W Podhorcach przy lampie
do rzadka z pocztkiem VI; w okolicach Skolego na kach
•czstsza, np. w Skolem 9 VI. w Korostowie w dolinie Orawy 20
VI, w Hreber. - by 30 V i 19 VII; w Liboeho-
rze na Bukowinkach 24 VII 1911."

Nomophia Hb.

787. Soctuella Sehiff. (10.1 9). Pospolita przv lampie w Pod-
orcach, gównie w kocu VII i przes VIII, 'zdarza si take



Phlyetaeiiodes Hb.

788. Yerkalis L. (1043). W Podhoreach przy lampie zwykle
midzy 6 a 15 VI. take z pocztkiem VII; u-yjatkowo raz 16
VIII i 25 V. W Skolem nad P.iwi^wm potukiom 9 VI 1911.

789. StictiraUs L. (1061). Pospulira. gówni,- przv lampie, pra-

wie przez cale lat... gtfyi mam ja z 5 VI 1905, z VII i VIII li-

cznie, z 2 X 1910. Tak samo czsta w zarolach w Strzakowie,
Wierczanach i t. d. Ubarwienie ma do zmienne, raz wicej oliw-

790. Literata Sc. (1068). Bardzo czsta przy la

nierzchem u brzegów lenych, z kocem V do poowj
>wnie w VIII. czasem ju" w ostatnich dniach VII.

792. l>pnr.,:>^ — uin 1 -.' U/.adk.i. mam i., mk z Podho-

:, owion przy lampie 8—9 VII 1904 21 VII liik-J. 24 IX 1905.

Pioiiaea Gn.

793. Pandais Hb. (1136). Przy lampie w Pudhorcacb w V
ugiej poowie VIII; raz take 14 VII 1907.

794 /•"/, ,• , - Jb. (1146). W r dk v lampie i w egro-

11 VI. zr sszt w ssej p VIII.

795. /" muftu, •Hb. (1 L51 . •,v- : mpie w ^odhorcach B k -
cem VII i VIII rzadko. w IX i w | eru>zej polowie X t ardso

czsto.

796 Pmnalis (1156 . Pr e w Podbc rcaeb

w VII i \
j

.; w
}

VIII do czsto, i az nawet ju 10 VI s%-

-'''
i
,!

'

r" Jbowane okazy leg
w kocu VI.

797 [•„fi t . L. IN ko przy 1 em V
i w pocztku VI. p OWlf W kol u VII i do poowy VIII,

Unbhliualis 11 h. 1166) Prz
ce pod lasem w Podh w VIII. czasami

te W VI
799 Xumt>rali » Hb. (1 167). .>,. ; < i. zt .wilem j w Podkor-



cach w ogrodzie i przy lampie 21 VI 1909, 7 VII 1904 i 6
VIII 1910.

800. Nebulalis Hb. (1171). Forma górska, której nigdy w ni-

zinach nie zowiem; mam j z ki lenej na Korczankach w Sko-

lem z 7 VII 1907 i z 17 VI 1908. równie z Libochory, zowione
na Bukowinkach, na Groniu i pod Magór 24—25 VII 1911.

801. Decrepitalis Hb. (1172). Równie górska forma, owiona
na zrbach, w Hrebenowie na Suchym 30 V 1910 i w Libochorze

na vsaku 26 VII 1911.
"802. OUvalis Schiff. (1175). W Podhorcach przy lampie dwu-

krotnie 7 VII 1904 i 10 VI 1908.

Pyra usta Schrk.

803 luscalis Schiff. (1188). Bardzo czsta; owi j przy lam-

pie, u brzegu lasu, w lesie i t. d. poczwszy od 30 IV. w drugiej

poowie V i z pocztkiem VI. w drugiej poowie VIII i pierwszej

IX. W okolicy Skolego owiem j 9 i *17 VI, w Hrebenowie 29

V 1910.

804. Sambucalis Schiff. (1191). W Podhorcach przy lampie 5

VI 1908. u brzegów lasu 16 V, 4 i 10 VI. 1 VIII; w lesie bere-

nickim 23 V 1910.

805. Luctualis Hb. (1192). Do rzadka, do lampy nie przy-

latuje; przebywa w zarolach lenych; owiem j w Podhorcach
i okolicy w pierwszej poowie VI, w 1911 jeszcze 17 VI.

806. X»i.> - - .ie. w ogrodzie,

w zarolach lenych, w drugiej poowie VI i" pierwszej VII. cho
zowiem jedn przv lampie 10 X 1907.

807. Alph -
j Forma górska i prawdopodobnie

lokalna: owiem je na Kindracie w Tuehli. na ce i w ssiednim
lasku. 19 VII 1909. w obrbie potoku Pawów w Skolem 26 VI
1909, w Libochorze na Ma górze 5 VII 1905 i 25 VII 1911, rów-

nie na ysaku i na Groniu 26 VII 191 1. Szczególniejsza, i o-

wiem znacznie wicej 9Q ni g£.
808 Ces-f.it ' <-\ ri 1241 W Podhorcach wszdzie pospo-

lita, w lesie, w ogrodzie, na kach i przv lampie, poiedvrWj» / po-

cztkiem V i w VI. lie/n - -i ,.- i , ; VIII przez pocztek IX.

809. Porph>i «!'< ->': itf 1248) Forma, zdaje si, gównie gór-

ska, trzymajca si najmie -/• -h. w ^- -I jficem wypalonych brze-

gów, pastwisk i r. d.. <z k.-'iwicv szybuje.

W Hrebenowie na Suchym 30 V i 19 VII [910, w Libochorze na

ysaku i na pastwisku/Na Bahnach 26 VII 1911. w otatnikach
na lace. w losie 7 VI 1911.

810. Faleatali Gn 1249 i < »: tvlk -. -k .lem owione
okazy, a to z Korczanek T VII 1907 i /. Pawiowa z 2i] VI 1909.



811. Purpurali* L. .1251... Wszdzie na kwiecistych ka<
w dzie czsta, zarówno forma gówna jak i odmiany; owi
w Podhorcach i okolicy w V, ale zdarza si te i w VII, wi
z form letni:

— gen. aest. < h, nu- .v'/< > : >r < i r. 1251 aj od koca VI do f

cztku a czasem i do drugiej poowy VIII. Okazy wiksze i

formy gównej. zabarwienia inr-nzywnir j :'.>v\s(,nv_: >. z prze paska

uki jasne prawie .siarczysto óte.
812. Jurata Sc (1253). Na kach przy lasach w Podhorcach,

w ostatnich dniach VII i na pocztku VIII; raz tylko przy lam-
pie zowiona 21 VIII 1911.

813. Nigraa Sc. (1260). Na czkach lenych w trawie,

w Podhorcach 9 V 1906. w Jamelnicy 14 V 1906." w Skolem na
Korezankach 25 V 1908.

814. Cingulata L. (1262). W Podhorcach przy lampie w kocu
VII i w pierwszych dniach VIII.

815. Funebs Strom. (1273). W lasach na czkach i w za-

rolach. Podhorce, 4 VI 1908. Berenica 5 VI 1909. Skole: Czu-
dyów, 14 VII 1908. w p,jedvczvch kazach: utatniki, las. 7

VI 1911, kilka okazów.

Pterophoridae.

Oxyi>tilus z.

816. Pilosellae Z. (1315). Posiadam tylko jeden okaz z Libo-
chorw zowiony na lace Bukowmki 19 VII 1909; oznaczy go p.

Schiile. oznaczenie sprawdzi p. prof. Kebel.

817. Hieracii Z. (1316). Hoowecko. na ce 11 VII 1911. o-
tatniki. na «uelu i 1 1

•" l^-i"
i

'•">
> -•' VII 1911.

818. Ericeo urn Z 1318 W katolikach na suchych kach
lenych 29 VII 1911 przed wieczorem bardzo liczne.

819. Pawhfiijhu U"-- 1322 Tylko w okolicach Skolego
znaleziony; Na Czudyowie 15 VI 1908: na mokrej ce bizko
Btaeyi kolei w Hrebenowie 18 VII 1910; w Korostowie na ce
nad Butywl 8 VIII 1910.

* 820. Capnodactyla Z. (1327). W Korostowie w dolinie Orawy
na czkach tu przy torze kolek z zaroli Pe-
tasites i innych szerokolistnych rolin u podnóa stoku lesistego 20
VT 1911 dwa okazy. Dzie~by ciepy, w poudnie silna ulewa do-



szcztnie wszystko zmoczya; wicej nie udao mi si znale. Jestto

nadzwyczajna rzadko, motylek nalecy do fauny obcej, bo sla-

woskiej. okolic Pesztu i t. d. Jeden okaz pozosta w nadwornem
Muzeum wiedeskiem, które nie miao go z tej czci monarchii.

821. Gonodactyla Schiff. (1332). W Podhorcaeh przy lampie
6 VIII 1905 i 5 IX 1909; w lesie w Berenicy 4 VII 1906; na
kach lenych w otatnikach 15 VII 1911; w"Skolem. w Pawo-
wvm 9 VI "1911.

822. Semoralh Z. (1336). Tylko jeden okaz z Podhorzec, zo-
wiony 6 VIII 1904.

823. Tesseradactyla L. (1337). W Skolem, w Pawowie. 9
VI 1911.

824. Ar„»ti../.,</ Elii 1339). W Podhorcaeh przy lampie

13, 14 VIII. 15 i 30 IX 1907.

Alucita Wlsghm.

7111 1911. Zreszra ni-dv nie spotkana.

826. Tetrocladtjla L 1365). Skole: Korczanki, na ce lenej
7 VII 1907; na Czud\ owi 16 VI 1908; w Hrebenowie u brzegu
lasu 18 VII 1910; w Korostowie nad Butywl 8 VIII 1910; w do-

linie Orawy 26 VI 1911; w Hoo : kach 11 VII
1911; w Tuchli na Melnvcznem 24 VII. w Libochorze na Groniu
27 VII 1911. Koo Stryja w nizinie nigdzie jej nie znalazem.

Pselnoplionis Wallgr.

827. Brachydactylm Tr. (1372). Mam tylko jeden okaz ze Sko-

lego, zowiony nad Pawowym 26 VI 1909/
Schillego. a stwierdzony przez p. prof. Rebela.

Manismareha ileyr.

Podhoi

•
:;

- •

przy lampie I l koca Vii i-r/e/. \lll. IX,

X. "n-iwer jeszcze i'. XI 19U7. W L tatnikach na ce lenej 29
VII 1911.

830. Scurodadylus Hb. (1388... W Podhureach przy lampie



25 VII. 4 i 25 VIII, w lesie 4 VII 1906. Oznaczenie stwierdzi

p. prcf. Rebel.

831. Dutindta HS £1392 . P Iko okaz. zo-
wiony w Podhorcach 4 VIII 1908.

~*832. Jmriae L. (1393, W |\..lh..ivach przy lampie 14 VII
1908. 27 VII 1911: w lesie i u brzegu 10 VI 1909. 12 VI 1911;
w ogrodzie 8 VII 1910: w rfrrzulk-wie na ce 9 VIII 1911.

833. Osieodactylus Z. (1396). W Podhorcach w lesie 12 i 2&
VI; w Berenicy 12 VII 1906: w Skolem na Czudvowie 13 VI
1908, nad Pawowym 26 VI 1909.

Stenoptilia Hb.

834. BipuncUdactyla Hw. (1406). W Podhorcach przy lampie
pojedynczo w cigu VIII.

* — v. Plagiodactyla Stt. (1406 a). Wierczany. na ce ku
Tatarsku 1 VIII 1910.

835. Graphodaetyla Tr. (1412). W Podhorcach w lesie 4 VII
1906 i 23 VI 1907. w otatnikach w lesie 24 VI 1911.

836. Pterodactyla L. (1414>. W Podhorcach przy lampie 23
VI i w cigu VII: w ogrodzie 23 VI; w Strzakowie 27 V 1911;
w Hoowecku na ce li VII 1911.

Orneodidae.

Oraeodes Latr.

837. Grammodactyla Z. 1484). Pierwszy okaz zowiem w Hre-
benowie na zrbie Suhv nad vrieczorem '30 V 1910; nastpne
w Podhorcach przy lampie 16 IX i 9 X 1910; w Skolem pod
Korczank na zrbie 5 VI 1911 i na ce lenej na Dobrzanach

Tortricidae.

Tortricinae.

Aealla Hb.

838.

ckim i str

rzadka.

839.

840.

Umbrcum

a rur. Caudana F. (1440). W lesie podhore-

im, 22 VII. 7 i 23 VIII. 22 X. W ogóle dosy

Hb. (1444). Tylko jeden okaz, zowiony 11

L. 1446). W Podhorcach przy lampie 10—16
?6 IV. Nie rzadka te w lasach, tak samo jej
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— ab. Coronana Thnbg. (1446 a), wychowana z gsienicy

znalezionej na ozinie {Sa flgl* si 8 VII 1911.

— ab. Auiumnana Stph. il44ó r i'izv lampie w Podhorcach

9 X i 1 1 V. w lesie w Strzakowie 19 X 1909.

*841. Mixtana Hb. (4 451). Przy lampie w Podhorcach 2 XI
1905, w lesie 29 III i 22 IV 1911; w lesie w Berenicy 22 IV 1911.

'842. Logiana Schiff. ab. Germarana Froel. (1452 a). Podhorce

prze lampie 6 i 12 VII 1906.
* 843 ? Hippophaeana Heyd. (1453 ?). Okaz zowiony 19 IV

1911 w Berenicy oznaczy p. prof. Rebel jako, by moe, nale-

cy tutaj, cho nie jest wykluczone, i jest anormalnym okazem
A. Mixana.

844. Motam F. (1459). W lasach na pniach brzóz i osik pra-

wie pospolita od koca III do drugiej poowy IV; do lampy mao
kiedy przylatuje.

— v. Scoana Stph. (1459 a). Okaz zowiony w lesie w Pod-

horcach 29 III 1911 jest form przejciow.
845. Lipsiana Schiff. (1461). W Podhorcach przy lampie 30

VI, 5 IX, 19 X, w Berenicy w lesie 26 IV 1909.

847. Schalleriuna F. (1469). W Podhorcach w lesie 7-14
VIII 1911.

— v. Comparana Hb. (1469 a). Razem z form gówn.
848. Ferrw/ihi-i Tr. (1473;. Bar-lz nosp .,lita przy lampie

i w lesie z wiosn: 15—26 IV; w lecie: 9—11 VII i 16 IX, w je-

sieni rzadsza: 19 X. Razem spotyka si równie pospolit form:
— v. Tripundana Hb. (1473 a); take 30 VI i 2 VII
— v. Selasfuta HS. 1473 c jest rzadsza, mam j tylKo z po-

y VII zowion przy lampie z lasu 30 III i 18 IV. Oprócz ty-

vyeh okazów formy gównej i odmian podanych znajduj si li-

przejciowe, najrozmaitszych kombinacyj barw, odcieni

849. Lithanjyrana HS. (1476). Mam tylko dwa okazy z Pod-

horzec: zowiony przy lampie 19 VII 1908^ i wychowany z gsie-
nicy, znalezionej na brzozie, który wylg si 27 VI 1909.

850. Holmh, >n L ' 179 W P 'dl. i
• . -ii >

••/ hmpie 27 VII
i 17 VIII. w ogrodzie 12 VII z gsienicy 22 VII.

851. Contaminana v. Ciliana Hb. (1480). Mam tylko jeden

okaz z Podhorzec. zowiony przy lampie 30 VIII 1907.

Dieheia Gn

852. Groiana F. (1494). Podhorce, w lesie 7 VIII 1911.



Capua Stph.

853. Reticulana Hb. (1503). Posiadam tylko dwa okazy, zo-
wione w Podhorcach przy lampie 3 VII 1910 i 13 VII 1911.

854. Faoilai-eana Hb. (1504). Wszdzie bardzo pospolita; o-
wi j w Podhorcach przy lampie 1 i 30 VI. w lesie i ogrodzie
w cigu VI. raz ju 15 V 1910, w Strzakowie nawet ju 7 V
1910; w Kruszelnicy, Skolem na Korczankach i w Hrebenowie na
Suchym w ostatnich dniach V.

OenophtMra Dup.

855 Pilleriana Sehiff. (1505). Podhorce. przy lampie 21 VII
1909 i 16 VII 1911. Oznaczy p. Schille, potwierdzi oznaczenie

p. prof. Rebel.

Caeoecia Hb.

856. Piceana L. (1506). W Skolem w Pawuwym 28 VI 1909,
w Podhorcach przy lampie 21 VI 1909 i 13 VI 1011, same QQ,
których d >kadne oznaczenie potwierdzi p. prof. Rebel. Wobec zu-

penego tutaj braku sosen w lasach gsienica prawdopodobnie yje
na jaowcu, lub moe na innych szpilkowych.

ulana Se. i 1507). Bardzo czsta przy lampie, w lesie,

ogrodzie i t. d. w Podhorcach i okolicy, przewanie od poowy VI
przez VII. rzadsza w pierwszej poowie VIII.

—
- v. Sauberiana Srh. (1507 a i. - skrzydekach prawie zupe-

nie jednobarwnych, zupenie cu-tu. mi do lampy
dwukrotnie 27 VII 1909 i 10 IX 1906.

858. Cmtaegana Hb. (1512). Rzadka, mam okazy tylko z Pod-
horzec, owione przy lampie 25 VI 1911 — dwie pary — i Q
z 13 VI 1908, oraz" £ zowionego w ogrodzie 17 VI 1911.

859. Xijiosteana L. (1513). Czsta, przy lamp, w ogrodzie,

niemniej zebrana jako gsienica z rozmaitych drzew i krzewów,
atwa do wychowania. Pora lotu przypada na drug poow VI
i pierwsze dnie VII; ku poowie VII "ju rzadka i zlatana.

860. Rosana L. (1514). owiona przy lampie w Podhorcach,
w lesie, równie w Berenicy. w kocu VI i na pocztku VII, wy-
jtkowo w drugiej poowie VII.

861. Sorbiana Hb. (1515). Dosy rzadka; mam j z Podho-
rzec, owion przy lampie, przewanie w drugiej poowie VI, wy-
jtkowo raz 7 VI 1910, oraz wylg z gsienicy znalezionej i wy-
chowanej na Salix Caprea. 23 V 1909.

862. Semialbana Gm. (1518). Do rzadka; mam tylko 4 okazv
owione w Podhorcach u ,r >- . Lis I VII 1910 w lesie 13 VII
1911. przv lampie 3 VII 1910 i w lesie w Berenicv 4 VII 1906.



zowiony przy

lampie w Podhorcacb 27 VII 1909, oznaczony przez prof. Rebela.

Froel. (1523). Bardzo rzadka, gdy nie mamy
v Podhorcach 27 VII 1909, ozna

i. Histrioiiann Froel. , 1523). Bard;

tu licznych modych lasów wierkowych; zowio
w lesie 25 VII 1906 i w Podhorcach" przy lampie 3 VII 1910.

oraz 18 VII 1908.

86o. Musculana Hb. (1525). Czsta i rozpowszechniona; mam
i

zi v.i na w Podhorcach. przy lampie i u brzegów lasu. od po-

owy do koca V; równie z koca VI i pierwszej poowy VII
1911, z Jamielnicy. z k lenych 13 V 1910. z Korczanek Skol-

skich 23 V 1908. ze zrbu Suchy w Hrebenowie z 30 V 1910.

866 Aeriferona 13 S. 1527). W Podh.T.-aeh przy lampie

i w lesie lub na poblizkich polach. 20—25 VI, 20 VII. przewanie
jednak w pierwszej poowie VIII.

867. Lecheana L. (1533). W Podhorcach w lesie i ogrodzie,

waszcza na ywopotach grabowych, w pierwszej polowie VI.

Take z g trmionej.

Pandemia Hb.

868. Corylana F. (1538). Bardzo czsta przy lampie, w lasach

i t. d. w poowie VI i od koca VII do pocztku IX. Z gsienicy
wychowane mam te, yy na dbie, iwie, brzozie i t. d.

869. Bibeana Hb. (1540). Bardzo czsta, zarówno przy i tropie

jak w ogrodzie i w lesie, przewanie w drugiej poowie VI i po-

nownie w VIII, czasem te w IX. Take w Skolem na Kurezan-

kach 17 VI 1908 i w Hrebenowie na kach 20 VII 1910. Równo-
czenie i do czsto lata jej forma:

— v. Cerasana II i 1540 a), owiona jednak tylko w Pod-
horcach i bliszej i- li * • z k lic »órskieh jej nie posiadam.

870. Ciiutm» l»„.a».i Tr. 15,4-1 .
!>.-.„; rzadka; mam j z Pod-

horzec, owion przy lampie 23 VI 1909. w ogrodzie i lesie 14—21
VI, take Q 14 VII 1908.

871. ffept przy lampie, w ogro-

dzie i w lesi* VII. VIII do

p..f/'itku IX Z „' -it~ni<-\ zn.ilezionej w ogrodzie na Spirwn (od-

miana ogrodowa Fan m te adny okaz, który

wylg si 7 VII 1910.

na L. '1562'. \Y lasach w-zm1/.:»- i-anlz- c7.-;sra.

spolita »d poowy do koca V. czu^in jeszcze

VI Z.bir/a ...
> \m . -, -

. i7
. kW\ eh je-

szcze zaliczy do ab. Subfasciana Stph.



Tortrix Meyr.

873. Forskalea/Hi L. (1564-. Mam wycznie okazy z Podho-
rzec, owione przy lampie w koiicu VII, 12 VIII i 1 IX.

874. Bergmanniana L. (1568). W Podhoreaeh zowiem tylko

dwa okazy przy lampie 16 VII 1907 i w ogrodzie 6 VII 1911;
gsienie/.ek nigdy nic znalazem; dopiero w maju 1.911 natrafiem
na wilgotnej ce w awocznem na mode pdy Rosa alphia. z li-

stkami zupenie posprzdzanymi i z nich uzyskaem bardzo liczne

okazy w drugiej poowie VI. Jeeli n i miejscu wylgy si odpo-
wiednio do iloci uzyskanych z tych klkunasm [.rzdów, to mu-
siay ich tam by liczne setki.

875. Conwnawa V. ;lf>G l
.)>. Raz jedyny zowiem w Podhoreaeh

w ogrodzie okaz tej zwójki: 11 VII 1908.

876. Viridimn L. 1572]. W r.»dh..rc:ieh nie rzadka od dru-

giej poowy VI do pierwszych dni VII.

877. Paleana Rb. (1585). W Podhoreaeh i okolicy nie rzadka,

bywa przy lampie, na kach i brzegach lasów, zwaszcza w dru-

VI: raz zl_»wiimu j. po. i Magór 5 VII 1906.
* 878. Rogana Gn. (1592). W ogrodzie w Podhoreaeh 12 VII

1911, okaz oznaczony przez p prof. Rebela; prócz tego dwa ze

Skolego. z pod Korczanek 17 VI 1908. nieco wtpliwe.
879. Btifit/rn,.,! Tr. 15'.'7.. M..ni -kazy zowione przv lampie

w Podhoreaeh 15 VIII 1911. w ogrodzie 17 V 1911, w Skolem
na ce 15 V i w lesie w Orawie 15 V 1911.

880. Dumttana Tr. (1600). W Podhoreaeh przy lampie 19
VII. na brzegu lasu 22 VII 1910, w Wierezanach w"gach nad-

rzecznych 22 VIII 1911.

881. Dwersana Hb. (1601). W Podhoreaeh przy lampie dosy
czsta, raz ju 7, zreszt od poowy VI do pocztku VII. Posiadam
te okazy form) transUana Gn., i i eek przednich

brzowo myszate (nie óte lub szarawo brzów. /. Ire / rysunkiem

kasztanowej barwy (nie rdzawej), a to z Podhorzee z 21 i 22
VI 1906.

[Cnephasia Car

882. Ossei Sc. (1605). Poaiadam tvlko jeden oka::.

lampie w P-.dhorcach 25 VI 1911 i'ied.sn z lasu w Bereniey
4 VII 1906; v- okolicy górskiej i.Skoiej*q naitomiast jest

Btosownej po rze nader pospolita, wprost u[trudni owienie, ta-

wa si przy czerp z kwiatów kowych. Przy-

ri
l

; bardzo atwo do lam

okazy z cIrugiej poowy VI i pier\, , ;:
,.: VII.

883. Arge na Cl. (1607). Ni mam j z Podhorzee

t]u i z lasu, owion midzy 12 a 23 v:. z ki lenej w Sko-



doliny Orawy w Koro-

884. Wahlbomiana L. (1622). Wszdzie pospolita, co najmniej

za czsta. W Podhorcach przylatuje do lampy; znajduj j take
w ogrodzie, w lesie, na ce i t. d. w cigu caego wczesnego lata,

od koca V do drugiej poowy VII. w VIII ju rzadka. Bardzo

zmienna zwójka. Znalazem te:
— * v. Altkolana HS. (1622 a) w dolinie Orawy w Korosto-

wie 20 VI 1911. Jest to forma górska, latajca wraz z gówn.
— v. Yirgaureana Tr. (1622 b). Forma znacznie mniejsza,

czsta, ale nie tak pospolita jak gówna; mam j tylko z Podho-

wia kwesty form tej zwójki i zwraca uwag, i poszczególne

formy tak przechodz jedna w drug, i takie s mieszaniny

i drobne rónice a podobiestwa przeróne, i wprost niepodobna

opisa wszystkich form i nada choby typowym nazwy, tern bar-

dziej, i najwikszy znawca nie jest czsto w monoci stwierdze-

nia, gdzie w! n form ulokowa.
885. Incertana Tr. (1624). W Podhorcach zwvkle przy lampie,

19 VII i 13 VIII, u brzegów lasu 1 VII 1910. Mam te — o ile

mona dokadnie na danym okazie stwierdzi — jeden okaz:
— t. Minorana HS. (1624 a) z Podhorzec. zowiony przy

lampie 27 VII 1909. Prof. Rebel nie jest jednak absolutnie pewny
•co do przynalenoci tego okazu do y. Minoraria HS.

>j'hila Stph.

886. Tortrkella Hb. (1638).
1

: . .

- .--
<

.
- . :'/--.-

>:

okolicy midzy 19 III a 18 IV.

887. Congelai Ua Cl L641). W Podhorcach przy lampie zo-

wiem jednego <$ 10 XI 1W7: za. A -wy (..paski z lepem na QQ
Cheimatobia h. . kancie

f
) ^ tej zwójki na ja-

boniach w sadzie w Podhorcach okoo 10 XI 1907.

Anisotiienia Stph.

888. Hybridana Hb. (1643), Posiadam jeden okaz ze Skolego

zowiony pod Korezankami 7 VII 1907 na ce lenej.
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Conchylinae.

Lozopera Stph.

*889. Francillana F. (1646). W Strzakowie w debrze lenej
zowi 5 VII 1911 i nastpnie oznaczy p. Schille. Nowa dla fauny

890. Flaaellana Dup. (1652). W Podhorcach przy lampie 27
VII 1900:

Conehylis Ld.

891. Dubitana Hb. (1658). W Podhorcach przy lampie i w le-

sie, równie na kach, raz 13 V 1911, zreszt okoo 10—15 VI.W Skolem nad Pawiowym 20 V 1910. w Korostowie w dolinie
Butywli na czce 8 VIII 1910.

892. Posterana Z. (1661). Raz tylko zowiona w Podhorcach
przy lampie 12 IV 1908.

893. Mussehliana Tr. (1677). Czsta przy lampie i w lasach
okolicznych; w Berenicy zowiem j raz in copula wieczorem 26
V 1910, zreszt pojedynczo 4—12 VI i licznie] w drugie] poowie
VII, a zwaszcza w VIII

*894. Udana Gn. 1679 Mam tylko [eden okaz. zowiony
u brzegu lasu w Podhorcach 24 V 1909, oznaczony przez p. prof.

Rebela. Zdaje si nowa dla fauny.

i Ib. (1706). W Podhorcach przy lampie 5 VI
1909, u brzegu lasu 10 VI 1909, w ukawicy Górnej w lesie 11
VI 1909.

896. Aleella Schulze ^ 1743 . Posiadam tylko dwa okazy ze

Skolego.- zowione 9 VI 1907 i 9 VI 1911.

897. Hartmanniana Ci. (1744). W lasach i na kach lanych
w Podhorcach i w otatnikach nie rzadka, mam j * 8. 11. 25 V,
z 10, 17, 22, 24 VI: w Libochorze na ysaku zowiem j na zr-
bach 26 VII 1911.

898. Deciwana Schitf. 1 7 l-.". Mam jod-i >im z. zowiony w u-
kawicy Górnej w lesie, wb.-c iu u samego podnóa gór, "li VI
1909, nastpnie /..- >K..le_r . /. iVid\. hm. Pawowa i z Korczanek,
i z Kur stówa 7 tak zir-1' i dr/.-w.i i : ni <'riu .. ws/y-'k e o-
wione midzy 5 a 20 VI.

899. Kuhhctiiauii F. 1746, Jedyny mój -kaz zowiem na

ce w Podhorcach 10 VI 1910.

900. Badiana Hb. (1749). Podborce, w esi- . i .» 1 v-< -1. u\s*
przy lampie, pi s i ku kocowi V; mam
jednak dwa okazy z 7 i 9 VIII 1911.

901. <„,, D.i-i I7.".i W '

ii v « L-u» 23 V 1910
i nastpnie 7 VIII 1911: w Korostowie na ce nad Oraw 5

VI 1909.



902. SmeatluDanniana F. 1 7t>0). W Podhorcach w ogród
i przy lampie okoo polowy VIII, w Hrebenowie na kach
chych stoczvstych na Hrebenowcu 31 V 1910.

903. Implicitana Wek. (1771). W Podhorcach przy lampie

i 18 VII.

904. Boseana Hw. (1773). W Podhorcach przy lampie
VII 1908.

905. Epilinana Z. (1779). Nie :

pie przewanie w drugiej polowie \

VII do pierwszej polowy VIII.

906. Ciliella Hb. (1781). W Podhorcach i w okolicy czst
prawie pospolita przyl tu l- I . zi zi .-i wlesie.wogr
dzie i t. d. w poowie V, przewanie jednak w drugiej poowie V
i z pocztkiem VIII.

Eiixantliis Meyr.

907. Hamana L (1800). W Podhorcach w trawie nad rowe
14 VII 190ó, przy lampie 24 VI i 9 VII: zdaje si nie czsta.

908. Zoegana L. (1802). Do czsta u brzegu lasu. w zar
lach trawiastych i r. p. w P.idiuirc:ich i Wierczauach. Przewan
w cigu VII. pojedynczo jeszcze w VIII.

13 VII l'»ll

Hysterosia Stph

; bard

okazie w lesie w Podhorcach

* 909. Inopiana Hw. (1839). T bardzo pikn a dla kraj
'

:ie w lesie

Olethreutinae.

Eretria Hb.

H (1848). Posiadam jeden okaz. zowiony
sach ij :> VI 1911.

1910 otrzymaem

eh uzyskaem jedn ~> tej zwójki, która

zreszt nie wycIi. -waem nic z tej partyi

Olethrentes Hb.

L (185H. W Podhorcach, nie rzadka w le-

c V do drogiej poowy VI.

1857). W Podhorcach 20 VII 1911. 26



914. Inuitd.i,,,! <.--hhl Wv.>. W p.,dh. r.-u'!i przy lampie 19
VII 1908.

915. Semifasciana Hw. (1860). W Podhorcach i w okolicy
w lasach, take przy lampie, od koca VII do pierwszych dni VIII.

916. Capreana Hb. (1864). Przewanie przy lampie, take
w ogrodzie w Podhorcach. przewanie w ciasru Vi. Dóiedyezo
take w VII.

PJ
"

9 17. Corticana Hb. (1860,, W Podhorcach gównie przy lam-
pie, take w lesie, niemniej w okolicy w lasach, w drugiej poi. iwie

VI. w VII i VIII.

918. Betuktann Hw. (1866) Przy lampie bardzo czsta, take
w lasach w drugiej poowie VII i w VIII; wychowaem okazy
z gsienicy, znalezionej na Salix Caprea i na brzozach; lgy si
w czasie normalnym.

919. Sauciana Hb. (1871). W lesie w ukawicy Górnej zo-
wi p. Schille 11 VI 1909; on j te oznaczy, a oznaczenie po-
twierdzi p. prof. Rebel.

920. Prumana Hb. (1873). W Podhorcach czsta wszdzie,
w ostatnich dniach V i w pierwszych VI.

* 921. Ochrolmrnna Hb. IS74 .
W Po.lhoreaeh czsta, w cigu

VI i znowu od poowy VIII do koca IX. W innych wykazach
motvli krajowych nie znalazem jej.

922.Dimidiana SodoC (1875). W Podhorcach przy lampie 31
VII 1906 i w otatnikach na ce lenej 29 VII 191 i.

923. Oblongana Hw. (1877). W Podhorcach przy lampie
w VI, VII i IX. W Strzakowie na mokrej ce 6 VIII 1909; wy-
chowane te z gówek Dipsacus. który ronie u nas licznie w -
gach i na brzegach. Lgy si w drugiej poowie V. Równoczenie
z form gówn lata te niewykazana dotychczas dla fauny kra-

jowej:
*— ab Ad ,< Rb 1-77 >k. d -w r euie zaciem-

nionych; mam okazy z V. VI i VIII. tu w okolicy owione, take
z Hrebenowa okaz zowiony 31 V 1910.

924. Genfmna HI). (1878). W Wierczanach w gach, take
wychowana licznie z s -z /• '" I>ip«t»>i* ntl-

l»nvm i. której u nas nie Drak; owiona w VII. wychowane okazy
lsry si w VI. Znalazem te ..k.-iz w H ! w-.»'ku na ce 11

VII 1911.

925. Profundana F. (1886). W Podhorcach wszdzie nie rzadka,

owiona w VII i VIII; wychowana z gsieniczek znalezionych na

ozie, a take (przez p. Schillego w Strzakowie) na czeremsze.

926 Amh'1,1 <
!

1^','H . W ! : ,..-h vw..
:
.i"> .-z..^ rr,->-i- .mi

pospolita; odbywa rójk w dzie, wówczas mona naraz kilkana-

cie sztuk zowi. Przewanie w yT, w górach

naszych nieco póniej.



zwykle w drugiej poowie VII i przez VIII; mam jeden okaz

z 29 V 1906.

928. Striana Schiff. (1901). Wszdzie pospolita na trawnikach

i suchych kach od koca V do poowy VII.

929. Branderiana L. (1902). W lesie w Podhorcach i przy

lampie pojedyncze okazy od koca V do pocztku VII: w Koro-

stowie w dolinie Orawy 20 VI 1911.

930. Metallicana Hb. (1905). Przy lampie w Podhorcach
w pierwszej poowie do 21 VIII. pojedynczo i rzadko.

931 Micana Hb. (1916). Wszdzie spotykana, przy lampie

i w zarolach od drugiej poowy VI do VIII; w Libochorze na
Bukowinkach 20 VII, take na ce pod Magór i na samej Ma-
górze 25 VII 1911 i t. d.

932. Rivulana Sc (1918). Wszdzie czsta, zwaszcza w zaro-

lach wilgotnych nad potok *zy lampie, od poowy VI
przez VII; w okolicy Skolego rzadsza; mam tylko okaz z doliny

Orawy z 20 VI 1911.

933. Umbrosana Frr. (1919). W Podhorcach i okolicy po-

spolita, od 4 VI do koca VIII.

934. Urticana Hb. (1921). Rzadka, w Podhorcach w lesie zwa-
szcza w zan SI przewanie z kocem VII i do
poowy VIII.

935. Lacunana Dup. (1922) Nader pospolita, tak przy lampie
jak wszdzie w okolicy Podhorzec, w lasach, w zarolach nad
rzek Stryjem, w ogrodach, zwykle w kocu V, z pocztkiem VI
i w poowie VII. Bywa take czsto koo Skolego, w tym samym

936. Lucivagana Z. (1925). W Podhorcach u brzegu lasu 23
V 1910.

937. Bipunctatw F. (1933). Zwójka górska, czsta stosunkowo
na czkach porosych - emi przez by-

do; mam j z awoczne--. !''• VI. 'z S< I.- zf.wh.ii na Czudy-
owie 16 VI, z Hrebenowa z 20 VII z/b '

.i . trdziem j owi
na Bukowinkach i pod Magór 24—26 VII 1911.

938. Hercynktna Tr. ,1941.. Mam j z caego okrgu: z Pod-

horzec, znajdywan w ogrodzie, w lesie i przv lampie, równie
z lasu w Bera VI i tb w polow VIII:

w awocznem zowiem i 17 VI. w >k i--.., :.a O.u.kl.iwu- 16 VI.

w Libochorze na Buk. w.nk.i.-h 19 i 24 VII.

939. Achabuti V. WU \. W V -i. r.Mcr. pr/% lampie w po-

owie, lecz .•/.-;-•- / k .i.-mtii VI . w p .-.-.'.--;*. 'i dniach VII.

y40. Ertcet>ma Westw. (19441 W Podhorcach przy lampie

w kocu VII ./.•-<•!: ,. ;.. k A p .czarkach VIII.



941. Antiuana Hb. (1945). Bardzo czsta przy lampie, w le-

ie w Podhoreach, take w Wierczanach w ozach nadrzecznych,,

kocem VII i w pocztkach VIII. raz jeszcze 2 IX.

942. Permiztana Hb. (1963). W Podhoreach w ogrodzie

brzegów lasu w pocztku i w polowie VI, w Berenicv wie-
rem 25 V 1910 in copula, w Skolem na kach lenych Pa-
>wa 20 V 1910 i 9 VI 1911. w Hrebenowie na Hrebenowcu 31

CymoloDiia Ld.

1964). W Podhoreach przy lampie

Exartema Cem.

944. Latifasciana Hw. (1965). W Podhoreach w ogrodzie
sy lampie 17 VI, 30 VI. oraz w drugiej poowie VII.

Steiianoptyeha Stph.

945. Simplana F. (1969). W Podhoreach przy lampie 10 VI
powinnaby by rzadka, majc tu wszdzie

z osiczyn, na której gs'
•a Hw. (1972). W Podh

w lasach i przy lampie, w drugiej poowie VII i w VIII. zwaszcza
z pocztku.

947. Bamella L. (1974). W Podhoreach przy lampie 12 i 14
VIII 1906.

* 948. Diniana Gn. (1977). Zwójka nowa dla fauny krajowej,

zowiona w jednym adnym okazie przy lampie w Podhoreach 27
VIII 1908. Oznaczy j "p. prof. Bebel; naley do fauny pónocnej

Europy, bywa te w Alpach; gasi* itrzewiu, lim-

bie i t. d., które tu s w parku i szkóce.

949. Coricana Hb. (1978). W Podhoreach czsta w Lesie,

w ogrodzie i przy lampie, w VII a zwaszcza w pierwszych

dniach VIII.

950. Bu/m BS 82 Na Bukowinkach w Libochorze

zowiona w r-uimu w w, l>4 VII 1911.

951. Nanana Tr. (1984). W Podhoreach w ogrodzie 16 VI
1910, w Berenicy w lesie 5 VI 1909. w awoeznem na ce
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w czasie rójki przy wierkach 17 VI 1907, równie 30 VI 1906,

w Libochorze na Bukowinkach 19 VII 1909.

952. Erkeiana HS. (1990). W Berenicy. w lesie, 25 V 1910,

znaleziona i oznaczona przez p. Schillego. Gsieniczka yje na osice,

ma wic tu do poywienia.
953. Fractifasciana Hw. (1992). Na ce lenej w otatnikach,

7 VI 1911: oznaczy p. prof. kebel.

954. Cuadrana Hb. (1997). Wszdzie rzadka, mara j w po-

jedynczych okazach z Podborzee. zowiona przy lampie 30 IV
i w lesie 11 V. z otatnik z 12 V 1911, z Jamielnicy z 14 V 1906.

955. Siibseauana Hw. (1998). W Berenicy w lesie na jodle

podczas rójki w dzie bardzo liczna 26 IV 1909 i tego samego

dnia i w tym samym dziale lasu w r. 1911.

956. "Grudami L. 20O:'> . W Podkorcaeh 3-21 VI, w Hoo-
weckn na ce 11 VII, w Libochorze na ysaku 26 VII 1911;

z ^ieniczek yjcych na Snlti Coprea atwa d© wychowania.

Oj psonoma Meyr.

957. Imamom (2010). W Podhorcach w ogrodzie, u brzegów

lasu. równie w <• Jej rylko iwa (Salix Ca-

prea) ronie. owi j z kocem VI, w VII, nawet 8 IX. Wycho-
waem take z gazek iwy, przywiezionych z awocznego; lgy
si z pocztkiem VI 1911.

958. \. :',,,.,< Dup. (2011). W Podhorcach i okolicy czsta

w VII i VIII; w Libochorze zowiem j w lesie wierkowym pod

Magór 20 VII 1909.

Astheiiia Meyr.

959. Pygmaeana Hb. (2012). W Podhorcach w ogrodzie 30 IV
1911. w Berenicy w lesie na jodach razem ze Steganoptycha Suh-

seuana Hw. 26 IV 1909. w K / lasu przy go-

cicu 11 V 1910. w Skolera pod Korczankami 5 V 1911.

Baetra Stph.

960. Laneeolana Hb. (20171
od koca V do drugiej poowy \

gówn lata te:
— gen. aest Ni 7 a), zarówno w VII

i VIII. jak i w VI. Mam j z Hrebenowa zowion 1 VI 1910.

961. Furo-.ia.i II w. ij '*l'i> . < /.^ , i /.mi. mim. w Podhorcach
owi j w ogr >dz e. lesi >

i r>rzc i u ipi. .-,- VI. VII i z pocz. VIII;

w Skolem zowiem j na Korczankach 25 V 1908.



od poowv VI do koca VII i zn ,wu w k-ncu Viii do poowy IX.
W Skolem zowie m j 26 VI. w Hrebenowie 13 VII. w K-."rosto-

wie w dolinie On wy 20 VI. w Liboehorze na ce pod szczytem
Magóry 20 VII.

963. Aemula w Schlag. (2031). Posiadam tylko jednego J 1

,

zowionego przy 1 impie 21 VII 1909.
* 964. Pupili i/ia 01. (2042). Nie znajduj jej w adnym do-

stpnym rai spisie motyli krajowych. Posiadam natomiast kilka oka-

i korzeniach piounu yje gsienic:i rej zwójki. Zowiem
raz w Podhoreach przy lampie. Lata tu od poowy VII do pocz-
tku VIII. Siedzcej na piounie niepodobna odróni od gazki
i lici roliny, tak barw do niej si dostosowaa.

965. AspidUram, Hb. 204',) Tylko w lasach, do rzadka,
mam par okazów z Bereniey; take w otatnikach znalelimy
z p. Schiliem liczne parki okoo poowy maja. Czas lotu do kró-
tki, moe dlatego rzadko owiona.

966. Uddmanniana L. (2055). W Podhoreach
w lesie, take przy lampie w Podhoreach. od koi

owy VII.
"

967. S«rjn, l(ll , t Z .2060 . W P-dh .rci-m pa-
dzie, w lesie owiona midzy 5 a 22 VI. ezcie
tego okresu.

ocztku VIII. •

w kocu V i z pocztkiem VI.

0. / /w. Ili II w 2<»-
. W P..ih.rc.«.:h przy lampie



w kocu VII; w ogrodzie 17 VIII 1909; w lesie w otatnikach
od poowy do koca VII 1911.

971. Hepakana Tr. (2099). W Podhorcach przy lampie,

w ogrodzie i w lesie od poowy VI do poowy VII; w Skolem 9
VI, w Korostowie w dolinie Orawy 26 VI 1911.

972. Tedella Cl. (2111). Wszdzie, gdzie s wierki, pospolita

i szkody wyrzdzaj.-. <-a: yje :.<k.> ^i.-irnirzka nie tylko na wier-
kach zwykych, ale i na rozmaitych obcych, nawet na Picea pun-

gens, majcej szpilki nader twarde. W Podhorcach i okolicy lata

w drugiej poowie V, raz zowiem j take 9 VII 1907; w oko-

licy Skolego spotykam j bardzo czsto w tym samym czasie.

973. Proximana HS. (2112). Bardzo podobna do poprzedniej.,

bardzo rzadka; mam jeden okaz z Podhorzec z 4 VI 1910 i drugi

ze Skolego z 7 VII 1907.

974. Subocellana Don. (2118). Posiadam tylko dwa okazy

z lasu w Podhorcach, zowione 10 i 23 VI 1908.

975. Nisella Cl. (2119). Bardzo czsta przy lampie w Podhor-

cach, w lesie, niemniej w caej okolicy, od koca VII do pocztku
IX; równoczenie z ni lata take jej forma:

— ab. Decomua Hb. (2119 b).

'

976. Penkkrina F. 2121 1. W Podhorcach przy lampie, w ogro-

dzie i w caej okolicy po lasach czsta w drugiej poowie VI, na-

stpnie od poowy VII do pocztku IX. W Hoowecku znalazem

j na suchych ugorach midzy lasami 11 VII 1911; tam jej g-
sieniczka yjr widocznie w baziach olchy górskiej.

977. Sol^r '....': ,zv formy:
— v. Suinana Hb. 2125 a. owione przy lampie w Podhor-

cach 11 VII 1905. 23 VII 1908. 13 VIII 1906 i 4 IX 1906.
978. Seminwuna Srpb. 2126). Posiadam tylko:
* — ab. Sflurana HS. (2126 a), zowion w Podhorcach przy

lampie 5 VIII 1909, oznaczon przez prof. Rebela. Forma ta nowa
dla fauny krajowej.

979. Sordidana Hb. (2127). W Podhorcach przv lampie 10
i 30 IX. 2—9 X; take w lesie olchowym 22 X 1911.

980. Tetrauetmna Hw. (2129). W caym okrgu pospolita:

przy lampie v P ih n-ach. w W« i t .i., k Sk lego, w Hrebe-
n wie. Kruszidnicy i t. d. w V i VI; raz zowiem jedn przy lam-

pie 4 VIII 1910.

F 2132 W Podhorcach przy lampie



984. Pflugiana Hw. (2143). Przy lampie w Podhoreach 22 V
1906, 21 VII i 7 VIII 1909. w Beretnicy w lesie 25 V 1910.

985. LuctttosuNtt l>u|>. ,2144. Posiadam jeden okaz z Podho-
rzec, zowiony juzy lampie 25 VII 1906; jest to Q, oznaczona
przez p. dr. Klemensiewicza.

986. Brunnichlana Froel. (2150). Miejscami prawie pospolita,

gdzie s wielkie zarola uilgorne zlizane z l'>to*itcs. Tussilago

i Lappa; w Podhoreach i Bereniey w lesie owiem je w drugiej

poowie V i w VI, w Jamelni.-y. Kruszelniey na czkach lenych
14 i 24 V, w Korostowie na ce nad Oraw4 5 VII. a 20 VI 1911
zastaem je bardzo licznie w Skolem na Pawiowym 9 VI 1911 in

987. Turbidana Tr. (21531 Forma górska, nigdzie na doach
nie znaleziona, zwykle lata równoczenie z poprzedni; mam j ze

Skolego. owiona, nad Pawiowym 9 VI 1911, i z doliny Orawy
w Korostowie. z 5 VII 1909 "i z 20 VI 1911. Dosy zmienna co

ftrapfcelitka Hein.

988. WoeberUum Schiff. (2157). Posiadam wieo wylgy okaz.

zowiony przez p. Scbillego na cianie lenictwa w Strzakowie 18

VI 1910.

989. Fwtebrana Tr. ,2159;. Jedyny mój okaz zowiem w Pod-

horeach u brzegu lasu 26 V 1911; oznaczy go p. prof. Rebel.

990. iitre/il<(»-{ lun 217, 1, Cz=ta u brzegów la- u. zaroli

i t. d. w Podhoreach i okolicy z kocem V i w pierwszej poowie
VI; w Skolem na Pawiowym zowione 26 VI 1909, w Hrebenowie
na Suchym 30 V 1910.

991. Strobilella L. (2177). W jesieni 1910 utrzymaem z lasu

w Hrebenowie v ZVSZ,-k :wierkowych, ;i kr.'.rveh w i

i IVsie sabo pedzon e w cieP 3

.

rm pokoju w cigu wi osny, bo od"

1911 poczwszy. maej zwójki . Na
sienie z tych wrszek byo -•

' :v
-i
e z

"

-
ee orodkowej szyszki, i U m za

mkami. Naley do szk< dik.'w las.. ryeh,

zuych jzmnoeiaia si. Równie z szyszek :iwicr-

dv mi -si 4 IV 1912

992. Conift /' i ii-/.
..* .21^7 ;. Jedyny mój okaz. zoi«ri »ny

Podhorcaeh 25 ^F 1911, jest Q , oznaczon

p. prof. Rebela.

993. Compimtella F. (2194) . W Podhorcach n% C:sk . >h

lasu 3 i 4 VI, czci
VIII: w awocznem na ce 29 V 19C

2222). Posiadam tylko:



— ab. An.n .r,...,, K . 2222 a), zowion na linii w lesie

w Strzakowie 5 VIII 1909: oznaczy j p. prof. Rebel.

Pamene Hb.

* 995. Argymna Hb. (2226). W lesie w Bereniey zowiony
jedvuv okaz 15 IV 1910 oznaczy p. prof. Eebel.

996. Sylendidulana Gn. (2228) W Bereniey w lesie 15 V
1909 i w Hrebenowie na zrbach Suchy 30 V 1910.

997. Gallicollana Z. (2231). W Podhorcach przy lampie

rzadka — 26 IV, 2 V, i 12 VI 1911 — atwa jednak miejscami

do uzyskania z galasówek dbowych, zebranych po pierwszych

silniejszych mrozach a nastpnie powoli pdzonych; lgn si

998. Begicma Z. (2244). Posiadam tylko:

— ab. Honorana HS, (2244 a) z lasu w Podhorcach. zowion.
22 VII 1906.

999. Flexaua Z. 2249). P< Losach w Bereniey 25 V 1910,

w otatnikach 7 VI 1911; take z -aaeniczki znalezionej na Sa-

lix (?) wylga si 10 VI 1910.

1000. Germmana Hb. (2252). W Podhorcach w szkóce 16 V,
przy lampie 17 V, na ce lenej w otatnikach 7 VI 191 1. take
wychowane z galasówek wylgy si 25 V 1909.

Tmetocera Ld.

1001. OceUana F. (2255i. Pospolita przy lampie w Podhor-
cach, w ogrodzie, w lesie take w caej okolicy; od poowy VI
z maemi przerwami do poowy VIII. Midzy okazami normalnymi
zdarzaj si:

— v. Larieia > Ii 2251 i Mon je owione przy lampie

19 VII. 14 i 27 VIII.

Carpoeapsa Tr.

1002. Pam
czka yje przew
tuje do lampy:

1003. Gros
rzadka. midzy

1004. Sper
cach 24 VI. w

meila L (2257] Zn&ny szkodnik owoców; gsieni-

anie w jabkach, czasem i w srruszkach: przyla-

li V. 21 VI. 13 VII.

suita Hw. (2258). Przy lampie w Podhorcach. ale

29 VI a 15 VII.

dana Hb. (2259). Czsta przy lampie w Podhor-

iruuiej polowie VII i d«. p..<\wy VIII.

Am-ylis Hh.

1005. Dera

1910, w ukaw
sam Hb. (2263). Po lasach, w Bereniey 25 V
cy Górnej 11 VI 1909.



i;ó

1006. Ltmdana V 2264 . Wcale czsta w lasach, w ogrodzie,

rzadko przy lampie; owiem j w V. zwaszcza w pierwszej poo-
wie, od poowy VII do poowy VIII.

1007. Siadana Hfe. (2267). W Podhorcach i okolicy nie rzadka
w lasach. przv lampie nie czsta: mam j z V: w poowie VII
i w VIII ju* rzadsza.

* 1008. Seenana Gn. (2269). Posiadam tylko jeden okaz. przez

p. prof. Rebela oznaczony, zowiony przy lampie w Podhorcach 4
VIII 1910.

1009. Compana Froel. (2270). W lesie w Berenicy 25 V
1910 i 3 VI 1911.

1010. UrujuireUa L (2271). Posiadam jeden okaz bardzo zni-

szczony, zowiony na ce w Lawoeznem 29 V 1909. oznaczony
przez p. prof. Rebela.

1011. Biarruana Stph. 2273). Posiadam tylko jeden okaz
z lasu w Berenicy. zowiony 25 V 1910.

1012. Dhninukinn II w.',.2276). Czsta i rozpowszechniona; mam
je z lasu w Podhorcach, Berenicy, otatnikach, ukawic.y Górnej,
owione przewanie midzy 24 V a 11 VI, wyjtkowo 15 VII J911;
w okolicach Sk leg waalazem ja w Hrebenowie na Suchym 30
VI 1910. w Korostowie na ce nad Oraw 26 VI.

1013. Mitterbacheriana Sch. (2277). W lasach dbowych nie

rzadka, przylatuje te do lampy; w V i do poowy VI. take 8

VII. Lgnie si atwo z gsieniczek znalezionych na liciach d-

1014. Laetana F. (2280). Przy lampie^ w Podhorcach 5 VI
1909. zreszt w lasach w Podhorcach, w Strzakowie, Berenicy,
ukawicy Górnej, przewanie w drugiej polowie VI.

Diehrerampha Gn.

1015. Petwerella L. (2284). W Podhorcach u brzegów lasu,

na suchych kach, w ogrodzie nie iv dka, i i atwiej czerpie si j
i nastpn po trawach. Lata w maej iloci w poowie V i z po-

cztkiem VI: czsta w [ i W \ II.

1016. Al i m. co po-

przednia, mam ia rake z ak lejnych w Latarnikach i z lasu

w nkawi-y Górnej; jeden okaz z 11 VI 1909. zreszt w drugiej

polowie VII.

1017. Sm fi i Hw 2288). Jedyny okaz. jaki posiadam,

zowiem v5 Vii !'.-.! na Maurze « Libóchorze: oznaczy go p.

prof. Rebel.
* 1018. An-h-:,., T->*r. 2:'-". X - • di., i m- krajowej: po-

siadam jeden okaz zowiony 7 VI 1911 w otatnikach na ce le-

nej, oznaczony przez p. prof. Rebela.



Lipoptycka Ld.

1019. Saturnana Gn. (2307). W Skolem na Pawiowym 9 VI
1911 i w Libochorze na Bukowinkach 24 VII 1911; oba okazy
oznaczy p. prof. Rebel.

1020. Plumbana Sc. (2309). W Podhoreach i w okolicy w la-

sach i na kach nie rzadka, a to z kocem V i pocztkiem VI;
take w Skolem na Czudyowie 16 VI, w Pawiowym 9 VI, w Hre-
benowie na Hrebenowcu 31 V i w Hoowecku na kach 11

VII 1911.



Przyczynek do znajomoci grzybów
powiatu lwowskiego

Antoni Wróblewski i Tadeusz Biborski.

Podajc niniejszem spis 57 gatunków z o'

nyeli przez A. W:- • -w^ki _;•.. przypuszczamy
szczupoci, dorzucamy cegiek do znajomoci
Zawiera on 16 gatunków nowych dla Galicyi (o:

tej sposobu jcz . • 'Ir. Kazimierzowi
za jego yczliwo i rady. z których przy opracowani

We Lwowie w kwietniu 1912.

2. K:-i

Kom. fizjograf. Ak. Urn. w
3. Krupa .1. Zapinki

Phycomycetes.

Oomycetes.

1. Peronospora panu nnua: W ika K i-

i ?k: L'J X 1911 1 Kl — ,, », W, .

XI 1911.



De By. na Melilotus

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

3. UsUago longissima Tul. na Glycu i

pitaska 30 X 1911.

Uredinales.

4. Uromya iae (Pers.) Fuck. III na Genista sp.

i na Cytisus nigricans: Hoosko Mae 25 X 1911.

5. U. striaus Schroet. III na Medicago falcata: Wulka Kapi-

taska 21 X 1911.

6. U. appendiculatus (Pers.) Link. III na /'/ ^ o/ns wtiltiiloru*-.

Wulka Kapitaska 25 X 1911.

7. U. Fabae (Pers.) Schroet. III na Vicia mOosa: Wulka Ka-
pitaska 1 XI 1911 i na Vicia faba: Wulka Kapitaska 25 X 1911.

8. U. Rumicis (Schurn.) Wint. II i III na Rnmex hydrolapa-

thum: Wulka Kapitaska 20 XI 1911.

9. U. Aceosae Schroet. II i III na Rumex Aceosa: Wulka Ka-
pitaska 1 XI 1911.

10. Puccinia Arenariae (Schum.) Wint. III na Stella* in Ho!o-

stea: Holosko Mae 25 X 1911.

11. P. PimpineUae (Str.) Mart. III na Pimpinella Saxifraga:
Wulka Kapitaska 12 XI 1911.

12. P. pimctata Link. III na Galium Molhtgo: Wulka Kapi-
taska 1 XI 1911.

13. P. Absinthii DC III na Artemisia mdgaris: Wulka Ka-
pitaska 1 XI 1911.

14. P. Cirsii Lasch II i III na Cirsium sp: Wulka Kapita-
ska 1 X 1911.

15. P. Glechomatis DC. II i III na Glechoma hederaceat

Wulka Kapitaska 13 XI 1911.

16. P. I - TI i III na Pohjgonam amphi-

bium: Wulka Kapitaska 30 X 1911.

18. P. Caricis (Schum.) Rabenh. II i III na Carex sp.: Ho-
25 X 1911 i Wulka Kapitaska 17 X 1911.

19. P. graminis Pers. III f. sp. na Avena satim: Wulka Ka-
pitaska 29 X 1911, na Hordeio .« Kapitaska
27 X 1911 i na Agropyrum repens III: Wulka Kapitaska.



20. P eoronatc

taska 19 X 1911
taska 27 XI 1911.

21. P. Phragmiis (Sehum.) Korn. III na Phragnnte? commu-
ui<: Waka Kapitaska rt XII 1911.

22. Phragmidium Iubi (Pers.) Wint III na Kubu sp.: Hoo-
sko Mae 1 XI 1911.

23. Cronarnim rihiroJiim Dietr. III na Bibes nignim: Wulka
Kapitaska 29 X 1911.

24. Cokospurin»> Prasilh <!<< LJy na I\tas/t,>s ot ficiualis: Wul-
ka Kapitaska 30 X 1911.

25. Mda Pers.) Winter II na Euphorbia
Helioscopia: Wulka Kapitaska 30 X 1911.

26. M. pimtoroua Rostr. II i III na Populus remua: Hoo-
sko Mae 25 X 1911.

Hymenomycetes.
27. Schizophyllum ommum Fries. na suchych konarach Salix

sp.: Wulka Kapitaska 28 XII 1911.

Ascomycetes.

Protodiscineae.

28. Taphrina Ah>> luratuu Kilim na kotkach "A Al>w* incana:

Wulka Kapitaska 15 X 1911.

Pyrenomycetes.

29. Spha DC.: al otocznie na Geranium pm-
tense: Wulka Kapitaska 1 XI 1911.

— b) var. fuliginea (Schlecb.) na Tarasaeum officinale: Wulka
Kapitaska 29 X 1911.

30. Erysiphe Polggofii DC. Otocznie

Wulka Kapitaska 3 XI 1911 : " ^
taska 15 X 1911.

31. E. Cichoriawuw DC. Otocznie na Symph?

mm: Wnika K pitaska 15 X 1911.

32. Clavic'>v>< ) on <; \ ries na L t'» pertnu .
Wulka Ka-

pitaska 1 XI 1911.
* 33. Le r

>atica: Wulka
Kapitaska «h-z . « , Br/.u--'i «i« 2 II 1912.

34. Dafc Wulka Ka-

pitaska 28 II" 1912.
"
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35. Vaha ransucens (de Not.) na Pirus communis: Wulka
Kapitaska 12 I 1912.

36. V. ambiens (Pers.) na Pirus malus: Wulka Kapitaska 20

XII 1911.
* 37. V. Auerswaldi Nitschke na Salix Caprea: Wulka Kapi-

taska 29 X 1911.

38. Hi/po.. Fries) ns Ainus incana: Wulka
Kapitaska 29 X 1911.

Fungi imperfecti.

Sphaeropsidales.

* 39. Ph'x ocastanum:

Wulka Kapitaska 14 XI 1911.
* 40. P. pomorum Thtim. na Pirus communis: Wulka Kapita-

ska 10 I 1912.
* 41. P. nebulosa (Pers.) Mont. na Solanum hjcop, rsicum: Wul-

ka Kapitaska 25 I 1912.

*42. P. amplior Sace. et Rom. na Urtica urtns: Wulka Kapi-

taska 25 I 1912.
* 43. Cytospora cerasicola Sacc. na Orast/s uviu.m: Wulka Ka-

pitaska 20 XII 1911.
* 44. C. miffjsponi Cunlaj Rabenh. na Pini.i rommuuis: Wul-

ka Kapitaska 10 I 1912.
* 45. C. -i .."<_. aa Pini.-. u nuuis: Wilka

Kapitaska 10 I 1912 i na Pirus malus: Wulka Kapitaska 23

I 1912.
* 46. C. capitata Sace. et Schulz na Pirus malus : Wulka

20 XII 1911 i 23 I 1912.
* 47. C. microstoma Sacc. na Prunus sp.: Wulka Kapitaska

1 XI 1911.
* 48 C. Capreae Fuckl. (=C. Schweinitzii Sacc) na Sali* Ca-

prea: Walk X 1911.

49. Diplodia Pseudo-diplodia Fuckl. na Pirus comntunisi

Wulka Kapitaska 10 I 1912 i na Brus malus: Wulka Kapita-
ska 23 I 1912.

* 50. U. salicina Lev. na Sali* <up,\<r. Wnika Kapitaska
20 XI 1911 i na Salix sp. (na starvm k. </.yku Wulka Kapita-
ska 29 I 1912.

*51. D. Malorum Fuck. na Pirus , „ Wnika Kapita-
ska 23 I 1911.

* 52. Diphdi/ta UrioHa* Vesterurr na Itriph hortensis:



* 53. Sphaeropsis Alni C. et Eli. na Alnu* hm
Kapitaska 3 II 1912.

* 54. S. Mali (West.) Sacc. na Pinu Maku: Wn
ska 29 I 1912.

*55. Camnro*p»rh<m Km-tU-mi Sac. et Hv«W n.

mwm: Wulka Kapitaska 10 I i 23 I 1912.

Hyphomycetes.

56. Owiana „hfi.pi.i Lind. (Cooke) na Riwier Ihi

Wulka Kapitaska 29 X 1911.

57. Scoh<ot.;rhmii Irilis Fautr. et Raum. na /ri

Wulka Kapitaska 19 X 1911.

Z Muzeum botanicznego Szkoy politechnicznej



Szcztki mamuta (Elephas primige-

nius Blum. na Podhalu).

Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

Jakkolwiek wyyna nowotarska okazuje na znacznych prze-

strzeniach potne zoa glin i iów dyluwialnych oraz torfowisk

wyynnych, a zatem pokadów sprzyjajcych zachowaniu szcztków
zwierzcych, to jednak koci zwierzt z epoki lodowej nale tutaj

do rzadkoci. Jedynie zby niedwiedzia jaskiniowego (prawdopo-

dobnie przyniesione z Tatr) i zby koni trafiaj si w wirowiskach
obydwóch Dunajców, a przy kor- '' napotykane

bywaj rogi osi.

W r. 1852 (Rocznik Tow. nauk krak. XXI) wspomina Zej-

szner o mam;; mus), którego „potny zb tt wy-
muli potoczek Rogoniczek we wsi Rogonik. Po stronie wgier-
skiej za wylicza znalezienia Hoernes w „Bau und Bild der Ebenen
Oesterreichs".

W ostatnich czasach, zaczto znajdowa przy stacyi kolejo-

wej w Nowym Targu, na grunta-': do p. Józefa

Rajskiego, burmistrza nowotarskiego, lune koci mamuta; dziki
uprzejmoci waciciela otrzymaem je do opracowania. Koci te

znajdowane bywaj w warstwie siwego iu, lecej pod pokadem
ótej gliny dyluwialnej grubym na 3—4 m, a zawierajcym czsto
yki wiwianitu. O ile mona wnosi ze szcztków dotychczas zna-

lezionych, koci te nale do jednego osobnika, a rozrzucone

zostay widocznie przez wod, a moe i przez drapiene zwierzta,
r. : :

•. .:'..- -

w tej stronie bd dalej prowadzone, to jeszcze wicej podobnych
: najdzie.



:oci znalezione nale
tyka ni wielkie,

amuta jest wielce po-

hf-r.t rurze pod ty ni

ki, przeto poniej po-

Krg szyjny szósty.

Z krgu tego zachowa si tylko niewielki odamek prawego
uka wraz z wyrostkiem stawowym przednim i tylnym. Powierz-
chnia stawowa wyrostka przedniego jest ksztatu nieregularnie ko-
listego i ma w rednicy 50 mm. Powierzchnia >tawowa tylnego
wyrostka stawowego, eliptyczni!, jest 50 mm duga i 43 mm szeroka.

Pierwszy krg piersiowy.

Krg ten zachowa si niemal w caoci, gdy tylko przednia
i tylna warstwa trzonu odpady, a koniec lewego wyrostka poprze-
cznego i sam szczyt wyrostka ocistego s nieco uszkodzone. Z trzo-
nu utrzymaa si wic tylko diafyza, podczas gdy obydwie epifyzy,

które widocznie jeszcze ni<- hyl zr -i. ._: z :<:/. nem (co dowodzi
stosunkowo modego jeszcze wieku osobnika), odpady. Zachowanacz górnej ciany trzonu liczy w osi krgosupa 38 mm. w wy-
miarze poprzecznym 100 mm. Sama ciana górna, lekko tylko
w porodku szerokoci wypuka i nierówna, podnosi si nieco

w kierunku ku krawdzi przedniej i tylnej. ciana przednia jest

125 mm wysoka i 155 mm szeroka. ciana dolna trzonu jest po
bokach cita z kadej strouy dwoma powierzchniami stawowemi
dla gówek pierwszego i drugiego ebra. Powierzchnia zawarta
midzy niemi, szecioboezna, wypuka si nieco w linii rodkowej
w osi krgosupa. Dugo zachowanej czci eian\ 'l Im-j wvno>
w wymiarze podunym 55. w wymiarze poprzecznym 195 mm.
A :'

;

.'- . ;
•"—

;

pierwszej pary eber liczy 95 mm; krawd tylna pomidzy po-

wierzchniami stawowemi dla gów r. 110 mm;
oddalenie pomidzy punktami, w k powierzchnie

stawowe przednie i tylne. 138 mm.' Powierzchnia stawowa dla

gówki pierwszego ebra, nerkowata, o krawdzi tylnej dosy sil-

nie ukowato wycitej, licsy w osi krgosupa 32," w 'osi poprze-

cznej 53 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki drugiego ebra,
prawie kolista, o wycitej przedni wzdu 43.

w poprzek 53 mm. ciana tylna, w zachowanej swej czci pochy-

lona ku górze i ku przodowi, jest w wymiarze sagittalnym duga
na 130 mm, w wymiarze poprzecznym szeroka na 185 mm.



m
Wyrostek ocisty liczy w czci utrzymanej 280 mm,

(cakowita dugo musiaa wynosi okoo 310 mm). Ma on, jak

zwyczajnie, ksztat pryzmatu, opatrzonego od tyu pytkim rowkiem,

w 2
/3 dolnych lekko ku tyowi, w 1

/3
górnej nieco ku przodowi

skierowanego. Tu ponad foramen oertebrah liczy on w osi krgo-
supa 34. w osi poprzecznej 62 mm. W wysokoci 75 mm ponad

sklepieniem foramen vertebrale, wynosi jego wymiar przednio-tylny

30 mm, szeroko ciany tylnej 22 mm, ciany prawej 38, lewej

30 mm. Przednie wyrostki stawowe mierz od nasady do

przedniej krawdzi 38 mm. Powierzchnie stawowe ich, koliste, maj
okoo 36 mm w rednicy. Najwiksze oddalenie ich krawdzi ze-

wntrznych wynosi 190 mm, oddalenie najmniejsze krawdzi we-

wntrznych 120 mm (najwiksze ± 150 mm). W wysokoci 20 mm
nad przednim wyrostkiem stawowym na przednio-bocznej czci
prawego uku znajduje si nieprawidowa, guzowata, trójcienna

wyrosi kostna, okoo 20 mm rednicy majca; po stronie lewej

w odpowiedniem miejscu jest tylko maa nierówno. Wyrostki
stawowe tylne maj powierzchni stawow bardzo ukonie, od

góry i tyu ku przodowi i w dó przebiegajc. Wysoko ich

wynosi okoo 30 mm. Powierzchnie stawowe wyrostków tylnych s
bardzo nieznacznie wkls < znego, lewa 30 mm wy-
soka i 40 szeroka, prawa 35 mm wysoka i 45 szeroka. Najwik-
sze oddalenie ich krawdzi zewntrzuych wynosi 170 mm, odda-

lenie najmniejsze krawdzi wewntrznych 80 mm. Wyrostki po-

przeczne maj okoo 75 mm wysokoci (w osi poprzecznej)

i 110 mm dugoci podstawy. Oddalenie ich szczytu od dolnej kra-

wdzi powierzchni stawowej tylnych wyrostków stawowych wy-
nosi 125 mm, od zewntrznej krawdzi powierzchni stawowej dla

gówki drugiego ebra 75 mm. Powierzchnia przednia wyrostków
poprzecznych jest lekko wklsa, tylna paska

?
zewntrzna górna

w porodku lekko wgbiona. Oddal i >_ ~//.\ni \wrostka od ze-

•'
•

:
' '

. . -..'_ :.::.

Szeroko wyr u góry wy-
nosi 40, w porodku dugoci równie 40, w dole 60 mm. Dolna
powierzchnia ego zajta jest przez powierzchni
stawow dla darnie kolista,

lekko zagbiona, liczy w wymiarze przednio-tylnym 55, w po-

przecznym 40 mm. Otwór rdzeniowy p dada ksztat trójkta ró-

wnoramiennego, którego podstawa liczy 10* >. ramiona 80, wyso-

wymiarów (w milin

Wysoko krgu
Szeroko krgu
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Wysoko trzonu 120
Szeroko ciany przedniej trzonu 155

„ „ tylnej „ 185
Dugo pow. staw. dla gówki 1->o zebra .... 32
Szeroko n „ „ „„.... 53
Dugo pow. staw. dla gówki 2-go iebra .... 43
Szeroko „ „ „ „„.... 53
Dugo pow. staw. przednich wyrostków stawowych 36
Szeroko „ „ „ „ „ 36
Najmniejsze oddalenie tych powierzchni od siebie . . 120
Dugo pow. staw. rvlnvcli wyrostków stawowych 30 — 35
Szeroko „ „ "

„ „ „ 40-45
Najmniejsze oddalenie tylnych wyrost, staw. od siebie 80
Dugo wyrostków poprzecznych 75

Szeroko ich nasad 110
Dugo pow. stawowych na nich pooonych ... 55
Szeroko „ „ „ „ . . . 40

ebro.

W tern samem miejscu znaleziono równie jedno z dalszych

eber, by moe pite lub szóste. Okaz jest nieco uszkodzony, brak
mu bowiem koca i kawaka -ówki L»hv_:)--o zachowanej czci
(mierzona po obwodzie zewntrznym uku) wynosi 1000 mm. Naj-

wikszy wymiar poprzeczny w *
- - a wynosi 70

T

przednio-tylny 20 mm. Wymiar p< pr -• •/!.-, jj-wki liczy 50 mm,
a rednica jej p - erzehni -rowowi przdnej óo mm. ebro to

jest silnie spaszczone w kierunku od przodu do tyu, a w czci
górnej posiada z obyd Sc e grubo
jego w tern miejscu jest bardzo maa. podobnie, jak to widzimy
w opisie i na r. Kr 1 ul _Ein Maminutfund \ n

Wilsdorf bei '; na . (Jahrb. d. k. k. Geol. Reichs-

anstalt 1908, tom 5*. zeszyt 2 . W >

,

kocu, , dugoci tego e-

ku zewntrz, a wypa-z«v:ii.i<-. ,-.. *•( /.upcinii- -<l poowy dugoci.

Os carpale primum (trapezium = multangulum maius)

Ko ta posiada ksztat trójciennego pryzmatu. Górna jego

ciana zajta jest przez dwie powierzchnie stawowe. P wieraehnia

wewntrzna, suca do poczenia z 0.9 radiale, mniejsza od ze-

wntrznej, skierowana ku tyowi i ku wntrzu, ksztatu pó-elipty-

cznego. o brzegach nit w wymiarse przednio-

tylnym 30, w poprzecznym 25 mm. Powierzchnia ta przecina si



po stronie zewntrznej pod ktem okoo 225° z powierzchni sta-

wow dla carpale Il-um. Ta ostatnia posiada ksztat romboidu
o kcie tylnym nieco ku zewntrz wycignitym i spada skonie
od przodu i wewntrz ku tyowi i na zewntrz. Krawd jej tylna

liczy 50, wewntrzna 30, zewntrzna 50 mm. Wszystkie trzy s
prostolinijne, podczas gdy krawd przednia, duga na 40 mm, jest

lekko ukowato ku przodowi wypuka. Sama powierzchnia jest lekko

wklsa w kierunku poprzecznym. ciana dolna tej koci jest w ca-

oci zajta przez niemal zupenie pask powierzchni stawow,
suc do poczenia z metacarpale I- urn. Ksztatem przypomina ta

powierzchnia trójkt rónoboczny o zaokrglonych naroach. Wy-
miar jej poprzeczny wynosi 85, przednio-tylny 48 mm. ciana
przednia ksztatu trapezu ma w swej czci wewntrznej dosy
silne wgbienie, nie dochodzce do podstawy. Powierzchnia jej

nierówna, liczy 80 mm najwikszej wysokoci i tyle najwikszej
szerokoci. ciana zewntrzna ma równie ksztat "trapezu, którego

krótsza podstawa stanowi tyln krawd Powierzchnia tej ciany,
w dolnej czci nierównomiernie wypuka, okazuje w czci górnej

i tylnej eliptyczn powierzchni stawow dla metacarpale Il-um,

60 mm dug a 30 ram szerok, pask, przebiegajc od przodu
i wewntrz ku tyowi i na zewntrz i przecinajc si w górze i od
tyu z powierzchni stawow dla carpale Il-um. Tylna powierzchnia
dla os carpale I urn jest nierówna, nieregularnie pogita, o licznych
ujciach vJor<niu,i<i mitrn ,ny

, Ma ona ksztat prostokta, 90 mm
dugiego i 40 mm wysokiego, o krawdzi zewntrznej dosy silnie

w porodku wycitej.

Wymiary (w milimetrach):

Najwiksza wysoko 80
„ szeroko 80

Wymiar przednio-tylny .... 50
Obwód poprzeczny 215

Ko pitowa (Calcaneus = os fibulare).

Zewntrzna cz tej koci jest niestety odupana i dlatego

nie mona jej dokadnie zmierzy. Górna cz trzonu, 120 mm
duga i 140 mm szeroka, zajta jest przez dwie powierzchnie sta-

wowe dla p..i kow, oddzielone od siebie silnem

wgbieniem. Powierzchnia stawowa wewntrzna jest

mniej wicej trójktna. Krawd jej przednia, przebiegajca od

przodu i zewntrz ku tyowi i na wewntrz, liczy 65 mm. Krawd
wewntrzna, 90 mm duga, biegnie od przodu ku tyowi. Posiada
ona w 1

/'j przedniej swej dugoci ukowate wycicie, a w czci



tylnej zagina si ukowato na zewntrz. Krawd zewntrzna, okoo
90 mm duga, prosta, okazuje przy swym tylnym kocu lekkie u-
kowate wycicie. Powierzchnia > . s.a. plaska w czci przedniej,

wypuka w czci tylnej, spada p >chvln ku tyowi i na zewntrz.

przodowi i na wewntrz skierowana. Dugo tej ciciwy wynosi
105. szeroko powierzchni 70 mm. Cz przednia krawdzi uko-
watej tej powierzchni jest wyniesiona, poczem opada mniej wicej
w poowie swej dugoci i dalej ley poziomo. Sn/en* ateam u*, g-
boki na 30 mm, nie tworzy w tylnej swej czyci takiej szczeliny,

jak widzimy midzy tylnemi czciami powierzchni stawowych
w okazie staruskun Sima brózda iesi sv czci tylnej okoo 10
mm szeroka, a ku przodowi rozszerza si na 70 mm. Najgbsza
jest ona w czci rodkowej, a na przodzie ponad powierzchnia

stawow dla cuboideum okazuje gladk.a
;
wn rzehni niezbyt wielk

ksztatu pókolistego. W tyinej trzecio] cz v >ei tej bruzdy s wido-

czne trzy due foramina nutritha. Powierzchnia "stawowa
dla os cuboidni;'. k>zralru n rk wareg zagina *''>; w dolnej czci
ku przodowi, ale nie dochodzi Jo krawdzi trzonu, który wysuwa
si przed ni na 20 mm. Wymiar jej poprzeczny liczv 75.' sagittalny

55 mm. Powierzchnia stawowa jest mocno
uszkodzona. Przednia krawd wewntrzna powierzchni stawowej
dla koci skokowej, przecina si pod ktem wypukym z póksi-
ycowat powierzchni stawow dia • centrale, _•"< mm w wymiarze
sagittalnym. a 55 w poprzecznym liczc. Powierzchnia ta prze-

biega od tyu i góry do przodu i dou. Najmniejsze oddalenie jej

od powierzchni stawowej dla cuboideum wynosi 12 mm. Wyrostek
pitowy jest 85 mm dugi (mierzony po górnej powierzchni) i 90

Wymiary (w milimetrach).

Dugo najwiksza koci pitowej 220
Dugo czci górnej od pow. staw. do tuber. cale. . . 60
Wymiar popr alcanei 90
AT~ : -nkszy wymiar sagittalin wyr. -tka pitowego . . 140

'ikszy wymiar trzonu w okolicy pow. staw. . . . 160

yrestka pitowego 100Dugo abs<

Od p. Jana Pietraszkiewicza, sekretarza Rady powiatowej

w Nowym Targu, otrzymaem do zbadania zb trzonowy mamuta,

znaleziony przed kilku laty w wirowiskach Dunajca pod Lud-
mierzem." Zb ten jest z tego wzgldu ciekawy, e przedstawia



w budowie nieprawidowo, polegajc na zagiciu tylnej czci
korony (1'ortuositut), która to nieprawidowo bya ju zreszt opi-

sana pr/.t-z A. Leith Adamsa w pracy p. t. „Monograph on the

British fossil Elepliants", str. 121 i przez Dra H. Pohliga w rozpra-
j

wie p. t. Dentition und Kraniologie des Elephas antiguus i t. d., str.

167—159. Krótki opis tego zebu podaj poniej.

onowy drugi stay szczki górnej strony prawej.

i dal-

krajem wewntrznym kieruj si ku wewntrz i rozkadajc
j

si wachlarzów fioku korony w okolicy

5— 7 pytki. Z tego powodu absolutna dugo korony wynosi

tylko 170 mm, podczas gdy wymiar zewntrznego brzegu korony

od pierwszej do ostatniej pytki wynosi 250 mm. Najwiksza sze-

roko korony w okolicy pytki treciej wynosi 85 mm, najmniej-

sza szeroko w okolicy pytki trzynastej (w czci skrconej) 50 mm
;

Pytki s ustawione ukonie od tyu i góry ku przodowi i doowi
a pytka pierwsza jest w swej czci wewntrznej rozwidlona. Gru-

bo pytek rodkowych wynosi w porodku okoo 10 mm, przy

kraju 8 mm: grubo rozdzielajcych je warstw cementu wynosi

okoo 6 mm.
Wzór tego zba byby wic nastpujcy:

m> dexter = x 13 x — 25 X 85 X 80.

Na przestrzeni 100 mm znajduje si okoo 7 pytek.

Objanienie tablic.
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Materyay
do fauny soni kopalnych Polski

poda

Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

(Z dwiema tablicami).

Z poród soni kopal
l>rhni(jf >!'/!*• Blum.i bywaj bardzo czsto znajdo

-,• ;<; ! i.»i;\ ii -/.ni tiir.ir.nvie od siedemnastego wieku
szcztki innych ga.-

szym kraju d.» rzadkich. W roku 1883 i 1884 opisa A.

w tomie trzecim i czwartym ,. ieznegoB trzy

zby trzonowe gatunku nalezione pod
Warszaw. Póniej, w r. 1903, Dr. Fr. Chapowski, w pracy „O zna-

chodzeniu kilku gatunk w niu póno-
cno-niemieckim i polskim" (Bocznik XXX Tow. Przyjació Nauk
Poznaskiego) opisa drugi trzonowy górny i trzeci doiny zb trzo-

nowy, pochodzce z Obornik w W. K-. Poznaskiem, oraz zb
trzonowy górny drugi, z okolic Krak w .. .: ijd ijcy si w zbio-

rach gabinetu geologicznego w Krakowie, wszystkie nalece do
tego >ameg<> gatunku. /,/._</"/- <„n / »-. Kadt> ten .statui autor

podaje w swej pracy rysunek mlecznego dolnego trzecie- > /. -ba

strony lewe]'. . e naley do El tro-

gooflnn, P,'h!u W r iW Dr Wikr.-r Kuniar znalaz i odryso-

wa zb trzonowy El. intermedins Jourdan o koronie niemal iden-

tycznej z naszym EL trogouHni. P hlig .Materyay antr..pol.-ar-

eheol. Ak. Urn", t. 41. D>>t\ 'hez.-i- p siadamy wic pewne wiado-

moci <> szcztki -b _'vt-:-ki /.
; •i,.ti..>'" s u nas tylko z okolic

Warszawy, oh rn k i K\ k \ - -/<vi .a' L '
i> ntherii Pohlig

tylko jedn i r u- \ , a , - Ob .mik. '

i ^.-/a/k i i/•..
i okoiiey Krakowa Moe hyc



e El. intermedius Jourdan jest w tym wypadku identyczny z
|

tankiem El. trogonherii Pohlig. Wobec wic tak niedokadnej ki

jomoci rozsiedlenia tych zwierzt na ziemiach Polski moe i

bdzie zbytecznem, e poniej podam opis kilku zbów do tych
£

tunków nalecych a znalezionych w innych, ni dotychczas znai

Elephas antiquus Falconer.

Pierwszy dolny zb trzonowy stay strony prawej (m4).

Okaz ten. znajdujcy si w zbiorach Muzeum im. hr. Dzie-

duszyckich we Lwowie, zosta znaleziony w korycie Sanu pod

Przemylem w r. 1888 i jest wspaniale zachowany, gdy tylko je-

dna lub dwie przednie pytki, oraz ostatnia s zniszczone. Najwik-
sza dugo korony (zarazem i caego zba) wynosi 160 mm. Naj-

wiksza szeroko zba w okolicy ósmej pytki wynosi 65 mm
(samej pytki 60 mm), wysoko korony najwiksza przy pytce
ostatniej 80 mm. Powierzchnia korony, jednostajnie starta, w linii

rodkowej lekko wgbiona, okazuje siedem cakowitych pytek
i dwie (pierwsz i ostatni) uszkodzone. Szkliwo pytek, grube, sil-

nie pofadowane, wystaje znacznie ponad powierzchni tak rodka
pytki, jakote i przedziaek cementu. Same pytki s w porodku r

jak zwykle u EL tmtiqnHx. >;in> r >zszerzone, r,<k e grubo ich

(w wymiarze przednio-tylnym) w tern miejscu wynosi 15. a na kraju

tylko 10 mm. Z tego te powodu i grubo warstw cementu, roz-

dzielajcych blaszki, wynosi w porodku zaledwie 5, po krajach za-

okoo 8 "mm. Z korzeni tego zba zachowa si prawie w caoci
ostatni, 120 mm dugi i ka - tagity.

Wzór tego zba byby w przyblieniu nastpujcy:

m
4 dexter=x8x— 180 X 65 mm.

Na przestrze 100 mm przypada w zbie tym 5 pytek.

Zb ten w porównaniu z zbami opisanymi przez Dra H.
Pohliga w „Dentition und Kraniologie des El aniqutcs Falconer",

'.dzii<u-z;i si iiiri/ /:ia<'zi i sz-r k - k •
:

' :\\/. tylko nie-

które szcztkowe okazy z Weimaru i Taubach mog si z nim
równa pod tym wzgldem. Do tych ostatnich zblia si te wyej
opisanv okaz Podobnie, jak wszystkie

zby szczki dolnej, tak i ten ok scie, wklsoci
na zewntrz zwrócone.

Zb trzonowy drugi (?) stay dolny strony prawej (m-).

jem posiadani;, z sta! wydo-

Ssiadowice pod Samborem



z gliny dyluwialnej w gbokoci okoo piciu metrów. Jest to

przednia cz dolnego prawego zba. okoo 140 min duga, w oko-
licy dziewitej pytki okoo 60, przy przednim kocu 25 mm sze-

roka. Wysoko korony w okolicy ostatniej zachowanej pytki wy-
nosi 80 mm. Powierzchnia korony okazuje w zachowanej czci
dziewi pytek, z których jednak "'zachowaa si tylko cz rod-
kowa, t. j. zbina, natomiast szkliwo dookoa górnej czci pytek
zostao wykruszone, podobnie jak i cement rozdzielajcy pytki.
Pytki s ustawione dosy rzadko, bo na przestrzeni 100 mm znaj-

duje si ich 6— 7. Same pytki okazu teg<-> byv w porodku dugoci
rozszerzone tak. - -/.-r iv - •.'.. u\ - ]'.).

i \ a kraju 8 mm.
szeroko rozdzielajcych je warstw cctnenm na kraju 7. w purodku
okoo 4 mm. Korzenie zba s tylko w czci nasadowej zacho-
wane. Sama powierzchnia korony jest w osi podunej nieco ku
brzegowi wewntrznemu lekko wgbiona wskutek zuycia. Szkliwo
pytek, o ile wida, byo grube i dosy silnie pofadowane. Przy-
toczone powyej cechy. t. j. wako korony, rozmieszczenie
i ksztat pytek i t. d.. wykazuj bez adnej wtpliwoci, e zb

prawdopodobiestwem mona przypuszcza, e odamek ten pocho-
dzi ze zba drugiego staego.

Oprócz powyej opisanego zba dolnego, pochodzcego niewt-
pliwie z gat. El. antiquus, posiadam jeszcze trzy okazy zbów gór-
nych, niezupenie zachowanych, znalezione w oysku Dunajca pod
Tarnowem, co do których monaby mie jeszcze pewne wtpliwo-
ci, czy nale do El. antiuus, czy te do jakiej odmiany ma-
muta. We wszystkich trzech egzemplarzach pytki s w porodku sil-

nie rozszerzone, cho nie tak ostro ktowato, jak zwykle bywa
u El. antiquus; szkliwo jest dosy silnie pofadowane, silniej ni
" mamuta zwyczajnego, a ilo pytek przypadajcych na prze-

L00 mm wynosi zaled

7), podobnie jak u EL
tych zbów, o ile mona wnosi z zaeh<

prawie ty, podobnie jak u El. antiquu*. Tylko wymiary
jbów, o ile mona wnosi z z . opowiada-

yby wicej zbom mamuta. Poni is tych zbów.

Pierwszy stay zb trzonowy górny strony lewej (»<).

Okaz ten jest nienajgorzej zachowany, bo brak mu tylko

kilku przed:.; . mm, szeroko
najwiksza 70 muf. Po* w kierunku
od góry i zewntrz ku doowi i na wewntrz. >kazuje 9 pytek,

rodku wynosi Y>. \ kra :

i 7 nur. D\m < ^..rr.;-- :
!-rk : -kiad\i.i

si z drobayc *e 100 mm powierzchni



Drugi stay zb trzonowy górny strony lewej

W ukazie tvm brak ostatnich pytek, a szkliwo

Drugi okaz tego zba górnego strony lewej

zachowa} si w )>, sta o i ..dlanm cv-ei przedniej. Uczcego

zaohi-wal-i si wzgldu n il-y dobrze wraz ze s/eztkami korzeni,

gdv tylko zewntrzna nowt-ka cementu mieiseami odpada. Po-

wierzchnia kor,.ny ukazuje na zewntrz ..d linii rodkowej podune
wgbienie i skada >;<> z dzies i rataj pytki

Elephas trogontherii Pohlig.

Zb trzonowy drugi stay dolny m,} strony prawej.

VT zbiorach Muzeum im. hr. thriedajwyckich we L*
- ?\> nv '. w\ z f:,v. d rej _'>tun«vu n.tl-/ •

<- . s

Sawueie i i W vniu. Okaz ten d..s\

eh u o si w cal ici wru -

ana. Powierzchnia kx

. - . i 85 mm najwikszej szero
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w okolicy pitej pytki. Wysoko korony w czci przedniej od
nasady korzeni wynosi 10. od tyu okoo 60 mm. Przednia cz
korony na przestrzeni okoo 30 mm jest ju zupenie pozbawiona
pytek a powierzchnia jej w tern miejscu 'okazuje tylko wypolero-
wan zbin Na powierzchni pozostaej czci korony wida dzie-

si pytek, z których pierwsza jest czciowo zniszczona, siódma
nieprawidowo ku tyowi wycinita. ósma w poowie przerwana,
przytem koniec jej czci zewntrznej wycignity ku tyowi,
a cz wewntrzna rozdzielona na dwie areole. Pytka dziewita
jest rozdzielona na cztery areole. nieregularnie rozmieszczone.

Pytka dziesita skada si z 5 areo. Wszystkie pytki s silnie

ku tyowi pochylone tak, e przednia powierzchnia szkliwa kadej
pytki jest prawie na szeroko piciu milimetrów zupenie wypo-
lerowana. Pytki same s w porodku lekko rozszerzone tak, e gru-
bo ich wynosi w tern miejscu okoo osiem, po bokach za tylko
pi milimetrów. Std te i grubo warstwy cementu rozdzielaj-
cej je wynosi w porodku pi. po krajach 10 mm. Szkliwo okrywa-
jce blaszki ma okoo dwóch milimetrów gruboci i jest tylko nie-

znacznie pofadowane. Powierzchnia korony jest wklsa w kie-

runku podunym ;i przytem m-zeo- jej przedni jest od wewntrz
silniej zuyty ni od ze,. go zba s razem zro-

nite na ksztat <rrzebieni,i i k i tyl ci c ';.<
l« ne Przednie cienkie,

drobne, tylny silnie rozwinity. 85 mm dugi, czworoboczny, we-
wntrz pusty o cianach n;irdzn cienkich i rednicy okoo 30 mm.

Wzór tego zba przedstawiaby si w nastpujcy sposób:

x 10 x - 190 X 85 X (60) mm.

Na dugo 100 mm przypada 6 pytek. Szeroko jednej

pytki wraz z jedn warstw cementu wynosi 15 mm.

Objanienie tablic.

g Zb trzonów; dragi stay dolny (m
5 )

u
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Umiejtnoci w Krakowie — Academie des Sciences de Cracovie.

Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej, tom 46. — Comptes-rendus

de la Commission de Physiographie, voI. 46e
.

Physiographi<

1911. (Pag. XXV—XXVI).

iour servir a la Physiographie ciel

Maer/atw ponr servir a la klimatologie.

kowie. — Meteorologische Beobm httnxjrn hi Ihtlizicn hu
J. Wll, zusammengestellt von der k. k. Stern warle in Krakau.
(S.1—43).

Im J. 1911 erhielt die physiographische Kommission meteo-
rologische Beobaohtungen von 18 eigenen Stationen and von den
Stationen des ki und Klikuszowa. Al*

Resultar der Beobaehtungen werden !:•.-. !••:. .M rr. Iw.-rrr- und Sum-
men wie in dem 45. Band dieser Berichte angegeben.

Gradobicia w r. 1911. — Hamlschaoe ht Galizien
im J. 1911 (S. 44—54).

Es werden auf S. 44—53 — nach den Angaben der Krakauer

Versicherungsgesellsehaft — die v i: H : i

_

'.-'< \-j heimgesuebten

Gemeinden in chro* i _ rr ; die Zahl

derselben betriigt <>:>., }j\v meisten H sirelschlage fanden in den

:;:... . , ..:
••'.:

:
'

.-.-.-.-
- V.. 21. VL. 8. und 9. VIII. notiert.



(*)

J. Hawrysikwicz: *j \i.w w niecie rolin-

nym i ZwierZM-ym. wykonane w r. 1 91 1 w Uydnwie. — I*hytO-

und zoophanolotfi^che ht Ozf/dótc hu J. 1911 aentaehte
Heobaeh rutujett. (S. 55—64).

In der Tabele S. 55-60 wird flir 60 Pflanzenarten die Zeit

der Belaubung, des Aufbliihens, des Frucbtreifens und des Laub-
falls angegeben. Von Tieren wurden 15 Vogelarten (Zeit der An-

kunft und des Wegzuges, Tab. a: S. 60—61), eine Fledermaus.
"

' Insekten beobachtet Zeit des

;, la lore et la Geologie.

nalo znanych gatunkach

zisc/ien Lep hfopte i -en-

linge (namentlich die Spbin-

Noctuiden, Cymatupbonden, An-tiiden. Zyu\a>iiid.'n. Cucblidiiden,

Psychiden und Hepialiden) einer grtlndichen Rerision, wobei viele

fur die galizische Fauna neue, darunter auch einige noch nicht

beschriebene Formen konstatierfc wurden. Die Resultate der Re-
\- ; D crerden roni V - Beitr&g zu seiner. im

XXXIII. Band dieser Beriehte erscbienenen, gleiehbetitelten Haupt-

arbeit veri)ffentlicht. Die Einleitun- enthah um •; inderem- eine Zu-

sanimenstellung der neuesten. di< n.-rlingsfauna

betreffenden Literatur. Viele morphologisehe Beobachtungen ver-

vollstandigen daa sysl a der Arten.

Ais neu fQr die Fauna Galizu-i.s w.-ni-n \1'2 F^rmen ffast

ausschlieBlieh Abarten) angegeben. davon folgende 15 neu bescbrie-

Smerinthas Popali L. ab. Rectilineata. A larum anter. strigis

lh\U vhihi (ralii K..tr m. Manili i) rn Fi,-:, ,livueea mte lim-

SL"'Ju>.

Frosch u

Tab. b-<
nd
1: i

2. Materia*ix poiir servir al la

S. KlJMMIMlBW
motyli fauny ffalie

fauna. VIII. Beiti

Im Winter de

riicksiehtigung der

Arten tlei

s j. 1910/11
neuesten ei

diziscber -Scl

Lf monia Durni L. uh. J Lt



trata, alarum poster. basis lute., donse puk
lutea perlata usque ad imbum diffusa.

Dbnithoia (urbali Fuessl. «/>. Conjunda. Al
lis ambabus in costa subdorsali late eonfluentibus.

Brrichiowicha Xvh<c>ilo*« E*p. ab. Strffumt. J

fuscescens.

Trarhea AtripUcis L. a*. Dmiridata. Alis antt

Hrliothis Onoitis F. «-6. Lugubris. Ali 3 poste : ni.sjri . BOl

rido-alba.

P/tiWfl Z<mm Hb. //.. />///;?

-

/W/. A Lu urn arr r. nl.-.jr 1 met

^tirfidia J/« Cl. «6 b.^data. Alae ar plaga fag<

.Hula >
late al

PecMpogon Barbu/ts Ci. ró. A Alaru
transversa anteriore acute fracta, vertice t nguli 1unulam medii

Polyploca Flancom .9 L. 06. Coujiuen . Alae anter. ma. u

ambabus macnis. eon fi u er

Areia Caja L ab DifFert ab ab. Confiue di EU

A. Wróblewski: Z ipiski gr yM)Zliaircze z okolic Zale
czyk. — Chmufji/itoit fe Z<
leszc^ki. (Pag. 21-27

Les champignons q i font l'.,l jk de cf tte eni rat; 5 i-nt t

reeueillis par 1'auteur qu a eu l'o

escursions sur les deux Dniestr de Z
leszezyki. Ces champion ons pour la plup; rt son des p arasifc

J. Rychlicki : SpW ! rfl * /d 1 1*
kolei LiM'nv-Stojanów -- litichf iihrr <N<- <frol<><iisrhe» i'n~

t<'rst!cfiini<j<it ihtiis ffrr \isf)ilnt},nNttit l.trótr-Stojmiótr.
(S. 28 - 34).

Es werd Einschnitfc

und Bohrunjren beschrieben.

_
Vorgefundene Ablagerungen u h r. \ - .t, ie>/r br

• -

scheiden A W- f- . d _ ' m1- d i h Urn rbcit-.njr d.-: KV-ide

entstandene T.-ne H t ;r<ehicht«-'e. rr, T ; f 1

"

rungen, C) Fh.-ande und Ln(j.

von der Unterla-re abbansri- ist.



A. J. muda: Androsaee septentrioiialis L. Tar. sessiliflora

nor. Tar. (S. 35—38. Taf. I).

Diese neue Varietat wurde auf Kalkfelsen in der Umgebung
von Krakau (Krzemionki) entdeekt. Ausiresiir. hlieb die Pflanze in

zweijiiknger Kultur auch in wnun.ierttjn Lcbensbedingungeu voil-

standig konstant; auch anatomiach ist sie von der typisclu u Prknze
verschieden. Die Diagnose lautet : Flu-es sessiles vel fere sessiles,

eapitulum congestum in apice caulis formantes; eaulis humilior.

saepe nullus vel subnullus: /'. acaulis. Floret medio m. Aprili.

H. Zapa.. wic/.: Ze strefy rolinnoci karpackiej, VI. — Atis
tem (rebiete der Karpatcnpora, VI. .6 39—47).

Verf. besuebte im Sommer (1911) den westlichen Teil der

Czarna Hora, dann den Cibles, einen groBen Teil der Kodnaer Al-

pen u. s. w. und schlielilich den si/benl iirgi.-cli. n hocbsten) Teil

des Kelemen-G-ebirges. In dem vorliegenden Beriehte. der vor

allem eine pflanzengeogi : des von ibm beraus-

gegebenen „Conspecfcus Florae Galieiae" bildet wird unter aude-

rem eine neue SchwintH-irt : l',--,<-n //,/./, ///„., .inuefuhrt, die

Yerf. ain Conm-i^i d-r li dn .w Alpen t-md und im Anhange des

UL Bande.s seines Consp.-ctu.s bescbrieben bat.

A J. mui-a : Roliny zebrane na mudzi przez Prof. Dra
E. Janczewskiego. — Gefarjtjlanzat S<nno<iitiens, ymatH-
met ron Pt<f f>r E Janczewski. iS. 48-79).

Verf. zahlt 512 Arten. nebst vielen Varietaten und Formen
auf. die von Prof. Dr. E. Janczewski in Samogitien (zumeist

in !ilinsrru)»is Z ki. -estrameit wurdeii un.i in -lem Horbar der phv-

jeben. Einij



Asrodu/a Bienittszi n. =

Dt-lfhNitfM o.a/sepalum (Tatra

Septoria R/bis Desm. /'

Kocielisko) aut' Blatem v,n
Sphuronnemolla Koh-ztfi,

pilzen (Tatra: Lejowa- Tal. Hr
Das Yerzeiehnis enth.nl

A. Kamuuy: Matenah do i.p i-ln.ii Uiai.-j I.isi. - Ma-
trtitdien r,ttr Pih.jiot-tr Weh-nahin^s. S. 101— HO).

Die Verfasserin z-ihlt 1 oS :\Iv\,.mvreten- mul Pil/.arten auf.

welche von Dr. B. Namysowski teils im Gouvern. Witebsk.
teils im Gouv. Mohylew und teils i.n G»uv. Smolesk -esamm.lt
wurden.

Die genannten Gegenden, auBgenommen da. Gouy. Smolesk.
wurden in myk.,1 ^i,-eher Hinsi.dir hislier m.ch nieht untersueht.

Griff. et Alaubl. schon im Jahre 1911 su weit im Osten Eim-p.is.

Auch ist es iiiteressant. duB die h.simr nur ans W.-sr- und Mittel-

europa bekannWi Arren: Mn „, . tl,.^ W-hiiu-r md /,,.,..,-/, , / -

J/W/e,-) Vuill. ebenrallshmrgetumkm wurden.



(6)

F. Schillk: Jlateryaly do taiinyonadów krajowych, II. —
JItti iia/ieu xir liis<>/,t<i)i<nnt<t Galiztens, 11 ($. 123 —131).

I. Lepidoptera. Auf Torfmooren id der Cmgebung von
Nowy Targ- (Wesfc-Galizien) warden gelegentieh 18, auf 8. 123
u. 124 mi fu' '.Ml i i

'_-.•' ' Ans anderen Ge-
genden werden .:._;-.-u-b,-n: /' ^trzaków (Pod-
horce), Sterrht Ib., Zuzanówka bei urawno. und
Fumea Ma Pall.', otatniki bei Podhorce.

II. Thy san opiera. Die auf S. 124— 126 aufgezahlten Thy-
sanopteren-Arten wurden grofitenteils im Bezirk Stryj iPedhorce,

Str/alku l;,-rt'i.if:i W .mv,!, ^-..ii.inelt: jmr Ih,lruthrt lt < I)e-

ezów). Die mit»bezeichneten A- m AK iu-u

fur die Wissenschaft wird das Mai, nr!,, n v n //,,•;,., A>„7; Srliille

(S. 12:» und d;e var. pa a derselben Art s. 126) bescbrieben.

III. Collembola. Von den auf S 126 129 tufgezahlteftf

Wierczany, Srr/
l

i, ..
, ,.„ -r -r-Kreis; sonst

in den Ost- und Westkarparen Sk.de. Jaremeze. " Krynica. Za-

kopane] ; urawiu,) -osanm-elreu ( 'olienuielen sind: Ci/sttoceras sem-

narmithu* V H. \-h... ,>f. * /,„> .v- T i; I..
f
,,. tl > ,< -f,7;» f<^ Rtn-

ter. /,. ///.*;,/// ;.v Reuter. BomUthJln suipinnra CR u var. stfrta C.

B. Snthithitms lutem Lubb. var. pnnnom C B neu fiir Galizien.

IV. Psocidae. Es werden 14. yorwie-end in Osrgalizien

gesamraelte Arten aofgezahlt; neu fur Galizien sind darunter: P<?-

nptnoi- al»>y»ft<t it< l>ihi;an nnd .1/7-/,-./- n,,<)», ,////->• Miill.

J. Dzidzielkwioz: Nowe gatunki owadów eliróeikowatyeh
(Tii(diopter:ii, zebrane w<> w -.

!

vs Hauu lata

1911. — 3c*#f Tiurlioprrtn-.lrtat. w^ntum-tt in den Ost-
t.a r/uff, tl hu Soimner 11)11. S. 132— 13-S. Taf II).

Verf. besebreibt zwei neue, in und urn Czarnohora in den

Ostkarpaten entdeekte Aren aus der Familie der Lhnnophiliden,

sp. (Diagno* i
-

I 136). Der
,-. <//„, !-i>-/i, werden die wu-htigsten Un-



krolepidupteren-Arten auffilhrr und die bis Ende 1

Pyraliden, Pterophoriden und Tortriciden aufzahlt

Von den frtlher angegebenen Arten ist ,

Sehultz zu str.-ifli.-n: d-.-.-.-ii *ind neu fur Galiz

zahlten.

A. Wkóblkwski und T. Binorhci: Pizyczy uek d« /imjomo-
ci m-zybów p<nuni,i huntskieiro. - /ieJW,r/ zur Ketmtnis
der Pilzjiorn tirs Lemhenf,- Bezirkes. :

Die Verf. zahleu 57 Pilzarten aus der En:

ber- auf; darunter sind 16 Arten (in dem Vir/.eiohnis mit be-
aeiehnet) neu fur Galizien.

E. Lubicz Nhwahitowski: Szcztki ltlsimiif li (Elephas primige-
nim Blum.) na Podhalu. — Manunut-Cb<rrese in Podlmle.
(S. 182 188, Taf. III und IV).

Auf der im Norden der Tatra jjele-enen H-jehebene von Nowy
Targ (600 m Seehuhe. wurd..- v.. n Aiammutiiberi
ten Zeir nur ein Backenzahn -efunden. Erst
man dort in der Tiefe von 4-5 m im grauei i diluvialen Lehm
auf einige Kuacheu von einem ziemlich jung n Indmduum. Bis
jetzr sind durt folgende Knochen geiunden worden: 1 ein Stiick

des seehsten Halswirbels, 2) der erste Brustwirbel, 3) eine (die 5.

oder 6.) Rippe. 4) Os curpale primum dextrum. 5) Calcaneus sini-

ster. Der Verfasser gibt eine genaue Beschreibung dieser Knochen

ren Alolaren (m 5
) hinzu, welcher an einer anderen Stelle in dieser

sind folcende:

Der sechste Haiswirbel.

Der Durchmesser der Gelenkflache der vorderen Zyg-
apophyse 50 mm.

Die Breite der Gelenkflache der se 43 _

"Der erste Brustwirbel.
Die Hohe des Wirbels 475 „
Die Breite des Wirbels 340

„

Die Hnln- d~> W rb.dk«".rpers 120 .

Die Breite der v rd< dk&pers . . 156 -

_ . . v . - 185
„

Die Lange der Fazette fur das I. Rippenkopfchen . . 32 r

- Lange "„
.

"„ l l H \ 43 \



II. Kippenkopfchen

ler vorderen Zyga-

Breite der Fa/ette rur

Lange der Gelenkflfleh

Breite der Gelenktiach

".nrfernung dieser Gelenkflaehen

einander

Lange der Gelenkflaehen der hinteren Z
pophysen

Breite der Gelenkflaehen der hinteren Z
Pophysen

ki- isl Kntfernung dieser Gelenkflaehen

Lange der Diapophysen

Lange der Gelenkflaehen der Diapophysei

Os rarpale primtm.
gr,"|.t.< BOhe . .

.

von vorn na h hinten

Breite der Gelenkfl whe fur Os radiale .

Lange
Breite carpale II. .

Breite metacarpale I.

.eh hinten

Breite der Gelenkfl! che for metacarpale II

groBte Lange .

Lange des oberen
bis zur Tuberosit

Breite der Tuberc



De, zweite obere Molar
\

r Zahn wnrdi3 im Flusse Czarna
gebaut, sein hinteres Ende zeig

Umb

E. Lubi/, Niezahitowski: Materyaly do fauny soni kopal-
nych Polski. — JIaterift/h>H z„r lata,,, <le> jussilen Ele-
fuuten Polew*. (S 189—193, Taf. V und VI).

AuBer den Knochen und Zahnen des Mamroute. weiehe tast

uberall zahlreich vorkommen, findet man die Uberreste der ande-

ren quaternaren Elefanten in Polen nur sehr selten. Von blepha*

antiquu8 z. B. hat lósarski drei Molaren aus der Umgebung
vun Warscbau und Dr. Chapowski zwei Molaren von" Obor-
niki im Groflherzogtum Posen und 1 Molar aus der Umgebung
von Krakau besehrieben In der vorliegenden Arbeit beschreibt der

Verfasser zuerst zwei Mandibularzahne von Ehphus a/<tiquu.<. Der
erste von diesen Zahnen ist ein pr Ex -mplar des

m4 . welches im Flusse San bei Przemyl aufgefunden wurde und
sich jetzt im Grafiich Dziednszyckischen Museum iu Lemberg be-
findet. Die Forme dieses Zahnes ware folgende:

m± dexter = x 8 x — 180 X 65 mm.
Das zweite Stiick bildet ein unvollstandig erhaltener m 5 ; es

wurde in Ssiadowiee bei Sambor ausgegraben.

Hierauf bescbreibt der Verfasser nocli drei teilweise bescha-
digte obere Molaren m 4

. m B
, m 5

, welche in einigen Merkmalen, wie
dem stark gefalteten Email, de: verbreiterten

Lamellen und ihrer geringen Anzahi ó aut <fr< 100 mm langen
Flach der Krone) mit den Zahnen des Eh<Ji<t-< /,„-/./«//.* nut-r

einstimmen. sich al>. r d n-h ihr>- -nn-r- ''.mlj. i.-.-i.r den M.-.n;

;<.:' :.
; t , .

- . ,;. ; : :

entweder keineren Individuen v - "der einer

Endlich gibt der Verfasser n eh die Besrhr-nbi

g, welcher in Sawuta -. V i-.v

gefunden wurde und aich in den Sammlungen des <1

G det Die 1
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Przegld czynnoci Komisyi fizyograficznej akade-

mickiej w cigu roku 1912/13.

Komisya fizyograficzna wydaa w r. 1912 46- ty tom swych
Sprawozda. Wydawnictwo Atlasu geologicznego Galicyi postpia
o tyle. e wydrukowano na czysto mapy wykonane przez . p.

Prof. D-ra W. Uhliga: Nowy Targ-Zakopane,' Szczawnica i Tatry

i wydano trzy mapy Prof. Dra W. Teisseyrego : Halicz -Kausz.

Komarno- Rudki i ydaczów- Stryj, jako pierwsz cz zeszytu

22-go, na razie bez tekstu. Starania Komisyi o przyspieszenie wy-
dania drugiej czci tego zeszytu, zoonej z map: Bóbrka-Mikoa-
jów, Rohatyn i Przemyl [estety, bez skutku. Jak

wspomniano w zeszorocznem sprawozdaniu, autor 24-g< zeszyta

Atlasu, Prof. W. Uhlig zmar, nie zdywszy napisa tekstu; uo-
enie krótkiego objanienia map, w skad tego zeszytu wchodz-
cych, polecia Sekcya geologiczua Komisyi fizyograficznej D-rowi

W. Kuniarowi. Take ta praca ulega pewnej zwoce, Dr. Kuniar
postanowi bowiem w objanieniu uwzgldni rezultaty tegorocznych

bada, podjtych w Tatrach.

W cigu roku 1912 13 odbyy si trzy posiedzenia Komisyi

fizyograficznej, w dniacb 13-ym grudnia 1912 r., 12-ym marca
i 1- vm czerwca 1913 r.; przedmiotem ich byy, oprócz programu

prac, sprawozda i wyborów, ochrona „zabytków przyrody" oraz

sprawa Muzeum tizyograficznego. którego lokal zostanie w blizkiej

przyszoci bardzo znacznie rozszerzony.

Na posiedzeniu w dniu 12-ym marca b. r. Sekcye i Zarzd
muzealny zoyy Komisyi nastpujce sprawozdania:



Sprawozdania z czynnoci Sekcyj.

a) Sekcya meteorologiczna.

W roku 1912-ym przysyao do Sekcyi meteorologicznej Ko-

misyi fizjograficznej swe spostrzeenia meteorologiczne ogóem 20

staeyj, z których jedna bya wasnoci Sekcyi przyrodniczej To-

warzystwa Tatrzaskiego w Zakopanem. W tej liczbie 13 staeyj

byo barom etrycznyeh. W stosunku do roku 1911 liczba staeyj

wzrosa o jedn. Mianowicie p>'zy kocu miesica listopada zaoy
staey termometryczn w Korzenicy p. Edmund Stawowczyk. Do-

tychczasow stacy termometryczn w Kronie uzupeniono przez

posanie jej barometru.

Sprawozdanie o opadach gradowych nadesao podobnie jak

lat ubiegych Towarzystwo Wzajemnych Ubezpiecze w Krakowie,

spostrzee za fenologicznych dostarczy p. Julian Hawrysiewiez

z Oydowa
Przewodniczcym Sekcyi na r. 1913 wybrany zosta Prof.

Dr. M. Rudzki.

b) Sekcya :.

Sekcya geologiczna udzielia zasików na badania pp. W. Goet-

lowi, prof. J. Jaroszowi. St. Makowskiemu. D-rowi Z. Rozenowi.

D rowi B. Rydzewskiemu, S. Weignerowi i B. Wigilewowi.

Poszukiwania p. Goetla miay na celu dokoczenie bada nad

retem i dolnym iasem dolno-tatrzaskim. Zdj on profile i zebra

skamieliny w dolinie Chochoowskiej (gdzie stwierdzi brak retu

górnotatrzaskiego, podanego przez prof. W. Uhliga), Stryskiej

Olczyskiej i w pasie od tej ostatniej doliny po Palenic w Biel-

skich Tatrach. Pr v itrudnia bardz zlv stan p. gody a przerwaa

j wreszcie przedwczesna zima w górach ; wykoczy j p. Goetel,

wraz z opracowaniem dolnotatrzaskich warstw gresteskich oraz

góraotatrzaskich warstw retyckich i gresteskich, w roku bie-

cym. Rezultaty prac d konanych w latach 1910, 1911 i czciowo

w r. 1912 zestawi p. Goetel w rozprawie p. t. Die rhfttische ritufe

und die Trias-Lias-Grenzschichten der subtatrischen Zon in der

Tatra, majce] suy" do uzyskania stopnia doktora filozofii w Uni-



wersytecie wiedeskim. Po uzupenieniu tej rozprawy w póroczu

zimowem 1913 14 wynikami zamierzonych bada tegorocznych,

p. Goetel przedstawi Komisyi ostateczne sprawozdanie ze swych
poszukiwa i zwróci do Muzeum wypoyczone mu materyay pa-

le ootoli igiczne oznaczone i pomnoone.

Prof. Jarosz uzupenia spostrzeenia w polu i zbiera ma-
teryay do dokadniejszego podziau stratygraficznego wapienia w-
glowego w W. X. Krakowskiem; praca ta ukoczona zostanie

prawdopodobnie w roku biei viii: \\ n bliszym za czasie przed-

stawi p. Jarosz Sekcyi dalszy cig swej monografii wglowych
trylobitów krakowskich, przeznaczony do Rozpraw Wydziau ma-

-przyrodniczego Ak. Urn.

P. Makowskiemu polecia Sekcya badanie wydm. Na wy-

cieczkach odbytych w okolice Krakowa stwierdzi on pokrewiestwo
typu wydm krakowskie!) z wydmami Niu pónocnego a w okolicy

Szczakowy wykry proces tworzenia si obecnie nasypów piaszczy-

stych o wybitnych cechach wydm parabolicznych. Celem porówna-

nia wydm Królestwa Polskiego i Galicyi z podobnymi utworami

badanymi ju przez specyalistów, zwiedzi p. Makowski obszar

wydmowy midzy Wis i Noteci w W. X. Poznaskiem i prze-

szed pomorskie wybrzea Batyku midzy Wuszcz (Stolpmunde)

i eb. Uzupenia te p. Makowski swoje spostrzeenia nad wy-

dmami w dolinie dolnego Bugu, o których wiadomo zamieci
w Kosmosie z r. 1912 p. t. Wydn lic Sdownego.
a obecnie zajmuje si zbadaniem pod wzgldem mineralogicznym

materyaów tworzcych wydmy.
PP. Dr. B. Rydzewski i S. Makowski udali si w sierpniu

r. 1912 na majdi w cela dopenienia zbiorów Komisyi fizyogra-

ncznej skamielinami powszechnie , ajskiej w Po-

pielanach i okolicy. Gociny i pomocy udzieli im tam ks. Jurski.

proboszcz w Popielanach. który te uzyskany materya wzbogaci

okazami przez siebie zebranymi. — P. Makowski zebra nadto dla

Komisyi skamieliny jurajskie w ukowie.
P. Weigner studyowa w dalszym cign zjawiska krasowe

* pamie krakowsko- wieiuskiem i zwiedzi w ubiegym roku

brzeg jurajski na pónoc od Olkusza tudzie przestrze midzy
granic a Olkuszem, nadto zrobi kilka wycieczek w obrbie jury

' tryasu w W. X. Krakowskiem. Do wykoczenia tej pracy po-



trzeba jeszcze bdzie kilku wycieczek w okolice Janowa i Czsto-

chowy, które p. Weigner wykona zamierza z pocztkiem lata b. r.

P. Wigilew znalaz i zebra skamieliny neokomskie w dzie-

wiciu punktach pooonych midzy dolin Chochoowsk i Mak w Tatrach. Zamierzonemu uzupenieniu i poprawieniu odpo-

wiedniej czci w mapie geologicznej Prof. W. Uhliga stano na

przeszkodzie bardzo sotne lato i wczesna zima.

Dr. Roen nie skorzysta z zasiku przyznanego mu na bada-

nie zó kruszcowych, by bowiem zajty badaniami zó solnych,

poleconemi mu przez Ministerstwo Owiaty.

Prof. Dr. W, Friednerg d l Sekeyi. wywizujc si z za-

dania podjtego w r. 1911, prac p. t. Formacya solna w Kosowie.

Wobec naglcej potrzeby nowego poprawnego wydania mapy

geologicznej W. X. Krakowskiego, po zupenem wyczerpaniu mapy

wykonanej przez . p. Dra S. Zarcznego i zamieszczonej w trze-

cim zeszycie Atlasu geologicznego Galicyi, Sekcva geologiczna

przystpia do reambulacyi terenu celem i'ewizyi dotychczasowych

o nim wiadomoci i uzupenienia lub poprawienia ich na podstawie

nowych spostrzee Praca ta, subwerun on^wana z funduszu Atlasu

geologicznego, odbywa si bdzie pod kierunkiem Sekcyi geolo-

gicznej. Eedakcy zamierz nyeh pubiikacyj obj Komitet zoony
z pp. Prof. Dra J. Morozewicza. Prof. Dra M. Raciborskiego. Prof.

Dra E. Romera i Prof. Dra W. Saajnochy. Zadanie rozdzielono

pomidzy kilku pracowników, mianowicie pp. : Prof. J. Jarosza

(wapie wglowy). S. Weignera (tryas), Dra K. Wójcika (jura).

Dra W. Kuniara (kreda, miocen, dyluwium) i Dra J. Smoleskiego

dyluwium i morfologia). Wszyscy ci panowie rozpoczli ju prac

w roku ubiegym, równoczenie za koczono rozpoczte w r. 1910.

subwencyonowane przez Wydzia Krajowy badania produktyw-

nego karbonu krakowskiego pod kierunkiem Prof. Dra J. Grzy-

kopalnych? ata na Pod-

rochatego ze Zotego Potok a.

3 Sekcya geologiczna odbya cztery po-

ich, w dniu 5-tym marca, obrano prze-



>dniczcym Sekcyi na rok 1913 Prof. Dra J. Mor
^atem do Zarzdu muzealnego Dra W. Kuniara.

c) ekcya botaniczna.

Sekcja botaniczna udzielia zasików na badania norystyczne

kraju pp. W. Augustynowiczowi, D-rowi W. Szaferowi, T." Wil-

czyskiemu. A. Zmudzie i p. Dr. J. Wooszyskiej.
P. W. Augustynowicz zaj si porostami tatrzaskimi prze-

wanie w polskiej czci Tatr; po stronie wgierskiej wiksz ilo
okazów zebra tylko w dolinie Koprowej. Wykaz zebranych ga-

tunków w iloci "okoo 100 i zgromadzony zbiór przyrzek p. Au-

gusryn..\vioz zoy Sekcyi w cigu marca b. r.

Dr. W. Szafer, podjwszy zbadanie flory kwiatowej kotliny

sandomierskiej, zwiedzi czci powiatów: mieleckiego, kolbuszow-

skiego, niskiego i przeworskiego. zwracajc uwag przedewszyst-

kiem na formacye lene dawnej Puszczy Sandomierskiej. Praca

ta potrwa dwa do trzech lat, w cigu których Dr. Szafer spodziewa

si^1 uzyska materya wystarczajcy do zestawienia mapy botani-

Q§ao-lenej d :/.v. Gromadzi
te Dr. Szafer zbiory i zapiski, celem opracowania zasigu gatun-

ków rolin kwiatowych w kotlinie sandomierskiej. Jako czciowy
rezultat przeszorocznych poszukiwa zoy Komisji do wydania

w Sprawozdaniach prac p. t. O niektórych rzadszych rolinach

'-u galicyjskiego: z trzynastu omówionych w niej gatunków, cie-

kawych pod wzgldem rozmieszczenia geograficznego, trzy s nowe

dla flory galicyjskiej.

P. T. Wilczyski, któremu Sekcya polecia zebranie i opra-

cowanie flory gipsów pokuckich. zm..>z- nv by! zym stanem zdro-

wia do porzucenia tego nriaal do opracowania

flory grzybów gnojowych okolicy Lwowa i wyniki tej pracy przy-

P. J. Wooszyska przedsiwzia monograficzne opracowanie

Peridineów. ZgroroacU izce ze sta-

wów lwowskich, z Tatr. Podola, stawów janowskiego, biaogór-

skiego. dobrostaisk i _ ., d< Uiakiego i z moczaru w Tuchli. nie s
co wyn



nowia przeto uzupeni je w roku biecym i spodziewa si, e
podjt prac wykoczy z pocztkiem roku 1914.

P. A. muda w dalszym cigu swych poszukiwa florystycz-

nych w Krakowskiem i w Tatrach ograniczy si w zakresie ro-

lin kwiatowych do rodzajów trudniejszych; dostarczyy one pewnej

iloci rzadszych lub • n-kaiwch pod wzgldem geograficznym form

i gatunków. Specyaln za uwag powici p. Zmuda mchom,

zwaszcza w Tatrach, gdzie w jaskiniach odkry cay szereg ga-

tunków, czci nowych dla Polski lub Tatr, czci u nas zreszt

bardzo rzadkich a zastpionych nu tych oryginalnych stanowiskach

przez bardzo róne od typu formy (np. Thamnium alopeeuram var.

cavernarum). Osobliwe warunki w jaskiniach umoebniy widocznie

istnienie tani n unie w Euro-

pie poudniowej i zachodniej, a utrzymujcym si u nas tylko na

wyjtkowych stanowiskach (jak np. Eti<-htii«:ló)i»t sprciomm kolo

róda w Jaszczurówce). — Z materyaów zebranych w r. 1912

zoy p. muda trzeci i znaczn cz czwartego zeszytu wyda-

wnictwa „Bryotheca Polonica" oraz uzyska kilka numerów do

zbioru „Spha^na Polonica exsiccata".

Od p. S. Waniewskiego otrzymaa Sekcya wiadomo, e
opracowanie materyaów zebranych na jej polecenie w r. 1911

w Królestwie Polskiem ukoczy w lipcu b. r.

Rozpoczt w roku 1903 rewizy rolin kwiatowych w ziel-

niku krajowym Koi ayi fi _:i\iiieznej prowadzi Dr. H. Zapao-

wicz dalej i rezultaty jej ogasza w swym Przegldzie krytycznym

rolinnoci Galicyi. wydawanym w Rozprawach Akademii Urn.

Jako rezultat poszukiwa podjtych bez pomocy ze strony

Sekcyi otrzymaa Komisya do wydania w Sprawozdaniach dwie

prace: pp. A. Wróblewskiego i T. Biborskiego Przyczynek do zna-

jomoci grzybów powiatu lwowskiego i p. A. J. mudy Zoocecidia

rulin krajowych.

Praca nad opisow A:
\ r* P -\-k-/- ; -T::]-.\-. w roku ubie-

gym tylko bardzo nieznacznie z powodu, e Prof. Drowi M. Raci-

borskiemu przy rn.wah- imyi-l /.o- "' raki-. cz;.,u na kierownictwo

i czynny udzia w tern przedsiwziciu.

Przewodniczcym Sekcyi na rok 1913 wybrano Prof. Dra M.

gratem do Zarzdu muzealnego Prof. R- G"°~

twiskiego.



d) Sekcya zoologiczna.

Z polecenia Sekeyi zoologicznej zajmowali si badaniami au-

nistycznemi pp. A. Lityski. S. Minkiewicz i Dr. L. Sitowski.

Zdaniem pp. Lityskiego i Minkiewicza byy poszukiwania

faunistyczne w jeziorach tatrzaskich; pierwszy z nich zaj si

specyalnie rzdem wioseczaków, drugi pozostaymi dziaami fauny

oraz uzupenieniem swych dawni jsz cl bada nad stosunkami

rozrodczymi widonogów i wioseczaków, przyczem stwierdzi, e
te ostatnie rozmnaaj si w wyej pooonych jeziorach monocy-

klicznie. Pewn cz wycieczek odbyli pp. Lityski i Minkiewicz

wspólnie.

Liczba stawów i mak zwiedzonych przez p. Minkiewic/a

w czasie od poowy lipca do pocztku padziernika, tudzie w pierw-

szych dniach marca wynosi 45; znaczna ich cz bya badana po

kilka razy; poszukiwania, rozszerzone tym razem na 27 nie bada-

nych przedtem przez p. Minkiewicza stawów wgierskich, powik-

szyy liczb poznanych z Tatr gatunków o 15, z tych 3 s pra-

wdopodobnie jeszcze nieopisane; przybyo te duo nowych stano-

wisk. Z dotychczasowych poszukiwa wynika, e fauna jezior ta-

trzaskich zblia si swym charakterem do fauny pónocnej w wy-
szym stopniu ni fauna jezior alpejskich.

P. Lityski zaj si przedewszystkiem faun stawów wysoko

pooonych, zl stronie Tatr

i jezior" zachodnio tatrzaskich Plany tak jego jak i p. Minkiewi-

cza nie mogy by w caoci wyczerpane z powodu wysoce ddy-
stej pory w lecie i tak wczesnych mrozów w jesieni, e ju w po-

owie wrzenia nawet jeziora pooone w rednich wysokociach

p kryy -K- Indem, fjczba badan \<di or/* / • i." -kie^u >mv-w

Drowi L Sitowskiemu polecia Sekcya badanie ssawców i pta-

ków w Pieninach .raz zebrani, okazów ryci, zwierzt dla Muzeum
fizyograficznego. Dotychczas otrzymaa Komisya od niego ekazów

wypchanych 20. a cznie z podarowanymi w "r. 1911, 53, midzy



/raga caryocatades), bdcy przykadem typowego flawizmu, niezna-

nego dotychczas u tego gatunku. P. Sitowski obserwowa te prze-

lot ptaków wzdu koryta Dunajca w Pieninach w czasie ich peryo-

dyeznych wdrówek. Z ssawców zwraca uwag przedewszystkiem

na drobne gatunki: niedoperze, owadoerce, gryzonie. Badania Dra

Sitowskiego s w toku i dostarcz niewtpliwie materyau do opra-

cowania pieniskiej fauny ssawców i ptaków.

P. J. BaygBF, wywizujc tóg z zadania podjtego w r. 1911,

zestawi dla Muzeum fizyograficznego pierwsz cz zbioru kra-

jowych gadów i pazów, obejmujc okoo 50 okazów. Uzupenie-

niem tego zbioru zajmie si p. Bayger w roku biecym.
Opracowanie matn eh, zebranych w latach

1910 i 1911 w grotach tatrzaskich przez Dra E. Kiernika. jest

w toku i rezultat jego Sekcya spodziewa si otrzyma w pierwszej

poowie roku biecego.

P. W. Kownacki zmuszony by porzuci polecone mu w roku

1910 badanie wijów podolskich i zamierza otrzymany wówczas za-

- lv 7.u :i zebranie materyau w innych okolicach.

Do wydania w Sprawozdaniach Komisyi otrzymaa Sekcya

jako rezultat poszukiwa podjtych bez pomocy z jej strony

p. Bar. .1. Bruni'- vi. _ - ..- m :v.i ' > -i \ eh w powiecie stryj skim,

cz IV i V (ostatnia), tudzie notatk Prof. Dra E. Niezabitow-

skiego p. t. Z ycia pomykówki.
Przewodniczcym Sekcyi na r. 1913 wybrany zosta prof.

Dr. W. Kulczyski, delegatem do Zarzdu muzealnego prof. Dr. M.

Siedlecki.

Sprawozdanie Zarzdu muzealnego.

Jak w roku poprzednim, brak miejsca by p

majcem nastpi ju w blizkie

Liczc si z
j



Komitetowi, zoonemu z pp. Prof. Dra J. Grzybowskiego, Pmf.
Dra J. Morozewicza, Prof. Dra M. Raciborskiego, Prof. Dra M. Sie-

dleckiego oraz czonków Zarzdu muzealnego, rozpatrzenie, jaki cel

Muzeum fizyograficzne ma mie w przyszoci, tudzie przedsta-

wienie wniosków co do przeznaczeni;) i urzdzenia ubikacyj mu-
zealnych, wreszcie co do persona! u muzealnego. Zadanie to zostao

w przewanej czci spenione; obmylenie urzdzenia Muzeum,
wymagajce duszego czasu, jest w toku.

Z dziaów Muzeum w najkotv : iu co do po-

rzdkowania znajduje si zielnik, do niego bowiem najmniej dosta-

wao si materyaów surowych, wyn igj \r\-.. przed uporzdko-

waniem, opracowania. W tym dziali spisuje si i zaopatruje /.lu-

kami muzealnymi nowe nabytki pc ; bezporednio

po ich otrzymaniu, a usuwa równoczenie, o ile czas na to pozwala,

dawne zalegoci.

W dziale zoologicznym m. i. uzupeni >m inwentarz krgow-
ców; w zbiorze entorm logicznym uporzdkowano wedug nowego
systemu i spisano trzy w i-iki- zb r\ rbrzszr-zów -. p. Rybiskiego
(razem numerów muzealnych 12.400) oraz kilka pomniejszych. Po-

czyniono przygotowania do uzupenienia inwentarza zoologicznego

w dalszych dziaach zwierzt bezkrgowych.

Ze zbiorów Komisyi wdano do uytku naukowego okazy

BiUicirziii polonica Drowi Odhnerowi w Upsali i dwie karboskie
ryby z Tenczynka p. S. Wegnerowi. Z materyaów wydanych po-

przednio wróciy do Muzeum gbki jurajskie z W. X. Kraków-
akiego wypoyczone Prof. Drowi J. Siemiradzkiemu i cz mi-

Drowi W. Friedbergnwi.

Pracami muzealnemi zajmowali si w roku ubiegym kustosz

tadto jak da*

zajcia pozw



Zbiory Komisyi fizyograficznej.

Do Muzeum Komisyi fizyograficznej przybyy od dnia 2-go

marea 1912 do d. 24-go lutego 1913 r.:

A) Zbiory zoone prze: 8pój>raro t n>U,-ón\ którym Komisya udzielia

zasików na badanie kraju:

1. Dwa okazy ssawców i 18 okazów ptaków, wypchane, zoone

przez Dra L. Sitowskiego.

2. Zbiór przyleców i szczeeiogonek, zoony przez F. Schillego.

3. Zbiór skamielin jurajskich z Popielan i ukowa, zoony przez

pp. St. Makowskiego i Dra B. Rydzewskiego.

4. 16 gatunków limaków mioeeskich, zoone przez Prof. Dra

W. Friedberga.

B) Dary.

1. Biay okaz wiewiórki z Eachina, dar p. In. witkowskiego

w Radlinie za porednictwem Prof. J. nieka.
2. Ardea ciner<-a z P< r» j V k • r u S. Stobieckiego.

3. Helops Rossii z Abbazii, dar p. J. Popka.

4. Clytantbus glabromaculatus z Krakowa, dar p. J. Popka.

5. Endromis versicoI<>ra z i'«>da. dar p. In. S. Stobieckiego.

6. Pie i gazie jesionu zniszczonego przez korniki z Krakowa,

dar Ekonomatu m. Krakowa.

7. Pie dbu wydobytego z koryta Wisy w Dbiu, dar Ekono-

matu m, Krakowa.
- '-

' .''.- ''- -

patowi cza.

y. Dwa zbi> r\ r lin naczyni wych /. li y;
j

ludniowej, dar

p. J. Paczoskiego w Chersonie.

10 Pi rzadkich gatunków rolin kwiatowych z Tatr i Zakopa-

nego, dar p. Prof. Dra W. Rotherta.

11. Bryotheea Polonica, cz 2-ga i nr. 51— 100.. dar p, J. mudy.
12. Zbiór grzybów z okolic Lwowa, dar p. A. Wróblewskiego.

13. Skamielin-.- i . ka/y petrograficzne z okolic Rzeszowa. Brzostka



14. Skamieliny i okazy petrograficzne z okolic Jaremeza. Delatyna

i Nadworny, dar p. M. Drewki.

15. Cz czaszki nosoroca z Kuryówki i trzy koci mamuta
z pod Jarosawia, dar p. In. Stan. Tychoniewicza w Stryju.

16. Skamieliny jurajskie z Popielan. dar X. Jurskiego. proboszcza

w Popielanach.

17. Profil wiercenia w Kurdwanowie, dar p. In. Wodz. Dziakie-

18. Dwa okazy gipsu z Piasków Wielkich, dar p. St. In. F. Ve-

tulaniego.

19. Sferosyderyt iowy z Górnej Wsi pod Mylenicami, dar p. In-
S. Stobieckiego.

20. Dra J. Sznabla i Dra H. Dziedzickiego: Die Anthomyiden, dar

21. Fr. Schillego: Materialien zu einer Thysanopteren- und Collem-

bolen-Fauna Galiziens. dar autora.

22. 77 dzie i broszur helmintologieznych, dar p. Prof. M. Kowa-
lewskiego w Dublanach.

23. J. Paczoskiego: Dikij Hersonskij winograd (Vitia silvestris

Gmel.). dar autora.

24. J. Paczoskiego: iMateryay do flory Bessarabii i Zamietki o florie

Dnieprowskago ujezda Tawriezeskoj gubernii. dar autora.

25. A. J. mudy: Roliny zebrane na mudzi przez Prof. Dra E.

Janczewskiego i Androsace septentrinnalis var - <>ilin ra u.

26. Dra B. Skórczewskiego : Flora Krynicy i jej okolic, dar p. A.

J. Zmudy.
27. Dra W. Friedberga: Miczaki mioceskie Ziem Polskich, cz

I: limaki, zeszyt 2-gi. dar Zarzdu Muzeum im. hr. Dziedu-

szyekicb we Lwowie.
28. Dra J. Grzybowskiego : Granica wschodnia Krakowskiego za-

gbia wglowego, dar autora.

29. B. Kotu: (Jn Nepheiue-basalt from Yinge-men. Manshuria, dar

30. Dra E. Romera: Atlas geograficzny, dar autora.

31 Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III.

Ordnung im Jahre 1908, Von G. Liideling, dar K. Pruskiego

Instytutu w Berlinie.



32. Wochenberichte uber die Schneebeobachtungen im osterreichi-

sehen Elbegebiete und im bohmischen Donau- und Oderge-

biete fur den Winter 1911/12, dar c. k. Hydrograficznego

Oddziau w Pradze.

33. Jahrbiicher der K. k. Zentralanstalt fur Meteorologie und Geo-

dynamik, rocznik z r. 1910, i Hundertjabrige wahre Tages-

mittel der Temperatur in Wien von 1775 bis 1874, przez

K. Jelinka, dar c. k. Centralnego Zakadu dla meteorologii

i geodynainiki w Wiedniu.

34. Neunundacbtzigster Jahresbericht der Schlesisehen Gesellschaft

flir raterlandisehe Cultur, 2 tomy, dar lskiego Towarzystwa

dla kultury krajowej.

35. S. Stobieckiego: W sprawie krajowego muzeum przyrodniczego,

cz II: Program muzeum i projekt regulaminu muzealnego,

'
:

:

- .akupione.

1. Przekrój pnia cisu z Tatr.

2. Roliny naczyniowe z Ziem Polskich i ociennych, aki
od Prof. Sagorskiego w Almrieh.

3. Mycotheca Germaniea. fascykul 32 i 33, zakupione od t

dowa w Berlinie.

4. Andre : Species des Hymenopteres d'Europe et dAlgeri

szyty 111 i 112.

der europaischen Coleopteren, z<

Bestimmungstabellen der K-d v L>

5. Bestimmu ngstabellen

66—69.

6. P. Kubnt Illustrierte

lands.

7. L. Eeicht nbach & fil

14, 15.

8. Asehi rsoi und Grabne aa der initteleuropais

9. A. v. Hayek: Flora von Steiermark, tom 1-y i 6 zes
'

• '..
.

_' < '.. ' ".";• :-'_ -. : ;.
-'.-.:•. :.,

11. C. W. Gilmbel: R itrage / ir i ram niferenfauna der i

EuPiingebilde.



12. A. Fritsch und U. Schldnbach: Cephalopoden der bobmischen

Kreideformation.

13. Matriaux pour la paleontologie suisse ou recueil de monogra-

phies sur les fossiles du Jura et des Alpes publie par F. T.

Pictet, serya 1—6.

14. J. Kreji, A. Frió und E. Bayer: Studien im Gebiete der bohmi-

schen Kreideformation.

15. G. P. Deshayes : Deseription des animaux sans yertebres de-

couverts dans le bassin de Paris.

16. M. Cossmann: Catalogue illustre de coquilles fossiles de 1'eocene

des environs de Paris faisant suit,' mix travaux paleontolo-

giques de G.-P. Deshayes.

17. J. Popescu-Voitesti: Abnorrnale Erscheinungen bei Nummuliten.

18. J. Popescu-Voitesti : Contributiuni la studiul geologie si paleon-

tologie al regiunii muscelelor dintre riurile Dambovita gi Olt

i Contribution a Petude stratigrapbique du Nummulitique de

la depression Getique.

19. Binkhorst van den Binkhorst: Monographie des Gasteropodes

de la craie supórieure du Duche de Limbourg.

20. M. Cossmann et G. Pissaro: Faun eocenique du Cotentin.

21. Deshayes : Deseription de coquilles fossiles des environs de

Paris.

-2. M. Cossmann: Essais de paie«<nc nehologie comparee.

23. Sowerby: The minera conchology of Great Britain with genera

index and supplement.

24. D'Archiac et J. Hairne: Deseription des animaux fossiles du

groupe nummulitique etc. de 1'Inde.

25. 6 sekcyj mapy fotograficznej Monarchii austryacko-wgierskiej.

D) Publikacye Akademii Umiejtno^'1

1. Atlas geologiczny Galicyi, zeszytu 22-go cz 1-a.

2. Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej. tom 46.

Powyszy wykaz nabytków sprawdzia K m - t kontrolujca

muzealna, zoona z pp. St. R. J. Bocheskiego, Prof R. Gutwi-
skiego i In. S. Stobieckiego.



Zarzd i skad Komisyi fizyograficznej.

W osobie . p. Prof. Dra Augusta Witkowskiego, zmarego

z niepowetowan szkod dla nauki polskiej w dniu 21-ym stycznia

1913 r., Komisya fizjograficzna stracia swego przewodniczcego.

Przewoduictwo Komisyi obj nastpnie Dyrektor Wydziau mate-

matyczno- przyrodniczego Akademii Umiejtnoci, R. Dw. Prof. Dr.

E. Janczewski i sprawowa je a do posiedzenia Komisyi w dniu

12-ym marca 1913 r., na którem przewodniczcym Komisyi wy-

brano podpisanego.—W Zarzdzie Komisyi zasza nadto ta zmiana,

e przewodniczcym Sekcyi botanicznej, po zrzeczeniu si tej godnoci

przez R. Dw. Prof. Dra E. Janczewskiego, wybrano Prof. Dra M.

Raciborskiego.

Do grona Komisyi przybyli: p. Dr. Flora Lilienfeldówna we

Lwowie i pp. Czesaw opuski w Nagawczynie, Dr. Henryk Wielo-

wieyski, Prof. Zygmunt Woycicki we Lwowie. Antoni Wróblewski

w Wierbiu Ninym. Antoni J. Zmuda.

Z czonków Komisyi zmarli w roku ubiegym Profesor Uni-

wersytetu w Odessie Dr. Franciszek Kamieski i Dr. Jan Sznabl

w Warszawie.

Spis czonków Komisyi fizyograficznej akademickiej.

I. Czonkowie miejscowi:

Dr. Bandrowski Ern s t, Prof. nadzw. Uniw. JagielL Dyrektor

Wvs/.o :Szk I;, prz ( fsp. Akademii

Umiejtnoci.

„ Birkenmajer Ludwik, Profesor Uniwersytetu JagielL,

Czonek korespondent Akademii Umiej.

W. Bocheski Józef Maryan, c. k. Starszy Radca górniczy.



W. Brzeziski Józef, Rzdca pola dowiadczalnego Stud. roln.

Uniw. Jagiell.

„ Bujwid Odo. Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jag., Czonek czynny

Akad. Umiej.

„ Dziewulski Wadysaw, Adjunkt Obserwatoryum astro-

nomicznego.

„ Gar bo w ski Tadeusz, Profesor Uniw. Jagiell.

„ Godlewski Emil. Prof. Uniw. Jagiell., Czonek czynny

Akad. Umiej., Przewodniczcy Komisy! hzyugruhVz?;^j.

„ Godlewski Emil modszy. Prof. nadzw. Uniw. Jag.. Czo-

nek korespondent Akad. Umiej.

„ Goliski Stanisaw, Krajowy Instruktor ogrodnictwa.

„ Grzybowski Józef, Profesor nadzw. Uniw. Jag.. Sekretarz

Sekcyi geologicznej.

W. G ustawi ez Bronisaw, em. Dyrektor Szkoy realnej.

„ GutwiskiRoman. Prot. Girnnazyum IV. Sekretarz Sek-

cyi botanicznej.

Dr. HoyerHenryk. Prof. Uniw. Jagiell.. Czonek korespondent

Akademii Umiej.

„ Janczewski Edward. Prof. Uniw. Jag, Czonek czynny

Akad. Umiej.

W. Jastrzbski Ferdynand, c. k. Starszy Radca górniczy.

Dr. Jen ty « Stefan. Prof. Uniw. Jagiell.

„ K i e r n i k E u g e n i u s z . Asystent Uniw. Jagiell.

„ Kiecki Waferyan, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Kreutz Stefan. Docent Uniwersytetu Jagiell.

r Kulczyski Wadysaw, b. Prof. gimnazyum w. Jacka,

Docent Uniwersytetu Jagiell.. Czonek czynny Akademii

Umiej., Przewodniczcy Sekcyi zoologicznej. Sekretarz

Ki : i ar Wiktor.
j.

Mi erssejewski W ady saw
M zewicz Józe f. Prof. Uniw. JagLeli.. Czonek korespon-

dent Akademii oi. Przew Sekrv ; -eo logicznej.

w. Mc icki Konrad . Asv stent Uniweraytetu Jagiell.

Xc V." i cki Aeksattder .

:- Radca lenictwa.

Dr. X-
. -i : Uniwersytetu Jagiell.



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

Akadem. Umiej.

W. Pawlica Wadysaw, Demonstrator Uniw. Jagiell.

Dr. Poliski Wadysaw.
„ Raciborski Maryan, Prof. Uniw. Jagie., Czonek korespondent

Akad. Umiej., Przewodniczcy Sekcji botanicznej.

W. Rogóyski Kazimierz. Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Ko sta fiski Józef. Prof. Uniw. Jagiell., Czonek czynny

Akad. Umiej.

r Rothert Karol Wadysaw, b. Prof. Uniw. w Odessie

Czonek korespondent Akad. Umie).

„ Rouppert Kazimierz. Asystent Uniw. Jagiell.

„ Roen Zygmunt. Asystent Uniwersytetu Jagiell.

„ Rudzki Maurycy, Prof. Uniw. Jagiell., Czonek koresp.

Akademii Umiej., Przewodn. Sekcyi meteorologicznej.

„ Rydzewski Bronisaw.
W. Ryzner Józef. Asy>i-'ii! i tli- r'.v;i;nrvum astronomicznego.

Dr. Sawicki Ludomir. Docent Uniwersytetu Jagielloskiego.

„ Siedlecki Micha. Prof. Uniwers. Jagiell. Czonek koresp

Akademii Umiej.

W. Sikorski Tadeusz, Prof. Uniw. Jagiell.

Dr. Si to w sk i Ludwik, Asystent Uniwersytetu Jagiell.

„ Smoleski Jerzv. Docent Uniwersytetu Jagiell.

W. Smreczyski Stanisaw, Prof. Szkoy realnej I.

„ Stach Jan, Profesor Gimnazyum III-go.

„ Stobiecki Stefan, Inynier Wydziau Krajowego.

Dr. Szajnocha Wadysaw, Prof. Uniw. Jagiell., Czonek ko-

respondent Akademii Umiej.

W. nieek Jan, Prof. Gimnazyum w. Anny, Sekretarz Sekcyi

zoologicznej.

„ Walter Henryk, c. k. Radca górniczy.

Dr. Weigt Herkulan. Profesor Akademii handlowej.

„ Wielowieyski Henryk, Docent Uniwersytetu Jagiell

. Wierzejski Antoni, Prof. Uniwersytetu Jagiell, Czonek

czynny Akad. Umiej.

_ Wilkosz Ferdynand, b. Prezes Krajowego Towarzystwa

rybackiego.



Dr. Wójcik Kazimierz. Docent Uniw. Jagiell.

W. muda Antoni J., Asystent Uniw. Jagiell.

2. Czonkowie zamiejscowi.

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

„ Angermann Klaudyusz, Inynier w Jale.

. Bartonee Franciszek, c. k. Radca górniczy, w Haju

(Freiheitsau) na lsku austr.

„ Batycki Andrzej, Nauczyciel w Starym Samborze.

„ Bayger Jan, Nauczyciel Szkoy wydziaowej im. Mickiewi-

cza we Lwowie.

„ Blauth Jan, Starszy Inynier Wydz. Kraj., Docent Szkoy
politechn. we Lwowie.

Dr. Boniacki Zygmunt, w San Giuliano pod Pis.

W. baron Brunicki Julian, w Podhorcach obok Stryja.

„ Bryk Andrzej, Kierownik szkoy w Chyrowie.

Dr. Chapowski Franciszek, Przewodniczcy Wydz. przyr.

w Tow. Przyj, nauk w Poznaniu.

„ Chramiec Andrzej, w Zakopanem.

„ Dbski Bronisaw Antoni, w Wólce Przybojewskiej (p.

Zakroczym).

W. Drobniak Franciszek, Inynier, Dyrektor Gwarectwa w-
glowego w Brzeszczach.

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

W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie.

n Dzidzielewicz Józef, em. e. k. Radca Sdu kraj. we Lwowie.

Dr. Friedberg Wilhelm. Prof. gimnazyalny we Lwowie.

W. X. Godziski Antoni, w Balicach.

Dr. GrochmalickiJan," Asystent Uniwersytetu we Lwowie.

W. Gukiewicz, em. Profesor gimnazyalny, w Wadowicach.

„ Hann Franciszek, em. Dyrektor Szkoy wydz. w Bochni.

, Hawrysiewiz Julian, Nauczyciel w Oydowie.

„ Hildt Ludwik, w Warszawie.

Dr. Hirschler Ja tetu we Lwowie.



W. Holobek Jan. c. k. Starszy Radca górniczy, w Wiednia.

Dr. Hryniewiecki Bolesaw. Wicedyrektor Ogrodu botan.

w Dorpacie.

W. Jacobi Leopold. Nauczyciel w Pilnie.

„ Jarosz Jan. Profesor gimnazyalny w Podgórzu.

W. Karpiski Franciszek. Profesor Szkoy politechnicznej

we Lwowie.

„ Kdzior Andrzej. Dyrektor Krajowego Biura melioracyj-

nego we Lwowie.

Dr. Klemensiewicz Stanisaw, Dyrektor c. k. Gimnazyum

w ]$. Sczu.

W. Kobry n Mikoaj. Dyrektor szkoy w Jarosawiu.

„ Kontkiewicz Stanisaw. Dyrektor kopalni w Dbrowie.

„ Kornelia Andrzej, Inynier Wydz. Kraj., we Lwowie.

„ Koroniewicz Piotr, w Warszawie.

Dr. Kosiski Ignacy, w Chojnowie.

„ Kowalewski Mieczysaw. Profesor Akademii rolniczej

w Dublanaeh.

W. Ko warzy k Hugo. c. k. Starszy Inspektor górniczy, w Ja-

Dr. Kropaczek Bolesaw. Kierownik stacyi geologicznej wBo-

Dr. Krzem ieniews ki Seweryn. Profesor Akademii rolniczej

w Dublanaeh.

W. Lewiski Jan. w Warszawie.

Dr. Lgoeki Henryk, w Kijowie.

„ Lilienfeldówna Flora, we Lwowie.

W. Limanowski Mieczysaw, w Zakopanem.

„ empicki Micha. Dyrektor górniczy w Dbrowie.

„ omnicki Jarosaw, Prof. II ej Szkoy realnej we Lwowie.

Dr. o m n i c k i Maryan, Radca szkolny, we Lwowie.

W. opuski Czesaw, w Nagawczynie pod Dbic.
Dr. oziski Walery, we Lwowie.*

W. ukaszewski Adam, Inynier górniczy, Docent Szkoy po-

•

;

„ Me recki Romuald, w Warszawie.

„ MinkiewiczStanisaw, Asystent Akademii rolniczej w Du-

blanaeh.



Dr. Niezabitowski Edward, Prof. gimnazyalny w Nowym
Targu.

„ Niedwiedzki, em. Profesor Szkoy politechnicznej we
Lwowie, Czonek czynny Akademii Umiej.

Dr. Nowak Jan, we Lwowie.

„ Nowakowski Leon, Prof. Szkoy rolniczej w Czernichowie.

W. Nowosielski Franciszek, Dyrektor Szkoy real. w Sta-

Dr. Nusbaum-Hilarowicz Józef, Profesor Uniwersytetu we
Lwowie, Czonek korespondent Akademii Umiej.

„ Olszewski Stanisaw, Inynier górniczy we Lwowie.

W. Orowski Józef, w uczyczyku (p. Niemiercze).

„ PaczoskiJózef, Kierownik Muzeum przyrodniczego w Cher-

„ Pieatrak Feliks. Inynier górniczy w Wieliczce.

Dr. Piwowar Adam, w Zbkowicach.
'

„ Pokorny Wilhelm, we Lwowie.

„ Mikuowski- Pomorski Józef. Prof. Akademii rolniczej

w Dublanach.

W. Poniak Wiktor, c. k. Starszy Inynier we Lwowie.

B Prószyski Konstanty, w Ustroniu (pow. sucki).

Dr. Radziszewski Bronisaw, em. Prof. Uuiw. we Lwowie,

Czonek czynny Akad. Umiej.

„ Rehman Antoni, em. Prof. Uniw. we Lwowie.

„ Rogala Wadysaw, we Lwowie.

„ Romer Eugeniusz, Prof. Szkóv handlowej. Docent Uni-
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„ Szulc Kazimierz, Profesor adj. Akademii rolniczej w Do-

blanach.

Dr. Teisseyre Wawrzyniec, Profesor Uniw. we Lwowie.

„ Trzebiski Józef, w mile (gub. kijowska).

W. Udziela Seweryn. Inspektor szkó ludowych w Podgórzu.

„ Vetulani Franciszek. Starszy Inynier Wydziau Krajo-

wego we Lwowie.

„ Weyberg Zygmunt, Profesor Uniwersytetu we Lwowie.

„ Windakiewicz Edward. Zarzdca górniczy w Stebniku.

Dr. Winiowski Tadeusz, Profesor Szkoy politechnicznej we

„ Wooszczak Eustachy, em. Profesor Szkoy politechni-

cznej we Lwowie, w Wiedniu.

„ Wooszyska Jadwiga we Lwowie.

W. Woy cieki Zygmunt, Profesor Uniwersytetu we Lwowie.

„ Wróblewski Antoni, Krajowy Instruktor ogrodn. w Wier-

biu Ninym.

„ Wy sog orski Jan. we Wrocawiu.

„ Zaborski Józef. Kierownik szkoy w Horodence.

„ Zajczkowski Józef
7

Profesor gimnazyany w Sanoku

„ Zaski Edmund, w Górce Narodowej.

Dr. Za pao wic z Hugo, Czonek Korespondent Akademii Umiej,

W. Znatowicz Bronisaw, w Warszawie.

Dr. Zuber Rudolf, Prof. Uniw. we Lwowie.
W. Wieniawa Zubrzycki Czesaw, waciel apteki w Rze-

ukowski K. X el w Pt



III.

Obrót funduszów Komisyi fizyograficznej w r. 1912.

Zasiek z fundnszów Akademii Umiejtnoci 1500000 K
Pozostao z roku 1911-go 2236-70 „

Honoraryum za prac w publikacyach Akademii Umiej., ofia-

rowane przez Prof. Dra W. Rotherta na zakupno literatury

fiorystycznej 15000 ,

I. Koszt wydawnictw

U. Potrzeby Sekcyj :

2. Kemnueracye za robienie spostrzee meteorologicznych . . 14800 „

3. Zasiek stacyi meteorologicznej Sekcyi przyrodniczej Towarzy-

stwa Tatrzaskiego w Zakopanem 10000 „

4. Zakupno i naprawa narzdzi 15806 „

I Sekcya geologie?

branie skamielin w Popielanach 30000 ,

- W X Krakowskiem . . 30000 „

w W. X. Krakowskiem 30000 .

Za»i-k p H \V ; „-.;,w., ,1 na zebranie i opracowanie skamielin

wych w Krakowskiem



1. Zasiek p. A. Lityskiemu

'W i ptaków

3. Zasiek p. S. Minkiewiczowi na dalsze badania faunistyczne

1. Zasiek p. A. mudzie na dalsze badania w interesie ,,Flory

2. Zasiek Drowi W. Szaferowi na geobotaniczne zbadanie „Pa-

szczy Sandomierskiej"

3. Zasiek p. T. Wilczyskiemu na geobotaniczne studyum gi-

4. Zasiek D-rowi J WooszyskieJ na optowanie rodziny Fe-

5. Zasiek p. W. Augustynowiczowi na badanie porostów w Ta-

— -*-.'— M—
2. Zakupn

°
t ^rów "

racya kustosza

racya pomocników kustosza

Wydatki

mianowicie w Kasie Akademii Umii

w rachunku muzealnym pozostao

Suma wydatk,



Materyaly
do fizyografii krajowej.

Dzia i.

Materyay do klimatografii Galicyi
zebrane przez Sekcy meteorologiczn

w roku 1912.





Wyniki spostrzee meteorologicznych w Galicyi w roku 1912

zestawione w c. k. Obserwatorynm astronomicznem w Krakowie.

Z podanego w dalszym cigu zestawienia wida, e liczba

stacyi, które w cigu roku 1912 nadsyay swe spostrzeenia do Sekcyi

meteor. Komisyi fizyograficznej, wynosia ogóem 20. Pomidzy niemi

jedna mianowicie w Zakopanem bya wasnoci Sekcyi przyrodniczej

Towarzystwa Tatrzaskiego. W stosunku do roku 1911 zasza ta

zmiana, e stacya w ywcu z niewiadomego powodu przestaa

z kocem lipca nadsya swe spostrzeenia
;
przy kocu za mie-

sica listopada zaoy now staey termometryezn w Korzenicy

pan Edmund Stawowczyk. Wreszcie dotychczasowej stacyi termo-

metrycznej w Kronie dodano barometr.

Z pocztkiem roku 1912 starano si zaprowadzi notowanie

spostrzee wedug czasu miejscowego na wszystkich staeyach lecz

z wynikiem o tyle niepomylnym, e niektóre stacye zostay nadal

przy czasie rodkowoeuropejskim. Nale do nich: ywiec i Smol-

nik ad Baligród. Nastpujce stacye: Mylenice, Tarnów, Szczerzec,

Lwów i Dublany notoway spostrz Ing czasu miej-

scowego, wszystkie za inne tu niewymienione zaprowadziy czas

miejscowy dopiero z pocztkiem roku 1912.

W osobnej tablicy podano ilo godzin ze socem, notowa-

nych na stacyi w Zakopanem wedug heliografu Campbela.

trów w roka 1910.

Wszystkim, którzy przyczynili si do zebraniu zawartych

w tym tomie spostrzee, skadam najgortsze podzikowanie.



1912
: l

Cinienie powietrza

7 , 9 SnW. ^ M. *t Dnia

Maj

Listopad

Obserwowa

-,±. % 732.5 731.6 1731.8 732.0
j
745.7 : 18 701.5 7

27.7 27.8 27.9
f

27.8 39.4 17 19.5 4

29.4 28.8 29.0 29.1
\ 39.8 26 |

17.7 19 i

30.2 30.2 30.3 30.2 38.6 21 16.0 9

28.9 28.9 29.0
,

28.9
|

38.4 9 22.9 16

29.1 28.7 "29.1 29.o 34.7 28 21.1 14

305 304 30.6 30.5 36.7 1 12 23.0 21 i 22

Mttfl

|j

Opad «..*«.
:

<*»» ££ Dnia
*| B H"ll

Maj

5.9

34.6 10.8
i 7

118.9 26.0 l i 2

204.6 45.0 23

130.1 40.0 l
16 13 -

\ : \
~



X = 36° 52' od F. = 19° 12' od G.; <p = 49° 41' H. = 354 r

Temperatura powietrza

7 2 9 Mazimnm
j

Unia Minimum Dnia

- 8.6 - 3.0 - 6.8 - 6.3 + 7.2 25 -W.4 13

- 0.5 + 3.4 + 02 + 0.3 10.8
i

8 i B - 846 4

4-8.3 8.7 5.2 17.6 27

3.0

8.9

14.5 1
4.5 5.1 15.8

"~
~hT ~7 « - -

2 i — 4

14 1

6 8 4
!

5 5 ! g 16 3 19

28 4



Obserwator: P. Leon Gukiaric:. prof.

,1 Cinienie powietrza

1912

1| 7 » |^|^ Dnia LJJJJ a

XT :,,, 7

£o 33.1

737.8 738.1 752.4

33.3
;

33.1 44.6

19 1 706.3
1

3

Marzec 36.2 84.9 34.9 35.0
i

45.4 26 23.4 1 9

36.3 36.2 36.2 : 36.2 45.4 17 i 21.9

Maj 35.1 34.9 34.8 i 34.9
1

46.0 9 27.4 1

34.7 34.7 34.8 41.8 28 26-2 1

Lipiec 36.9 36.4 36.4 36.6 42.8 12 28.2 S

'34.2 34.0 34.0 i 34.1
j

40.2 29 24.4 S

Wrzesie 38 h 3b.B 38.3 38.3 46.9 28 i 29 26.5
'

Sr
36.1

736 3 £ 73H.2 736.2
;

752.4 19 I 706.3 7

UWAGA. I tr ;- Kappel er Nr. 1062; poprawk a- mm
Obserwowa > wedug czas cowego od 1.' I. 1912.

!1
Opad ."££

g7 l Kaxi-
Dnii * K 1 A ss

Mai :; "
l&O

l l l

Ir.: s

12 12

SI
108. i

09.7

J ;;

l

16 15 Jhr
Wrzesie 9.5 101.7 16 15 ____! —

9 8
;

Listopad 5U - -
Grudzie 12.3 &.0 14 5 4 8 - - l

Rok 1 645 > 31.5 iU m 34 18 - 5



X =. 37° 10' od F. = 19° 30' od G. ; i

Temperatura powietrza

1 ,

II

9
l

'/-
tfj'" a

t>
Maamnm Dnia Dnia

— 7.7 - 3.5 - 6.3 - 6.0 + 7.5 26 -19.8 13

- 0.6 + 3.8 + 0.7 + 1.2 11.1 9 — 16.0 4i5
8.9 5.6 6.0 16.9 27

4.3 8.8 5.1 5.8 - 3.8 13

11.3 15.6

16.6

12.1

18.0 JJJ \ ]l 11.5 i}

i 16.9 23.0 16.8 18.4 30.2 28 11.8 16

15.9 20.3 151. 16.6 29.0 2

8.0

4.5

11.5

8.4

86
5.5 6.0

16.8 5

17.3 2 - 2.1 5

1.4

1.5

3.3 1.5 1.9

2.6

10.2 27

11.6 1 29 :S 2

7
- 10.5 6.8 7.6 30.2 29 VII -19.8 13/1

Podzia wiatrów

E se 6 BW « n.

5

3

J
l

5 9 %

1 "i

9 11 11 i 14 8 -. 12

1



L. Xu!.cakon:ski, prof. szkol. ron.

1912
i \

Ciaienie powietrza

7 2
[

9 rednie
Maii-

Dnia
ronin

dJ

Padziernik

*) Obserwo

-. -,

7. 2. 7

748.3 i 747.6 747.6 1 747.8

43.0 42.9
!

43.2
j

43.0

44.7 44.1
|

44.3 44.4

46.1
S

45.7
|

46-2 46.0

fi
Z

|

Z

42.7 42.5 *«42.6 i 42 6

45.5 45.3 45.8 45.5

48.5 i 48.5
|

48.8 48.6

ie wyprowadzono z 29 dni, bo d

764J

55.2

L9

17

96

17

22

717.2 7 i!

23.7 3
}

33.2 19

28.8 9

36.1 26
|

31.3 2
|

36.0 27
[

-
|]

Opa, Jopad^ .ui«t.i.
|

— »,™ «• ^0.1 ^1.0 *
|

*
|

* -
}j

:. . ..-.:..

6.0

6 !

32.8 10.2 8

58.3
;

20.5 3

128.0 28.2 9

142.9 27.5 27

17

10

18

u -
7 -

:



od F. = 19° 41' od G.; cp == 49° 59' H. = 223 r

Temperatura powietrza

|

7
j

2 9
-

Mazimum Dnia Mini„„„ M.

— 1.6 4- 3.0 — 0.6

+ 4.1 9.4 + 5.4

4.S 9.8 5.0

17.5 22.3 —

15.0 20.8 *M7.0

!
0.9 3.2 L.2

0.7 3.8 1-7

UWAGA: Barometr S.

- 6.8

+ 0.1

6.1

6.1

17.6

6.0

2.1

+ 5.0

17.0

27.0

M
10.0

3

27

27

28

2

15

-210
-19.0
- 3.0

- 3.0

+ 10.5

- 5 6

20

18

13

24

27

Podzia wiatrów
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~3
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1912

, :
Cinienie powietrza

N 7 2 9 rednie I^J^I Dnia
|n.^"J Dnia

Maj

cierpie

Wrzesie

Rok

31.3 31.2
i

31.8 31.4 44.0 17 10.5 3

33.4 i
32.9 ! 33.2 33.2 ,

43.8 13 i 81.5 19

34.4
;

34.2 34.4 34.3 43.9 23 19.0 9

33.2
i

32.7 33.2
i 33.0 44ij 9

\
25.4 16

33.3 32.6 H3.U 33.0 39.3 28 23.5 14

34.7 34.2 34.5 34.5 41.2 12 25.9 22

32.3 31.9 32.3 32.2 38.1 29 22.4 27

36.9 35.7 36.3 36 44.8 29 25.1 15

37.2 : 37.0 37.6 37.3 46.4 4 23 6 27

734.5 734.1 734.5 734.4 752 6 1 8/1 704.9 7/1 '

wedug tan miejscowego.

HH-2
11

Opad Ilo dai I1.U.*.

— S °- »f ^f - --- -
jj

Maj

5 8 43.1 10.7 7

71.4 18.8 21

101.7 25.1 9

13 8

19 12



.= 37° 37' od F. = 19°57' od G.: :49°50' H.= 311.2 w.

Temperatura powietrza
;l

7

ii
! :

v

9,

/

9ri
ximu,n

ma
i

nimnm

- 8.7 -4.4 |- 7.0 - 6.8 |+ 8.1 25 -21.8 17

+ 3.7 8.8 ! 4.9 5.6 1 16.7 ' 27 - 3.9 15

83 8.4 4.5 5.2 16.7 27 - 5.2 13

9.8 15.0. 10.0 1 11.2 23.6
i

21 |+ 1.6 1

!5.6 21.2 15.3 16.8 28.2; 8 1 8.5 17

15.2 21.9 15.6 17 1 28.4 29 11.6 5

13.8 19.2 14.3 15.4 27.0 2 9.2 24

1.6 4.3 2.3 2.6 12.0 29 5.9 8

5-5 10.1 6.2 7(i 28.4 29 VII -21.8 171

5.1

li 2

1: *

82.7 74.6 80.0 79.1

78.2 61.9 81.6 73.9

81.7 62.6 85.5 76.6

93.7 79.4 92.0 88.4

87.3 70.9 83.5 80.6

82.8:75.9 80.o 79.7

Pndzia. wiatrów Imperatora

> |»| >|n| . 1*. . MV |
.

- 18 9 1 ,0 U 20 U -

6 U 6 - i 17 33 10 -
* " * 1 » 26 16 8 -

3 * 3 5 89 19 9S 4 -

10.5 2.3

2 1
'

fi i



i • -

1912

f]

Cinienie powietrza

7 2 9 Ifinilillj^J Dnia L^J Dnia

Laty

1'adiiernik

Rok

UWAGA: l

7. 8,9. 688.7 ' 68S.2 688.4 688.4 702.5
|

18 660.4 7

81.5 84.6 85.0 84.7 695.5 i 17 , 662.5 , 3

87.0 86 7 87.0 86 9 697.3 26 676.7
;

19

87.6
|

87.7 87.9 87.7
i
696.2 23 ;

674.6
i

9

88.7 88.5 88.8 88 7 694.4 28
;

680.5 14

90.3
|

90.2 90.5 90.3 696.0 12 682.5 22

9©.l 90,8 '."7 90.4 698.1 29 680* 15

91.2 91.2 91.8 91.4 697.8 4ió 679.5 27

1912
'

|

Z. -t „,... S--'' -"

Marzec

Maj

Sierpie;

B.4

-.

;

189.8 i
_' - ii 4 1 — -



. = 37037' od F. = 19°37' od G.; ? = 49<>18' H.

Temperatura powietrza

];i 7 2 9 1; 2 9 Flk^|-|n,iL|-

- 1 1.8 - 3.8 - 10.2 - 9.0!+ 7.9 1 25 - 25.2 12

- 2.6+2.0- 1.4— 0.9| 10.9 9 I-24.2J 4

0.0; 6.1 -f 1.3+ 2.2 15.0! 27 - 8.0 16

+ 1.0 4 6 0.9 1.9; 13.6i 28 - 9.4 13

13.9 18.2 12.1 14.1 24.9 29 6.6 5

4.1

3 7

80.3 67.9 80.3 76.2

82.0 61.9 81.0 75.0

PotóJ „i»»rfw 1 T,m( ,era,un,

- - - - »|> ;|;
'-'""-

• ; S3«.

,i- ii Z S Z u
h
=

8 - 24.2 5



vator: P. Jan Chudzik erri/a/i gin

1912
,1 Cinienie powietrza

l| 7 a 9 H-» Dnia
nimum

Dnia
||

Stycze 7,] T 741JJ 7n 3 741.4 756 1 18 710.4 7

96.1 36.3 36.7 36.4 47.4 17 i 22 16.0
;

3 1

38.9 38.1 38.1 47.1 27.2 ! 19
(i

Kwiecie 58.9 38,9 38.9 38.9 1 47.6 23 24.3 |
9

Maj 37.8 37.5 37.9 9 30.9 26
i

Czerwiec 37.5 37 3 37.5 37.4 41.8 28 28.3 14

Lipiec 39.3 39.8 39.5 45.9 12
j

31.1
i

22

36.9 42.2 4
j

27.0
|

27 |i

Pallertik tlia *U H.5 540 1 M\ *

39.0 39.1 50.6
;

23 16.6
\

12

Grudzie l.8 41.7 12.2 41.9
!

50.2
|

5 28.5 27

Kok 739.1 7 38.

9

739 • 739.1
;
756.1 i 18/1 710.4 ! 7/1

f

UWAGA: i «,«« r L. J. Kappel er Nr. 992; poprawka mm.
Obserwowa W w] ugcza u miejscowego od I. 1912.

'

1912

i
\

Ilo dni lUM«.f_]

11 *—
\V."

:
"

Dnia ^0.1 7^1.0 - K * B |S

•Stycze 6.7 1 9. i 15 9 to - 1 - 1 1 1-
Laty 7.3 66.5 16.7 20 15 10 6 — — — -

18.0

Kwiecie 32.6 14 6

Maj 5.2 14i-».3 25 15 \ 11 _ 1 6 1 — -
15*.2 546

Lipiec '
! y. 3,7 _ie- - -

Sierpie 6.0 94 : 26.h 8 17 12 - 3
:

- - -

7.1 B l B

19.0

18.1

2

96

26 16

i
-

Liatopad 11.1 6 20 13 io - - — -
Gradzie 26.8

Kok 6.4 1 082 : 646 9 V[ 204 139 10 2 '~ i 8 -



: 38° 6' od F. = 20° 26' od G.; <j> a= 49° 58' H.

:

Temperatura powietrza

9 M Minim i.iii M.

-7, -5.0 - &J -6.0 + 5.2 5
|

--19.7 1 19

-0.6 + 2.8 -n.fi + 0.8 9.2 27 --16.1 4

+ 41 8.4 59 16.0 27 15

3.6

15.0 .u ni Ti
- 2.4 4113

15.6 20.9 16.4 17.3 27.0

16.0

1.5

21.7

18.9

3.2

l.\3

18.0

15.9 26.3

29

10.6

1.8
j

- 4.7

- 2.6

- 5.2
1

30

II

5-8 9.8 29 VII -19.7 19/1

Podzia wiatrów

N NE SE " •

1

2 i

1 1

3

M
58

>
1

18

2

_

i

1

50
-j

, 18

-

17
1

u
\

34

45

M 3S



P. W. Wojakotcski, ogrodnik.

1912
: :

Cinienie powietrza

1 :
7 2 9

j
rednie

Ma- Mi" Dnia

Stycze
_

. 2 L
» 722.4

-„-
721.9 722.0 73L4 w 712.0 7

Luty ,.,_
; !« 19.3 19.0 •>?,- 17 06.7

|

3

L9.6 2i.s 26 17.0 19

Kwiecie m.6 20.5 20.6 20.6 28.7 17 15.5 9

Maj a .; 19.4 20.0 19.8 23.0 6 17.0
1

13
1

Czerwiec 9.8 20.6 20.2 22.7 27 i 28 16.5
|

14
|

Lipiec •2n..' 80.6 21.2 20.9 ! 24.3 12 113 16.7 [20128

19.9 19.5 20.1 19.8 235 22 1 16.6 i 8 1

21.5
,

21.4 26.2 29 17.1 3

Padziernik 22.0 21.6 21.9 21.8 : 27.4 5 16.6 3

20.9 21.2 21.0
\

26.5 23 11.5 13

Gmdzie 2-1 2 22 .1 25.9 4 17.5 16

Rok 7^:- 720.4 720.9 72H.7 731.4- 18 1 706.7 3. U

romet L. J. Kappei
Obserwowa -, d- ugeza cowego od 1. I. 1912.

1912

|]

Opad Ilo dni

Z ™ >,„„ ., . ^
- - - i

Stycze 38.S , 13 8 u - - - -

i l

6J 6 16 U
Kwiecie 6 1 96 a 32.3 14 13

Maj i;-.: 17 15

Czerwiec 15 13

Padziernik V 16 j 11

Listopad 7.0 7.4 6 13 6

Omdiie 16 11
j

10

6.5 H>i.o 32.3 n 178 139



X = 38° 6' od F. = 20°26' od G.; cp = 49°58' H. = 226 m.

Temperatura powietrza

-

9
{[7.2,9.9]

S „i™ Dnia
L

-9.3 -M -.7.3 -7.0 t«J 20.4 15

7.5

15.2 9.6 10.6

14.2 15.4

15.3

16.8

87.6

Urn
~ 5.4 15

So
20.7 14.7 16.0

13.1 14.2 35 5 J 6.2 13

6.8 10.0 7.2
!

7.7 1 i 14

2.9 7.9 4.5 5.0 ; L5.7 5.2 27

-1.2 2.0 -0.4 0.0 7.3 8.3 4

- 1.8 1.8 — 0.7 |
-0.2 7.1 16

1

- 11.4 ; 7

9.2 + 5.1 : +5.8 w i 1
8/VI 20.4 15/1

Podzia w,a«rów

S NE E
|

SE > 8W » „ *.

" l

25
j

2 3

6 l B 1 6

12 ] 2 |

3
i

I

11

3

3

90

6 27



18

Krynica. P. Tomasz Kubicki.

1912
rl

Cinienie powietrza

M 2 9 redniej Dnia £ m Dnia

Stycze -....> 709.0 709.9 709.7 725.9 19 B8M '

05.8 83.6

07.6 07.4 16.9 97.8 19

Kwiecie 08L3 080 08.7 08.5 17.5 23 941 4

Maj 07.« 07.2 08.0 07.7 17.2 9 99.5 16

Czerwiec 08 1 085 08.3 13.2

Lipiec 09.5

Sierpie • 7J 07.4 08.1 07.8 13.7 29 00.6 27

10.3 09.9 18.7 29

Padziernik 10.9 1(1.3 10.8 10.7 22.3 5 97.1

Listopad 07 9 U7.S 08.4 08.0 19.8 23 B7.0

1
Kok 708.4 709.0 708.8 725.9 Ul Z*

UWAGA : E arometr L. J. Kappell er Vt im . wk i - ! Sm».
o wedug czasu miejscowego od 1. I. 1912.

, S O ad Ilo dui
•

1912 l \

pa
z opadem

..._

\ \ Sama
Masi-

bcia ^0.1
;
>1.0

*
: K ^ - s

Stycze 6.6 11.1 15 10
.

19.5

7.3 9
Kwiecie 6 5 i 2 39.6 15 13 .» . __

Maj &.S HtU 16 14

Czerwiec 5.2 : 5.1 19.0 10 16 14 - 3 _ - -
Lipiec 5.5

5.5

71.0 18.6

37.7

23 15 13

10 8
:'

i

" "

Wrzesie L09.6 3 23 19

Padziernik 8.0 .:---.:• 11.6

Listopad 7.4 7.9 10 8
Grudzie 7.7 11.1 15 14 13 8 - _
Rok 6.8 •

3'.}.6 7/lV 180 145 53 10

I 1



:38°37' od F. = 20°57' od G.; 9 = 49° 25' H.

Temperatura powietr;

,'7";
il

;|

:i

9
Masimnro I

7.0 13.2 7,8

12.1 18.9 13.2

13.0 19.6 13.2



Obserwator: P. T. Niedwied, s. ted.

,„, \\
Cinienie powietrza

rednie!^ 1

Dnia ^ Dnia

Marzec

Maj

Lipiec

Padziernik

Grudzie

Kok

Obserwowa wedug czasu miejsce

_
^

~

i

:

1912

k
\

Opad "opad™ Ilo dai .

w s™ •* D-. ^0 1 ^10
Hfhhi

Laty

Marzec

•1-

Lipiec

Sierpie

Paidriemik

Uitopad

Grodaie

SJ
M

KJ

4.7

i.,

6.6

.:> 9

42.8 11.0 7

75.5 13.2 20

68.6 190 6

66.6 24.3 2

102.5 37.5 22

45.1 11.8 17

90 7 30.2 8

MftJ 37 I K
62.2 10.2 B

20.9 4.6 6

50.3 8.0 11

852.5 37-5 22 f

13

19

li

LI

19

10

13

11

12

13

8

14

133

5 -

i 1

1 -
l 1

i -
— i

i i

i -



Temperatara powietrza

^ * ^ :
Dnia

-7.6 -4.4 j- 6.3 — 6.1 + 6.0 26 — 19.2 19

- 0.3 + 3.1 -f 0.5 + 0.9 10.4 8 -15.6

+ 4.3

8.8

15.9

5.2

57 E i

- 1.6 ló

16.9 10.4

16.5 22.6 17.3 18.4 28.3 29 12.6

15.5 15.3 16.5

8.1

4.6

1.1

11.9

3.4

36

9 1

5.3

1.7

9.6

10

15.0 1

17.0 2

8.6 1

11.0 15

=
jjj

«

6.2 10.3 6.8 28.8 j
8/VI -19.2

|

19/1

Podzia wiatrów

77~ « «"
SE s sw

|

w

6 2 " 16

1 2 4 14 81

i 8 9 2 10 21
i

16

- 2 4 1

"' 1 12 10 23 M

j
18

4 4 a 12 7 J5 ^

~ 16 1

-
! i

228 90

&fi



Obserwator: I'. P. Ka

1912
:

c
Cinienie ,, rza

"I 1 9 rednie
Ma-

Dc a
M

Styczt
-

739.6 739.2 739 3 739.4 755.(5 19 708.7

Luty u*.o 34.5 34.7 34.4 45.9 17 12.7

Kwiecie

K.1

36.2 36.2 36.2

34.9 35.4 35.1 45.9

23
f:'l

9

Czerniec 35 34.7 34.7 34.8

36.6 36.5 36.6 m.9 fi f8 l

14

Sierpie 34.9 34.7
; 34.8

|

34.8 i-1.4 29 13.8

37.7 38.0 37.8

<: 39.0 393 39.3

Listopad ---/, 36.6 36.8 36.6 47.3 12

Grudzie 47.1

Rok IWJ 736.8 736.7 755.6 19/1
|

708.7 7 I

UWAGA: IJarometr L. J.

o weaag cza a miejscowego od 1.

P**w -

Opad Ilo.e dn

1912
L *

I>

1 \
Maxi-

Dn
.

a £="
:

; = ' ° * U:L

Stycze 6.6 -..; 8.9 2 12 li

76.8 12.2 10

Marzec 6.> r : 19.6 6 L8 15

21.3 2

Maj 6.1 81.8 16.2 16 li

Czerwiec

.:.;;

15.6 9

:

',

-\-
14.2 3 :.

Listopad 13.2 14

Rok • -
1 i w M

"
4



X == 39° 26' od F. = 21° 46' od G.; c = 49° 41' H. = 278 m.

Teu.pera.ara powiet*.

Dnia Minimum Dnia

-8.1 .-« - — 6.7 -3.9 -20.4 17

-0.2 8.2

OJ 2L7

15.8

5.2

16.5

n *5
5

13.5

7.5

19.8 13.9 15.3

8.8

4.8

j

16.3

13.4 3 130

- 0.1

— 10.5

0.1 2.7 0.5 1.0 9.6 1 - 4.6

.<U 1 1.5 0.3 6.3 - 6.2

4-5.2
1 9.6 6.6 28.8 8/Vl

Pod? iai wiatrc

' * »« SE 8 SW W SW

u 1 5 5 8 27 5 •2 22

1 6 — 5 32 8 ;
7 24

3
3

i

"

1

8

10

51

10

251

l

2 26

1 28

16 227



Smolnik ad Baligród. Obserwator: P.

1912

-.1 Cinienie powietrza

.1
z rednie

I

"°'
n]

Dnia
Mi" Dnia i

Stycze ~
1 9

i _
Laty 7, 1 9. - - I

-

Maj -
Czerwiec - -

1
-

!
-

j

Lipiec

Sierpie - - - - " * ~
- -

Padziernik - 1 1 _ "
1 1~~
1 1 1

Gradaie _ _ : : - z 1 _
Kok ~ ~ "

1

""
1

~

«— e iredJ— owo europejskiego.

%'l "opt/em
Ilo dni ,

i

1912

"I
Sama

'

".V M. ^0l ^ '°

* K A s
SI

stycze 540
- -

22 16 21 — — —
i

—
Laty — 949 165 2 16 13 8 i

-
;
-

I

5 1-1

Sil

1 83 1

1

62.9

39

U

15 11

12 : 10

- 1 1
' -

Sierpie --, : : • 5 K>.9 8 16 15 _ 3 - - 1

Wrzesie B.9

Padziernik 8.2 BU 23.9 3 17 12

Listopad -.0 ,, a 7.3 19 16 8 13 _ _ 3 i

Gradaie 6 M 1 £ .;;„ £ » " " ; j»
''



X = 39°47' od F.



Jnn KoiDK [,>•<>/. gutiii.

1912
,

;

Cinienie powietrza

\
8.5 rednie

j xî
*m Dni

Mi-

743.fi 743.6
! !

742.9 743.1 1760.7 19 1715.1
1

38.3 38.1 : 50.1 17

Marzec

OM 89.7 40.1 39.9 50.9 23
|

30.5
|

\
24.7 1

Siwiec 39.2 39.1 39.3 39.2 44.1
;

28 3L4 1 14

Stopie 37.8 37.3

40.0 40.1 46.8 : 12

37.2 37.4 , 45.0 19 27.5 %
41.7

Padziernik 13.6 ^j 43.4 43.4 55.8 5 /30.2

UrS ;;;, 1*:?

41.1 41.1 53.7 23

44.3 44.1 52.0 5 /S:I 16

Rok "
i

" "
1

"
1

UWAGA: I J« . *»k. Nr. 404; poprawka: 4-1.5 mm
Obserwowa . .-.-.ii « <»* cowego od 1. I. 1912.

Ilo dni

1912 % %

i \ - Max.-
Dnia

r^o.i
|

r^i.o
* rL -

Stycze *> 12.0 3.7 11 1 4 9

8.3 32.fi 28 13
|

8

22.7 5.7 17 6

Kwiecie i<-> 11.3 15 11

Maj _ _ __

Czerwiec 3.9 7'"
'

13.4 17 12 9 3 — —
Lipiec

^

35 7

i-
1 12

|
10 - ~~

\VWie 7.3 86J 16.9 a 20 14 1 - -

Padziernik
-:

u i

1.6 5 \l l

" 7 _
Grudzie a -

[

Rok ~
r



X= 40° 21' od F. = 22° 41' od G. ; cp = 50° V H. = 214 m.

Temperatura powietrza

!
Maiimum Dnia

Ifi.i 23. L 17.7 18.7 30.9

145 ' 20.0 ; 15.5 16.4 28.0



Obserwator: P. Edmum

r
>.l Cinienie powietrza

^\
!

jrii,»L™| Dnia nimL Dnia

Maj

-

,„,
:_ l

Suma Maxi " Dnia ^0.1 ^1.0 * K ^ ' = *g

Maj

Padziernik

: a 61.7 13.2 IS 20 ; 8 j-

:

i -



. = 40° 37' od F. = 22° 57' od G.; cp = 50° 03'.5 H. == 215 m.

Temperatura powietrza

7 • )•- rednie M . n . ! ... . n .

2
I

9
t[7,2,9,9]

i

M""nnm Dn,a »***- <«

0.3 2.8 0.7 «

:

7.2 23 7.2 B i 12

Pod,M wiatrów

I--.J .»
|

«. - «* « .

I"

:

:

_

-1
\

-
j

-

11



tor: P.K.Kr

1912

Ga enie powie «
.j ! 7 ; 9 redni^ Dni.

Mi-
j D

LuT^
29J

731.4

28.9

25.7 37.9

28.9 39.6

26 20.0
:

li. 7

Maj 29.1 28.8 39.0 29.0 38.7 9 18.1 26

28.8 33.2 20.5
;

Lipiec 29,9 39 1
29.6 29.6 i 34.9 12 22.1

;

Sderaik ;

!

| S jjj£

28.2
1 34.5

33.2 44.5

30

22

19.8 1

80.3 30.5 40.3

32.2 82.2 39.5 18.8 15

Kok 730.0 729.7 729.8 729.8 754.3 19/1 701.8
r

11

UWAGA: I L. J. Car,,: er Nr. 325; poprawka: +0 3 mm.
Obserwowa . ""•'" wego.

r __ Ilo dni

1912

|| w :; W^ *|fl - -

I^
6

» w 12.5 27

6 1 4

10 | 10

6 -

Marzec 1
3

Kwiecie

Maj 20.2 15 10 | _ __ -

Lipiec

9
•

£j ;;;; 20
" l

g

;_ -
'-;

Sierpie B4.G

Wrze, i, ;« ..
:
- 2 3

-

Listopad 2*.t> 5.0 20 9 9 . _ -
Oradzie B.7 Bfi l 15 B 15 12 10

Kok 732.1 &4.0 .10 VII 126 110



X = 41»14' od F. = 23»34' :50°6'.5 H. = 3i:»m.

Temperatura powietrza

•
l'[7

r

.V9
a

!']

"as— m*.

-7.9 -6.1 -7.8 -7-4 + -21.5 ,,,

— 1.9 + 0.8 — 0.7

+ 3.9

3.8 ai
+« I

+4-7 1

85 9g ;!i;

10.3

17:5

10.7

6.3

1.7

15.8

L6.4

3.9

-0.5

17.6 !

16.8 i i

s ;

!
0.3

5.0

7.5 8

2

11 i 13

- 10.6

»?

+ 6.1 ,0 5.6
i

6.6 2 7J 6 VIII -m 19 1

2

10 i

1 i 13

ii

\

15

;

10

19

3
i



Obserwator: P. Jan 6

1912

Cinienie powietrza

1

i

• l

: - rednie mmn Daia mam
Dna

.tycze 7,2 - -
i "

I
- ~

l

""
l

""
l
^ 1

mTLc
'
~

1

Maj — -
Czerwiec - ~ " ~ "" ~ -

-
i
- - - "

II
u^f" !

-
1

- - "
= :

sr- : 1
1
" r

Z
;|

: - :

Obserwowa o wedl »Nscowego od 1. . 1912.

o,-.
j ilu Ilo dni z

[912

= f
S .M Ma S ;

Dnia
-'•

n° * * ~ * 11

Stjcze ,

L2.6 3.4 27 9 6 9 - -
,, 10

Marzec
| 37.5 8J

1 8 10 ta 1 __ _
j

_
j

2

1

5.3 i;.>.y 2 13

Maj ; i r i K 16 15 --hrr
59.7 17.5 14 10 "riili110.8 ILI 12

:;;;.:;;

;-;.5 660 &.< 8

B ;:: r.H
Listopad Li 15 * L2.< 15 7 -4 * —I- 3 H

11.5 6

Bok i ol.i 145 34



: 41" 40' od F. = 24° 0' od G.; ? = 48° 58' H. = 450 m.

Temperatura powietrza

: , , *** *,* „„;. M iui,„„, «.

8.3

+M — 1.9

+« UO -'i*

j

10.0 15.7

14,9 21.8

21.7 13.9 Im 27 8

8.0

.;;,

14.5

89 « 3.2

£
-0.3 0.2 10.4 1 - 6.8 29

- 5.-2 10.0 5.0 6.3

11.0

6 VI 15 1

Pot zia wiatrów — - %

16
!

ii 2

n i

1 16 * 2 6 20 1«

3 17

3

:

li

13

S ii 102 23 -
3



Obserwator: Zal:<«<l fiij/czni/ Ui

1912
6 \

Cinienie powie

- X 7
|

2 9 |lW*L Dni*
ni ûm Dnia

Marzec

Padziernik

UWAGA: i

32.0 31.6
i

31.8 31.8 42.6 9 |
21.9

|
26

32.4 320 322 32.2 37.0 7 24.4 14

33 6 33.1 33.3 H3.3 39.6 12 25.2 22

31.8 31.5 31.9 31.7 38.8 30 2J.4 27

34.1 : 34.4 :

34.7 34.4 44.8 29 22.5 16

36.6 36.2 36.6 36.5 48.7 6 24.3 2

36.1 35 8 36.4 36 1 44 3 5 22.9 15

wedug czasu miejscowego."

V*
« |SS-| »— ^0 1 ^1.0

* kU. jjj

Liwiec

Padziernik

Listopad

m-W\



:49°50' H. = 307.6 m.

Temperatura powietrza L
:

v

»"l,;rf

7 -1 7 2, dnia ;
. j dnia

9. 9] "mum UimUm
fi

' »

U 7.8 - 5.4 - 7.2 — 6.9 U- 5.7 25 1-21.2 19

-2.1 + 0.9-1.3-1.0 8.5 9 -17.3 4

1+8.5 7.61+4.7 + 5.1, 14.2 27 - 0.8 Li

;

3.5 8.0 4.7 5.2 17.0 28 - 3.1 14

i

9.9
j

15.6 11.0 11.9. 24.9 22 + 2.0 1

16.8
1

22.2 1 17.0 18.2 29.1 8 9.6 17

16.2 21.7 17.1 18.0 28.1 29 11.8 5

8.6 11.8 9.4 9.8 19.2 3 2.8 29

3.1 7.0 4.7
[

4.9
1

17.0! 2 - 9.0 28

0.5 2.6 0.7 1.1 10.3 1 — 2.9 24

0.2 2.3 1.0 1.1 6.8 30 - 8.0 12

5.6 9.6 6.4 7 29.1 8 VI -21.2 19 l

2.6

3.8

5.6

5.6

84.3 76.9 91.6 843
85.3 76.7 84.8 82.H

90.6 72.9 86.0 83.2

74.3 51.6 76.3 67.4

79.0 58.1 82.6 73.2

93.6 79.1 92.0 8s2
88.4 74.3 87.4 83.4

86.1 79.4 86.1 83.9

85.2 82.6 87.2 86.0

84.7 69.2 85.1 79.7

Temperatura

X XE E , E . W W W | ^na-
6

"mi-
1

'
tnjina- duia mtu diii:.

| |

ICL7 !t|s



1912
s

Cimeoie powietrza

Ij 7 2 9 rednie L^jJ Dnia JJj^
Dnia

Maj

Padziernik

Grudzie

UWAGA: 1

739.8 739.5

34.6
i

34.7

36.9 36.8

35.9 35. i

36.3 ! 35.8

37.4 36.9

35.7 35.3

38.1 38.3

38.0 . 37.9

39.9 39.8

739.6
|

739.6

35 3 34.9

36.8 36.8

36.6 36.5

35.7 35.7

38.6 38.3

40.1 39.9

758.4 19 709.5 7

46.2 17
i

13.4 3

45.5 13 29.0 19

6.3 9 25.9 26

4(1.8 7 27.6 11

43.4 12 29.1 22

50.4 23 20.2 12

0,.i ."££ Ilo dni z

; 1
«— ''"»:"""• t =:; • |k|*H|

stycze

9

8

69.1 17.5

9

" v: :1 i



Temperatura powietrza
:

|

|rednia; m l 1

m[ _

- 9.0 - 5.7 - 8.1 - 7.7 + 5 3
\

25 - 27.0 19

1- 3.1+ 0.3 - 1.8— 1.6: 6.6 27

- 4.4+ 4.8 13.7 27 I- 1.4 14

i 3.0 7 9 4.4 4.9 16.6 28 - 3.6 14

\
16.1 22.0 1G.5 17.8 28.2 8 j

'8.7 17

\
15.4 22.0 16.4 17.6 28.0 29 10.fi 5

13.8 21.2 16.0 16.2 29.5 6 6.9 30

^2 UJ 9.2 9.6 20.1 3 1 .6 2:)

0.0 2.4 0.2 0.7 10.3 1 - 5.3 24

11.5

1
'; .'.

:

-~>

B8J 56.8 BU 750

Podzia wiatrów Temperatura

N NE £ SE s SW W NW j "ma- dnia ttemi- dnia

7 14 10
j

3 2 3 32 12 10

45 63 201 61 21 69 397 131 110

£

.



Obserwator: P. Józef 1

Cinienie powietrza

7 2 9 jl
|

Dnia
|
^£ i

- -



. = 42° 23' od F. = 24° 43' od G. ; cp = 48° '55 H. = (okoo) 25

Temperatura powietrza

2 9
U7,V9,

a

9]
Masimum Dnia «ioi™| Dnia

' -9.0 -5.9 -7.6 -7.5 +-3.2 3 126 -243 21

-2.7 + 0.8 — 1.7 — 1.3 7.2 27 -17.0 4

+ 3.7 7.5 + 4.7 + 5.2 26 - 0.1

i

41 9.3 4.9 5.8 19.4 27 i 28 - 8.0

10.6 17.1 11.8 12.8 29.0 22 + 1.3 1

16.6 17.5 18.7 8 10.2

16.6 22.6 17.2 18.4 29.1 30 13.2 4 i 6

22.1 16.0 17.4 30.1 6

10.5 12.7 10.7 20.4 2 61

3.6 7.5 4.6 5.1 18.2 3 -11,2 28

1

0.7 3.2 1.2 1.6 10.1 14 " 3-4 5

j

0.3 3.2 1.2 1.5 10.0 16

6.9 6.7 7.4 8/VIi 21 I

i

6/YII1

Podzia wiatrów

K I NE E .
|

. •

;

39

2 1 - 26 1

3 - 31 i

i 271

*g

5 2 36 39 348 -



Oydów. Obst

1912
,: C,ia ien ,e powietrz

1 :

re(inie
xiimim

Dni8
nin.um

D " ia
;

Luty

Kwiecie

Sierpie

v -ii

- ; l 1 :

- :]^(-|M

Maj

Lipiec

Sierpie

!

7.5

60.1 12 i

[4.2 5.1

5S.4 10J
69'.' 5 29.2

» 12 10 zjjfehH



:42°29' od F. = 24°49' od G.; 9 =



1912
.1 i

Cinienie powiem.

rednia! "^ Dnia 1 ££ Dnia

Maj

Lipiec

Padziernik

Kok

: : :
;

z : : : :

u ? czasu miejscowego od 1. J. 1912.

1912

u
0>.d "tJi H.M«...

-.„,. -;:- Drf. gM SI *
;

K *" "al

Maj

5.0

8 3

39.8 8.2
j

4

123 1 24.8 20

57.2 14.3 26

39.9 17.0 7

ii !i

"J -H '11



; 43° 25' od F. = 25° 45' od G.; ? = 48° 56' H. = 314 m.

aperatura powietrza



Ilo godzin ze socem jasno wieccem wedug CampbelPa

w Zakopanem w r. 1912.

.

7 1 !
1 •- 1 "=• * "

-1 '»

|1
:

\ u
1 :..7 3.7 9.4 3.3 i 2.1 9.8 6.5 9.5 7.2 __ „
- 1.2 1.2 0.7 - 12.0 6.5

|

— 10.5 - 2.5 5.7
j

-
9.5 -

j

12.0 6.0 7.0 2.3

1 6.7 1.5 9.2 5.7 - U 3 G.7 - 0.3 0.7

5 &8 - 4.3
i

9.5 0.3 11.5 2 2

6 — i.O 0.8 -
i

12.2 9.3
! 11.7 2.8 1.7 7.2 — 6.3

6.3 4.5 1.9 i
0.8 7.5 11.0 6.3

8.3 - 7.2 1.8 5.6 12.7 -
• 0.8 2.0 -

1
6.0 12.0| 6.0 5.0 1 - 0.3 2.3 - 62

;

<).> 5.0 4.6 H.0 9.2 5.0 5.0 1.2

MJ
2.0 -

L2 5.7

6.1 — 1.1 1.6 ! 5.2
|

9.0 8.2 9.3 8.0

L4

6.7

6.9

L.3

7.5

5.0

7.13 4.(1 10.2 5.2 - 0.8

9.5 - 3.6 6.2 3 3 —
6.7 11.8 3.7 8 8 7.0 4.3

- 12.0 - - 3.7 0.5

3.8 5.0 - -
! 4.8 4.0

2.1
!

3.3 ! - ' 3.0 7.2 9.7

8 9 ;u 12.0 6.8 8.0 12.0

0.9 3.0 9 2 - - 18

H
s

u

;

"

7 2 3.0 6.3

-
z.

2.0 1.3

;: 8.1 - - 97 lo"6 1!2 l's s
-:

M K 5.0 1.7 7.0 i 0.3

J" W

Sama roczna: 1287.7 godzin.

33 1 BS.6 537 64.4



Gradobicia w r. 1912.

Na podstawie wykazu, dostarczonego uprzejmie przez Towarzystw.. Wza-
jemnych Ubezpiecze w Krakowie, zestawiono poniej gradobicia w Galicji

w r. 1912. w porzdku chronologicznym.

Data Gmina Powiat sdowy »~

Nieglowice Jarto"
Oleszyce Lubaczów

'
^

OllSce Wrszczów

Wiszeaka
1 Janów

29 V Strzeszyn Biecz

Polna Grybów

Kup?*' \
,

IwieSów 1



D.* — Powiat sadowy Oata Gmina Powiaty

4 VI Popowce Tuste 11/YI Krotoszyn ! Winniki

Zaoce

8/VI :

Buczkowice
[

Mynówce
JzborówJordanów

1
Urów

9 VI ki
'Brzesko

12/VI Muszkarów
:
Borszczów

i Dbrówka
JKalwarya

14/YI Chohoniów
Radymno

JBoiszowceHuta komorowska Kolbuszowa

Swoi?™117 Kraków
Lubaczów

Bilcze

I Gaje dytkowieckie

\
I
Dobropole

Przemyl
I

Budzanów

)

Przeworsk

wików

Eado^a* [Wadowice
sirltc

Ryczów (Zator lSw\a
[Dbrowa

10 VI Lipnica Kolbuszowa
i WoU^szcz^ciska

:

Krocienko Krocienko Wólka grdzka

Sftf»hów JBorszczów
(

Zaue
Eaniów Brody

\ ChlSLga
1

\' Kuaezkowce

f
tGrzymaów 1

Trofauówka 1

Janów
1

i
EL

J

Liszki

-
•

lLi-

\SSL

L-



D«. o-. omiM

U/VI Mstów
(i«... 14/VI Hauszczyce

*k.l.t

Tuawa
Zacze. Cseremosz.

SXhlca

BotkTwielkie
StaaiaWw

KoniaTy SSrithów mazow.

Józefówka
Wola zdakowska 1

i Krka
Cza^rtorra SL Taraopol

ukasika 3^ a

III7

ZT
WeTeZue.

* Xadwórna
.

; Haramów
;

Jakóbówka

£3?"
Obertyn

fSe!ówka
ra

uków
oszniów

Podhajce

mET Podwoloczyska
Podhajczyki Justyn.

Zalawie"
Zazdro

Winicz

Kadów
Wisnio.-c.jk

-.

Wadowice górne Radomyl wielki



jZaMotów

I

Hodów

•28 V[ Szczepoty

30/Vl| Chrzanów
Oleszyce

I

Zotkowic

Brzozdowc
i Hranki
Rada

Wz Meducba
1

Baworów
Mikuiice

Rawa ruska
i
Myszkowie



tftj «— F*H*,W M «. P..,,^,

Uarw,,rvce Trembowla
Zazdro 1

eTawT*
jaszczyk,

Gontowa Zaoce
Berezowica maa j

Puchów koczów

Trocianiec wielki Zaoce

' VII Fajna ' Jkiew

fojowce*** JTIuste

Uhorce Zoczów

.. Jostjn. Trembowla

' Mogia Kraków

I Obelnica Kohatyn
Trzciana Winicz
Eoznoszyce Zbara

12 VII Glboczek Borszczów

Poruozya ^Bneany

«
j

"™
wY
ce

!

zbar,

Podjadki |

M.-,krzrszów Tarnobrzeg

Hladki Warnopol

Badocza Wadowice

ki Bolsiowce

KhU« tB„ sk
Milatyn stary |

Borszczów ZabJotów

16 VII Przewodów Bez



»„» 0,„ in . Po,.,^ „.,. „. P^^a

17/VII Chmielowa Tuste
!> W! Przedbórz Kolbuszowa
19/VII Chochoniów Boszowce

Czernica j Podkamie

22 VII Jeziorzany Buczacz

HrthJSw" Luonasterzyska

}
Podhajce

towice Wojnicz

Sawauski i Monasterzyska
Zazdro Trembowla

EL, CL„
BEr L
D/Jków 1 Tarnobrzeg

30, VII Jodowa Brzoatek

Dbica

2 VIII Konkolaiki | Boszowce
Lipowce < Tuste

'

F D b-

lit

|
Hucisko ókiew

6/VIIIj Bobrek |U_. nAw
Libi wielki

Chrzanów

Nienadowa Dubiecko

Brody U
Dbrówka

PrTyTkowicT
K'1WM7*

Stryszów
_

|

Bronowke mae | 1

Chem

MydlnTki
.Kraków

Kramarzówka Pruchnik

?o
a

r

k
ki |

PrZtmJSl

Korszyowka
\

Podwooczyska

Dohoiiiocinka sdowa Wiszma

Kuleszów jbkawina

kawica j

Wadowice

Potrze r"
811^

lo°rti
i e

P^

8 VIII Waniów B<?2



D*. ^ P„,,,„^? Data O, na ^^
8 VIII Bohorodczany stare

l Bohorodczan

j

Sndkowiee Mociska

Niankowice '

JNiankowice

Rudka Sieniawa

/ .wice Kety'"

Spw Kamionka

S > e si i

" Ldk™
Uk l

^dwooezyska

1B/VIII Radcza

|
Dobrowody

ST

Katów"

Nowosióki

Zadubrowce

Roma nówka

30 VIII Stanków.
3! VIII K ..-zaki nowe

1 IX Grzymaów
Hlesiczawa

7 IX Wokowce ad Bor-

16/IX Olpiny

17 IX Pstrgowa

Zbar.i

Zborów

ókiew



52

Z powyszego zestawienia wida, e wszystkich gmin do-

tknitych gradobiciem w roku 1912. byo 673 w 129. powiatach.

Ilo ta rozkada si na poszczególne miesice w nastpujcy spo-

sób : w maju nawiedza gradobicie 49 gmin, przyczem dnia 29.

wypada najwiksza liczba gradobi mianowicie w 18. gminach;

miesic czerwiec posiada najwiksz liczb gradobi mianowicie

276, z których najwicej mianowicie w 173. gminach zdarzyo si

dnia i4 ; w lipcu zanotowano 178 a najliczniejsze dnia 2. w 47.

gminach ; miesic sierpie mia grad w 161. gminach, najwiksze

dnia 6. i 16. w 37. gminach ; wreszcie we wrzeniu zanotowano

9 przypadków gradobicia. Miesicem wic obfitujcym w najwik-

sz ilo gradobi by ezerwiec. Pierwsze gradobicie zanotowano

dnia 13. maja a ostatnie 17. wrzenia. W porównaniu z rokiem

poprzednim rok 1912 by znacznie uboszy pod wzgldem iloci

gradobi.

Zwaywszy, e w 77. gminach notowano grad dwukrotnie,

w 19. trzykrotnie, w 4. czterokrotnie a w 2. piciokrotnie, widzimy,

e rónych gmin. nawiedzonych irradem. byo 538.

Najwiksze pod wzgldem rozlegoci gradobicie zdarzyo si

w powiecie tarnopolskim i obejmowao 23 gminy. Nastpnie w pow.

trembowelskim nawiedza grad 17 gmin, krakowskim i zoczowskim

po 15, zbaraskim 14, mikulinieckim i abneskim po 13, mieleckim

i tarnobrzeskim po 12. dbrowskim 11, wreszcie winiowczyckim

10 gmin. W p<.zo*ta\eh powiatach obejmowao gradobicie mniej

ni po 10 gmin.



Spostrzeenia

pojawów w wiecie rolinnym i zwierzcym,

wykonane w r. 1912 w Oydowie

Juliana Hawrysiewicza.

Pojawy w wiecie roli— k

-r- s= -ir-

SJcEE. li. III 28. IV 11. VII 15 X

Róbinia Pseudo-Acacia
Wilde Akazie

20. v
]

8. vi - aa x

Bez czarny

Bez turecki

Borówka czernica

Gemeine Heidelbeere

Brodawnik lekarski (mlecz,
abie Oczy) Taraaraeum offici- »;» " "



16. VIII
,

18. X

Db szypukowy



.»** -:«f- |±s: -s-
Jarzb pospolity

26. IV 13. V 8. VIII 4. X

Jaskier ziarnopon
— 16. IV ~

Philadelphus coronarius
Gemeiner Pfeifenstraneh

24. IV 8. VI - 19 X

yZ, IIM t,CMor 10. V 2. v - 5 X

Jczmie jary
18. IV 29. VII

Kalina
Viburnum Ojndus 2. V

j

30. V 18. IX 2. X

Kasztan dziki
. 1 .-! nhi- Ilippocastanum 3. V

1
15. V 9. IX 8. X

i

Klon zwyczajny

.er Abora
24. IV 2. V ,,,

Kminek
Carum Carvi

"71 _ mn

Knie botna (kaczyniec bo-
!>ahistris

Koniczyna kowa

Konwalia lanuszka

~ ^lglOCkCbe
°

-, -



«-*.—, *--<•^^r^^^r
M.V ,,vu, .

"t»sr^— T7u;
L^flM 30. IV 4. III 2. IX 16 X

Lipa drobnolistna
Tilia pari-ifolia 28. IV 3. MI - 16. X

Malina
,o,v ,v, ,,v„ *,

Marchew pospolita

Morwa biaa
Morm alba

—
Narcyz

Olsza czarna
•inosa TTr j^h?

Orzech woski
B. „ . X

Owies

pospolita ~7^\ , »'

[



Nazwisko roliny li.tni.„i. ™£- So^co ""fu"'"

Pierwiosnka wiksza
Primula elaior

Hohe Primel
"

Piwonia lekarska

Gemeine Gichtrose

27. III 6. VI — 30. X

Podbia pospolity
Tussilago Farfara

Gemeiner Hnflattig

15. IV "

Porzeczka
Ribes rubrum 9. IV

|

6. V 4. VII 10. X

Poziomka jadalna
10. IV

1

12. V „v,

Przyuszczak trojanek
Hej.iticu triloba TT

P

;""-V'X« Hibemum 12. III 1 10. VI 27. VII -

Róa dzika t
Róa ogrodowa

«.,v :

liwa
Pr„nu* domestica

Tarnina
v .,

Topola czarna

« Pappel
— -



Wawrzynek (wilcze yko)

Winograd winorodny

Zawilec gajowy

Ziemniak psianka
Solanum tuberomm

Kartoffel

yto jare

yto ozime



Pojawy w wiecie zwierzcym.

Nazwisko ptaka *-«•- <*• -
Bekas Krzyk

Scolopax gallinago
Gemeine Sampfschnepfe

20 III 1S. X

Bekas sonka
Scolapax wsticola 16. III

Bocian biay »„
Czajka

, m

Dudek

Wiedehopf''^
8. IV

G ggawa

Graue Gans
17. III 29. X

Gob hurkot
2. III

Jaskóka dymówka
Hirundo rustica

Raachschwalbe
19 IV

Jaskóka oknówka
Hirundo urbica 25- IV —

Kaczka dzika (krzyówka)

Wldente
2. III 8 i



Pokrzywka sowik

Skowronek rolnik

Zóraw popielaty



«^.u^, C-p^^p.^
Nietoperz myszatek

12 IV.

v,„..„.,,,, ,_,„ „„.„p, „,,„„

Jaszczurka zwinka
18..V

aba jadówka

Bielinek kapustniak

Kohlweissling
26. IV

Chrabszcz
Meloontha whjaris

Maikafer

-

Niestrzp gogowiec

BaurnweLfiDg
^ 15 IV



»-*—

.

Czas pierwszego p,;».„

Pasikonik zielony

Griine Baum-Heuschrecke
19. IV

Pa królowy
Papilio Machaon

Schwalbenschwaaz
2. V

Rusaka Pawik
Yanessa Jo 2. V

Rusaka Wierzbowiec
Yanessa Polychloros 4. V

wierszcz polny
Gryllus campestris

Feldgrille
20. IV

Trzmiel
Bombus terrestris

Erdhummel
„V

Uwagi
i rolinnym i zwierzcym w Ozydowie

V\ tutejszej okolicy zwykle w drugiej poowie kwietnia drzewa

lene i owocowe zaczynaj si zieleni; tymczasem w roku bie-
eym wiosenne zimna spowodowa ie wegetacyi.

Zdawao si, e wiosna bdzie wczesna, gdy niegi stopniay

ju przy kocu lutego i prawie cay marzec by do ciepy; to

te w lasach zakwity do wczenie pierwsze wiosenne kwiaty jik

n. p.: „Leucojtw r r,n,„. 11 ,,,*, u • ;-,"i. A„^»u,n „iwui-osa" i t- p-

pocztkiem kwietnia b. r. spady nagle wielkie niegi,



>>o

nastpio znaczne ochodzenie a przez to i caa wegetacya drzew

wstrzymaa si prawie do koca kwietnia.

Wczesne przymrozki przy kocu padziernika b. r. spowo-

doway ryche opadanie lici u drzew tak, e przy kocu padzier-

nika wszystkie drzewa i krzaki zostay ogoocone zupenie z lici.

Julia// II





Materyay
do fizyografii krajowej.

Dzia II.

Materyay zebrane przez Sekcye zoologiczn,

botaniczn i geologiczn.





Czaszka nosoroca wochatego (Rhi-

noceros antiquitatis Blum.) ze Zo-
tego Potoka.

Poda

Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

(Tablica I).

vv czasie opraeowv\
si od Prof. Dr. H. Hoye
szawie znajduje si piknie zachowana gowa (bez szczk dolnych)
nosoroca \vi -.w Zotym Potoku w po-
wiecie czstochowskim. Czaszka tem do zbiorów
Prof. A. Wagi, który o niej pomieci wzmiank w „Bibliotece
Warszawskiej"' (Cz. I, str. 204. 1853 r.). O czaszce tej wspomina
te i A. Slósarski w pracy swej - iyluwijalne).

Kilka sów o nosorocach dyluwijalnyeh" w T. IV Pamitnika
fizjograficznego za rok 1884, mówic, e wszelkie jego starania,
aby czaszk t przynaj; . danego re-

zultatu. Nie mogc osobicie uda si do Warszawy, aby okaz ten
zbada, zwróciem si listownie do p. Jana Sztolcmana. dyrektora
wymienionego Muzeum, z prob o przesanie tej czaszki" d.. Mu-
zeum hr. Dzieduszyekieh, celem opracowania i porównania jej z oka-
pi --

tri:>K m [':- - . :r< t
-

:

.-: i . . eczona pomylnym skut-
kiem, gdy wkrótce na polecenie P. Dyr. Sztolcmana czaszk t

.
.

,
i

--;•:• -

'-.•' ;.:.
;

•' ..:,::': ':.
: .

'
'

interesujce sseseg&y, dwukrotnie w literatu-

rze wzmiankowana, opracowana - przeto poni-
: - :

' -.
-=

fotograficzne.



Gowa ta jest stosunkowo dobrze zachowana, bo oprócz szczk

dolnych brak w niej tylko dwóch zbów przedtrzonowych (2-go

i 3-go) po obydwóch stronach, oraz maego, szcztkowego 2-go zba
siecznego po stronie lewej, które to wszystkie zby, zdaje si, do-

piero przy wydobywaniu czaszki z ziemi wypady. Pozatem w nie-

których tylko miejscach znajduj si otarcia i mniejsze uszkodze-

nia na grzebieniu potylicowym, na szczytach processus posglew-
dalis i posttympanicus, oraz na kociach midzyszczkowyeb. Ze

gowa ta naleaa do nosoroca wochatego, o tern mona si prze-

kona ju na pierwszy rzut oka z jej charakterystycznego ksztatu,

a wiadcz te o tem niezbicie nastpujce szczegóy: Przedewszy-

stkiem przegroda nosowa jest w caoci skostniaa; grzebie poty-

licowy wysunity jest daleko poza wyrostki stawowe koci potyli-

cowej; przedni kt oczodou ley nad ostatnim zbem trzonowym;

tylna krawd podniebienia twardego ley ku przodowi czaszki,

przed poow jej dugoci; Bt - r/aiego otworu

nosowego do dugoci czaszki wynosi 190:720; <t»sunek dugoci
zewntrznego otworu nosowego do jego wysokoci = 190:100; sto-

sunek szerok najwikszej szerokoci

czaszki = 200:335; wreszcie zby wszystkie byy okryte cemen-

tem, który jednak w wielu miejscach podupada, a fady szkliwa

wochatego.Ko potylicowa (Os occipitis) i otwór potylicowy czaszki

z Potoka su niemitl zupenie podobne pod wzgldem ksztatu do

rodkowe na b\<-> k -.. .-'\ !!-, ,v ; <.• ii-r pr;<:< iziel.-no wzdu
i_"V< nei, ,-t. wy I'.m -v it: t n«,i - w cazie ze Staruni.

Co si za tyczy szwów tej koci, to zachoway si niezronite

jedynie szu - / hdc r<>! d os ternponnu. oka-

zujce taki sam przebieg jak szwy na czaszce ze Staruni. Równie
i grzebie koci p fcyliowcj wysuwa si tak samo daleko 1 85 mm)
poza wyrostki stawowe ik u <>zasz staruskiej.Ko klinowa w tej czasz-

ce adnych Sewy jej zaniky ju zupenie

a wyr stki skrzydlata •,- ^n.-i ptrrygoidti) s bardzo zniszczone.

To samo mona powiedzie o kociach skroniowych, w któ-

rych zachoway si • iko szwy czce :

nite tak ze sob jak i z inn.-mi U-mi W ich linii rodkowej.
"

'
v '.

.-. .. . / -: •-'

-"
:l



Ko m i d z y c i e m i e n i o w a (os interparietae) jest niewy-
róniona. Ko czoowa (os frontu) posiada wszystkie szwy ju
zronite i niewidoczne. Nasada rogu czoowego jest tutaj wicej
uwydatniona ni w okazie staruskim a w swych czciach bo-

cznych okryta paciorkowatemi guzkami.
Koci zowe (o»i tj tak samo, jak w oka-

25 mm dugoci, a 18 mm rednicy majcy, nieco ku wewntrz
wygity i rowkiem na 15 mm szerokim, od brzegu oczodoowego
U. -• .'/olowej oddzielony.

Koci policzkowe (o.<«/ zijgomatka). W czaszce z Potoka
zachoway si jeszcze niezromte 'szwy. oddzielajce je od koci
szczki górnej, a po czci i szwy, oddzielajce je od koci zo-

Szew polic,skow szczków 1worzv !>< i we win trzi •''.i
-•»_»::' k. ci

policzkowej od p rz-.dn kl'ost rv. wier/. do ranyCz szwi. twoizca dolne rami reim kta 1 lieg nie ku prz< dowi
:)d j, '-;

odzi n r • : ,k
ginajc si pod ktem prosty; v. idzie ;..,' otk-.-

zowa. IV cigu
|

hodzi ren'

w szew odeizi^a cy ko Izo w a od k< ;ki" 'iia"v

ukiem (wi

przodu.

nu ki ci ku przodowi sklierowan vm ku górze i do

Ko i nossowefotsafK />.»/ o., |>, zrastane iui bez ladu szwów
tak ze sob jak i z ssiedniet i. k ri-za s •

i od przodu pro-

zi. okazujc w porodku dl ci lekk yi '-

k« >c guzk. Nasada ro ego oka: k -

wej niewie! •zebieniast <,wt i.- : c ..r-.-- 1\;Z K.'
: -'-; W -r

prz^lniti n ii:
ej . niknc w ding - :i. P .-.wierzchni; 1 D .

-

sad.wfl "dla

bocznych, d

rogu nosowego,
|

iesr. zwi za w cziMach

Prze,™rod
'"

n
" ^T, Oephnn n arhiw) i
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}
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j
?Tut•. Koci r

:
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drugim lewym siecznym, oraz z obydwóch stron po zbie drugim

i trzecim staym przedtrzonowym. W miejscu odpowiadajcem dru-

giemu zbowi siecznemu prawemu szczka jest nieco uszkodzona,

nie mona te z tego powodu stwierdzi, czy i z tej strony szczt-

kowy ten zb by równie rozwinity. Po zbie przedtrzonowym

pierwszym nie pozosta ju w szczce aden lad, co przemawia

za tem. e wypad on ju bardzo dawno.
Doek zbowy (aheola) drugiego lewego zba siecz-

nego przedstawia si w postaci lejkowatej jamki, 6 mm rednicy,

a 5 mm gbokoci liczcej.

Zb przedtrzonowy czwartystay (praemolaris IVtus

pemianens) strony lewej ma przedni naronik (parastyle) odupany.

Wysoko jego koron\ po str< ni. y ..; trznej wynosi 43 mm. du-

go i szeroko korony w górze po 37 mm. Na powierzchni ko-

rony wida zatok przedni (prefossette). 25 mm dug a 10 mm
szerok, oddzielon od doka rodkowego (medifossete) 7 mm du-

giego i 10 mm szerokiego, oraz doek tylni (postfossette) 10 mm
dugi i 15 mm szeroki. W tyme zbio str »ny prawej „crista" i *cro-

chet" nie s w górnej czci z sob zronite, wskutek czego do-

ek rodkowy (7 mm dugi i 12mm szeroki) czy si wazk szcze-

lin z zatok przedni (25 mm dug i 12 mm szerok). Doek
tylny w tvm zbie liczv 11 mm dugoci i 18 mm szerokoci.

"Pierwszy zb "trzonowy stay (d,-n* nn th,ri* r,hm'*:

Korona tego zba po stronie zewntrznej jest 42 mm wysoka,

w górze za 52 mm duga i 40 mm szeroka. W zbie tym (po

obydwóch struuael d ek r < : .;. icy 12 mm
rednicy, czy si dosy szeroka >/<v.-!i.M z zar.-k przedni (pre-

fossette), okoo" 30 mm "dug i 10 mm szerok. Doek tylny (j>o&

fossetie) w tym zbin. du . tr. jk tn. 2 k, t.-ttu. jest 18 mm dugi

Dra gi zb trzonowy stay (<fe*, »,olari* secmniw

jeszc

wntrznej 60 mm wysokoci a" w górze 60 mm dugoci i 3

W zbie strony lewej doek rodkowy • »

j-w - L2 mm w rednicy, jest oddziek

j i 8 mm szerokiej. W zbi<

nv o,| z

30 im dl

>Un , iarach, doek rodkowy jest
\

....-' y w ,,:k

v przedni. Zatoka tylni; ([<)--< . o() 11 :

i L< mm >ka. trójktna, okazuje i, , sw, , cianie

3ugDci, wyrostek 12 n rn Hu- n

k W
%\

- co ! chylony.
zb trzonowy stay fdrm

sta za ie do poowy ze szcz-ki i'

kta >. k mm dug Doek rodków v, 8 mi :, d(a-i._

BZI

:

ki je i dzielony od zatoki przedniej. "28 mm



Przy dokadnem badaniu czaszki ze Zotego Potoka udao mi
si znale jeszcze w prawym otworze usznym jedn z kostek su-
chowych a mianowicie kowadeko (mailem). Przypomina ono
w zupenoci kowadeko nosoroca staruskiego, którego opis po-

daem w tymczasowej notatce, p. t. „Die Uberreste des in Staru-

nia in einer Erdwachsgrube mit Haut und Weichteilen gefundenen
Uh. anUgmiaUs Blum. (Buli. de l'Acad. des sc. de Cracovie, Avril

1911, str. 255). Niestety i ta kostka jest nieco uszkodzona i to

w ten sam zupenie sposób, jak podobna jej kostka ze Sterani, r. j.

odamane w niej zostay t. zw. „lamina" i „processus gracilis
u

, wi-
docznie bardzo delikatne. Gówka tej kostki, pó wakowatego
ksztatu, podzielona jest na swej tylnej powierzchni sagittaln bró-
zd na cz wewntrzn szersz i cz zewntrzn wsz, sto-

jce do siebie pod ktem prostym i tworzce rodzaj siodeka 3 mm
dugiego i 2 8 mm szerokiego. Obydwie te powierzchnie s w swej
czci przedniej lekko wklse, w tylnej wypuke. (W okazie sta-

ruskim powierzchnia wewntrzna jest caa wypuka). Przednia po-

wierzchnia gówki jest pówalcowata, w górze opatrzona wystaj-
cym brzegiem. Szyjka jest paska i podobnie jak w okazie ze Sta-
runi okazuje w przedniej swej czci midzy nasad „manubrium"
i Jatuina- wgniecenie, przechodzce w porodku w rodzaj kana-
lika idcego w gb gówki. Dolna cz zagbienia szyjki ogra-

niczona jest i tutaj cienk esowat .
<, sasko-

dzon. Tylna cz - - moteczka
•manubrium). okoo 7 "nmi duga, skada 'si - czci górnej i dol-

nej. Cz górna odchodzi od szyjki pod katem 45°. jest szeroka.

paska, z przodu wklsa, z tylu i oie wypukej
znajduje si niewielkie, owalne zagbienie. Dolna cz rk jeci
czy si z ca - - -n rozwartym, jest cienka, trój-

graniasta, na kocu lekko do prz« r
'

! - od przodu
kopystkowato spaszczona, od tyu wypuka.

Czaszka nosoroca ze Zotego Potoka naleaa do osobnika

wiedzie niema! zupenie wyrosego, jak o rem wiadczy zupenie
skostniaa przegroda nosowa, brak nawet ladów po pierwszy m z-
bie przedtrzono«-vn! i wvr -dv ju prawie o>t;itni zab trzonowy.

odpowiadajc
i lud/ i. -, J,-mi or - \l>,n ' e^zk,. ta

mm dugoci, -dv czass ca ze Staruni
... „,.. .

Czaszka z,- /A >. _- I-rk. »'-/ m < do • ypu < / .—k kr 'r-

kich. Jak bowiem wiadomo, pomidzy czaszkami nosoroca wo-
chatego mona ju aa - krótko-gowy.



Okazy jednego i drugiego typu napotykaj si w tych samych

okolicach i poza wymiarami zreszt anatomicznie midzy sob si

nie róni. Na licznych czaszkach, jakie miaem sposobno ogl-

da w rónych muzeach europejskich, zauw /.\ em tylko jeden cie-

kawy szczegó pod tym wzgldem, a mianowicie, e cakowicie

skostnia przegrod nosow o wiele czciej mona napotka w czasz-

kach krótkich ni dugich. Czy jednak w tym wypadku ma si

do czynienia z faktem staym, czy te z przypadkowym zbiegiem

okolicznoci, na razie powiedzie nie mog. Bd co bd, wszystko

przemawia za tem, e dugo-, wzgldnie krótkogowo nosoroca

wochatego bya nie jak cech rasow, ale poprostu cech pciow.
Czy dugogowoe bya waciwoci pici eskiej a krótkogowo
pci mskiej, czy te orr - eze si nie da stwierdzi.

Na ogó. czaszka /" '/.! teg.i Potoka stanowi pod niektórymi

wzgldami dopenienie do czaszki Btaruskiej. u starczajc kilku

ciekawych szczegóów do znajomoci osteologii tego zwierzcia.

Przedewszystkieni mona na niej stwierdzi e przegroda nosowa

ulegaa cakowitemu skostnieniu, jeszcze zurm u\r>sl ostatni, t.j.

trzeci zb trzonowy (przynajmniej, o ile chodzi •> typ krótkogowy).

Powtóre. moni :< i iv m — v"-<,\\.\> .>•-/./
. '-/obieg szwów od-

dzielajcych koci policzkowe od szczk _'órnvch i koci zowych.
które w czaszce starusk Dalej dowodzi ona. e
eaaa zrastania ai szwów nie jest rzecz sta lecz waciwoci
osobnikow. bo te same szwy, które w bardzo modym okazie ze

Staruni s ji «e zupenie dobrze widoczne w zna-

cznie starszym okazie z P r k» / _ Wr. -/ ie. z czaszki znale-

zionej w Zotym Potoku wnosi m aby sieczne

trafiav si u nosoroca wochatego czciej: ni dawniej sdzono.

Na zakon-/. r.» *) n *
( rk _ w\miir>"w

powyej opisanej czaszki.

4. Najwicksz . , jarzmo-
wych • 340

5. Oddalenie górnych brzegów uków jarzmo-

6. Najmniejsze oddalenie midzy liniami cie-

mieniowemi 90
L Szerok M . s dolnej gra-

nicy koci ciemieniowych ' 150



aego 235 „

10. Odlego pomi im i 7. \ d -lnvtni kocami wy-
rostków stawowych i nnaUjW orapitalis) 24 _

11. Odlego pomidzy górnymi kocami
wyrostków stawowych (zewntrz) . . 145 „

12. Oddalenie koca koci nosowych od guza
:o;.,\v

i cyrkle 360

Wvs.='

Oddalenie pomi dz v sze z v 1 1 1 n i processus

irtylenoidales . . . . . . . . . 140
ru potylicznego .... 60

19. Oddalenie koca koci nosowych od grze-

hienia potylicznego 720
20. Oddalenie wyrostka stawowego ud przed-

niego brzegu oczodou (m. cyrklem) . 380
21. Oddalenie

|
-zodohi od

brzegu : imy r. - wej 145
22. Oddaleni tvln •

• r/--i nm\ nosowej

od koca 'koci no^.wyeh . '. . . . 200

od ko .... '.±200
24. Oddalenie wyrostka stawowego od zbów

25. Oddalenie pierwszej, zba. przedtrzon..-

wego od koca i.

26. Oddalenie pomi,-dzv wvr,,s kiem 'srawJ-

wvm a k ; k - • ,. s/,v,.U.=we

27. Odd.ih-n,- •;/, bi.-nia j, r licznego od

przedniej, b-, _-n <-/ d i

znego od naj-

bardziej ii t z -n itr/. -. •- liitei czci
_- ... :..-.-

.
... .'.,

-•> : V..: :- - - ;:;
. r •

:

znego od na-

sady k ci jarzmowych .

30. Oddaleni „ _ wem poryli-



31. Oddalenie pomidzy aajbardsiej na ze

wyeh a przednim krajem oczodou . . 200 i

32. Oddalenie koca processus postglenoidalis

od tylnego brzegu wyrostka stawowego
(eondyhis) ?

33. Odlego brzegu szczki górnej od guza
czoowego (m. tasiemk) 280

34. Ta suma odiesror. mierzona cyrklem . 220
35. Najmniejsza szeroko koci midzyszcz-

kowej \ . . 50
36. Szeroko szczk górnych w okolicy pm2 160
37 -

t, » „"
v i, ™* 250
aiowego . . . 110

39. Oddalenie koca koci midzyszczkuwej
od tylnego brzegu koci podniebieniowej 305

40. Oddalenie tylnego kraj koci podniebie-

licznego 340

Objanienie tablicy.

Resume.
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unter sogar einige, die in dem Exemplar von Starunia nicht mehr
sichtbar waren (Sutura i -lacrymetfis).

In seiner Notiz vergleicht nun der Verfasser diesen Schadel mit
dem von Starunia in bezug auf die Gestalt der einzelnen Knochen,
ihrer Nahte u. s. w.

Aus dieser Vergleichung geht hervor, dafi der Schadel von
Zoty Potok einem kurzkopfigen. dagegen der vom Starunia einem
langkopfigen Individuum gehorte. Ob aber die kurzkopfigen Indi-

vidaen dieser Art des mannlichen Geschlechtes und die langkop-

figen des weiblichen Geschlechtes waren oder umgekehrt. IaCt sich

jetzt noeh nicht entscheiden.

Dieser Notiz schliefit der Yerfasser eine vergleichende MaB-
Tabelle der beiden Schadel und 6 photographiscbe Aufnahmen an.



Zoocecidia rolin krajowych.

Antoni J. Zmuda

^auka o narolach wywoanych na rolinach przez zwierzta,

t. zw. zoocecidiologia. tak wana dla hi, doga. bez wzgldu na jego

kierunek zoologi zuy czy 1) >r:( z
i

> . i dziki wspólnej

pracy zoologów i botaników w ostatnich czasach daleko naprzód,

zdya dotychczas zaledwie skatalogowa poznane po dzi dzie
naml. , nie zdoaa natomiast wywic , - dnieh przyczyn

powodujcych powstawanie naroli, zwaszcza istoty substaneyj

dranicych rolin i pobud;
'

10rn alnie obcyc r,nu-ni,i nowotworów. Stos u': ;.--kwia^~v,..,. e d i-.slmne^ p.,l-j:aje
f na cznoci zja wisk

-.'
1/ c ni ni. brany 1o niedawn i ju to jako stos, .. -k

-''d'i ii p. « ymi ma gazów), ju te jako hezp 'redni /: .yla-

r pi rzypadki s

t. p.). ale )U r ./ vA\ '

/ .W- ze" dodatni. — musi w wyj
z zw.erzta dla swych cek w naroli na roli -ni;di.

najwikszej cz lany za rakodliw - dla

•i . zool -. ale i bo edews/Astkiem ju

.linny. m iai w - teiro zwrói swm UW; g na istoty, zm enia-

ce tak z mdn zewntrzn
j dl w-wi trzn budow r< liny

rzez modyfikaeye
'••• kwiat/, v, zzielenienia i t

P*.

Tema ten. posi tda;
;yv dz. za granic 1, iak to wida ze

I si,rdi >bsa rn nr rur-. • .!..< i-N , rawi liogiem, - "



cidiologii, dugie lata trwajce niezdecydowanie, czy przedmiot ten
naley do zoologów czy botaników, nastpnie brak do ostatnich lat

obszerniejszych podrczników, a przedewszystkiem konieczno ba-
dania i oznaczania materyau za ycia, co z rónych powodów nie

zawsze jest moliwe. Oznaczanie naroli zasuszonych jest z powodu
niemoliwoci zbadania zwierzt, które wywoay narol, bardzo tru-

dne, nieraz niemoliwe, jak to atwo przekona si. majc do ozna-
czania zbiór suszony obcy.

Poza dawnemi pracami Wachtla i Jaboskiego z lat sze-
dziesitych 1

) i nowszej Niezabitowskiego 2
) z r. 1904. spotykamy

w naszej literaturze tylko przygodne wzmianki o narolach w pra-

cach zoologicznych. Wspomniana praca Dra Niezabitowskiego obej-

muje 110 naroli wycznie z Galicyi; sdz, e spis niniejszy,

obejmujcy pr/a >zlo l."»0 ' -<v i-k v. t- m ^> -. /: o / ;-.y- h w tekcie *)

w wymienionych pracach nie podanych, nie bdzie balastem dla

naszej literatury zoocecidiologicznej.

Przewan cz }> i ralein w roku biecym
w okolicach Krakowa , w tekcie miejscowoci takie podane s bez

bliszego okrelenia) i w Tatrach; reszta pochodzi z innych czyci
kraju, gównie z Królestwa Polskiego, w tern kilka zebra v eh przez

F. Berdaua (Zielnik Komis - Hz\ grancznej), a wiksza cz przez
-''.•..•-.'-.,..-.

:

•

. „ ..
' ' •

.•
':

od Prot. . Skrócenia: Ach. PI li.

•
':.

sze: acrocecidium odygi, » i t. p.; bli-

sze objanienia fcycb skr<5 we wspomnianej pracy
Dra Niezabitow>k ; _ .

• .• bd • <- : -I: ni powtarza.

Wykaz naroli uoyem wedug gatunków rolin, idc za

Houardem; liczba zamieszczona po l
' iv II k ii-u opisu nzn;i

cza numer porzdkowy naroli w dziele Houarda. Przy pocztko-
wem oznaczaniu posugiwaem si bard/ praktyczn ksik
H. Rossa, p. t.: Die Ptanz. ,._i.I -i. Mitt-4- <n<i N- rd uropas. Jena

1911. — Zooe. Pol. u. . oznacza liczb porzdkow w wydanej

pierwszej c Z - : Zctecidia Poloniae

exs!ccata, Lwów 1912.

Na tern d I ikowanie Prof*. M. Ra-

ciborskiemu za u'.vczer:c d T iv.c .w.tnia zbioru Dra A. Zalew-

i t. d.
;



Muscu

Dicranum scopariuui (L.) Hedwig.

Ac. I. Narol tworzy rozdty na wierzchoku odygi pczek;
wewntrz wród rozszerzonych lici liczne roztocze. H. 29.

Tatry: Kocielisko. VIII. 12. * 1. Tylenchus (Davainii Bast.).

Stereodon cupressifonne (L.) Wrnstf.

* 2. Tyk

Pteridophyta.

Athyrium Mix feiuina Rth.

PI. li. Gtói poskrcana;
listki pomarszczone, na nich drobne gsieniczki muchówki. H.63. —
Zooc. Polon. n. 1.

Tatry: Mitusia. 24. VII. 12. * :>. A^thowim siynata Brischke.

PI. li. Listki podwinite na spodni stron i odbarwione; pod

zawiniciem gsiemczka muchówki. H. 69.

Bielany, IX. 1910. * 4. Dasyneura Perrisia pteridieola Kie£

Gymnospermae.
Pinus sihestris L.

ywic pokryte narole, wywoane przez gsienice m
a, 4. VI. 09. " • 5. Evetr

Pieea exeelsa Lk.

otya, H. 75.

la resinella L.

Ac.

szerzone

1 Na ko- u lub u nasady modych gazek
i narole, do 1-3 cm dugie, utworzone przes

: szyszkowate.

: szpilki r.z-

midzy niemi

skrzydle. -/. p -z^rk , ótawe, potem brudno-czerwone Narol po-
woduje zamarcie gazki, aa kr r - miao miej-

- ":- - • -- . .:. -
' - ; '
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ta usycha, a poniewa cecidium wystpuje zwykle masowo, wic
usycha cae drzewo. Lenicy przypisuj zwykle win porostom, któ-
rymi potem cae drzewo si pokrywa i nie zwracaj zwykle uwagi
na narole mszyc. Narole wystpuj zwykle rok po roku, prócz
wieych tegorocznych spostrzega si zwykle zeszoroczne, da-
wniejsze na gazkach przewanie uschych. H. 94. — Zooc. Po-
lon, n. 2 a i b.

Tatry: Dolina Kocieliska, jeden z najpospolitszych niszczycieli

wierków; 20. VII. 12. Kraków. Ogród botan., 4. X. 12. Kr.: miechy
koo Pocka, 31. VII. 95, zb. A. Zalewski.

6. Cnaphalodes {Adelges) strobilobtu* Kak.

Picea sitchensis Trautv.

Ac. . Jak poprz. Zooc. Polon. n. 2 e.

Kraków, Ogród botan., 7. IX. 12. * 7. Cnaphalodes srobilobius Kalt.

Picea excelsa Lk.

PI. li. Gazki, n ajcz i

' niedaleko bocznego rozgazienia,
z narol szyszkowat, 2—o cni i jednostronnie,
nie dookoa gazki, utworzon ze zrosych z sob. rozszerzonych
szpilek. Narol za modu sino-zielona, stara barwy ciemno-orzecho-
wej; brzeg otworów pokrvtv woskami. W komorach ótawe
mszyce. H. 101. — Zooc. Polon. n. 3.

Tatry: Doi. Kocieliska. 29. VII. 12. 8. Chermes (Adelges) abietis Kalt.

Picea alba Ait.

105. — Zooc. Polon. n. 4.

X. 12. * 9. Chermes abietis Kalt.

luniperus conininiiis L.

Ac. Na kocach modych gazek wrzecionowate narole,

do 12 mm dugie, powstae ze kw szpilek.

Szpilki okóka zewntrznego u nasady znacznie rozszerzone, ota-

:-.<-.,.. ..•::,-
rych pomarai. B. 126.

Kostrze, 25. VI. 09. * 10. OUgotrophus Panteli Kieff.

Taxus baccata L.

Ac. p. Pc ^ulisto-jajowate. Roz-
tocz. H. 153.

Kraków. Ogród botan., 18. IX. 12. * 11, i



Monocotyledones.

Plileum Boehmeri Wibel.

Skaa Kmity. 22. VI. 09. * 12. Tylenchus phaladis Steinb.

Poa neinoralis L.

PI. . Na dble, zwykle w kilku miejscach, najczciej po-

wyej kolanek, narol powstaa z licznych biaawych, póniej bru-

natnych, do 10 mm dugich wosów (przypominajcych pki ko-

rzeni przybyszowych u niektórych rolin), otaczajcych dbo re-

gularnie na prawo i lewo. Midzy dbem a pochw licia biaa

gsieniczka muchówki. H. 264 - Zooc Polon. n. 5.

Tatry: Mitusia. 24. VII. 12: wistówka. 31. VIII. 12. Sikornik

pod Krakowem, Vii. .1.1. Zohówk pod Lwowem, VI. 87, zb. A. Za-

lewski. Królestwo: Parze nad Skrw w Pockim. VII. 84, zb.

A. Zalewski. 13. Mayetiola poae Bose.

Carex contigua Hoppe.

Ac. kw. Woreczki w kwiecie wyduone, walcowate, ku szczy-

towi zwone, do 8 mm dugie, ótawo biae: wewntrz pomara-
czowi gsienica muchówki. H. 362.

Skala Kmity. 22. VI. 09. * 14. Dasyneura (Perrisia) muricaiae Mead.

Iimcus lampocarpos Ehrh.

Acrc. Bu 1
/!, ->'! /. k' ,r -tan w caoci lub w oz. -i /•'> -

niony w pk czerwonawo zabarwi lici. Bfiday-

wla skrócona, p <ihw\ I
-<• /. rozdte, a bla-

szki zanike. Mszyca. H. 403.

Samborek, 19. IX. 10. Królestwo: Puawy w Lubelskiem. 1880,

zb. F. Berdau. Kr.: L V!I 90. zb. A. Za-

lewski. Kr, D lxv.: Radziwie,

Mociska, Zdwór. S u^in. r\.u>w . x G^ty^kiem. VII. 89. zb.

A Zalewski. * 15. Lwio •» Latr.

Dicotyledones.

Popu! us treniula L.

ic. 1 MiiU)rwla w dolni

T/. 1-..1: c w i' zv;

jznych skrócone,

ku górze zawi-



Koo Lwowa; zb. A Zalewski. * 16. Eophyes dispar Nal.

PI. . Gazki na dugoci 2—3 cm wrzecionowato zgrubiae;
zgrubienie rednicy 1— 1*5 cm; w rdzeniu duga komora wielkiej,

ótawej gsienicy chrzszcza. H. 489.

Ludwinów, VI. 12. 17. Saperda populnea L.

PI. li. Na górnej stronie licia, najczciej na nerwach, za-

zwyczaj gromadnie, I cienne, jednokomorowe,
róowawe. do 3 mm dugie narole, bardzo mao zwone ku

wntrz ótawa - :\ s i t.- n i

f

Ludwinów, 7. VII. 12. 18. Harmandia globuli Riibs.

PI. i. Na spodniej stronie licia, najczciej na nerwach lub

obok nich, pojedynczo I tawe, grubocienne, ó-
tawe narole do 4 mm w rednicy; wewntrz w pojedynczej ko-

morze gsienica muchówki. Otwór na górnej powierzchni licia, na

szczycie. otMrz.in vm c i-m:.i'-j>z\ m wakiem. H. 508.

Ludwinów, 7. VII. 12. * 19. Harmandia eaoernom Riibs.

P. li. Na powierzchni licia (górnej lub dolnej) lekkie, po-

marszczone wypukoci rednicy 5— 8 mm; na stronie przeciwnej

odpowiadajce im kpy brunatnych lub czerwonawych wosów,
wród których liczne roztocze. H/514.
Bielany. 20. IX. 12. 20. Phylloeophs populi Na!.

Salix fragilis L

PI li Gówny nerw licia wrzecionowato zgrubiay na prze-

strzeni 1—2 cm; zgrubienie nierówne, janiejsze od reszty lica.

grubocienne. wewntrz gsieniczka bonkówki. H. 590. — Zooc.

Ludwinów, 22. IX. 12. * 21 <
- staceipes Zadd.

PI. li. Na obu stronach licia silnie wystajce, podugowate,

do 1 cm dugie, a 0'7 cm szerokie narole, o bardzo grubej, so-

czystej cianie. Wewntrz w ciasnej bardzo komorze ziel« nawa ;_ i-

sieniczka. H. 595. - Zooc. Polon. n. 8.

Kraków, pod Ogrodem botan.. 7. X. 12. Lwów, 7. VI. 99; zb.

A. Zalewski. Kr.: Strzygi w Rypiskiem; zb. A. Zalewski.

* 22. i . Nen attts wllisnm U Hartig).



Salix alba L.

Ac. i PI. . i li. Jak H. 664. — H. 610.

Pod Warszaw i Pock, 18. V. 95; zb. A. Zalewski.

23. Eriophyidarum sp.? (Phyllocoptes parvus Nal.?).

Salix (triandra) amygdalina L.

PU. i li. Cae pdy zmienione w zbite lub mniej albo wicej

lune skupienia do 20 cm i wicej w rednicy. Gazki anormalnie

owosione, o midzywzach skróconych, zgrubiaych; licie zanike,

uskowate, bardzo liczne. „Czarcia miota" wierzby. Roztocze.

H. 664. — Zooo. Pol. n. 6.

Ludwinów, 22. IX. 12. * 24. Phyllocoptes sp.

Pili. Jak H. 590. — H. 673. — Zooc Pol. n. 9.

Ludwinów, 22. IX. 12. * 25. Cryptocampus testaceipes Zadd.

PI. li. Jak H. 595. — H. 676. — Zooc Pol. n. 10.

>:ili:

Ac. Jak H. 664. — H. 679.

Kr.: Gostyskie; zb. A. Zalewski.

- 27. Eriophyidarum sp.? (Phyllocoptes parem Nal. •)-

Ac. kw. Kotka mska w dolnej czci znacznie zgrubiaa;

w kwiatach prciki wvflin; :.••
\ ,-_;r ii. .,:.-. |>< kr\te gsto biaymi,

mikkimi wosami. Frzvkwi ,:ki *krV i.-, n z^/^/one. Pomara-
czowe gsieniczki muchówki. H. 681.

Kr.: Kanigowo w Rypiskiem; zb. A. Zalewski.

* 28. Rhahdophaga heterobki H. Low.

Ac. . Na wierzchoku pdu midzywla znacznie skrócone;

jajowato lub nerkowato nz-/r;v. m- Iimm^ ru r/ zbit ró\ czk

rów. silnie wi > .
. .'/,.>nej ..becnoci w nieb

jakiego roztocza Much wka. H. 684.

Kr.: Gostyskie; zb. A. Zalewski. : 29. tihuMophaga rumria H. LOw.

i'. :' V :.-
zielone zawini ,, wyg \ >.,.,-. .

znajduj si u i istaw\ iUeia H. 700.

Zakopane. 12. VIII. VI. * 30. Eriopkyes I
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PI. li. Cecidium podobne do poprzedniego, ale zawinicia, i-ia-

sne. drobne, purpurowo zabarwione i liczne, tworz falisto pomar-
szczony kraj licia. H. 703. — Zooc. Pol. n. 11.

Ludwinów, 22. IX. 12. * 31. Eriophyidarum sp.

PI. li. Z obu stron licia wystaje podugowate eecidium ksztatu
bobowatego, do 2 cm diunie. .. p wierzchni gadkiej, lnicej, we-
wntrz puste, zajmujce ca szeroko blaszki od nerwu rodko-
wego do brzegu i nieraz j rozdzierajce. Wcwu.-.trz zielonawa g-
sienica bonkówki. H. 705. — Zooc. Pol. n. 12.

Ludwinów. 7. VII. 12. Kr.: Supno w Pockiem, VII. 88; zb. A Za-
lewski. * 32. Pontania vesicaor Bremi.

PI. li. Na spulniej stronie licia, najczciej w okolicy gó-
wnego nerwu, pojedynczo lub gromadnie narole kulistawe. do
8 mm rednicy, jednokomorowe, nagie, czerwonawe lub óte; na
górnej powierzchni licia odpowiada kadej ótawa, czerwono
obrzeona plama: wewntrz (jasitniczka honkówki biaa z czarn
gow. H. 708.

Ludwinów, 7. VII. 12.

* 33. lont tfu -./'• i- Chvi<- \- >-u ,'/-•- .,.// - urn Hartig).

Salix Japonica (Thunb.?) hortorum.

Pi li. .Jak H. 705. — Zooc. Pol. n. 13.

Kraków: Ogród botan.. 18. IX. 12. * 34. Pontania wsicator Bremi.

Sal ix caprea L.

PI. li. Na powierzchni licia, najczciej w blizkoei nerwów,
wystaje na obie - o rednicy 1— 1*5 mm,
ótawa lub czerwonawa, owosiona, ielnokomorowa, z okrgym
otworem na sp .-.. Wewntrz biaawa (za miodu)

gsieniczka muchówki. H. 812. — Zooc. Pol. n. 14.

Tatry: Mitusia. 24. VII. 12. 35. Oligorophus capreae Winn.

Salix Silesiaca Willd.

PI. li. Jak H. 708. — Zooc Pol. n. 16.

Tatry: Polski Grzebie, 10. VIII. 12. * 37. Pont



Salix retieulata L.

Ac. kw. Supki eskich kotek rozdte, powikszone, kuli-

rokie.' Muchówka. H. 1015.

Tatry: Giewont, 5. VIII. 12. * 38. Cecidomyidarum sp.

PI. li. Jak H. 708. H. 1019. — Zooc. Pol. n. 17.

Tatry: Giewont, 5. VIII. 12. * 39. Pontania salicis Christ.

Salix spec? (pentandra L.?).

Ac. i PI. I i li. Jak H. 664.

Królestwo: Puawy w Lubelskiem, 1880, zl>. F. Berdau.

* 40. Phyllocoptes sp.

iarpin is betuli

PI. li. Zgrubienia nerwu rodkowe

M

:ka przemiel

staje równolegle

uchówka. H. 1045. -- Zooc.

-I-' win ui

Pol. n. ]

}';anieskie Ska lv. 29. IX. 12.

* 41. Oligotrophus (Perrisia) carpini F. Lo

Alnus glntinosa G-aertn.

PI. li. Jak H. 1138. - H. 1128.

Kr.: Sikórz w Pockiem, VIII. 88, zb. A. Zalewski. Kr.: Las N
wierzycki w pow. cieci 1. VII. 95; zb. A. Z

lewski. '

42. Eriophyes laevis N.

Alnus incana DC.

PI. li. Stale napadane tylku licie pdów rocznych. Li z

• < "
... •

' :" ii

'

Zooc. P..J. n. 18.

Tatry: Kocielisk.., 23. VII. 12.

*43, Dasynew > R ma aini F. L5

P li me. o redni
----.._
•v; • - -

:

-;;•....-: ii^



otoczon

Tatry: Kocielisko, 23. VII. 12. * 44. Eriophyes aems Nal.

PI. li. Na spodniej stronie licia w ktach nerwów lub po-

midzy nerwami nieregularna, najczciej podugowate, do 1 cm
dugie kpki pocztkowo biaych, lnicych, póniej brunatnych
wosków, z gówk pokryt nieregularnemi wyniosociami. Midzy
woskami roztocze. H. 1139. — Zooc. Pol. n. 21.

Tatry: Kocielisko, 23. VII. 12. * 45. Eriophyes brevitarsm Fuckeu.

Alnus glntinosa Gaertn. X incana DO.

PI. li. Na spodniej stronie licia pomidzy nerwami z rzadka
podugowate, do 1*5 cm dugie kpy rdzawych, nitkowatych lub

maczukowatych wosów. Midzy wosami roztocze. H. 1144.

Wyszyna koo Lwowa; zb. A. Zalewski.

* 46. Eriophyes brevitarsus Fockeu.

Fagus silvatica L.

PI. li. Na górnej po boa lub wicej twardych,

jajowatych. J sych, w wierzchoku janiejszych.

6—12 mm wysokich, 3—5 mm ss i naroli je-

dnokomorowych. na sp. m1: j str n licia nieco r-rzeroslyeh i tam
zakoczonych otworem, otoczonym dwoma pókolistymi walkami.

Wewntrz maa gsieniczka muchówki. H. 1151.

Okolice Lwowa: Pohulanka. 21. V. 94; Chomiec, 1. VI. 99 i y-
czaków, 18. VI. 99; zb. A. Zalewski. Kr.: vsogórv w Kieleckiem,

zb. A. Zalewski. 47. Mihv>b» Hon,»w
:r» f Hartig

PI. li. Na górnej powierzchni licia liczne waeczkowate. okoo

spodniej "stroni* m w iduj im :> i-k <\- kowatt- wyniosoci,
z ciemnym punktem i,a -/<• \~'<-. w kr ,_ -r -iku >r U,\ *-.v r

Wewntrz ^.-i- kann, wki. H. 1153.

Panien kie Skay. 6. \ . 12. 4 8. Otigotroph s Hani

P

H. 11«

1. li- Brzeg lici

*eh krótkie".
'

]

\Z fawlnj
v'osv. w-:'

Bi.ain
, 6. X. 12. * 4v\ Et " , Nalep



jin-iTiis robnr L.

, odzi zmieniona w narol o licznych stoko-

watych lub skrzydekowych wyniosociach, pocztkowo zielonawa,

póniej bruiuu .. Na dn ie komory narol we-

wntrzna do 3 nim duga, z gsienic bonkówki. H. 1180.

Bielany, 18. IX. 12. 50. Cynips uercus calycis Burgs.

Ac. . Pd roczny, maczugowato nabrzmiay, nabrzmienie do

2 cm dugie, a 1 cm grube, pokryte zblionymi do siebie limi,
w wierzchoku otwarte, wewntrz puste, z drug komor na dnie,

zawierajc gsienic bonkówki. H. 1205.

Kobierzyn, 3. X. 12. 51. Andriem inflator Hartig.

PI. li. Brzeg licia w zatokach ku górze podwinity, rurko-

wato skrcony, ótawo lub czerwonawo zabarwiony, wewntrz za-

wini jedna lub wicej pomaraczowych gsieniczek muchówki.
H. 1307.

Panieskie Skay. 18. VI. 09. 52. Macrodiposis volvens Kieff.

PI. li. Z wierzchu licia rdzawe plamy, na spodniej stronie

wypuko-tarczowate narole do 3 mm rednicy, 1 mm wysokie.

z ma pask komor wewntrz; ciana bardzo gruba, pokryta na

zewntrznej powierzchni gsto, pi ;. luico-bron-
zowymi przytulonymi wosami. Bonkówka. H. 1340.

Kr.: Hostynne w Hrubieszowskiem. VII. 11; zb. St. Waniewski.
" 53. Xeuroterus /nimi^wath Oliv.

PI. li. Kulisuw i narol „ rednicy 4-6 mm wystaji3 na obie

, od we-

wntrz owosione lub ewntrzr
dnicy 2 min z gsienic bonkó,:.'.5 \/:<: ;a gdy naroli na

nim wicej zony i pos H. 1351.

3. X. 12. Kr.: Bav?czvno w iem; zb. A. Za-

11mus aimpe-in

Andrinm

9 L.

"'"^ • Hartig.

PI. li . Na górnej ironie licia w.jrkowate, jajowaite. nieco

skrzywione> nagie, dc
'

•

Otwór na
iS ir - .. Wewntrz liczne

na staro
. H 2<>4- - Zooc Pol. n. 22.

Pychowiee,
,

17. VII. 12. 55. Tttrntwu a nimi '.De Geer.

Uliiius eampestris L. var. suberosn Ebrh.

PI. li. Na pow iego, drobnego,

, sra. o redniej



do 5 cm. bladozielona lub róowawa, o powierzchni zbrózdowancj.
chropowatej i owosionej. Otwory, prowadzce do wntrza zawiera-
jcego mszyce, ksztatu szczelin o zaschych odwinitych brzegach.
Znieksztaceniu i zamarciu ulega bardzo czsto cay pd. H. 2051.

Ludwinów. 7. VII. 12. Kr.: Gostyskie; zb. A. Zalewski.

* 56. >,!>>: nt , : I ni>ir/hh>s<i U irri::.

Ulmus pedunculata Foug.

PI. li. Na górnej stronie licia drobne, o rednicy do 2 mm.
kulistawe. u nasady zwone, ótawe narole z wierzchu owosione.
Otwór owosiony na s| i Wewntn roztocze.

H. 2056. — Zooc Pol. n. 23.'

Ludwinów. 9. VII. 12. 57. Erwpkges brmipundatua Nal

PI. li. W Ci inoj czci licia na górnej ;> wierzchni, najcz-

w wierzchoku zbato wycita narol cl- 9 mm wysoka, barwy ó-
tawo-czerwonej: otwór do wntrza wy o i; : z mszycami na ostrej

krawdzi naroli. H. 2057.

Ludwinów. 11. VII. 12. Kr.: dziembórz w Lipnowskiem; zb. A.Za-
lewski. * 58. Cohn wpressa K cb.

PI. li. Blaszka licia, czsto tylko w poowie, zawinita i roz-

dta, charakterystycznie pokarbowana. o nerwach silnie wystaj-
cych, biaawa. VW\:i.mv v l i'i, u\r>\.r/ •- prz-v z ,wii.< •<: \\-\

liczne mszyce. H. 2059.

Tatry: Zakopane. 28. VII. 12. * 59. Schizoneura ulmi L.

Urtica urens L.

Ac. . Wi |
ni i raczonymi i po-

zwijanymi, odbarwionymi; na nich mszyce. H. 2094.

Kapelanka, 22. IX. 12.
" * 60. Aphis urticae Fabr.

ttrtfea dioica L.

PI. li. i kw. Na liciach, najczciej w ich dolnej ez : k •

.-';. k '.•-

e. fioletowo nabiege, jednokomorowe narole o rednicy 3—7 mm,
sistawe. u . i otworem. Wewntrz biaa g-
iica muchówki. H. 2095. — Zooc. Pol. n. 24.

ry: DoL Kocieliska, 6. IX. 12.

61. iMwt" »>>< l',r--Uvi nrticae Perr.



Thesium alpinum L.

Acrc. Listki okwiatu zzieleniale i powikszone, supek zgru-

biay. Licie i gazki poskrcane. H. 2107.

Tatry: Doi. Biaego, 12. VIII. 12. * 62. Eriophyes anthonomus Nal.

Thesium intermedium Schrad.

Acrc, Jak poprz. H. 2111.

Skay Twardowskiego. VI. 1911. * 63. Eriophyes anthonomus Nal.

Polygonnm bi*torta L.

PI. li. Br/.egi lici korzeni .wyoh
;

trójnie lekko zawinite, od-

barwione, z czerwonawemi plamami, lekko pomarszczone. Wewntrz
zawinicia pomaraczowe, beznone gsieniczki muchówki.

Tatry: Wielka wistówka nad Mitusi, stoki Kobylarza, 31. VII. 12.

* 64. Dasyneura (Perrisia) perskaae L.

Atripex patulum L.

PI. li. Blaszka licia brzegiem ku górze rurkowato zawinita,

nieco zgrubiaa i wyblada. H. 2197.

Podgórze. 25. IX. 12. * 65. Aphis atplkis L.

Silene acanlis L.

Ac. . Wierzchoki pdów ponych nabrzmiae; nabrzmienia

utworzone z W .-./ mych u nasady, zgru-

biaych i wybadych. .-czerwone g-
sieniczki muchówki. II. 2274.' — Zooc. Pol. n. 2h.

Tatry: Wielka wistówka nad Mitusi. 31. VII. 12.

* 66. Dasyneura {Perrisia) alpina F. Low.

Stellaria gramima L.

PI. li. Midzywla skrócone, przez co licie skupione; blaszka

na brzegu ku górze podwinita, zwykle zgita sierpowato.

Dbniki, 10. VII. 12. * 67. BrachyaAus sit Uariae Hardy.

CerastiuHi caespitosniu dilib.

Ac. I Znacznie powikszona i wyduone i&cie na kueacb
gazek tworz do sszo 1 cm dugie, a do



Skay Twardowskiego, 17. VII. 12. * 68. Aphis cerasii Kalt.

Ac. kw. i . Kwiatostan w ktach opatkowato rozrosych, po-

wikszonych górnych lici zbity, kulistawy o rednicy okoo 2 cm.
Kwiaty o dziakach, pat znacznie po-

wikszonych, o prcikach zanikheh W tak /.micnionych kwiato-

stanach due, paskie, zielonawe mszyce. H. 2335. — Zooc. Pol. n. 27.

Tatry: Doi. Kocieliska. 25. VII. 12. Pieniny: Krocienku. 10. VII. 12.

zb. Dr. F. Lilienfeldówna * 69. Triom cerasii F. Lr. w.

Aconitnm liapellus L.

PI. li. Na dolnej powierzchni licia drobne, hardzi

wypuklenia brunatnawe, szerokoci 0'5— 1 mm. Na bi

ich wicej, li zamiera. Blonkówka. - Zooc. Pol. u.

Tatry: Wynia Mitusia. 31. VII. 12.

* 70. Monophadnus moniu.

Baphanistroim la nipsana G,

PI. k. z \.oku ko renia lub na szyjce jedno lub wielokom -

rowa, misista narol i. l-ó Wewntrz biaawa -•

sieniczka chrz*szcza. H . 2629 .
— Zooc. Pol. n. 29.

Maniowy kol,, X, .Wrgf i Targi .. 30. VI. 12. zb. Wycieczka Zak.
botan. 71. Ceuthonhynchw? pleurosigma Marsh.

Roripa silvestris Besser

Aerc. Na wierzch- »lkach odygi lub bocznych rozgazie bi tle,

lekko fioletowe. -
. b

z których na fe 8ZVpU Ikach wystaj z anike eztto kwi
W naroli óta gsienn wki. H. 26-

Kraków: Grzegc".rzki. 7. VII. 12 . Pohuianka pod
zb. A. Zalewsk i. Kr.: 1 hem
A. Zalewski. ••

Ery^imimi du-iranthoides L.

Ac. kw. Kwiaty zzieleniae na

Kr.: Steklin w Rypiskiem
;
IX. 89, zb. A. Zalewski.

* 73. Eri>j>>h',^ r/. </-.</< Na!. V.



Ribes Gayanum Spach. var. villosum Jancz. J"

PI. li. Na górnej powierzchni licia pókulistawe. nieco pochy-

lone, ótawe wydcia, o rednicy do 1-5 cm; w odpowiadajcych

im na spodniej stronie licia zagbieniach liczne mszyce. — Zooc.

Pol. n. 30.

Kraków, Ogród botan.. 18. IX. 12. * 74. Myzus ribis L.

Ribes Wnrszewiczii Jancz.

Ribes ynlgare Lmk.

PI. li. Jak poprz., ale wydcia purpurowo zabarwione.

Ludwinów pod Krakowem, 20. VI. 12. * 76. Myzus ribis L.

Spiraea salicifolia Host.

PI. li. Szczytowe licie rocznych pdów maj jeden luboba
brzegi zawinite pod spód. przyczem zwykle cay li sztywniejszy.

odbarwiony i raz spiralnie skrconv. Wewntrz bezskrzvde, zielo-

nawe mszyce. H. 2822. — Zooc. Pol. n. 32.

Tatry: Kocielisko, koo leniczówki, 23. VII. 12.

*77. Min-usiphnm ttlioariae Schrank.

Ulmsria pentapetala Gilib.

PI. li. Na nerwie gównym lub bocznych narole wystajce na

<»bie strony lisi o& B« ^'
ll

pasko- pókuli sta, naga wystaje na górn powierzchni licia, draga

stokowata, biao owosiona, z otworem na szczycie, na spodni-

Wewntrz biaawa gsieniczka muchówki. H. 2839.

Podtatrze: Witów, ka, 24.VII. 12. Raciborsko, las dbowy, 2.VII.10.

* 78. DnsynPihr, '>,;),,> ulnianae Bremi.

Sorbns aucnparia L

PI. li. Na spodniej stronie licia wypukoci szerokie 3—10 mmi
pocztkowo / brunatne, z otworem w rodku, na

górnej im odp.%\ uiaj.i—. Wy. mi «
; wyrane. Wewntrz w prze-

stworach mi .
- eze B. 2913. — Zooc. Pol. n.33.

Tatry: Kocielisko, 23. VII. 12.

* 79. E,-'K.nl,,r, r ri p a -Hii>t. vr ca-iohM > al



€rataegus nionogyna Jacq. var. intermedia A. et Gr.

Ac. . (i PI. li.). Licie na wierzchoku pdu skupione w ró-

yezk, wstrzymane w rozwoju, zmienione i pomarszczona pokryto.
podobnie jak licie pod wierzchokiem pdu, tak na górnej stronie

blaszki, jak i na ogonku nitkowatemi lub gówkowatemi wypuko-
ciami. Wewntrz róyczek lici liczne gsienici- muchówki II. 8942.

Podgórze (miasto), koo stacyi kolejowej obficie.

* 80. Dasyneum {Perrisia) Cratatgi Winu.

Crataegus oxyacantha L.

PI. li. Pojedyncze licie najczciej w rodku silnie wydte;
ótawo-czerwonawe wydcie zagina brzegi licia ku spodniej stro-

nie; w zagbieniu mszyce. H. 2953. — Zooc. Pol. n. 34.

Kraków. Ogród botan., 18, IX. 12. * 81. Myzus oxyacanthae Koch.

Potentilla reptans L.

Pl.. i li. W dolnej czci ogonka liciowego (rzadko odygi)
pojedynczo lub po kilk k mor wyeh. purpuro-
wych rozd, o rednicy do 3 mm, czsto zlanych w jedn wielk
narol; w kadem gsienica bonkówki. H. 3061.

Podgórze, 16. IX. 12. * 82. Xestophanes potentillae Retz.

Potentilla siivestris Neeker.

PI. . odyga u nasady siinie n '-nv.!i.:aia. i e-idium wielo-

krotne. 1 cm dugie, do 07 cm szerokie, purpurowe, sabo owo-
sione; w kadej komorze gsieniczka bonkówki. H. 3064.

Podtatrze: Witów, 24. VII. 12. * 83. Xestophanes brwitarsis Thoms.

Rosa toinentosa Sm.?

PI. li. Blaszka licia tykowato brzegami ku górze podwinita,

H. 3141.
U,a

'

CZerWOn
°

Zd arvrIona
'

w ** -

Królestwo: Puawy w Lubelskiem. 1880, zb. F. Berdau.

* 84. Dasyneitrti \Ptrrisia rosantm Hardy.

Rosa canina L.



5 cm, zdrewniae, wielokomorowe, pokryte z wierzchu dugimi, nitko-

watymi, czerwonawymi wosami. W kadej z komór siedzi gsie-

niczka bonkówki. H. 3187.

Rosa spec?

Plre. Jak poprz.

Kr.: Puawy, 1880, zb. F. Berdau. 86. Rhod

Rosa chinensis Jacq. X virginica Mili.

Kraków, Ogród fa tom., 18. IX. 12. * 87 . Bh/morampa pusila Klug.

Priuras ecrasn- ; L.

PI. li. Li
i zbrunatniay,

YI1

dty, poma

12.

czsto zwinity w rurk

Myzus cerasi Fabr.

Pronus . padus L.

PI. li. Li(

Grzegórzki. 4.

•ie ,-..

. H

X l!

3313. — Z
pomarss

ooc. Pol. n. 36.

na spodniej stronie

89. Aphis padi L.

PI. li. Na - rl^ow^!chni lie i a maezugowate, do 4 mm
okie. ótawe narole. Otwór na spodniej i

nie h;.Ma. jak : u: trz- . - >. \^i,i _ w > -kami. Roz-

tocz. H. 3314. — Zooc. Pol. n. 37/
Kraków. Ogród b-ruu.. 24.1X.12. Chomiec pod Lwowem. 1.VI.99,
zh. A. Zalewski Kr- y«og«5ry, zb. A. Zalewski.

90. Eophyes padi Nal.



Ac. . Licie na kocach gazek poskupiane w zbite gówki
o rednicy okoo 1 cm; listki w niej zgrubiae, rozszerzone, gsto,
biao kutnerowao owosione. Wewntrz róowawa gsienicslu mu-
chówki. H. 3369.

* 92. Dasyneura (Perrisia) geniiUcola V. L&w.

Cytisus mtlieiiicus Fischer.

Ac. . Na wierzchokach -aiazek crcidia postaci kulistawyeh
gówek o rednicy 1-2 cm, utworzono ze zbitych, silnie, anormal-
nie owosionych modych lici. pr/ykwiatkó.w i kwiatów. Wewntrz

Pohulanka pod Lwowem. 21. V. 94. zb. A. Zalewski.

* 93. Ceci&myidart*

Trifolium repens L

Ac kw. Kwiatostanem badaszek, nie -ówka; raypuki

on. liciaste, k" r -
, / ,m 1;,./ / - 11 3Ó60. - Zooc Pol

Zakrzówek. 10. VI. 10. 94. Eriophy*

•" -.:
: •

;
- • ; • -,; -

:

:•.-.-

Gsienica muchówki. H. 3614.

Kraków, Ogród botan., 21. VII. 1909. zb. Dr. K. rtonppert

* 95. Contarinia loti De Ge

Pi. li. Listki mieis. i y.tzi < <' runi* r--»w lul r/. r >

nawe, brzegami ku górze podwinite i silniej owosione. H. 36:

Tatry: Prayaop Mitusi. 2. VIII. 12. * 96. Eoph
:
-

Geranium saiiguiiieum L.



Euphorbia cyparissias L.

Ac. . Na szczycie pdu licie skupione w kulistaw róyczk
o rednicy 1— 2 cm. jajowato rozszerzone i purpurowo zabarwione.

Wewntrz róyczki pomaraczowa gsieniczka muchówki. H. 3883.

Lwów, 19. VI. 99 i Zniesienie pod Lwowem. 18. VI. 99; zb.

A.Zalewski. Kr.: Powile Dobrzyskie, 12. IX. 97, zb. A. Zalewski.

98. Dasyneura [Perria] capitigani Bremi.

Euonyiiius Europaea L.

Ludwinów, nad Wilga. 2ó. VI. 12. 99. Aphis ewionymi Fal

Acer pseudopiataiius L.

PI. li. Nieznaczne, do 15 cm szerokie wypuklenia barwy
óto zielonej na górnej powierzchni licia. Na spodniej stronie,

czsto w ktach nerwów podobnej Bzerukoei kpy wosków, po-

cztkowo bi ie
|
nie bi u r , ; w ! -U <n r-e, e\ lindryezne, nie-

raz lekko rnacznki wat, \n- rte, rzadziej hakowato "zakrzywione lub

litnakowato skrcone, w-ród nich i\.z'orze Grupa to niezbyt do-

brze opracowana: moe oznaczenie -.runku nnine. H. 3977.—
Zooe. Pol. n. 39.

Tatry: Maa ka. w reglu. 22. VII 12.

* 100. /. k>ph os ,,.<ei l<jf '" mi Ci rth

PI. li Na górnej powit-rzehu - . Lczu maczugowat. do

4 mm dugie, purpur w< zabarwia. u< narole; otwór naroli na spo-

H. 3978. -
e

Zooc
a

'p^i n

Z

40
PO ° * ^"^ 1&&Wymi

Bielany, las. 29. IX. 12. yczaków pod Lwowem, 18. VI. 99, zb.

A.Zalewski. 101. Eriopkyes macrorrkynchus NaX

Tilia parviolia Ehrh.

PI. li. Na nerwaci na s n - ^r.»i . iw i rzadziej na dolnej

wzdu nerwów biegnce. d<» 4 cm dugie u 6 mm szer ki. kpy
irsto >'|io z \ r.r i v zginanych v?lo-

-> w; w-L-ód i . ri./.r< ./.« II. 4113.

Dbniki. VI. 19 i 2. 102 Lriophye* tdim Pagenst. var. Ulotna >*al.



Tilin grandifolin Ehrb.

Pl.li.Naspodniej stronie licia pomidzy nerwami pocztkowo bia-

awe, póniej brunatne, nieregularne, do 1 "6 cm redniej majce kpy
gsu> sTuicYcb. nitkowatych, luk.. wat,. z-irtYch. lni;icvch wosków;
wród nich "roztocze. H. 4129. — Zooc. Pol n. 41.

'
"

Kraków, Ogród botan., 18. IX. 12.

* 103. Eriophyes tiiiae Pagenst por. honorna Nal.

PI. li. Jak H. 4129, ale na górnej powierzchni licia ciemno
zielone wydcia, odpowiadajce kpkom wosów na spodniej stronie.

Lwów, 3. VII. 99. zb. A. Zalewski.

* 104. Eriophyes tiiiae Pag vn>: Bomom Nal

PI. li. Na górnej powierzchni liciu pczne rakowate, u szczytu

role. Otwór opar i"/ i\ /. imiri w! -anu na spodniej .-tronie li-cia.

wntrze z odstajcymi od cian, nirkouat_\ mi. za- ostrzonymi wosami.

Viola silve«.n-i>

Ac. 1 Liacie modych pdów, naje

)iae. ku górze
ich kwiaty zn .

"':-'.
, •

.'

fony, podobni. jak cze lici wchod



Epilobium palustre L.

PI. li. Licie na wierzchokach pdów maj brzegi podwinite

na spodni stron licia, powierzchnia ich anormalnie rdzawo owo-
siona. Roztocz (?) nieznany z reg'o gatunku.

Kr.: Lipianki w Gostyskiem, VII. 89, zb. A. Zalewski.

* 109. Eriophyidarum spJ

Chaerophylliim aromaticiini L.

PI. li. Mode licie wstrzymane w rozwoju, powydymane, po-

marszczone, na brzegu fali-r poskrcane; w zawiniciach biae g-
sieniczki muchówki. H. 43s6.

Ludwinów, 9. VII. 12. * 110. Maaolabis corrugans F. Low.

Falcaria Rivini Host.

PI. li. Licie pomarszczone i poskrcane; brzeg odcinków fali-

sto kdzierzawy. Piewik H 4430.

Kr.: Dobrzy nad Drwc, 19. VI. 95. zb. A. Zalewski.

* 111. Aphrophora s-pumaa L.

Pimpinella saxifiaga L.

PI. li. Listki lisr-i odziomk.wyi-h porozcinane w liczne, czer-

wonawo lub V lnie poskrcane odcinki.

Roztocz. H. 4449. — Zooc. Pol. n. 42.

Tatry: Koczyste Turnia nad Mitusi. 2. VIII. 12. Kr.: Halinka

w Dbrowskim na pr. brz. Wisy. 25. IX. 94. zb. A. Zalewski.

* 112. Eriophyes peucedaui Can.

Aegopodinm podagraria L.

PI. li. N ni licia nie-

znacznie wystajce. 4—8 mm szet oe, paskie na-

role. Mszyca. H. 4455.

Tatry: Mitusia. 24. VII. 12. * 113. Trioza aegopodn F. Lów.

Daucns caroa L.

Ludwinów, !



Lysimachia ynlgaris L.

Ac . Wierzchoek pdu zmieniony: midzywla skrócone.
licie wstrzymane w rozwoju, silnie owosione, zwinite i pomar-
szczone, z licznymi wyrostkami; kwiaty zzieleniae, powstae z nich
licie zdeformowane, jak zwykle. H. 4617.

Pychowice, 20. VI. 12. Kr.: Korzelew w Rypiakiem, zb. A. Za-
lewski. * 115. Eriophyes Intinurtiis Nal.

Fraxinus exceisior L.

Acrc. Cae kwiatostany przeksztacone w brunatne,

masy o rednicy do 1*5 cm. przyczem tak o gówna k
jak boczne i w ornych czciach
mione. H. 463(3.

Podgórze, 14. VI. 12. * 116. Eriophyes fraxi»

Syringa ynlgaris L.

Ac. p. Mi ndów. Pczki róowo zabarwione
(w jesieni), póniej sczerniae, nierozwijajce si, powikszone, listki

w nich uskowate. Boz i cae krzewy, zdaleka
atwe do poznania po gazek zgli-

szcza w jesieni. H. 4660.

Ludwinów, IV. 1911. Kraków, na cmentarzu bardzo obucie, 26. X. 12.

Podgórze, cmentarz, obficie. 1. XI. 12. * 117. Eriophye* Loe> Nal.

Synipliytuiii officinale L.

Ac. kw Kwiaty i lej czci na-

brzmiae. D : na zzieleniaa, w zgrubni- m Mk-

nie supku gsieni zk;. ,-
! rz >z za H. 4730.

Ukraina: Lubcza w okolicy Biaej Cerkwi. VIII. 12. zb. E. Bere-

zowska. Królestwo: Puawy w Kubelskiem, 1880, zb. F. Berdau.



PI. li. Na górnej powierzchni licia narole rokowate lub wo-

reczkowate, do 4 mm dugie, odstajco owosione, z bia gsie-

niczk muchówki wewntrz; narole po dojrzeniu odpadaj atwo
wraz z czci licia, suc im pierwotnie za podstaw, przez co

w liciach powstaj okrgawe otwory. H. 4809.

Kr.: Lucie w Gostyskiem, zb. A. Zalewski.

* 120. Oligotrophus bttrsarius Bremi.

Sal via pratensis L.

PI. li. Na dolnej stronie licia w talerzykowatych zagbie-
niach masy (kpy) biaawych, póniej brunatnych, pojedynczych

lub rozgazionych wosów; odpowiadajce zagbieniom wydcia
na stronie górnej, owosione podobnie, ale znacznie sabiej. Roztocz.

H. 4874.

Kr.: Pock, wzgórza Powila, VIII. 93, zb. A. Zalewski.

* 121. Eriopht/es satetac Nal.

Origannm vulgare L.

Ac. kw. Na wierzchokach rozgazie kwiatostanu skupienia

utworzone ze zzieleniaych kwiatów i przykwiatków, spilnionych
biaym kutnerem w kulistawe masy o rednicy 0*5— 1'5 cm; w ich

wntrzu roztocze. H. 4901.

Kr.: Kobierniki w Pockiem, VIII. 88, zb. A. Zalewski.

* 122. Eriophyes origani Nalepa.

Tliymus serpylluni L.

Ac. . Silaie biao owosione licie tworz na kocach pdów
lune, mniej lub wicej rozwarte róyczki. Roztocz. H. 4920.

Kobierzyn, 4. VI. 12. * 123. Eriophijes Thomas* NaL

Thymns chaniaerirys Fr.

Ac. . Licie na wierzchokach pdów anormalnie, bardzo sil-

nie owosione, skupione w zbite gówki o rednicy 05—1*5 cm;

jak iw ktach listków pomaraczowe gsieniczki mu-
chówki. E. 4921. — Zooc. Pol. n. 43.

Królestwo Polskie: Kamierz-Niemce w gub. piotrkowskiej (5 km
od stacyi kolej. Granica). 18. VII. 12, zb. Dr. K. Rouppert.

.--



Thynius Carpatieus elak.

Ac. . Jak poprz. — Zooc. Pol. n. 44.
Tatry: Turnia Eljaszowa nad Mitusi, 2. VIII. 12.

* 125. Janttiella thymicoa Kieff.

Linana yulgaris L.

PI. . odyga w poowie dugoci rozdta w trzy narole tu
ponad sob lece, zlewajce si w jedn, jednokomorowe, o gru-
bych cianach. Wewntrz gsienice chrzszcza. H. 5033.

Lwów-yczaków, 1. VI. 99, zb. A. Zalewski.

" 126. Gymnetron thn^*o,lo Genu. m..e i inny gatunek).

Veronica chamaedrys Fr.

Ac. . Licie na wierzchokach pdu zgrubiae, bardzo du-
gimi wosami pokryte, skupione w gówk, w której wntrzu yj
pomaraczowe gsieniczki muchówki. H. 5080.

Tatry: Doi. Kocieliska. 25. VII. 12. mud: Blinstrubiszki w gub.
kowieskiej, pow. rosieski. 2. VIII. 11. zb. Prof. E. Janczewski.
Lwów, 20. VI. 99, oraz Krzywczyce pod Lwowem. 16. VIII. 95;
zb. A. Zalewski. Kr.: Chemica pod Smolarni w Lipnickiem, zb.

A. Zalewski. 127. Dasyneura (Perrisia) veronkae Vallot.

Veronica offieinalis L.

Ac. kw. Kwiaty zzieleniae, poskupis

5086.

Brwilno w Pockiem, zb. A. Zalewski.
* 128. Eriop/it/t> aurtjis Nul.

Ac. 1. Jak H. 5080. — H. 5091.

Kr.: Halinka w Dbrowskiem. zb. A. Zalewski.

* 129. Dasyneura (Perrisia) veronicae Valiot.

£uplirasiii biwipiia ( >r. et G-.

Ac. kw. Kwiaty zanike lub zzieleniae. zbite w nieregularne

lub kulistawe. silnie owosione skupienia; licie równie zdeformo-
wane, pomarszczone. Roztocz. H. 5120.

Kr.: Las Innorzycki w Rvpiskiem. zb. A. Zalewski.
* 130 £> ;phyfs tuph asw Nal



Plantago maior L.

PI. li. Blaszka licia skrócona, w wierzchoku zaokrglona,

w jednem lub wicej miejscach wzdta i pomarszczona; we wzd-
ciach na spodniej stronie mszyce. H. 5163.

Kr.: Okolica Pocka, V. 85. zb. A. Zalewski.

* 131. Aphis myosotidis Koch.

Galina mol Ingo L.

Ac. kw. Kwiaty zzieleniae, zbite z powodu skrócenia szypu-

ek w kulistawe kupki; supki znacznie zgrubiae i sczerniae.

Mszyce. H. 5206.

Jaryna Koo Lwowa, 29. VI. 97. zb. A Zalewski.

* 132. Aphis galii Kalt.

Galiiiin Schultesii Vesfc

PI. . Na rozgazieniach kwiatostanu, zwykle powyej w-
zów, kulistawe. do 1 cm w rednicy majce, biaawe lub fioleto-

wawe. gbczaste, soczyste narole; kwiaty, zwykle normalne, siedz

przewanie wpr - r na nar -i he* s>
\

\i-k Wewntrz misistej na-

roli ótawo-pomaraczowa gsieniczka muchówki. H. 5238. :

Zooc. Pol. n. 45.

Tatry: Doi. Koprowa. 8. VIII. \2.

* 133. Dasijnenra i ftrrida , galii H. Low.

Galium anisopli\ ii um '•

Ac. i kw. Wierzchoek pdu rozdt)
< •"

. .-,.: v • :,•
: ••. .

H. 5250.
•,/rz"^

gruszkowat
on. Roztocz

Tatry: Doi. Kocieliska. 29. VII. 12. 134. iKriophyes galiobku
C*u

Ac, kw. Kwiaty z p.wodu nadmierm
zbite mniej lub wicej w gówka
poknrezo owdzie rmi
tocz. — Zooc. Pol. n. 46.

;gu akróeei ...

-;;;;;;

Tatry: Turnia Eljaszowa nad Mitusi, 2. VII

* 135. Phyllocoi



Sambucus iu&th L.

PI. li. Listki, najczciej na kocach p

PI. li. Licie na kocach me;

wydymane, óto-zielone. o brzegi

vier/.ch,.lki lici wolne od wzd
ici wród biaej, kutneru nielicz

itry: Stryska, w reglu, 20. VII. 12.

* 137. J'tn'j'i't
:
ifs 1'n.ci '"i >'-> jcylostei de Ge<

PI. li. Poowa licia odbarwiona, zawinita ku doowi i po-

marszczona, na liciu mszyce. H. 5381.

Kraków, Ogród bota.n., 9. VII. 12. * 138. Siphocotyne Jonicerae Sieb.

Camp&ttula glomerata L

Ac. kw. Kwiaty zzicienialc. kwiat stan znacznie wyduony.
Roztocz. H. 5489.

Kr.: Ciechocinek na Kujawach, VII. 09. zb. Dr. K. Rouppert.

* 139. Eriophyes Sehmardui Nal.

Campaiiula traclielium L.

Acrc Kwiaty w caym kwiatostanie zzieleniale i zbite w nie-

regularne skupienia. Listki powsta', z k

pozwijane, poskrcane i pomarszcz .> owosione.
tu i ówdzie z wyrostkami. Roztocz. H. Ó496.

Kr.: Supno w Pockiem. IX. 87. zb. A. Zalewski. Kr.: Kobierniki,

VIII. 88
r zb. A. Zalewski. * 140. Eriophyes Schmardai Nal.

Oanipaniiii lapnnrHiuiles L.

Acrc. Jak poprz. — H. 5503.

Kr.: Parów Karwonieeki w Ciechanowskiem Pock). 17. VIII. 95.

zb. A. Zalewski. Lwów. zb. A. Zalewski.

* 141. Ei-hpi-j^ ^hi»u>-'Ui Nai.



Canipanula rotuudifolia L.

Ac. ow. Supek silnie nabrzn Kielich i ko-

rona zanike. Czsto supki przy równoczesnem skróceniu szypuek
kwiatowych zrastaj si z limi, tak. e li wyglda zgrubiay
w dolnej czci. Wewntrz nar<»-: ka. H. 5510.

Tatry: Turnia Eljaszowa nad Mitusi. 2. VIII. 12.

* 142. M)um.< ,>(»>pamilue L,

Piyteunia orbiculare L.

Ac, kw. Korona kulistawo rozdta, nieotwierajca si, pokryta

wewntrz nitkowatymi pogitymi wosami, wewntrz beznone, po-

maraczowe gsieniczki muchówki. Zwykle wszystkie kwiaty

w gówce porozdymane. H. 5544.

Tatry: Wielka wistówka nad Mitusi, 31. VII. 12.

* 143. Ikist/atHro (/'rriwh phytrHHiatis F. Low.

Lencantheiimm vulgare Lmk.

PI. li. Na spodniej stronie lici drobne wypuklenia, wywoane
przez mszyce. H. 5738.

Tatry: Kocielisko, 29. VII. 12. * 144. Trioza chrysanthemiY.Low.

Artemisia campestris L.

Ac. L Na wierzchoku pdu narol wielokrotna, o rednicy
okuo 1 cm. powstaa z kilku mniejszych. Listki okrywy ko-

szyczków wchodzcych w skad naroli znacznie pomnoone i po-

wikszane, z szerokim bonkowatym brzegiem. Muchówka. H. 5779.

Krzemionki, 24. IX. 12. * 145. Rhopalomyia artemmae Bouch.

Ac. kw. Listki okryw znaczni..- wyiiuz n-. z/.ieleniae i p<>-

-ki.
: , :. . .. -

•

"

czalny. H. 5781.

Kr.: Zaduszniki pod witkowizn w Lipnowskiem, zb. A. Zalewski.

* 146. Erioplujidarum spJ

Ac. i pi. li. Pdy wychodzce z któw li*

Heie starsze powydymaue, pozawijane ijrz-^.-im

cienano-purparowo zabarwione. Mszyca. H. 5825. -

Ludwinów, obficie, 22. IX. 12. * 147. Crypttmphu



Hieracium vulgatum Fr.

PI. odyga w dowolnem miejscu, najczciej u nasady,
midzy limi odziomkowymi silnie zgrubiaa, gsto wosami po-

kryta; zgrubienie wielokomorowe, wywoane przez btmkówk.
H. 6165.

PL I. J

pod róyczk lici od

PI. li. BI ikowyeh sabo zgrubiaa, ku górze

zawinita i lekko pomarszczona. Wewntrz zawinicia due. zielo-

nawe mszyce. H. 6173. — Zooc. Pol. n. 50 ex p.

Tatry: Lejowa doi.. 22. VII. 12. * 150. Maeroslphm hieracti Kalt.

PI. . odyga wraz z rozgazieniami ku t> -tanu rozdta
w jedn kulistawo-jajowat, okoo 2 cm w rednicy majc, silnie

odstajco owi - morow. Z powierzchni naroli

wyrastaj zmarniae kwiaty na kr W komorach
naroli 'gsienice blonkówki. H. 6169.

Kr.: Supno w Pockiem. IX. 87, zb. A. Zalewski



RESUME.

Polnische Zoocecidien.

Der Verf. gibt ein nach Pflanzenarten geordnetes (Reihen-

folge nach Houard: L ie des Zoocecidies de

1'Europe et du Bassin Mediterraneenj Verzeichnis von 152 auf

Laubmoosen. Farneii und Blutenpflanzen benbachteten Zoocecidien.

Dieselben wurden groBtenteils vom Verf. selbst, u. zw. in der Um-
gebung von Krakau und in der Tatra, zum Teil aber von A. Za-

lewski in der Uragegend von Lemberg und von F. Berdau,

K. Rouppert. S. Wanie traki und A. Zalewski in verschiedenen Ge-
genden von Konigreich Polen gesammelt. Die von den einzelnen

Cecidiozoen verursachten pathologisehen Umbildungen der Pflan-

zenorgane werden kurz charakterisiert. — Von den angefuhrten
Cecidien wurden 50 Arten ais I. Teil der „Zoocecidia Poloniae



O niektórych rzadszych rolinach niu galicyjskiego

pomocy udzielonej mi przez Zarzd Muzeum im. Uzichszyi-k i.

zajem si w cigu miesicy letnich roku 1911. uraz w cigu

'
'

' , .. ~,
.

'

"
: - '

' ~:l ;. - -

Tomaszowskiego, w dorzeczu Sanu i Bugu. Dokadny obraz szaty

rolinnej tych wielkich i czsto trudno dostpnych obszarów uzy-
ska bdzie mona tylko przez dusz i systematyczn prae

..'
; ' iw ,-.• .-.:.

. ....: '

. .
': .":

:

... . ., -" ... •

geo-botanicznvch Galie vi. pomidzy VA gatunków, którymi si
zajmuj. 3 s aowe i: icsono je *).

Horystyczn pom-ndz K -,,
. - i. t u ,> - . j i \ , .b ./. m. w\h-

ezam formy rolinne w dwu odrbnych grupach. W grupie pierw-
- >-. z.um ;_..-..,. h ik:ei , -\ zr.y;-.:

K i\ San nu r-k z pomidzy których tylko jedna
' '*..-. ...- / ',

.• -., ;•'.'-:
i ; - :..;;- - v, .

. - -
- '•

-

kr r\ eh brak aa Woyniu gali-

cyjskim. W grupie drugiej wym s»wych pod
wzgldem geograficznego rozmieszczenia -ratunków. v

owi Woynia nadbuaskiego.
Fotografie, które dodaj, przedstawiaj niektóre z wymienio-

-,*•:< naturalnych.



A) Kotlina Sandomierska
1. Osiminda regalia L.

Puszcza Sandomierska; powiat mielecki. Torfowisko wyynne
„Gwodziec" w borze sosnowym w Woysawiu. Obok rosn: Dro-

sera rotundifolia. Mnhtiu toer/dta. A.ipfdium Thelyptes, Uanuncu-

liis jlamwirfn. Li/siinachia tthinris. Ledinn pahistn-1
i t. cl. — VII. 1911_

Papro ta wydana zostaa w prof. M. Raciborskiego „Roli-

nach polskich" Nr 417. („Kosmos" 1911, str. 998). „Gwodziee"
jest jedynem dotychczas zimnem mi stanowiskiem tej rzadkiej

w kraju naszym paproci w obrbie dawnej Puszczy Sandomier-

skiej. Oprócz stanowiska w Woysawiu wystpuje Ostuituda jeszcze

tylko w paru mi.-jsc-i-li Pik/czy Niepoomskiej." zreszt* niema

jej w Galicyi. Poniewa torfowisk-, w woysiawskim lesie, gdzie

Osmunda rosa v kilku om* :</.;•. h > _/ mplarzacb, zostao

przez melioracy odwodnione, przeto grozi tutaj tej piknej paproci

zupena zagada W biecym mku - 1912) znalazem ju wiele oka-

zów obumarych, reszta yjca do dzisiaj skupia si nad maym
stawkiem torfowym. Fut..gr iii i T • 11. g. t) przedstawia jeden

z bujniejszych zachowanych do dzi okazów; najwysze dochodziy

!\<n Ina arenarin Rth.

ydmie piaszi

Stanowisk., gal Kochia arenaria w Woli Zarczyckiej. zasu-

guje na szczególniejsz uwag nie tylk dlareg . e jest pierwszem
w Galicyi. ale szczególnie dla swego ssiedztwa z najpikniejszym
i najciekawszym krzewem naszej flory, z Azale pontyjsk 1

;. Nie

jest. — jak sdz. — dzieem przypadku, e Kochia /'trawi wy-
stpuje tutaj wanie w r..vv:nv.v'^vvi.' izaei. Obecno jej stanowi

raczej wan wskazówk dla zrozumienia oderwanego stanowiska
azaei w puszczy sami

"

lin stanowiska

najblisze W / [',
B i W tjskiem. S wic

one towarzysz i wdroway na

nizin Sandomiersk, a przyszy, — jak sdz, —"z pónocnego
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wschodu. / p')ln>.>( iej krawdzi Woynia, gdzie, jaki w ostoi, prze-

trwa musiay ok cs epoki lodowej, kt-rt zawadna zarówno ni-

n, jak i kotlin Polesia. Bieg poprzecznych. n«-
rokich dolin dylu /iainych Tanwi i Wieprza, przerzynajcych wpo-
przek wal Roztocz a i poudniow cz wyyny Lubelskiej, wska-
uje — by moe — drog, któr wtargny / pónocnego wschodu

yraz z formacy \» -ru sosnowego. Przypuszczenie
to popiera fakt eh arakterystycznego rozmieszczeni.-! pum ciekawych
rolin zaelc dnieh (n. p. Drosera intmthdia. Srirpus naliatiis i t. do.

których placówki wschodnie, oderwane od gównego zasigu, le
wanie na tej lim i i wskazuj wyranie szlak cdi wdrówki. Przy-

puci, wice mon
przez Tanew lub Wieprz w dorzecze Bugu i dalej ku wschodowi
pónocn krawd
alnych wdrówek rwlin którdy d--k miy -i- wijeuue- wymiany
gatunków pomidz y Polesiem pohidniowom a Kotlina Sandomiersk.

Ogólnym sw

Europ rodkow )o Krym i Kaukaz. Na p- inoc siga ona rzad-

kiemi stanowiskau i i czy nie rozszerza si dzi, wdrujc na pónoc
z biegiem wiksz\ di rzek? na ni litewski Misk. W Królestwie

jest na Mazowszu kol, Siennicy. Waga 1*29 1 i rzadko nad Wi-

f
sli). dalej jest n x Polesiu, w Rosyi poudniowo-wschodniej i na

Syberyi. Jest wic Kochia arenaa niewtpliwie rolin star, która

"*- '—•" e posiada musiaa znaczny zasig.

« Arctostapliylos Uva ursi Spr.

Puszcza San iomierska. w powiatach: mieleckim, tarnobrze-

skini, niskim i kolbuszowskim: w suchych borach sosnowych.
(Tab. III. 6g. 5).

Arctostaphylo Uva ursi naley do najbardziej charakterysty-

resztkach Pn~ -zy S-. -i mw-ki-j wystpuj"
sporadycznie w caym jei • _ - "i S tu miejsca

szowskiego), w kto rych ta mi '
- «» pojawi* si

teren ^ .

vy«-

któraj badali Hor pó-

nocnego kta Gali Byi, nie zwróci uwagi na t rolin.

Poza Puszcz w Pu-

>**> Ni.-,- i :„>ki i i na ni* ,
' 3 n, w powiatach:

sokalskim, rawskii n. kamioneckim. -i : \>kim. <•' wskim — w,zv -

1 J. Rostafisk



dzie jednak w pojedynczych stanowiskach. Odosobnione od zasigu
niowego stanowiska posiada ta krzewinka take w Karpatach.

4. Drosera intermedia Hay.

Puszcza Sand kra ka torfiasta pod borem sosno-

wym w Majdanie Kolbuszowskim. Ronie w towarzystwie Drostra

tiAniiiUtolia L.

Pikne okazy tej roliny o i jard z.. charakterystycznie, uko-
wato w spodzie wznoszcych >; uch i liciach

odwrotnie-jajowatych, zó: -.u, w ogonek, posiadam

w zielniku ju •><! r. iyK> /.'o. 5 lipca).

Stanowisko w Majdanie Kolbuszowskim jest dla tego nader

rzadkiego u nas gatui ku r..siezki, stanowiskiem skrajnie wscho-

dniem na terytoryum Galicyi. T. Schube *) zalicza go do tych ga-

tunków rolinnych, których granica wschodnia przechodzi przez

lsk. T lini sasig _ oeg 3 sku mniej wicej
rzeka Prosn. W szerokoci Wrocawia linia ta przechodzi w kie-

runek poudniowy, zdajc ku widnicy Poza tym gównym za-

sigiem znaczy Schube na mapce lska kilka odosobnionych od

zasigu gównego stanowisk tej roliny na wschód od Prosny,

z których ostatnie na wschodzie znachodzi si na pón.-wschód od
Pszczyny, niedaleko granicy galicyjskiej (Owicima). Stanowisko
majdaskie przesuwa phcowk wschodnia dla tego gatunku ro-

siczki o 180 kin na wschód li.-zc ,d Osw

i

v ciinai. a zarazem
stanowi cznik dla dalszych, lerwanych od gównego zasigu
stanowisk tej zachodniej roliny, która pod Czernichowem i Ki-

jowem posiada swe ostatuie, wschodnie placówki 2
). Stanowisko

Jastrzbowskiego \> imola Jan .-wem a Bigorajem w Królestwie

Polakiem jest stanowiskiem poredniem pomidzy Majdanem Kol-

buszowskim w Galicyi z jednej, a Czernichowem na Woyniu
1 drugiej strony.

W rzadki.-' .-. vh znachodzi si l)iv-

- ,-n ,.ite-;\ir. - vve i czci Królestwa
i :-k ,._,...

F J

5. Viola uliginosi Bess.

Majdan K^lbuszowski. W mokrej olszynie, pooonej w s-
siedztwie torfowiska wyynnego r

• lit formacj-
14. V. 1912. '



Pikny ten fioek o uderzajco duych kwiatach
pónocno-zachodni, która na wschód siga po Roztocze
Tomaszowskie, osigajc pod Lw
<3ni placówk na ter

nocnej krawdzi Wo
stwierdzajc, analogicznie z gat. I)

florystyczne Kotliny Sandomierski*

6. Seirpus radieans Selik.

Kotlina Sandomierska; brzeiri stawków lecych nad Wis..ka
pomidzy Borow a Lisówkiem. Tworzy samodzielne ibrmacye nad-

VIII. 1912.
y 8

W zachodniej czci Galicyi bv ten aminek zbierany w la-

tach 50-tych przez Berd.ma * Tynieckie K 1... Dbniki. Piekary.
a przez Grzegorzka 3

) w 60-tych < Grabówka.
Gumniska). Wittman*- IS-i-i" p..,lal ir . Take z urawnik pod Lwo-
wem. Data ta wydaje mi <i niepewni tuk z- w/._rl<lu na ogólny
charakter flory lwowskiej, jak r z uwagi na to. e aden z li-

cznych nastpi y Witt ma w rei u i i < k be Lwowa daty

deckich. dosiga ten .. na ' wschód
za siga w Sybery a do Amuru. trzymajc si zwykle biegów
wikszych rzek Xa bszarze Ki <nv[> l'..Lk m b-zi , _r .

>k mi. r -
{

f! Cz.-r eh w Cl t-

yskiemi lc/. >:-; te / i-:
: _r,

/- - i
-

;
. ' /iv te placówki ss

kami prsoddj] _ . . czy t- s pochodzenia
|

*zego, niewiadomo.

W zbiorach Komisyi fiz

Duchackiej (p. Zapaowie?.:

itr botan. Wochenblart l'l. t&:>3. str t:»i

jogr. H, 1868. str. 50.

Tow. nauk. krakowskiego 182*. s:r. 213.

I -72. str. 94.



B) Woy galicyjski.

1. * Salix nigricans Sm.

Powiat sokalski; Poturzyca, na „Kopytoweu". Torfowisko !

zinne o podou wapiennem (margiel kredowy), w t

Sali.r riuerea. auria. purpurta. tosmuriiii/oHa. ^choemi*

Piugiitndn ••figur''-. /' •h.nl.ir,- v. .- f, .,,„ Carolinum i t.

bardzo charakterystycznym wygldzie (Tab. II

fot. 4); trafno oznaczenia potwierdzi 'prof. E. Wooszczak.
Stanowisko .S. iwjrh-au* w Sokalszezynie jest jedynem sta-

nowiskiem tej wierzby pewnie stwierdzonem w Gralicyi. Daty po-

dawane z Tatr J
) okazay si nieprawdziwemi, jak to udowodni

prof. E. Wooszczak obserwaey w naturze i studyami nad obfitym

materyaem. zebranym w Tatrach przez siebie, oraz przez B. Ko-

tul 2
). Berdaua (1860) stanowiska na Babiej Górze nikt nie po-

twierdzi jak prawdziwoci dat Knappa
dla Beskidu Zachodniego 3), ani te daty Herbicha (1859) dla gnia-

zda górskiego Rareu na Bukowinie. Wszystkie te dawne daty na-

ley uwaa* — jak sdz — za mylne. Stanowisko Berdaua

(1859)*) w agiewnikach pod Krakowem dotyczy mogo okazów
uprawianych.

Najblisze stanowiska S. nigricans znajduj si z jednej

strony na Wolyi.m Kiióu i r. i P..li,ii, \Y, i wekiem, z drugiej

strony w Królestwie Polakiem 3
), na lsku, w W. Ks. Poznaskiem^

oraz w Prusach Zachodnich i na Litwie.

Ogólny zasig tej wierzby obejmuje Europ pónocn i rod-
kow (take Apeniny), bez Karpat pónocnych jednak, i Azy pó-
nocn a po Kamczatk. Stanowiska niowe Europy rodkowej, do

których i stanowisko w P.>turzyey naley, stanowi resztki zasigu
dyluwialego tej wierzby.

Dla zrozumienia stosunków geobotanicznych niu _

wany jest brak >. mgira,,,, w pónocnym uku Karpat (zjawia

si ona dopiero w Siedmiogrodzie).

*) F. Berdaa 1. c. str. 513.
,

obszaru Króle" rodromaa 1872, str, 169.1 &"

-Warszawa i Puawy) maga : z czowieka wpn
' ' ie stanowisko Jastrzbowskiego z nad Kamiennej jest niewtplm



Sali\ Lsippoiuiin L

torfowisko „Kopytowie

ciekawem znalezieniu poda w
Melioracye wykonane w ostatnich dziesitkach lat na „Kopytoweo"
zmieniy bardzo pierwotny charakter jego flory, która — wnoszc
ze szcztków jej w stanie dzisiejszym — musiaa by nader cie-

kawa. W r. 1911 udao mi si. po dugiem szukaniu, odnalee
jeden okaz S. Lapponum, ostatni z caych zaroli, które niegdy
wierzba ta miaa tworzy na

Tr

niem hr. Pawa Dzieduszyckie
grocej mu zagady.

-Najblisze stanowisko tej wierzby znajduje si w Królestwie
P< >lskiem pomidzy wsi Krynice a Krasnymbrodem. gdzie odkry
j Jastrzbowski -). W Polsce niowej znamy ten gatunek take

nielicznych stanowisk na Polesiu woyskiem; zreszt jest to

gatunek wysokogórski, rosncy w Tatrach i Karpatach Wschodnich.
Stanowiska wierzby laposkiej na niu polskim uwaa na-

ley za przeytki z epoki lodowej 3
).

em a Zaoca dokonane przez A. Rehmana okoo 1870 r Okazy
zez Rehmana aem w zielniku Prof. Bockiego we Lwów
•'. E. Wolo*/. w Wiednia. Chc

,k •-

S nS mogem Przez wzgld aa liczn inne gatunki pónocne
-wschodniej, « ri Markopoleir

odkry Ja

ki w* Królestw - F lskiem, w Maciejów icach nad Kamienn (J. Kostafiak

sposobnoci dodam jeszcze, .: ictfolia odkryta

ana w Siarkopolu (i opatynie) karowata brzoza, któr poda w spisie

a Betula nana
wedug oryginalnych okaad* *»«• w zielniku

Daieduszyckich we Lwowie, ór Betula b.unnh -chrk



* Achilles salicifolia Bess.

(= A. cartilaginea Led.).

VIII. 1912.

Ciekawy ten gatunek, po raz pierwszy stwierdzony dla flory

Galieyi. obejmuje swym zasigiem Rosy pónocn. Litw, cz
Królestwa Polskiego T

j; na poudniowy zachód siga po Odr (na

lsk wkracza tylko w pónocnej jego czci), w kierunku pou-

dniowo-wschodnim obejmuje Woy, Krym, Kaukaz, Bessarabi,

. : !

Wartoby u nas ledzi wzajemny stosunek zasigów gatun-

ków A. salicifolia i A. Mannica L., jako form systematycznie

bardzo do siebie zblionych, które — jak si zdaje — w wielu

miejscach wykluczaj si nawzajem.

4 Potentilla fallacina Bocki.

Powiat ~ok.Uk -k .-: r <-hv. Sucha halawa na rumoszu
Obok rosn: Mwscari <;ow<j*t.a<. Li,min fiacn.w. Autumis thtctoria

tnchi/s c/trw.au ica, >'. reda i t. d. — VIII. 1912.

Wschodni ten gatunek z grupy P. Rectae znany by dotych-

czas z paru stanowisk Podola galicyjskiego i z okolic Lwowa

Stanowisko w Skomorochaeh rozszerz, d - ihesftfl many zasig tej

roliny take na Woy galicyjski.

5. Hierochloe odorata Wahl. == loreali* Schrad.).

Zaozee. Suche ki i rzadkie zarola ua wapiennej Skace

t glebie bujnej. W ssiedztwie rosn:

A -> : ,
'

., ,
-

i

ssima i t. d. - 22. V. 1912.

»». Hierorhfoe australis Ruem. et Schult.

..niuta. !'«' i-



Stanowiska obydwu powyszych gatunków zasuguj na uwag
gównie ze wzgldu na zgoa róne rodowiska, w których wyst-
puj. Pierwszy gatunek, H. odorata, jest rzadk traw we florze

polskiej, znan z galicyjskie:: . halni wo - wschodniego Podola
i z Bukowiny *) oraz z Królestwa (Mazowsze). Ronie na glebie
w wapno zasobnej, w miejscach otwartych i suchych, czsto na
skaach wapiennych. Drugi pitiuit k. // australi*. znany z Puszczy
Biaowieskiej pod nazw turówki (ubrówki), ronie zawsze na
glebie mniej lub wicej zacienionej, do wilgotnej i piaszczystej.

Stanowisko w Radwacach jest drugiem na terenie galicyjskim

(pierwsze odkry Bocki w Siedliskach pod Raw Rusk). W Kró-
lestwie. W. Ks. Poznaskiem i na Pomorzu nie jest rzadkoci.

7. Crocos Heufteliaiius Herb.

W powiatach: sokalskim, rawskim i kamioneckim. Wilgotne
lasy mieszane na rumoszu kredowym, zoone gównie z gatun-
ków drzew: grab. db. jesion, wiz, olcha, brzoza, osika, oraz z ro-

lin zielnych: [>, ntn \<> , wnio^t, /- , mu ^huCctroides, Paris

quadrifolia, Hepatirn trilolm. <'urtjc 'lni>tata. ' . montana, Fragaria

Na ciekaw t rolin, ju wczesn wiosn, zaraz po ustpie-

kielichami, zwróci uwag ju w latach 60-tyeh ub. w. hr. Wo-
dzimierz Dzieduszycku k okow, z tego czasu po-
chodzce, zn;i Bum im. Dzie-

duszyckich we Lwowie. Stanowisk.-* Crorm Htutfdianus na niu
Woynia galicyjskiego stanowi pónocn granic niowego za-

sigu tej karpackiej roliny. Porozrywan i •..< stanowisk (przez

Krzemieniec 2
) i Podole galicyjskie (pow. borszczowski) czy si

ta pónocna w wach Inich,

gdzie u górnej granicy lasów On ouey do naj-

eharakrerystye ików flory wiosennej. Obszerna ko-
lonia niowa tej roliny w powiata biej Galicyi,

dziki korzystnym warunkom miejs isowana. do-

trze moga tutaj z Karpat tylko w okresie czasu o innym klima-

cie (epoka lodowa), w którym mogy elementy flory karpackiej

odbywa wed si po niu podkarpackim na pó-
noc." Odosobnie* stanowiska I .

• Podolu s
-:: .:•: .:_

•

:'•:•.



Objanienie tablic II i III.

Osmunda regalia L. na torfowiska „Gwodziec* w Woysa<

Azolea pontiea L. w Woli Zarczyckiej pod Leaj
Woli Zarc '

"

Resume.

Uber einige seltenere Pflanzen des galizischen Tieflandes.

Eine sehr wichtige pflanzengeographische Grenze innerhalb

des galizisehen Tieflandes bildet der Hiigelzug Lwów- Tomaszów,
wo die drei westliehen Baumarten: die Buche, die Tanne, sowie

die Fichte ihre ostliche Grenzlinie erreichen. Nun war es interes-

iant, die pflanzengeographischen Unterschiede diesseits und jenseits

der genannten Grenze naher zu betrachten, um auch die feineren

Unterschiede in der Zusammensetzung von Pflanzenformationeo

festzustellen. Ais vorlaufiges Resultat seiner Arbeit. die noch nicht

abgesehlossen ist, wird vom Verf. eine Reihe von besonders cha-

rakteristischen Pflanzenarten besprochen. Die Bespreebung umfasst

A. Pflanzenarten des westliehen Tieflandes (innerhalb der

G-renzen des ehemaligen Sandomirer Urwaldes);
B. Pilanzenarten des nord - - das ais ein

Teil des Wolhynischen Pflanzenbezirkes zu betrachten ist.

In der A-Gruppe werden besprochen:
pu8 radicans, A \edia, Viola uli-

ginosa, Azalea pontiea, E m fiir Galizien!).

In der B-Gruppe: Crocus Ha,. ,<, »/- s , .- L <> •>,-., Wj£
ni«ri<>an< , :ieu f-.r < r'ihzi-n '. . .!.../..„ ...-\ , .,.;., r.eu fur Galizien!),

F-r- .
:

•-..
.•

.
/• :.. :

'

,

- .
.

-
,

.•; ,

'

,
:.',.: ,'-.

Bei naherer Analyse der Verbreining der oben genannten

?:-:;: -:. - - •:
'>.:.,

westliehen Tien.-ind. ur.d ,

:
, u, i. ni . '.. H iMz»'-\eu von Wolhy-

"i-:. .:".:-:.. •. 1.
'•'•.-.. ' L '

'
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vialen WanderstraCen, die den Austausch von Pflanzenarten zwi-
schen diesen zwei so weit voneinander entfernten Gebieten er-

moglichten. Diese Vermutung findet in gewisser Hinsicht Bestati-

gung in der sonderbaren Verbreitung von: Azalea pontica, Kochia
arenaria (ais Begleitpfanze der ersteren), Viola uliginosa, Drosera
intermedia, 30wie manchen anderen Pflanzen, dere vereinzelte

Standorte gerade an der angegebenen Wanderlinie liegen.



Spis motyli
zebranych w powiecie stryjskim

Jul. bar. Brunicki

Spis ten uzupenia poprzednie, prostuje omyki i podaje wszyst-

kie dalsze rodziny a do Mikropterygidów wcznie.
O ile mogem stwier gci spisu IV-ej skreli

Pterophorus Imtlae. gdy po dokadnem zbadaniu dobrze zachowa-

nych, wieo owionych okazów okazao si, e jest to Pter. Car-

phodactylus Hb.. przedtem niewykazany wcale. Tak samo skrelam
Leptidia Sinapis ab. Sartha Ruhl.

Spis niniejszy obejmuje równie wyniki poszukiwa p. Schil-

lego, zwaszcza w 'Strzakowie. Berenicy i Podhorcach, oraz licz-

nych hodowli, jakie ten nadzwyczaj pracowity i sumienny badacz
prowadzi. Nowe gatunki i odmian

y

lnie; wtpliwe
bada i oznacza p. prof. Rebel.

Jak dawniej, oznaczam nowe gatunki i odmiany gw'
sraraem si skontrolowa je, porównywajc z nowemi dostpnemi
mi wydawnictwami pp. Dra Klemensiewicza i Stockla. Nie majc
jednak mon -

. i ;emi spisami, które mogy wyj
w ostatnich czasach, moe daem gwiazdk ju przez kogo innego
dla fauny krajowej wykazanemu motylowi. Takich prawdopodobnie
nowych form wykazuj tu 12; prócz tego znalaz prof. Dr. Rebel
midzy mojemi nieoznaezouemi Xystophorami zupenie, zdaje si,

now, nigdzie nieopisan. Podaj j pod 1. 1135. na razie bez na-

zwiska i pisu. które ukada p. Dr. Rebel.

Jako nowe dla fa . na, Pamene
Fimhrimm. Geh hit i . ?!a, X. Arun~



:>'ó

dinetela, X. sp., Anacampsis Albipalpella, Anchinia iJaphtiella, Scythris

Palustris, Elachista Gleichenella, E. Cinereopuncella, E. Dimicatella,

Incuwaa Trimaculella.

Poniewa moliwe jest, i kogo interesowa bdzie rozdzia
na rodziny i t. d. zdobyczy moich i p. Schillego w powiecie stryj

-

skim, przeto podaj poniej zestawienie systematyczne i jak najdo-

kadniejsze; obejmuje ono rodzaje, gatunki i odmiany, te ostatnie

w dwóch szeregach: aberracyi i drugim waryacyi, cznie z poko-

leniami (generacyami).

Rodzaje Gatunki Odmiany

Nymphalidae:

Erycinidae . . .

8

Endromidae .
.'

12

1

Saturniidae . • . 2

NOCt
Acronyctinae 5

Quadrifinae .

Hypeninae .

Cymatophoridae . i

Geometridae

:

Geometrinae 6

15

Arctiidae:

Lithosiinae .

Zygaenidae:
Zygaeninae .

Cochlididae . . . i

Macroepidopte



Rodzaje Gatunki Odmiany

Endotrichinae
.'

Pyralinae. . .

Hydrocampinae

Orneodidae . . .

Tortcidae

:

Tortricinae .

Conchylin.e

Glyphipterygin
Uouglasiinae

Yponomeutidae

:

Platellidae:

Plutellioae .

Orthotaeliinae

Gelechiidae

:

Gelechiinae .

Blastobasinae

Oecophorinae
Elachistidae :

Seythridinae

Momphinae .

Coleophorinae
Elachistinae

Gracillariidae:

Adelinae .



UZUPENIENIE CZCI I, II, III i IV.

Pieridae.

Pieris Schrk.

5. Brassicae L. (45) gen. vernalis Chariclea Stph. Mniejszy
od zwykego, w lecie latajcego motyla; naroniki skrzyde przed-
nich wicej szare, spód tylnych skrzyde ciemniejszy; stosunkowo
bardzo rzadki. Podhorce, brzeg lasu 6 VI 1912.

Nymphalidae.

Nymphalinae.

Liinenitis F.

14. PopuU L. (136) ab. tf tremulae Esp. P. Goda zowi w le-

sie w otatnikach 8 VII 1912 nieco zlatany okaz. prawie zupenie
typowy.

Araschnia Hb.

24. Levana ab. Porima O. (169 a). P. Schille znalaz w lesie

w Strzakowie cae gniazdo gsienic, z których wylgy si 5—

7

TO 1910 liczne okazy.

Aigymtis F.

31. Euphrosyne L. (208). W r. 1912 znajdyway si czsto
okazy o powikszonych lub nawet czciowo zlanych plamach czar-

nych na powierzchni górnej skrzyde; tworz one niejako formy
przejciowe do ab. mehmotica Spul.

Sphingidae.

Hemaris Dalm.

1021. Scabiosae Z. (774). W otatnikach na ce wród lasu,

na kwiatach ostu. spowitych sieci pajcz, znalazem 24 VI 1911
okaz ju trc pssany, suchy. W Hre-
benowie, na II se nad wsi, do soca wygrzewa-
jcy si. prawie zupeln m 19 VI 1912.



Noctuidae.

Acronyctinae.

Acronycta 0.

158. Strigosa F. ab. Bryophiloides Horm. (1084 a) Podhorce,

przy lampie 21 VI 1909.

160. Psi (1090) ab. Virga Tutt Odmiana odznaczajca si
znacznem zaciemnieniem pasa na zewntrznym brzegu przednich

skrzyde, tu do czsta. Podhorce. przy lampie 20 VII—21 VIII 1911.

Trifinae.

Asjrotis O.

183. Ezclamationis L. (1349) ab. Obsoleta Tutt o plamach na

przednich skrzydach niewyranych. Podhorce, przy lampie 18 VII
1912 w 2 okazach. Mam te dwa okazy zblione cokolwiek do ab.

Eufescens Tutt o bardzo wybitnych liniach i rysunku na skrzydach
przednich, jeden zowiony w Strzakowie przez p. Schillego 13 VII
1911. drugi przeze mnie w Podhorcach przy lampie 20 VII 1912.

Mamestra Hb.

1022. Splmdens Hb. (1463). Podhorce; okaz zowiony przy
lampie 2 VII 1910 oznaczy p. Schille; potwierdzi oznaczenie p.

prof. Rebel. Motyl bardzo rzadki i miejscowo ograniczony.

Hadena Schrk.

Bemista Tr. (1712 a). Podhorce przy

Cueullia Schrk.

1024 L>> hu v R'\,r 2224 W-..' >vane z gsienic znalezio-

nych w VIII 1911 na _ odzie w Pod-
horcach; lgy si 2S IV. -— .' V. -i Vi' \\>V2: . ^nie okaz zo-

lampie w Podhorcach 18 VII 1912.



378. Fontis Thnb. ab. <$ Terricularis Hb. (2804 a). W Hre-
benowie w lasku przy potoku pod Hrebenowcem 16 VI 1912.

Geometridae.

Acidaliinae.

Acidalia Tr.

Larentiinae.

Ortholitlia Hb

1026. Bipunctaria Sehiff. (3174). W Podhorcach przy lampie
19 VIII 1912. Ma nalee do fauny gruntów wapnistych, w bliszej
okolicy tu nie czsto spotykanych, i tem tumacz, i dopiero tego
roku pierwszy okaz zowiem.

'

693. Reticulata Thnbg. (3287). W Tachli tu za leniczówk
na Kiczerkacb, w pobliu potoku zowiem 15 VII 1912 dwa okazy.

Larentia Tr.

1027. Olwata Bkh. (3332'. Tuchla
:

Kiczera, 15 VII 1912.
prawie równoczenie z Ly<iris Htth-ulata.

445. Rivaa Hb. ab. .1/ ita RM. 3436). Strzaków. na ce
pod lasem, bardzo mokrej, 4 VIII 1912. Oznaczy prof. Dr. Rebel.
Forma przejciowa do ab. Maculata i tak do niej zbliona, i we-
dug oznaczenia p. Rebla zupenie do niej naley. Zowi i ma
w zbiorze swym p. Schille.

Tephroeh stia Hb.

1028. Lanata Frr. (1574). Pierwszy okaz wylg si 9 V
1912 w pokoju, gdzie I nastpne zowione przy
lampie 2 VIII. w lesie 9 VI, w lesie otatnickim 10 VI, w Hre-
benowie na Sucbym 18 VI 19 2 \Vszvsrkie -znaczy prof. dr. Rebel.

"

-
•

- :_:;;
1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.



1030. Succenturiata L. v. ? Subfahata Hw. (3600 c). Pod-

horce, przy lampie 25 VI 1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1031. Immundata Z. (3624). Podhorce, ogród, 4 VI 1912;

Dr. Reblowi, który mi uprzejmie oznaczy wszystkie Tephroelystie

i bardzo wiele innych motyli.

Miltoehrista Hb.

i Bign. Bardzo typowy £
VII 1912; aberracya ta

zerwonych na przednich

i typowemi liniami.

5ychidae.

?zion 3 VII w lesie strzakow-

Rebel jako Q tego gatunku.

-

Pyraiidae.

Crambinae.

Platyte> Gn.



1035. Faecellu Z. (641). W Podhorcach przy lampie 18 VII
i 14 VIII 1912 zowione okazy oznaczy prof. Rebel.

Pterophoridae.

Pterophorus Geoffr.

832. Inulae K. (1393) naley skreli, gdy prof. Dr. Rebel
stwierdzi na dobrze utrzymanych okazach, i nie s to Inulae, lecz:

832. Carphodadylus Hb. (1394). Wszystkie daty co do miejsc
i dni znalezienia podane w Spisie IV na str. 159. przy Inulae, od-
nosz si do Carphodactylus. W r. 1912 owiem je kilkakrotnie
okoo pocztku VIII. Podhorce 21 VI (Schille).

1036. Microdactylus Hb. (1397). Podhorce, na brzegu lasu

6 VI, otatniki, w lesie 10 VI 1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.

Tortricidae.

Tortricinae.

Aealla Hb.

848. Ferrugana Tr. var. Selasana HS. (1473 c). Z gsienicy
znalezionej przez p. Schillego w sj b brzozy 22 V
1912 w lesie berenickim wylga si 6 VII 1912. Oznaczy prof.

Dr. Rebel.
*

* 1037. Lorquiniana Dup. v. Atrognana HS. (1481). Ten
nowy dla fauny krajowej gatunek zowi p. Schille przy rcznej
lampie acetylenowej w Strzakowie, nad stawem 6 VII 1912; ozna-

czony na podstawie dzieka Kennela (Tablica VI, fig. 1).

Cacoeeia Hb.

856. Piceana L. (1506). Samic zowi p. Schille w lesie w o-
tatnikach 6 VII 1912.

861. Sorbimia Hb. (1515). W -^mu z gsie-
nic znalezionych w Strzakowie w lesie, "l8 VI 19i2. a mianowicie

d* z Kpy, a "9 z dbu.
863. Costana F. (1520). P. Schille zowi 6 VII 1912 przy

lampie acetylenowej 4 QQ w Strzakowie.



869. Ribeana Hb. v. Cerasana Hb. (1540 a). P. Schille hodo-

wa j z gsienic znajdywanych na liciach najrozmaitszych rolin

w lesie w Strzakowie, i tak na Salix Caprea 3 VI 1911, na Be

tul alba 16 VI i dwa okazy na Cuercus 21 VI 1911.

Tortrix Meyr.

1038. Bifasciana Hb. (1570). Podhorce, u brzegu lasu, nad

bagnistk 16 VI 1912.

duje j czsto

Schille :

1912).

879. Rusticana Tr. (1597). Na ce w Berenicy 7 VI 1912.

Cnephasia Curt.

884. Wahlbomiana L. v. Derwana Lah. (1622 c). P. Schille

znalaz j w lesie strzakowskim w potoku przy lenictwie, 5 VII
1911; oznaczy prof. Dr. Rebel.

Conchylinae.

Condiylis Ld.

1039. Pallidana Z. (1662). Zowion w lesie otatnickim 10 VI
1912 oznaczy prof. Dr. Rebel.

1040. Nona Hw. (1671). W lesie Brzezina w Berenicy, opo-

dal Szkoy rolniczej, zowi p. Schille 24 V 1910. Oznaczy prof-

dr. Rebel.

1041. Kwtl npunnmnu Tr. 1753). Berenica. w lesie 1 VIII 1912.

903. Implicitana Wek. 1771 Berenica. las 25 V 1910: ozna-

czy prof. Dr. Rebel.

£uxanthis Meyr.

* 1042. Futoana FR. (1803). Nowy ten dla fauny krajowej
gatunek zowiem w jednym okazie na ce na Hrebenowcu 19 VI
1912; oznaczony przez p* Schillego; oznaczenie potwierdzi prof-

Dr. Rebel.

Hy>terosia Stph.

909. Inopiana Hw. (1839). W r. 1912 zowiem dwa dalsze

okazy tej zwójki nowej dla fauny krajowej; obydwa przy lampie

w Podhore, Yffl.
J



Olethreutinae.

Oletlireutes Hb.

912. Schreberiana L. (1856). Dwa okazy wychowa p. Schille

z gsienic znalezionych w sprzdzonych liciach czeremchy (Primus
Padus) w lesie strzakowskim; wylgy si 31 V 1912.

920. Prunhtna Hb. v. Prunetkoawi Z. 1873). W gu w Wier-
czanach 7 VI 1912, wraz z bardzo licznymi okazami zwykej formy
gównej. Oznaczy prof. Rebel. Jest ona znacznie bledsza od formy
gównej.

1043. Nigricostana Hw. (1887). Zowi 6 VI 1911 w lesie

strzakowskim p. Schille, oznaczy prof. Dr. Rebel. W zbiorze p.

Schillego.

1044. Palustrana Z. (1910). Przy lampie 10 VII 1912.

1045. Cespitana Hb. (1927). Podhorce, przy lampie. 20 VII
1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.

STcuanoptydia Stph.

1046. Signaana Dgl. (1980). Podhorce, brzeg lasu 16 VI 1912;
Strzaków. las, 16 X 1909 i 23 VI 1911; las Berenica 28 VI 1911;
owi p. Schille.

950. Bufimirana HS (1982). Przy lampie w Podhorcach zo-
wiem 2 VIII 1912 dwa okazy; oznaczy je prof. Dr. Rebel.

(rypsOllOMia Meyr.

957. Incarnana Hw. (2010). Przy dokadnem porównaniu
z okazami wieymi okazao si. e okazy podane w Spisie I\ na

str. 170, jako Incarnana, nale do nastpnej G. Neglectana Dup.
Prawdziwe G. Incarnana mam tylko zowione w ogrodzie podhore-

ckim 1 i 13 VII 1912.

Semasia HS.

963. Aemulana Schlag. (2031). W
VIII 1912 pikny okaz; oznaczy go

lesie berenickir

prof. Rebel.

Not<K-elia Me;JT

1047. Incamatana Hb. (2065). Na
eh Strzakowa i Berenicy z p. Schi
i liciach dzikiej polnej ró"v; z nich
ki, które si wylegy 3 VIII 1912.

ilkTz^Ileifimj
wyhodowa p. S



Epibleina Hb.

974. Subocellana Don. (2118). Prócz wykazanych ju dwóch
okazów, znalazem midzy nieoznaczonymi okazy z nastpujcych
miejsc: Podhorce, brzeg lasu. 31 V, 4—10 VI i909, 4, 12, 17'VI
1912; Skole-Pawów 26 VI 1909; Berenica, las. 24-V 1910; Hre-

benów, na Suchym, 30 V 1910.

1048. Bilunana (Hw. 2128). P. Schille zowi ten gatunek
w lesie w Strzakowie 18 VI 1911.

Grapholltha Hein.

990. Senllana Dup. (2173) naley skreli; okazy do tego

gatunku zaliczone, do uszkodzone, nie dadz si z zupen pe-

wnoci oznaczy. Numer jego otrzymuje:

990. Succedana Froel. (2 171), zowiona w otatnikach w lesie

8 VII 1912. oznaczona przez p Schillego; oznaczenie potwierdzi
prof. Dr. Rebel.

1049. Duplicana Zett. (2204). Podhorce, las. 9 VI 1912.

Pameiie Hb.

* 1050. Fimbriatm Hw. (2225). P. Schille wyhodowa ten ga-

tunek z naroli na dbie, wywoanych przez galasówk Cynips

Gemmae, znalezionych w lesie strzakowskim; z gsienic trzymanych
w ciepym pokoju lgy si motylki 15 II 1909 i 21 II 1911.

Z tych samych naroli uzyskana zostaa równie:
996. p/t, 2 228\ której okazy wylgy si 19 II

1909 i 28 III 1911.
3 J J

1051. Populana F. (2241). Z gsienicy znalezionej w lesie

strzakowskim na Sali* Caprea wylga si p. Schillemu 23 VII.

958. Et : typow zowi p. Schille w le-

sie w Strzakowie 29 V.

larpoeapsa Tr.

1004. Splendana Hb. v. Reaumurana Bein. 2259 a). Okaz
* mpie w Podhorcaoh 14 VIII :j:l; .znaczy prof.

naley do fauny okolic o wiele cieplejszych, may bowiem w owocach kasztana jadalnego; by moe, i gsienica
przybya w takim uw cisowo teraz importowa-
nym i przezimowaa szczliwie w ziemi, w jakiej piwnicy.



Aneylis Hb.

Uncana Hb. (2272). Bereniea, las 4 VI 1912

1053. Naevana Hb. (2281). Podhorce, przy lampie 20 VII 1912
jeden okaz; oznaczy go prof. Rebel.

Dichrorampka Gn.

CZ V.

Glyphipterygidae.

Choreutinae.

Sunaethis Leach.

1055. Pariana Cl. (2315). Posiadam tylko dwa okazy, jeden
zowiony w Podhorcach w lesie, 22 VII 1910, drugi, zdaje si,
wieo wylgy, znaleziony w mchu lenym 25 X 1910, w okresie
nader ciepym i pogodnym.

Fabriciana L. (2318). Nader pospolity

h pokrzywy po lasach; w Podhorcac
p. 17 V i 13 VIII 1910, 4—22 VI i 13 VIII 1906, 19 VIII

szcza w zarolach pokrzywy po lasach;
go n. p. 17 V i 13 VIII 1910. 4—22
1912, w Strzakowie 6 VI i 9 VIII 1910, w Hrebenowie
chym 19 VII, oraz na bardzo mokrej ce u stóp Suchego przy
torze kolei 18 VI 1910. w Libochorze na ysaku 26 VII 1911.
na Magórze 20 VII 1900 ; 25 VII 191 1. na Bukowinkach 24 VII
1911, na Matachowie 15 VII 1912.

Glyphipterygrinae.

Glyphipteryx Hb.

1057. Bergstraesserella F. (2323). W otatnikaeh na czce
lenej wilgotnej' w wzkim parowie 7 VI 1911; w Hrebenowie na
Hrebenowcu 19 VI 1912.

1058. Thrasonella Sc. (2326). W Skolem na Pawiowym 25 VI
1909, w Strzakowie na wilgotnej ce 6 VI 1911 i 6 VI 1912,
w Podhorcach przy lampie 12 VI 1911. w Korostowie w dolinie

Orawy 20 VI 1911.



1059. Forsterella F. (2334). Mam tylko dwa okazy, z ogrodu

Podhorcach 30 V 1909 i z lasu strzakowskiego 28 V 1912.

. Schille zowi trzy okazy w lesie Strzaków 6 i 8 VI.

Douglasiinae.

Tinagma Z.

1060 Perdicellum Z. (2337). Jedyny okaz zowiony w Hrebe-
)wie na Hrebenowcu 31 V 1910.

var. Matutinellum Z. (2337 a). Zowiony w Skolem na Pawo-
ym 26 VI 1909.

Yponomeutidae.
Yponemeutinae.

Latr.

1061. Yigintipunctatus Retz (2356). Jedyny okaz zowiony
przv lampie w Podhorcach 11 VIII 1912.

1062. /V .7 Wcale nierzadki, zwaszcza
przy lampie w Podhorcach 13—23 VII i 11—16 VIII 1906, 27 VII,

30 VIII 1907. 26 VII 1908. w ogrodzie 31 VII 1911, na brzegu
lasu 22 VII 1910. 24 VII i 1 VIII 1912.

1063 Padellus L. (2359\ Posiadam tylko jeden okaz, zowiony

i
r> v Lampie 28 VII 1908.

1064. MalinOkm Z. (2363) W Hrebenowie we wsi na licznych

modych jabonkach widziaem cae masy oprzdów w VI 1910;
z przywiezionego gniazda wylgy mi si motylki 29 VI 1910.

Prócz tego znalazem oprzd w Podhorcach na Emnymus europaea.

z którego ok /.v v..;,-,.; v ^.-- midzy 8 a 10 VII 1911.
106a ( pnty lampie

18 VII 1906, 22 VII 1907, 28 VII 1908. z gsienicy 9 VII 1907;
z gsienicy znalezionej w oprzdz VII 1910. na
jaboni 5 VII 1912.

Swammertlamia Hb.

1067. Heroldella Tr. (2369). W Podhorcach przy lampie
.9 VII 1907.

1068. h/reihi Viii. 2374 W Podhorcach przy lampie czsta,
• '"tir :.«»•. y>- -_; viii i *. • viii iwu. o vn-i2 viii
19 LI: w Hrebenowie na Hrebet -bonie wcale

VI 1910.



Argyresthiinae.

Arsyresthia Hb.

1069. Mendica Hw. (2397). Wychowaem trzy okazy z gsie-
nic ywionych limi wierzb v Saliv' < uprea\ okaz wylg si 12 VI;
zowiem j te w ogrodzie w Podhorcach 21 VI 1909 i 22 VI 1912.

1070. Spinki Ia Z. ,2402i. W Podli,.rcach w lesie owione 7 VIII
1911. na brzegu lasu 18 VIII 1912, w Berenicy w lesie 1 VIII 1912.

1071. Albistria H w. 12403. W Podhorcach w ogrodzie 11 VII
1908, 13 VII 1912. u brzegu lasu 26 VII 1912.

1072. Ephippela F. (2404). W Podhorcach w ogrodzie 6—11
VII 1908. 11 VIII 1912, w lesie i u brzegu lasu 1 VII 1910,
17 VI 1911, 5 VII 1912,

1073. NUidella F. (2405). Podhorce. w szkóce, 2 VII 1908.

1074. Beinella Z. {2414) Li 15 VII 1912.

1075. Fundella F. (2415). Skole, Pawów. 9 VI 1911; Pod-
horce, w lesie 17 VI 1911; Hrebenów, Suchv 18 VI 1912.

1076. Comellu F. (2416). Podhorce. w '..^.dzie 6-21 VIII
1908, 2 VII 1910, w lesie 13 VII 1911 i 5 VII 1912.

1077. Pygmmtlu Hb r24l9,. Pudhorce. w lesie i u brzegów
lasu 17 VI, 22 VI. 6 VII 1912. przy lampie 2> VI 1911; z gsie-
nicy znalezionej na Salix Caprea lga si 30 V 1911, z gsienicy
znalezionej w awocznem nu *alL ? wylga si 9 VI 1811.

1078. Goedaretla L 2420). Bardz czsta w Podhorcach przy
lampie 2u VII 1908. 24 VII. 5 VIII 1909. w lesie 2 VIII 1911,
VII 7 1912. 19 VIII 1912. w Strzakowie na ce 9 VIII 1911,
w Berenicy 12 VIII 1906, w Tuchli na Kiczerze 15 VII 1912.

Przestrze zajta barw zot jest do zmienna, mam m. i. okaz
zowiony w lesie w Podhorcach 1 VIII 1912. prawie zupenie zoty.

1079. Brockeella Hb 2421 W Pudhoreach lO VII 1908.

1080. Andereggiella Dup. (2423). Zowiona w Podhorcach
w ogrodzie 8 VII 1910 i na ce lenej w otatnikach 28 VII
1911; obvdwa okazy ie, oznaczenie potwierdzi
prof. Dr/Rebel.

1081. lUumin. ' Z 2431 W Hrebenowie na Hrebenowcu
19 VI 1912. w Libochorze na Bukowinkach i w Tuchli na Kicze-

rze 15 VII 1912.

Plutellidae.

Plutellinae.

Plutella Schrk.

1082. Porreceila L - -
.-' ,v. w ogrodach

itd. W Podhorcach 31 V 1909, 17—27 V, 5 VI 1911.4 VIII 1912.
Spt w. Kom. Bzyogr. T. XLVII Dzia II. 5



1083. Maml, ,-n., t >* l."urr. 2447 . i' m> lir i ^w-dzie, zwaszcza
w ogrodach; Podhorce 21 VII 1909. 21 VII 1911. przy lampie

5 VII, 10 XI 1907, 30 IX 1907; Berenica 1 VIII 1912, Libo-

chora: Zwór 21 V 1912.

Cerostoma Latz.

1084. Fitela L. (2451). Podhorce, przy lampie 27 VII. 3—23
VIII 1909. w ogrodzie 6 VII 1911: Berenica. las 1 VIII 1912.

1085. Radiatella Don. (2466). Czsta; Podhorce, przv lampie

7 VII 1906, 2 XI 1905. 28 VIII 1911; ka i brzeg lasu. 30 VII
1911. 26 VII 1912, las 30 III 1909, 14 IV 1910; otatniki, ka
w lesie 15 VII 10li; Berenica. ka lena 27 VI 1911, 7VI I 1912.

1086. Parenthesella L. (2467). Podhorce. w lesie 1 VII 1910
i 7 VII 1911. Strzaków, las 16 VII (Schille).

1087. Syhella L. (2471). Mam tylko jeden okaz zowiony
w lesie strzakowskim 16 X 1909 przez" p. Schillego.

1088. Lucelln F. (2472) Jedyny kaz. który posiadam, wy-
chowaem z gsienicy znalezionej w lesie podhoireckim na dbie
szypukowym; wylg si 1 VII 1909.

1089. Asjjtr-n.; L. 247.". Pizy lampie w Podhorcach 10 XI
1907. 20 IV 1908. 24 VII 1909. 29 III 1911. w lesie 22 X 1911.

1090. Nemorella L. (2479j. W Hrebenowie 19 i 20 VII 1910;
równie wychowane z gsienicy znalezionej w awocznem nad
brzegiem potoku i i Loniet • r izem z gsienicami nastpnego ga-

tunku; lgy si 19 VI 1911.
1091. Falce k Hb. 2481 . Mam okazy wychowane z gsienic,

znalezionych w drugiej poowie V aa Ltmic a Xyloste*tn
)
nad po-

tokiem w awocznem; lgy si lo VI lv»10. W nastpnym roku
w tym samvm czasie i z tych - rnnych krza-
ków znowu zebni.Mii z ni r.v: / u . m\ *; m rvle 19 VI 1911.

1092. XylosteUa L. i 2482. . pie 10 VIII
1908; w Korosrowie. « d.dinie But ., .. - VIII 1**10; w Libocho-
rze na ysaku na zrbie na bard. i wyposzyem
26 VII 1911 w:.>,, ii W- k-.u w. /. których zowiem "cztery.

Orthotaeliinae.

Orthotaelia Stpb.

1903. Sp,t t ;nn,-i!,i Ti:i.j,. 24-i ,,vd-. i. mój okaz zowiem
4 Vni 1910 przy lampie w Pod _ . p. schille.

potwierdzi! znaczenie prof. Rebel.



Gelechiidae.

Gelechiinae.

Metzneria Z.

1094. Paucipuncella Z. (2487). Podhoree. przy lampie 14 VII
1906. 22 IX 1909; otatniki. las. 8 VII 1912.

1095. Neuropterella Z (2503). Podhoree, przy lampie 24 VII
1909. 17 VIII 1910, na brzegu lasu 26 VII 1912.

Chelaria Hw.

Bryotropha Hein.

1097. Terrella Hb. (2510). Miejscami pospolita; Podhoree, przy
lampie 28 VI 1908, w ogrodzie 5 VIII 1908. na ce i brzegu lasu
3-10 VI, 1 VII 1910 i t. d.

1098. DecrepideUa HS (2511). Podhoree. przy lampie 28 VII
1907; Hrebenów. w lesie wierkowym. 20 VII 1909.

1099. Sentctilla Z. (2520, Podhoree. w lesie 13 VII 1911,
w ogrodzie 5 VIII 1911, przy lampie 20 VII 1912.— v. Obscurella Hein. (2520 a). Okaz zowiony w Podhorcach
przy lampie 15 VII 1910 oznaczy prof. Dr. Rebel.

Oelechia Z.

1100. Pinguinella Tr. (2538). Podhoree, przv lampie 16 VII 1907.
1101. Nigra Hw. (2539). Podhoree, przy" lampie 20 VII 1910,

30 VII 1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1102. Musr„<t, lin Z. 2.">4! Z gsienic znalezionych w lesie

strzakowskim na Salix Caprea i na dbie uzyska okazy p. Schille
z pierwszych 17 VI. z drugich 22 VI.

1103. RA -
I . Podhoree. przv lampie 6 VII

1906, 21 VII 1909, 13 VII 1911.
1104. Duto dhorce. przv lampie 1 8 VII 1906.

1105. Opp IS -
• . «y lampie nie

rzadka 23—25 V[I 1906. 5—9 VIII 1907. 23 VII 1908. 3 VI,
'-> VIII 1909, 14 VIII 1912: Berezmea. h>. i VIII 1912.

'

1106. PeluU, TY 257- pi .-, przy lampie 27 VIII 1908.
'J rzrgu ia.s;i 20 VII 1910.

1107. L,f>rrm,< \\>. 25sl . Podhoree. brzeg lasu. 25 V lwi L
1108. Gnh „., , Z i'5:'4 Li-> -h r-t las na Graniu. 2o VII

1911, dwa okazv; ..znaczy prof. Dr Rebel.
1109. m . rce, las, 4 EX 1906. 12 VI



1911; ogród, 18 VI 1910, 1 VII 1912; przy lampie 20 VII 1912;
Berenica. las, 9 VIII 1911.

1110. Scalella Se. (2615). Podhorce. w lesie na dbach 9 VI
1912; otatniki. w lesie na dbach 10 VI 1912.

* 1111. Luctuella Hb. (2620). W Hrebenowie, w lesie wier-
kowym 20 VII 1909; oznaczy p. Schille, potwierdzi oznaczenie

prof. Dr. Rebel. Ma by wogóle gatunkiem nader rzadkim.

1112. Obsoletella F. R. (2652). Berenica. las. 3 VI 1911; Pod-

horce, ogród, 22 VI 1912.

1113. Mumlla HS. (2679). W Hoowecku na ce 11 VII 1911.

1114. Halonella HS (2686). Podhorce. w ogrodzie 26 V 1910,

w Hrebenowie na mokrej ce 18 VII 1910.

1115. Hiibneri Hw. (2698). Podhorce. w lesie 13 VII 1911,
1-19 VIII 1912.

1116. Knaggsiella Stt. (2699). Berenica. w lesie 9 VIII 1911.

1117. Maculea Hw. (2750). Berenica. las 9. VIII 1911, 1 VIII
1912; Podhorce. brzeg lasu, 19 VIII 1912; znaczy prof. Dr. Rebel.

* 1118. Tricolorella Hw. (2705). Podhorce, w lesie 5-13 VII,

7 VIII 1911, 26 VII-1 VIII 1912: Berenica, las, 9 VIII 1911:
Tuchla. w Kiczerze 15 VII 1912.

1119. Mannit. t -V 1)^1 i7'>- Podhorce. 1 1-, 22 IV 1911.

1120. .In,n",n„ [>,.•; 2711 . ISu-.l/.., <v..-:a: podhorce, w lesie

21 VII 1906, 12 V 1909. 7 VIII 1911. 25 VII 1912; przy lampie
25 IV. 2 X 1*09: w Strzakowie na ce 9 VIII 1911.

1121. Humeralis Z. (2749i. Podhorce. w j,.koju 12 I 1912.

1122. Praxk dla BI 2752) awoezne. ka 29 V 1909;
Skole, na Pawiowym 20 V 1910;' Hrehenów 29 V 1910, na Hrebe-
nowcu 19 VI 1912; Berenica. las. 3--27 VI 1911. 4 VI 1912;
otatniki. las, 10 VI 1912: kawica Wyna, las. 11 VI 1909:
Podhorce. w ogrodzie 2 VII 1910, w lesie 17 V i 17 VI 1911.

1123. XotaieIIa Hb. 2755 Lukawi.-a Wyzna w lesie 11 VI
1909; Berenica. w lesie 25 V 1910: otatniki. * lesie 12 V 1911;
Podhorce. w 1,-m,- o -9 VI. 7 VII 1912; Koziowa, u brzegów lasu

14 V 1910.

1124. Tpardla Z. .2757). Berenica. w lesie 4 VI 1912;
I prof Dr. Rebel.

1125. si z naroli
galasówki Cynips Gemmut /.• > f

r.-..-t . ' 3 VI 1912: prócz tego

zowiem ]e przv ! n ....- w P. 'ii . rcach 25 VI 1910 i u brzegów
lasu 22 VI 1911.

Acompsia Hb.

1126. Cmt I 271 . Nieczsta; mam j zowion w Pod-
h reaeh w u VII 1905 16 V 1908. 1 VII

1910 i i 2 VIII 1909.



1127. Tt> -

lita Mam j
, Berenicy zowion 2 VIII 1909 i 20 V 1910, z Podhorzec z 5 VI
911 i 1 VII 1912, z Libochory na Bukowinkaeh 19 VII 1909.
Hrebenowa 19 VII 1910 i 19 VI 1912 i t d.

Tachyptilia Hein.

1128. PopulelJa Cl. (2776). Pospolita w lasach i zarolach osi-

kowych, gdzie te w stosownej p rze hitu- znale mona gsie-
niczki. zwykle midzy dwoma listkami, uprzedzonymi pasko na
sobie. W 'Podhorcach przv lampie owiona U VII 1905. 22 27
VII, 13 VIII 1906, 7—12 VIII 1811, 4 VII 1912. W lesie zbie-

raem j w tym samym czasie. Z gsienicy wychowaem 12 VII
1908, 27 VI 1911. Raz znalazem gsienic "w lesie w otatnikach,
gdzie osik nie brak, midzy listkami leszczyny; okaz wylg si
3 VIII 1911. Jako motyl bardzo zmienna co do barwy i rysunku.

1129. Aacella Dup nam jedn zowion przy
lampie w Podhorcach 28 VII 1908. drug z lasu w Berenicy
z 1 VIII 1912.

Xystophora Hein.

* 1130. Lutulentetta Z. (2799;. Mam dwa do zlatane okazy,
które oznaczy p. Schille. zowione w Podhorcach. jeden przv lam-
pie 7 V 1911. drucri na ce 2 VI 1911.

* 1131. A ~ w lesie 3 VI
1909 i w Koroetowie « VIII 1911.

1132. U . przy lampie 3 VIII
1909; Strzaków. w trzcinie na ce 6 VIII 1909.

1133. Atrella Hw. (2820). W V «ih r-.-.-.-h u brzegów lasu

27 VII 1910 i przv lampie 27 VII 1911. oraz 20 VII 1912.
:

r < :
.-. - - :

1909. w Libochorze na Bukowinkaeh 12 VII 1909 i na Maraeho-
wie 15 VII 1912. w Hrebenowie na Hrebenowcu 19 VI 1912. na
Suchym 18 VI 1912. w lesie u tatnika.-h 10 VI i 8 VII 1912.

"U3. Mi eh w lesie 7 VII 1912.

1136. Bruti! h; Ii,-!,..-! i^ ;:;...>.- P ii- -i-.-, przy lampie 20
'i '.

-. - :: -' -

gatunku, poda. ::.-.,- I'.- I)n Lt-bl w _Verhandl. d. Zool.-bo-

tan. Gesellsch. in W er.- I'.'l3 >rr 4>. z.un:t-/.ez uny w róm ov-
mu na kocu niniejszego spisu.



Anaeampsis Hein.

1137. AnthylUdeUa Hb. (2835). W Podhorcach w ogrodzie 17 VI
i 13 VII 1910.

* 1138. Albipalpela HS. (2837). Wiesie w Strzakowie 9 VI 1909.

1139. Yorticella Se. (2841). W Podhorcach w lesie 5 VII 1911.

1140. LigtdeUa Z. (2841) Zdaniem Dra S. Klemensiewicza 1
)

gatunek stanowczo róny od poprzedniego, wbrew twierdzeniu Stau-

dingera i Rebla. Mam j z Podhorzec. zowion na ce 12 VI 1911,

u brzegu lasu 3 VI 1910. w lesie 7 VII 1912; z Skolego na Czu-

dyowie 16 VI 1908. z Hrebenowa na Hrebenoweu 19 VI 1912.

i:

StenoleHiia Meyr

(8§87> W Strza&

1143. SU 2894 a). W Podhor-
cach na ce 7 VIII 1911 i u brzegu lasu 26 VII 1912.

1144. Hermanmlla F. (2896). W Podhorcach 27 V1909.

Braelimia Meyr.

1145. Tamiuella HS. (2911). W Libochorze na ce pod
Magór 20 VII 1909.

1146. G ? .uh reach przy lampie 13 VII

IU7. F< i eh lenych
- • 8 VII 1912.

D-uteromrnia Rbl.

Wek. ,;



tyki licznie midzy 3 a 14 VI 1911; równie owiem je przv
lampie w Podhorcach 27 VII 1909 i 19 VII 1906.

Ypsolophus Z.

1149. Ustulellm F. (2951). W Podhorcach w ogrodzie 21 VI
1909, 17 V 1910, u brzegu lasu 26 V 1912, przy lampie 26 VIII
1911; w lesie strzakowskim 6 VI 1911. w lesie w ukawicy Gór-
nej 11 VI 1909.

1150. Fot Podhorce, przy lampie 5 VI 1909;
w Berenicy w lesie 24 V 1910, 4 okazy.

1151. Juniperellus L. (2957). W ogrodzie przy leniczówce
w Libochorze znalazem w poowie VII 1911 na jaowcu (Junipe-
rus communis) mnóstwo oprzdów jajowatych, charakterystycznych
dla tego motylka; z nich lgy si motylki midzy 27 VII a 7 VIII
1911. Na jaowcu przywiezionym w V 1911 z Orawy by te je-

den taki oprzd, midzy gazkami niebardzo widoczny: z nieco
wylg si okaz 3 VIII 1911.

Blastobasinae.

Endrosis Hb.

1153. Lacteella Schiff. (3051). Pospolita wszdzie; owiem jw Podhorcach przv Lu.. VIII 1907. 28 VII 190$.
31 VII 1909, 4 XI 1910. w ogrodzi,- 13 VII. w lesie 2Q VII 1912;
wychowaem z gsienicy yjcej w hubie (Polyporus), przywiezio-
nej z gór. 1 VII 1909; zowiem w Hrebenowie na Suchym 30 V
1910 i t. d.

Oecophorinae.

EtaBystoma Curt.

Uiininbaehe Z.

1 155. Phryganela Hb. (3132). Podhorce. w lesie

1156. /.,.,•,//„
I- oIo>; Xi.-rz.Kika w Podhorc

o V 1907. 27 IV 1907, 12 V 1909 Q. 16 IV 1912



wychowana ^ wylga

1157. Anella Hb. (3134). W Podhorcaeh przy lampie 24—28
III 1906, 16 IV 1908. w lesie 30 III 1909. Pospolita.

1158. Strhjithma F. [S1S6 . W Podhorcaeh przy lampie 24 III.

16 IV 1906, 30 III 14—18 IV 1909. 29 III 1911, 24 III 1912;

w lesie w Strzakowie 18 IV 1909.

1159. Avellanella Hb. (3136). W lasach nie rzadka; w Pod-

horcaeh na brzozowych pniach 30 III. J4 IV 1909, 29 III 1911,

przy lampie 9 IV 1909.

Episraphia Stph.

1160. SteinkeUneriana Schiff. (3138). Podhorce, las. 2 V 1910,

29 III 1911; Strzaików. las. 18 IV 1909' Q; Skole.

Psecadia Hb.

1161. Pusiella Roemer (3142). Czsta, na niektórych zrbach
nawet pospolita. W Podhorcaeh przv lampie 6 VIII 1905. 15 VII
1904. 4-10 VIII 1904. 6-20 VII 1906. 9 VII 1907. w lesie VII
1908; w Hrebenowie przy lampie w pokoju 18 VII 1910-

1162. Bu--. • V l4.". V di ive. przy lampie 12—26
VIII 1911, 2 VIII 1912.

1163. Fuu F J146 M iscami
i

sp.dita n, p. w Pod-
horcaeh w lesie 26 V 1907, 4—10 VI 1909. 20 V 1911. 22-26
V 1012. przy lampie 8 V 1904. 4 VIII 1906, 16 VIII 1907, 21 VI
1909. 12 VIII L911 W Skolem na Czudylowie 16 VI 1908. na
Pawiowym 20 V 1910, w Hret* : JO V 1910.

1164. I> >
,

.,/--.' W :i!4T. W Podhorcaeh przy lampie

20 VII 1911 i 18-20 VII 1912.

Depre&saria Hw.

1165 f-Ja i \\ 'M V i r mm -iv * lampie 24—27 VII 1909.

1166. A . przv lampie 22 IV
I.'"6. 27 VIII lo.w. i;> ry ;.,,. 2n V PUL -v> IX 1912.

1167. P,-on< ,>//'/ TV .".20:', LV:^a: w Podhorcaeh przy
liinr-i- 2.*. IV I9">. i.: VII 1*11. 12-17 IV 1911. 20 VII 1912.

w lesie 23 IV 19 ii. w . 27 KII 1910. w Be-

reniev -.v lesie 15 IV 1910.

i 168. Lr _ - - .•/.'. ;,:nni 1 -24HI 1 V«
•
'>



.69. Carduella Hb. (3209). Libochora. Zwór 21 V 1912; 1

las, 4 VI 1912; oznaczy prof. Dr. Rebel, poniewa jedn
lie s zupenie wiee, przeto oznaczenie nie jest absoluti

18 IV 1909, 3 IV 1911, w lesie 5 V 1907. Z" gsienicy znalezionej
na ozinie (Salix vitellina) lgy si okazy midzy 6 a 30 VIII 1910.

1171. Alsi 826 . W Podhorcach przy lampie
25 IV 1909.

1172. Conterminella Z. (3230). Podhorce, przy lampie 30 VII
1908, 8 VII 1910. 18 VII 1912. *ranyoh na Sa-
lto viminalis lgy si motylki 1 VII 1909. 25 VI 1910. 5 VII 1912.

1173. ImpureUa Tr. (323U W Podhorcaeh przy lampie 11 V
1910, w Bereniey w lesie 25 V 1910.

1174. A, pospolitsza w tvm rodzaju w Pod-
horcaeh przy lampie 6 VI -27 VII. 8 X 1907. "3 IX 1908, 9—25
IV 1909, 9—22 X 1909. 21 VIII 1910. 1 IV 1911 23 IV 1912.

1 X 1912. W ogrodzie w próchnie liczne okazy 27 XII 1910.
Tuchla, Melnyczne. 18 V 1912.

1175. Selim Hein. (3253 . Podhorce, przy lampie 7 VIII 1909;
oznaczy p. Schille. :/ i prof. Dr. Rebel.

1176. PhnpineUoi Z. 3264). Libochora, na Zworze 21 V 1912;
-znaczy prof. Dr Rebel.

1177. Olerella Z 32S7 P-j i. rce. las 23 IV 1911, przy lam-
pie 22 IV 1911.

MS.AM • e8Vini911.
1179. Nerwom Hw. 3306 f przy lampie

1 IV 1907. 6 VI 1907. 12 VII 1906. 14 V 1907. 24 IV. 9 X
1909, 4 IV, 9 VII 1910. 3 IV 1911, 23 IV 1912. W pokoju 2 I

1911, 30 I 1912. w lesie 23-24 IV HUl: w Strzakowie w lesie

23 VIII 1911.

Anchinia Hb.

* 1180. Daphnela Hb. 3315). Pierwsze okazy zowiem w Tu-
chli w Kiczerz. 24 VII UH ! Lii oh : . i L -ku 2 > VII
1911. Nastpnie znalazem w Tuehli na zrbach V 1912 na Dphm
Mtzcrium kilka gsienic; z nich wv;-':\ >:•: i

r ylki 15 i 20 VI
1912; wreszcie w Hre" - na Suchym znalazem
na Daphm lg si motyl
1 VII 1912 ( T ,>

r
,• /r, • !

.". VII i:-l2 . h-ahn, w zr-
bach w Libochorze byy nakute.

1181. (,-mm'». .-•. .i',U». p. Schille znalaz w >rr/ak wip
w lesie na />,/ y V 1 2 k-ik i i .-

. h !..--: v sic mo-
tylki 16-18 VI 1912.
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Hypercallia Stph.

1182. Citrinalis Sc. (3322). Hrebenów. na Suchym, na czce
lenej 19 VII 1910; w Podhorcach przv lampie 13 VII 1911;

v, [ibochorze na Groniu na ce 25 VII 1911; w Hoowecku na

ce 11 VII 1911. w otatnikach na ce lenej 8 VII 1912.

Harpella Sehrk.

1183. Forfieella Sc. (3329). W Berenicy w lesie 4 VII 1906r

w Podhorcach 2 VIII, w ogrodzie 8 VIII, w Strzakowie w lesie

30 VI, 6 i 16 VII 1912.

Borkhaiisenia Hb.

1184. Tindella Hb. (3340). Podborce. przy lampie 1 VI 1908,

10 VIII 1910. w lesie 25 V 1911, 6—9 VI 1912; Berenica, las

5 VI 1910, 3 VI 1911, 4 VI 1912; Skole. Pawów 9 VI 1911.

1185. Unitelh Hb. 334U Pudhorce, w trawach w lesie 14 VII

1906, 7 VII 1912. na brzegu lasu 22 VII 1910; Berenica, las,

2 VIII 1910.

1186. Flavifrontella Hb. (3350. Berenica. las, 2 VI 1909;
Strzaków 23 V 1910; Hrebenów, brzeg lasu 18 VII 1910; na

Hrebenoweu IV) VI L912; L-'b ehora, na Magórze 25 VII 1911.

1187. Stipella L (3364). Hrebenów, na Hrebenoweu 18 VI
1912; oznaczv prof. Dr. Rebel.

1188. hmlelht Hb 3307,. Skole, Czudyów 16 VI 1908;

Pawów 9 VI » lesie 25 VII I911 r

na Kindracie 15 VII 1912. w Hrebenowie 1 VI 1910. aa Suchvm
18 VI 1912

1189. dnu >: Z 33i)i. -•/..k.Vw. w lesie 3 VI 1909.

1190. Minut.!' * L 33-2. i' <ii -r.-e. . r/\ lan.pe 31 V 1906,

29 VI 1912, u brzegu lasu 10 VI 1909, 8 VI 1910. 1 VI 1912;
z nrsienicY znalezionej :. .. ,u.- motyl 5 VII 1911-

119L Schwi?.,: • L 33';4 W b->i e w Berenicy na pniu

dbu 4 VI, w Pódl reaeh w _. wej 8 VI 1912.

', • - _'...:;

1907. 19 VII 1908. 6 VIII 912. w grodzie a VII 1909. 7 VII
1909: w lesie w otatnikach 8 VII 1912.

Elachistidae.

Scythridinae.

Sdireekensteinia Hb.

1 193. F- *al elFEh. 34' O W Hrebenowie na Suchym 30 V 1910.



1194. Mi 17 VI 1910
6 VII 1911, u brzegu lasu 1 VII 1910, 6 VII 1911; ex L znalezio-
nej na Aegopodium podagraria w lesie strzakowskim 5 i 6 VI
(Schille).

Seytkrls Hb.

1195. Obscwella Sc. (3419). W Hrebenowie na Suchvm 19
VII 1910.

* 1196. Palnstris Z. 3474:. W Strzakowie na mokrej ee
pod lasem 6 VI 1911, w Podhorcach przy lampie 25 VI 1911;
oznaczy prof. Rebel.

1197. LamineUa ES. (3477). Podhorce, w lesie 4 VI 1908,
przy lampie 25 VI 1911; w otatnikach w lesie 24 VI 1911.

1198. (Juspnldh.t Schirf :;4^7 W Lutatnikach w lesie na
kach suchych wrzos. w dzie i wieczorem
24 VI 1911. W Skolem na Czudyowie na podobnych kach 16 VI
1908. na Pawiowym 25 VI 1909.

1199. Noricella Z (3522). W Hrebenowie na Suchym na sta-

rym pniu kilka sztuk 19 VII 1910. Na tym samym zrbie w VI
1912 znajdowaem masami sprzdzone wierzchokowe licie pdów
pilo hu,): z nich wylgi . si kilka sztuk 17 VII 1912.

Momphinae.

Catapleetica Wlsghm.

1201. Druryella Z. (3559). W Podhorcach przy lampie 12 VI
1911 zupenie wiey okaz.

Batrachedra Stt.

1202. Praeangusta Hw. (3560). Podhorce, przv lampie 10
Vm 1908.

1203. Pi* | . Podhorce, w lesie 14 V, w ogro-
dzie 11 VII 1908. 12 VII 1911.

Stnthiiiopoda Stt

1204. Pedtlla L. (B565). W Podhorcach przy lampie 20 VII 1912.
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Cyphophora HS.

1205. Idaei Z. (3569). W Korostowie w dolinie Orawy 20 VI
1911, w Skolem na Pawiowym 9 VI 1911, w Hrebenowie na Su-

chym 18 VI 1912 cztery okazy.

Blastodaena Wek

1206. Hellerella Dup. (3573). W Podhorcach przy lampie

19 VH 1908.

1207. Ehamnklla Z (3575). Podhorce, u brzegu lasu 14 VIII 1911.

Momplia Hb.

1108. Conturbatella Hb. (3576). W Hrebenowie na mokrej

ce 18 VII 1910.

1109. fropmguella Stt (3578 W Hrebenowie w lesie wier-
kowym 20 VII 1909. na Suchym 19 VII 1910; w Podhorcach
u brzegu lasu 26 VII ' 1912.

1210. Lacteella Stpb. (3579). W lesie w Berenicy 12 VH 1906.

w Podhorcach u brzegu lasu 26 VII 1912.
1211. /' W domu w Podhorcach 3 HI

1909, przy lampie 25 VI 1911.
1212. Sulhi^r- ; ,, Hu-. :,:^2i. Podhorce, w ogrodzie w próch-

nie 4 VH 1911.

1213. Fuhescens Hw. (3586). Podhorce. w lesie 22 IV 1911;
oznaczy p. Schille. stwierdzi oznaczenie prof. Dr. Rebel.

Psacapkora HS.

1214. SchrancMla Hb. (3598). Wiesie w Strzakowie 6 VIII
1908, na Magórze w Libochorze 25 VII 1911

Coleophorinae.

Asyehna Stt.

; oznaczy Dr

1215.

. >rrz ilkowie 23 V
Dup. (3629). Podhorce, w ogrodzie 7 V

i 12 V po jednym okazie (Schille).

Coleophora Hb.

1216. Lardla
liczne woi

'

:. .;.
^ , :

W Podhorcach znajduj
lenicami na modrzewiu, i to zarówno i

< m (Larix europwa i L. Uptolepis):

a 31 V. Zowiem te okaz w ogrodzi



Kindracie na ce
._ „ VII 1911 (Schille).

Limosipennella Dup. (3641). W Podhorcach psa
10 VI 1910; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1219. OUvacella Stt. (3645). W Podhorcach w ogrodzie 14 VII
1911, w lesie 1 VIII 1912, 22 VI 1912; oznaczy p. Schille, po-
twierdzi oznaczenie prof Dr. Rebel.

1220. Comuta Stt. 3647 W Podhorcach przy lampie 25 VI
1911, w ogrodzie 7 VII 1912.

1221 Gryphipennella Bouche (3648). Podhorce. w lesie 20 VI
1909, u brzegu lasu 4 V 1910; w Korostowie w dolinie Orawy
20 VI 1911.

1222. Orbitella Z. (3652). W Podhorcach w ogrodzie 23 VII
1909. w Hrebenowie na Suchym 30 V 1910.

* 1223. \lnt»lt teh, Z. 3654 W Strzakowie w lesie 15 V
1909. 7 V 1910, w Podhorcach w ogrodzie 12 V 1912.

1224. Bmderdla K U rey lampie 20 VII 1912.

1225. Fnscedinella Z. (3663). W Podhorcach w ogrodzie 21
VII 1911.

1226. Nujrkella Stph. (3664). Podhorce. w sadach i w szkóce;
woreczki nieraz bardzo liczne na liciach jaboni w V i VI; mo-
tylki legn si 27 VII 1909. 25-28 VI 1911. Przv lampie w Pod-
horcach 20 VII 1912. u brzegu lasu 26 VII 1912:

1227. Aheutlht Hein 3667 i dl .re . przv lampie 26 V 1911;
w Wien-zanu-h w h-u 22 VII 1911.

1228 Albitartella Z. 3672 . W Podhorcach w ogrodzie 17 VI
1919. w Hrebenowie na Hrebenowcu i 9 VI 1912

1229. Anl0 ,ovnnueila Koli. 3674- W Podhorcach przy lam-
pie 3 VI 1909. 26 VII - 2 IX IH". 20 VII 1912. w ogrodzie 29 VII
1910. w Strzakowie na ce 6 VI 19:2.

1230. I : .ii. rcach « le»ie 4 VI. na lace

2 VI 1911. P iv.v lannre 2 VIII 1912.

1231. Deam-iihlht Z 3679 . 24 VI 1911.

1232 LirSU, Z .l.i-.. L '-:. k = '..-r w^*\ 15 VII 1911.

1233 f •;.- (378 P -'horcach 16
VH 1909.

1234. Pi kunpie 6. 12,

28 vn



1911; Skole. na Pawiowym 9 VI 1911; Berenica, las 3 VI 1911.

1 VIII 1912; otatniki. las 12 V 1911; Podhorce, w ogrodzie 5 VIII
1911. przy lampie 18 VII 1912; Strzaków, ka, 6 VI 1911.

Elachistinae.

Elachista Tr.

1239. Cuadrella Hb. (3921). Nie rzadka; w ukawicy Górnej
w lesie 11 VI 1909, w Podhorcach w lesie 26 IV 1909, w Hre-

benowie na mokrej ce pod lasem 18 VII 1910, na Suchym 18 VI
1912, na Hrebenowcu 19 VI 1912. w Libochorze na Matachowie
15 VII 1912.

1240. Ma (927). W Podhorcach u brzegów
lasu 23 VII 1910.

* 1241. Ghirhmtlh F. .3929 . W Prnio v w lesie 3 VI 1911.

1242. Albifronella Hb. (3932). Hrebenów. na Hrebenowcu
31 V 1910: otatniki. w lesie 10 VI 1912; Podhorce. w ogrodzie

22 VI 1912.
* 1243 Cinereopuncella Hw. (3935). Podhorce. przv lampie

27 VI 1009: Berenica. w lesie 25 V 1910; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1244. Luticom Ha Z. 3936 . Podhorce, przy lampie 10 VII
IV) 12: , lZnaczv prof. Dr. Rebel

1245. MonOeola Wek. (3942). Podhorce. przv lampie 3 VIII
1909; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1246. Perph.rd/o Srr. 3946 . Kruszenica. laka nad brzegiem
rzeki Stryja 24 V 1909; Podhorce. w ogrodzie 26 V 1909, na
brze-u lasu 4 VI 1909 przy lampie 10 VI 1910.

1247 > (49). Podhorce. ogród 7 VII 1910.

L248. \ l atniki, las 12 V 1909; Pod-
27 V. 26 VI 1909; las w Strzakowie 9 VIII 1909.

1249 ExacUla HS. (3954). Podhorce, ogród 12 VI; Strzaków,

1250 Himilis Z. (3966). Podhorce, przy lampie 8 VIII 1911.

1251 / '-
, . Y-> : \>.u\\>

.
[' .la .") VII 1912.

1252. Bifasnelhi Tr. .7.(74, Hrebenów. na Hrebenowcu 19 VI
1912; Libochor. na Matachowym. 15 VII 1912 do licznie; na

i siadaj na rozmaitych i

* 1253 ' rh. d. Zool.-bot. Ges. LIH p. 100).

• - -; '.

- ..:. ":' ;. ;.

1254. M . mokra ka pod lasem

:.>12 J\
1255. ea, las; Podhorce. las 1

VHI 1912; oznaczy pr-f. Dr. Rebel
—r

ia Hb. 4i H3. P.„Ih rce. na ce 2 VI 1911,



5 VI 1911; Skole, na Dobrzanach, Jaki lene. 15 V
szy prof. Dr. Rebel.

Rudectela Stt. (4010). Kruszelnica, brzeg rzeki Stryja

Scirtopoda Wek.

1259. SaUatricella F. (4037). Podhorce, przy lampie 11 V 1910.

Gracilariidae.

Gracilariinae.

Gracilaria Z.

1260. Alchimiella Sc. (4040). W lasach dbowych nierzadka;
w Podhorcach przy lampie 3 VIII 1906. 7 VIII 1908. 4 VIII 1910.
12 VI 1911, w ogrodzie 26 V 1910, 10 V 1911, u brzegu lasu

23—25 V 1910. w Berenicy w Lesie 3 VI 1911. w otatnikach
12 V 1911.

1261. Stigmatella F. (4044). Czsta; nieraz w pokoju w zimie
do lampy nadlatuje, zimujc po ktach. Podhorce. przy lampie
10—22 IX. 15 X 1906, 10 X 1907. 13 XII 1907, w pokoju 11 IX,
2 X 1909. 16 X 1910, 20 VII 1912.

1262. Falconipennella Hb. (4050). Podhorce. w lesie 22 IV,
22 X, w ogrodzie 20—22 IV. przv lampie 8 X 1909, 22 VIII
1911, u brzegu lasu 15 V 1912. w szkóce 7 XI 1909.

1263. Oneratella Z. (4051). Podhorce. w lesie 22 X 1911.

1264. Populetorum Z. (4054i. Podhorce. przy lampie 4 VIII 1910.

1265. Elongella L. (4056). Podhorce. przy lampie 19 X 1906.
na brzegu lasu 8 V. w lesie 5 V 1912; awoczne. na ce 29 V
1909; Hreben.'\v. na Suchym 30 V 1910; Skole. pod Korczanka
5 V 1911. w lesie 13 V 1912; Libochora, na Bukowinkach H J V
1912. Z gsienic'.' z- 5 VII 1912.

1266. Bniipc,,,. ' Hb 4"ó> . P i -a . przy lampie 1 IX 1907.

1267. TringipennellaZ. 4059 c 27 V 1911.

1268. %ri •-_• lara 1" VI L908;
z gsienic znalezionych w ogrodzie w Podhor-
cach loirh . . 2 a 18 VII 1908; w Podhorcach
23 V 1909. w ogrodzie 5 VIII 1909. z gsienic znalezionych na
jesionach / Fraxinus exceldor) w P '

1 VII 1912:
w Podhorcach na brzegu lasu 28 V—19 VIII. w lesie 3 VL przy
lanij 7 VI 1912.

: -'
/ .-: - ^ •

-.:
— ab. & gen. aest. Q ... dh r- t- 5 Viii I o .

.



1270. Aun - 71). Podhorce, w ogrodzie 17 VIII

1910, w lesie 12 VII 1906.

1271. Hofmanniella Schleieh. (4077). W lesie strzakowskim
7 V 1912 zowi p. Schille.

Corisemm Z.

1272. BrongniardeUum F. i -4082). Podhorce, przy lampie 19 X
1906, 16 XI 1909, w pokoju 27 XII 1911; z gsienicy yjcej
w liciach dbu w minach powierzchownych, do pcherza podo-

bnych, atwy do wychowania; okazy lgy mi si 14 IV, 26 VII,

13 VIII 1910. Jeeli masowo wystpuje, moe szkody wyrzdza
w szkókach i modnikach dbowych.

Ornix Z.

1273. Guttea Hw. (4086). Podhorce, w ogrodzie 20 V 1909;

18 V 1910. w lesie berenickim 24 V 1910.

1274. InsperateUa Nick. (4089). Z gsienicy, yjcej moe na

jaowcu, okaz wylg si, po przezimowaniu, 13 IV 1910.
1275. <\<q.u "Fiv "4>"Jm Podhorce, u brzegu lasu 15 V 1912.

1276. Ar,!';, > ,, Stt 4i>9s. Z gsienicy znalezionej na Co-

r-this AoelinHa 16 VII 1909; w Podhorcach w szkóce 16 V, u brzegu
lasu 4 V 1910. w lesie 29 TV 3 \Al: w FJereniey w lesie 3 VI 1912.

1277. Ftmtima a Z. 4099 Podhorce i Berenica; dwa okazy
zowione w lesie 1 VIII 1912.

1278. Scotieella Stt. (4101). Podhorce, w ogrodzie 30 IV 1911-

Lithocolletinae.

Lithocolletis.

1279. Rohoria Z. (4108). Z gasi
m- m..tvlki 16 VII 1910 i 18 V
12 V 1911.

1280. Amt/oMla Dup, i4H>9,. Z jasienie znalezionych i

k - iQ VH 1906 i 20 IV 1 HO,
' '

;
20 i 25 IV 1 .[,,; A ;• ,ih (1 , ( h ..v k, <? 2 V 1910, 2l

yjcv

r : : 5

I. 11 VIII

onej na dbie U-?b sie kaz\ i
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1283. Tenella Z. (4116). Podhorce, w lesie 2 V 1910. w ogro-
dzie i na brzegu lasu 19 V 1911; z gsienicy znalezionej na grabie
wylg si okaz 18 III 1912. p.. przezimowaniu.

1284. Alnklla Z (4118). Podhorce, w lesie 5 V, na brzegu
lasu 15 V 1912.

1285. Strigulatella Z. (4120). W Podhorcach, w lesie olcho-
wym (Alnus incam niema tu wcale, najblisze s w Berenicy)
2 V 1910; Skole, na Pawiowym 20 V 1910.

1286 Lautella Z. :4122 . Z irnsieuicy znalezionej na dbie
wylga si 21 VII 1906.

1287. Ulmifoliella Hb. (4125). Podhorce, w lesie 10 V 1909,
w ogrodzie 29 VI 1910; z gsienicy na dbie (?!) 20 IV 1910.

1288. Dubitella HS. 14136 . i', dli ree. u brzegu lasu 4 V 1910.

1289. LydonieJla F. <41.40i. Podli. .nv. u brzegu lasu 4 V 1910.

1290. SpucoUlla Z (4142). Podhorce, w ogrodzie 26 V 1909.

1291. Wancardella F. 4144) Podhorce. w ogrodzie 14 VIII
1908, 10 V 1911.

1292. Faginella Z. (4149). Podhorce. w ogrodzie 20 V 1909,
30 IV 1911, w lesie i na br/.e-u Iumi 29 IV 1911. 15 V, 1 VIII
1912. Berenica. las 1 VIII 1912; Hrebenów, na Suchym 18 VI
1912; Korostów. dolina Butywli 8 VHI 1910.

1293. Carpinicoldla Stt. (4151). Wychowane z gsienic yj-
cych na grabie lgy si 2, 6, 11. 2 II 1909; licie byy zebrane
w ogrodzie w Podhorcach; teraz tego gatunku nie spotykam.

1294. <>«,- )T,h,n„ Z 4164) Podhorce. przy lampie 27 VIII

1908, u brzegu lasu 4 V 1910, w ogrodzie 30 IV 1911; z gsie-
nicy wylg si okaz 10 IV 1910.

1295. Bek 19 VII 1906.

1296. V iborce 27 V* 1906, w lesie 13 VI
1907, u brzegu lasu 15 V 1912.

1297. Froelichiella Z. (4187). Strzaków, w lesie 12 VIII 1909;

Podhorce. w lesie olchowym 2—21 V 1910.

1298. Kem, !,/ V U 1.'".. W Podhorcach, bez daty, zdaje

si okoo poowy V 1910.

Tischeria Z

1299 Complanella Hb. (4209). Podhorce, w lesie 17 VI, w ogro-

^-. ';/;• •:•;.. ' "";
- - - '

- " :

•

dych dbach w szkóce] m r>. ki b- -i midzy - a 17 VI 1910;

teraz ju gsieuic nie spotykam, cho w r. 1909 i 1910 byy nader

liczne; zdaje si. .e r ^a ma.-z; -. na liciach dbowych, masowo

i im odywianie si.



Lyonetiidae.
Lyonetiinae.

Lyonetia Hb.

ale motylków nie posiadam.

Phyllocnistinae.

Phyllocnistis Z.

1301. Suffusella Z. (4224). Podhorce, w szkóce 16 VII 1909,

17 VIII, w lesie 23 VII. 30 X 1910. 26 VII 1912.

1302. Stu rce, w lesie 20 VI 1908. w ogro-

dzie 8 IX 1909, 20 IV 1911, przy lampie 6 VIII 1912.

Cemiostoma Z.

1303. Susinella HS. (4227). Podhorce, w lesie 1 VIII 1912.

Biieoulatrix Z.

1304. Thoracella Tbnbg. (4238). Podhorce, w pokojach domu
15 V 1908. 14 II 1909. 13 II 1911. Strzaków, las 18 VI 1911.

Z gsienicy yjcej w narolach g i mae, po przy-

m rozwoju 15 III

1305. G<h>, :>i.n Z. 42:.9 Hrebenów, na Hrebenowcu 18 VI
1912; oznaczy prof. Dr. Rebel.

1306. Ulnnii., Z. 4241 . P -ih r.v. nrzv lampie 6 VIII 1912.
- v. ? > v,lh, Sn 4241 h Z ganicy na dbie 5 V

1910; z gsienic w nar.-., .. , ,i,b'\\k ' ,/•<.- innmae lgy 8^
okazy, po przyspiesz- mm r z w. ;i .

>:, fll'l910 i 19 III 1911.

1307. E ... w lesie 4 VI 1912.

1308. /•"
• 10 VI 1912;

1311. S ] , lasu 20 VI
1908, 18 V I. o-.. .;-, V '...:. • _.- ,.-,, > L>7 VII liHO: ota-
tniki, w lesie I T 1912; SkoL na Pawiowym 9 VI 1911; Hre-
benów, na Suchym 18 VI 1912.

1312. L,,j Z 42*2 P 4h rc-. w „zkóee 16 VII



Nepticulidae.

\epticula Z.

1313. Pomella Vaughan (4289). Miny, znalezione na jaboni
w Strzakowie i Pedhorcach, oznaczy prof. Rebel tak samo jak
i miny nastpujcych trzech gatunków.

1314. Ruficapitella Hw. (4294). Miny na dbie Cuercus pe-
duncuata.

1315. Malella Stt. (4378) Miny na jaboni.

1316. Floslactella Hw. (4390)." Miny na leszczynie (Corylus
avellana).

1317. Argyropeza Z. (4490). W Koziowej a brzegu lasu

14 V 1910.

Talaeporiidae.

Talaeporia Hb.

1318. Tubulosa Retz. (4423). W lesie w Podhorcach znajduj
nieraz woreczki na pniach osik (Populus tremula) w V; z nich
lgy si motylki 9 VI i 7 VII 1908; w Jamelnicy nad brzegiem
rzeki Stryj zowiem okaz 13 V 1910.

1319. Triquetrella F (4439) W Tuchli znalazem na dawno
nadwglonym pniaku 15 VII 19 12 woreczek, który prof. Dr. Rebel
oznaczy jak- - iaj prawdopodobniej tego

gatunku.

Tineidae.

Ochsenheimeriinae.

Ockseiiheimeria Hb.

1320. FaceukOa F. R. 4472). W Strzakowie na cianie le-

niczówki znajdowa p. Sebille ten gatunek wielokrotni-. 27—2*
VII 1910. W Podhorcach przy la -•'• VL 2v> VII

1911, w ogrodzie 16 VI, 11 VII 1910.

Acroepiinae.

Acrolepia Curt.

1321. Cariosella Tr. (4475 . P dh rce. w ogrodzie 4 VI 1910.



* 1322. Assectella Z. (4480). W Podhorcach przy lampie 17 VI
1907 i w szkóce na kwiatach zimotrwaych astrów jesiennych

bardzo liczne okazy 6 XI 1910
1323. Pygmaeana Hw. (4484). Podhorce. w pokoju 17 X 1910,

2 XII 1910. przy lampie 19 X 1909. 30 X 1910.

1324. Granitella Tr. (4486). Skole, w lesie 13 V 1912. dwa
okazy oznaczone przez prof. Dra Rebla.

Roeslerstammia Z.

1325. Erxlebella F. (4490). Podhorce. na ce 7 V 1906. w le-

sie 22 VI 1906. 26 V 1907, przy lampie 15 V, 6 VI. 5 VIII 1907,

19 VII. 7 VIII 1908; wogóle nie rzadka.

1326. Pronubella Schiff. (4491). Podhorce, w lesie 26 V 1907;

Strzalków, w lesie 7 V 1910.

Lypusinae.

Lypusa Z.

1327. MaurtUa F. (4495) Skole. na Czudyowie 10 VI 1908;
na Dobrzanach, na ce Li oy z wierka 15 V 1911;
Hrebenów, na Hrebenowcu 31 V 1910; Berenica 4 VI 1912.

Teichobiinae.

TeiehoMa HS.

1328. Verhuellella Stt. (4496.. Berenica. w lesie 5 VIII 1910.

Tineinae.

Diplodoma Z.

1329. Maryi, p,ut trll.j Stph. (4499). Podhorce, u brzegu lasu

1330. ,-, lampie 12 VII 1901
23 VIII 1909. 2— 17 M: w lesie 12 VI 1911
w Berenicv w lesie 3 VI 1911; w Hrebenowie u brzegu asi
18 VII 1910.



1333. M . Podhorce, przy lampie 14 VIII
1905, 14 VIII 1906, 6 VI, 4 VIII. 26 IX 1907. 21—27 VIII 1908,
13 VII 1911, 2—8 VIII 1912; w lesie i u brzegu lasu 4 VII 1908,
25 V 1911. Wogóle bardzo czsto spotykany mól.

1333. Rusticella Hb. (4537). Podhorce. przy lampie 20 VIII
1906, 28 VII. 4—12 VIII 1908. 20 VII 1908, 5 VI 1909, 18 VIII
1911, 2 VIII 1912; w domu 26 III 1912; w Berenicy w lesie

12 VII 1906.

Trichophaga Rag.

1334. Tapetzella L. (4539). W Podhorcaeh w domu z gsienic
yjcych w starem pierzu 19 VI 1909; w pokoju 3 VII 1909,
przy lampie 21 VI 1906, 3 VII 1910; w ogrodzie 4 VI 1912.

Tinea Z

1335. Fuhimitrella Sodof. (4540). Podhorce, w pokoju 26 V
1910; Liboehora. na Kindraeie 15 VII 1912.

1336. Arcella F. (4543). Podhorce, u brzegu lasu 12 VIII
1906, 26 VII 1912; w ogrodzie 21 VI 1909, 8 VII 1910. 1 VII
1912, przy lampie 28 VII 1907.

1337. Parasielia Hb. 1646). Podhorce, przy lampie 4 VI
1906, In VI 1912: 3 fcwie 29 V 1910.

1338. Arruntella Stt. (4545 . Z huby >Fo!t/pom.v przywiezionej
z Hrebenowa wylgy si m tyki 28 VI, 10 VII, 5 VIII 1910;
w Skolem na ce lenej 15 V 1911.

1339. Grant Ha L. 4.">5ó'. Najpospolitszy i wszdzie spotykany
mól; mam go z Podhorzec, owionego w pokoju przy lampie, na
oknie, na cianie i t p. z 19 IX '. 31 IX 1910.

17 V 1910; 29 IX 1912; w ogrodzie schwyciem go 18 V 1910.
w lesie 4 VI i 13 VII 1911; w Hrebenowie u podnóa Suchego
wypaszaem ur" l

v VI 1912 w «-.. ur r-^ . <L> chodny dzie, z po-

lan bukowych, zoonych na stosach; licznie lg si z gsieniczek

yjcych n. p. w hubie Polyporm 30 IX 1910, w narolach Cynips

gemmae 17 VI 1911, w sprowadzonych owocach Castanea vt>ni

5 VIII 1911.

1340. Cloaeelh Hw. (4566). Wyhodowane z gaienicz-k y r
';..-.-: .'"•"'
23 V 1908: i 21 VI 1909;
w Hrebenowie VI 1912, w Libochorze na Ma-
tachowie 15 VII 1912.

1341. An,m ,. H- ^ ~* a r -^ _-• i/>- 2 VII] '.

1342 Mi Q 1911; Pod-
horce. przy lampie 2> VII 1 90*. 1- VII 2 VIH 1912.



grodzie 13 VII 1912, w Hrebenowie na mokrej

i Bukowinkach 15 VII 1912.

1344. Pellionella L. (4584). Powszechnie znany szkodnik tka-

nin wenianych i t. d. W Podhorcach przy lampie 1—14 VI 1906
T

5 VI 1908, 13 VI 1909, 25 VI 1911; 21 VII 1912; Berenica,

w ogrodzie 30 VII 1911.

1345. Lapella Hb. (4596). Podhorce. przy lampie 10—12 IX
1906, 1 VI 1908. 27 VII 1911, 7 VI 1912; u brzegu lasu 25 V,

w lesie 13 VII 1911.

1346. Semifuhella Hw. (4597). Podhorce. przy lampie 12 VI 1911.

Tineola HS.

1347. BiseUiella Hummel (4624). Podhorce, przy lampie 4 VI
1907, 26 IX 1909, w zbiorze motyli 11 VII 1908. z gsienicy na

Salix Caprea (?) 3 VI 1911; w Skoem na Pawiowym 8 VI 1911.

Incurraria Hw.

1348. Fammitrella Hb. (4651). Podhorce, w lesie 12 VI 1911.
* 1349. Trimacutella HS (4653). Teu nowy dla fauny krajo-

wej gatunek zowiem w jednym piknym okazie w Hrebenowie
na Hrebenowcu 19 VI 1912.

1350. B W Tuelili na Kindracie w lesie

wierkowym 10 VII 1909, w Hrebenowie na Hrebenowcu 19 VI 1912.

1351. Ru - 7 W Podhorcach w lesie i na
brzegu lasu 3 VI 19i0. 4 VI 1911; w Berenicy w lesie 3 VI
1911; w Podhorcach przy lampie 25 VI 1911.

1352. hitermediella Hein. (4667). Podhorce. w lesie 10 VI 1908.

1353. Utiiinu, ;;., Tr 4*--> f. dh ree. 'w lesie 20 VI 1909;
w lesie strzakowskim 24 VII i 6 VIII 1909.

1354. Rupli-t S-hitf 4> 71 . >k U-. na Pawiowym 20 V 1910;
w Libochorze na Groniu 25- 2tf VII 1911 liczne wieo wylge
okazv; na Kindracie 15 Vii L912 m 12 VI 1911.

1355. Mmcakiln F. (4674i. >trzaków, w lesie 18 V 1908;
Podhorce, w lesie 9 V 1912. 6 VI Lv.H0. 19 V 1911. 16 VI 1912;
Hoowecko, na kach 11 VII 1911.

Nemoptiora Hb.

1356. Sictimmmlan^ie^n L i467> . W lasa.-l. <v<^ta. '.iiiej-

scami n ut-^ _ _y V 1906, 23 VI 1908.

12 V 1909, 4 V 1910, 17 VI 1911. 6 V 1912. w ogrodzie 6 V
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1912, przy lampie (bardzo rzadko nadlatuje) 15 V 1907; w Strza-
kowie w lesie 18 V 1909, 7 V 1910; Bereniea, w lesie 9 V 1911.

1357. Pilulella Hb. (4685). W Podhoreach i bliszej okolicy
bardzo rzadka; raz u brzegu lasu 18 V 1911; w Berenicy w lesie

25 V 1910. 3 VI 1911; Korostów, u brzegu lasu 14 V 1910,
zwaszcza przy krzakach na kach wilgotnych, 25 VI 1909; Skole.
na Kamienistej 28 V 1909, na Pawiowym 9 VI 1911; Libocbora!
na Magórze 20 VII 1909, na Groniu w lesie 26 VII 1912; ten
ostatni okaz oznaczy prof. Dr. Rebel.

Adelinae.

Nemotois Hb.

1358. Metallicus Poda (4691). Podhoree 4 VIII 1905 <? Skole.
na Czudyowie 14 VII 1908 Q.

1359. Badtl /. '/,„ Ho 4694 . \Vierczanv. w gu 13 VII 1909 Q.
1360. Cupriacellus Hb. (4696 1 StrzJków.* w 1< sie 31 VII

1909 ^ ; Podhoree. przy lampie 27 VII 1911 >; Wierczany. gi
9 VIII 1909 9.

1361. Fasciellus F. (4704). Berenica. las 4 VII 1906; ota-
tniki. taka lena 29 VII 1911 ^J 1

. Strzaków. ogród 29 VI 1911
(Schille).

1362. Vhhllus Z. (4706). Prawie pospolity po rzadkich, pod-

szytych lasach, w Podhoreach 14 VII 1903, 5 VII— 1 VIII 1906,

5 VIII 1904. 11 VII 1905, w Strzakowie 12 VIII 1909, w o-
tatnikach 24 VI—15 VII 1911, w Berenicy 12-25 VII 1906.

1 VIII 1912. W Hrebenowie na mokrej ce pod lasem 18 V1T
1909, tame 18 VII 1910.

Adela Lata.

1363. Yiridela Sc, (4713'. Prawie pospolita wszdzie, zwa-
szcza na jasnych Ur/.k-.-ii 1- -1 '.i i:^ -w: w P .ii: rcach 9 V 1906.

w B-r.-i c u; V :yw-. u — ik <.v e 7 V 1910. w ogrodzie

podhoreckim 12 V 1912. w Sk<>lem na Pawiowym 20 V 1910,

w Hrebenowie na Hrebenowcu 19 VI 1912.

1364 .U*,, „u 'l, Z. 47 ió W -k [,m na Korczankach 17 VI
1908. na Czudyowie w lesie 4 VII 1908, w Libochorze na Gronie

w lesie LJ 6 VII L912; t .-rami oznaczy prof. Dr. Rebel. obie

:
:• - : -

- !C- .
* ,:

1365. Croettht Sc 4717 P..dh,.rc-. w ..gr cizie 12 VI 1909;

Korostów. na ce nad Orawa 5 YU 19«»9: -k !• . na Pawiowym
26 VII 1909; Hoowecko, na kach 11 VII 1911; Libochora, na

Matachowie 15 VII 1912.



1366. Degeerella L. (4721). Pospolita po lasach, zwaszcza, gdzie

s zarola pokrzyw i t. p. W Podhorcach 11 VI 1903, 17 VI 1904,

4 VI, 5 VII 1906, 13—23 VI 1907, 4 VI 1908, 4 VI 1911, 16-22
VI 1912; Berenica 5 VI—3 VII 1910. 17 VI 1912; otatoiki

10 VI 1912; ogród podhoreeki 21 VI 1909; Hoowecko, na kach
11 VII 1911; Libochora, na Matachowie 15 VII 1912; Skole. na

Pawiowym 26 VI 1909 i t. d.

1367. Ochsenheimerella Hb. (4726). Podhorce. ogród 1 VI 1911,

las 9 VI 1911; Skole. Czudylów 16 VI 1908; Pawów 9 VI 1911;

Korostów, w dolinie Orawy 20 VI 1911; Hrebenów, na Hrebe-

nowcu 19 VI 1912.

1368. riolella Tr. (4740). Berenica, w lesie 12 VII 1906;

Podhorce, w lesie 3 VII 1910; Hrebenów. na Suchvm 30 V 1910;

Strzalków 5 VII 1911 (Schille).

1369. Pu- Podhorce, ogród 30 VI 1910;

Skole. ka lena na Dobrzanach. 15 V 1911.
— v. Purpuradla Z. (474la). Berenica. w lesie 5 VI 1909.

1370. Rufifrontella Tr. (4744). Podhorce. przy lampie 1 VI
1908 Q zlatana, ale moliwa jeszcze do dokadnego rozpoznania.

1371. Leucocerella Sc .(4747). Podhorce. u brzegu lasu 10 VI
1909; otatniki, na ce lenej 7 VI 1911; Berenica 7 VI 1912
(Sehile).

1372. Fibulella F. (4748). Podhorce. las. 20 VI 1908: ota-
tniki. las 10 VI 1912; Skole, na Korczankach, na ce 7 VII 1907

Eriocraniidae.

Erioerania Z.

1373. Spai umuieila B se 1750 Podhorce, u brzegu lasu

4 V 1910; Berenica, las 26 IV 1911; Strzaków, w lesie 7 V
1912 zowi p. Schille par okazów.

1374. Suhpurpurela Hw. v. Fn.<h .- ', Z 1752 a). Podhorce.
lasu 6 V 1910.

1375. Ch,-y< h '"./..//./ Z 17:-. Bereni-i. w lesie na zrbie,
na szczytów. brzóz 2Q IV 1909, 19
IV 1911.

1376. Se r nica, w lesie na zr-
bach, wraz z poprzedni i w tych samych dniach, prócz tego 20
IV 1912. -

.PB
Micropterygidae.

Mieropteryx Hb.

1377. Thunbergella F. (4760). Podhorce w lesie 7 III 1908;
Mr'.aik*w. w lesie 7 V 1910.



1378. Aureatella Se. (4765). Do czsta; Berenica, las 5 VI
1908; Strzaków. las 29 V 1912, kilkanacie sztuk (Schille); Skole,
na Pawiowym 26 VI 1909, 9 VI 1911; Korostów, nad Oraw
5 VII 1909; Libochora. las nad Magór, 20 VII 1909; Hrebenów,
na Hrebenowcu 19 VI 1912.

1379. Ammanella Hb. (4766). Podhorce. przy lampie 31 V
1907; Strzaków, w lesie 12 V 1912 (Schille).

1380. Aruncella Sc. (4779). Podhorce, u brzegu lasu 10 VI
1908, w ogrodzie 26 V 1909. 26 V 1910; Bereuica, w lesie o VI
1909; Skole, na Pawowym 26 V 1909; Hrebenów na Hrebenowcu
31 V 1910.

1381. Calthella L. (4782). Berenica. w lesie 25 V 1910. 16 V
1908; Strzaków, w lesie 29 V 1912; Podhorce. w lesie 13 V 909.

Xystophora Bruniekii Rebei.

Wielka i bardzo silnie zbudowaua. Czarnobrunatne roki wyra-
nie zbkowane, dosigajce */4 dugoci brzegu ramiennego: sier-

powate gaszczki ótawe, mocno brunatnawo przyciemnione, rod-
kowy ich czonek gadko uskami okryty, kocowy tej samej du-
goci, nagi. G-owa i tuów ezarniawobrunatne, nogi janiei ótawe,
z ciemno plamionemi stopami. Odwok Czarniawobrunatny, grzbiet

trzech pierwszych pie inatny.

To szerokich, jasno poyskujcych skrzyde przednich ó-
tawe, zanikajce jednak prawie wszdzie wskutek napró?zenia

czarniawobrunatnemi uskami tak. e ótawa barwa dastrzedz si
waciwie daje tylko ku wierzchokowi i -a /iu brzegu pachowego
w postaci jasnych plam na brzegu ramiennym, wzgldnie obrzee-
nia kracowego. Na yce poprzecznej czarna, wydatna kropka.

Strzpina ótawa, moc ramiona.

Skrzyda tylne szerokie (prawie tak jak przednie) z dugo
wycignitym wierzchokiem, poyskujco szare, z ótaw nasad
strzpiny; ta ostatnia ezarniawa, na brzegu pachowym niemal dwa
razy szersz,-. ni skrzydo.

Spodnia st . yek óta-
wych, mocno czarniawo naprószone; take skrzyda tylne tutaj

nieco ciemniejsze.

Dugo skrzyde przednich == 8 ram, rozpito = 16 mm.
Gatunek ten najstosowniej za: rdkella Bh\.

(Podug opisu Pr : i. z :I.-bot. Gesellsch.

in Wien, 1913,;



Yerzeichnis der im Bezirke Stryj gesammelten Schmetter-

Diese Zusammenstellung vervollstandigt die vorbergehenden,

rektifiziert die in denselben vorgefundenen Irrtiinier und bringt

ale andere Familien bis zu den Micropterygiden einschl.

Zu streichen sind: Pi , >< <> "i [;»'•>,. weil sich solcber ais

Pter. Carphodactym Hiibn. herausstellte, weleher friiher nicht aus-

gewiesen war, und Leptidia Sinapis ab. Sartha Riihl.

Das vorstehende Verzeichnis bringt auch die Sammelergeb-
nisse des H. F. SchiJle, weleher in Strzaków u. s. w. gesammelt hat.

Ais neu fur Galizien sind zu verzeichnen: Aralia lj>r<niuana,

Pamene Fimbana, Gelechiu Tri<>otordl<t, X//stophora Lutuhatella. X.
ArHihliitetdla. X. Bnuih-ku. Ann Anchinia Da-
phtiella. >c/hri.« I>„h<<r/<. /'/ - /.'. Cinereopun-

cfella. E, Dhnkatelhi, Lnmnwia Trimacutella.



Wydmy piaszczyste okolic Sdownego
(pow. wgrowski, gub. siedlecka)

,.Góry Bogackie"

Stanisaw Matkowski.

(Z tablicami VII i VIII)

W roku a w „Kosmosie" komunikat, któ-
rego gówn treci by opis i analiza form splotu waów wydmo-
wych, objtych nazw „Kazalnice 44 1

). Rok zeszy wyjtkowo sprzy-
ja mi w pracy nad poznaniem w siki zasikowi
udzielonemu mi przez Komisy Fizjograficzn Akademii Urn., za-

poznaem si bliej z utworami wydmowymi wybrzey pomorskich,
z wydmami midzy Wart l X -,-i ; ., raz w W. Ks Krakowskiem.
wreszcie przystpiem do dalszego kartowania i badania obszarów
wydmowych okolic Sdownego i wybraem tu wspomniany ju
przeze mnie w poprzednio; pr wy i itwór u \um.v, v. n s/.ey ir-hi-
''"'

: - . ^ .- . - " _..-. ; :

'- . • --.-.,. ..":;.: '.:.

ich bada zeszorocznych na tym terenie.

Opisywane wydmy mieszcz si w nastpujcych rewirach
lenych: „Góry [', _. ki'.--. „Ku .ai-isk-i-. Suche Jegle", „PodjegieP
1 czciowo „Mokry Jegiel" i Morzy czyn).

„Góry Bogackie"
|

-: wo na za-

chodzie granic w dolinie rzeczki. 1 „Kazalnic".
Moczary dclii. sn i w essci zacho-
dni. Ka wschodzie graniczy obszar kartowany z innemi wydmami,
które wreszcie opieraj si o wznoszce si coraz bardziej ku
wschodowi gliny lodowe we" <>.:.. i.ku w\dm d. -lin l. dwwf >

wych ob. prac" poprzedni, str. 423).

l
) „Wydmy piatsesyste okolic Sdownego". Kosmos 1912. str. 419—435.



O obnianiu si terenu, zajtego przez opisywane wydmy, ku

pónocy (ku dzisiejszej dolinie Buga) wiadcz bagna, wystpujce
obficiej w czci pónocnej. (Ob. plan).

Plan. Plan „Gór Bogackich", zaczony przy niniejszej pracy

jest szkicem oryentacyjnym i jako taki jedynie moe by rozpa-

trywany. Zapomoe pokrycia rysunku tuszem o ronem rozcie-

czeniu staraem si uwidoczni do pewnego stopnia stosunki roz-

mieszczenia \v\> .kuM-i. jak u rzeb p wierzchni wydm.
Po tern zastrzeeniu mog przystpi do analizy form zano-

towanych w planie.

Grzdy równolege. Rzuciwszy okiem na plan, spostrzegamy

dwa wielkie way, biegnce prawie równolegle

w Kierunku WNW—ESE i bdce jakby wspólnymi ]

zgromadzonych na wschodzie uków wydmowych. Wysoko wzgl-
tyeh waów, oceniona na oko. zdaje si nie dochodzie" nigd»e

m. Grzbiety szerokie, pozbawione wikszej iloci zagbie.
tiecek", tak czstych i charakterystycznych w „Kazalnicach" tu

zauwavlem Czem podobnem s moe dwa zagbienia na

ob. plan), bdce, jak mi si zdaje, pozostao-

rrzdy zci poczenia tej grzdy z waem (AB). Poczenie to mogo by
przerwane przez posunicie si owego wau dalej na wschód. W ta-

kim razie monaby równie uwaa may walik boczny grzdy po-

udniowej (ob. plan) za tego poczenia. Moliwe
jest jednak, e poczenie wau poprzecznego AB z grzd póno-

cn zostao zerwane przy udziale wody, gromadzcej si w „Ko-
smacec" i _\Yil -/vm' .;. - :,;.,".

Zbocza opisywanych grzd bywaj z reguy stromsze od pó-

nocy (a wic znów wiadectwo niewtpliwego przeobraania przez

wiatry mniej wicej poudniowe r
).W tem mi. --i. ule' w-p mnieu ze w dl^gl -

cia metrów na pónoc od grzdy pónocnej, wród gszczów lenych,

cignie si u zwizku z opi-

svw nvm ka-i ni n i liazem, a na któr nie mogem si do-

sta z' powodu trudnoci przebycia trzsawisk. Zreszt brak czasu

nie pozwoli mi na blisze zaj.;"ie >\>- r wydm.
Obecno r eh t .-.nych i znacznie roz-

ei_rm<t\.h jiv«.l r -w L.-l-p . kie" od „Ka-
'.;" ''

;

.-. :- - ;
.- /: .

'"

'-

-
- •'..

:•.' .--:•- '• ''- ' -. ," '
•. •- ' _- --, '-.'•-

Grzda
, biegnie prawie cako-

wicie wr'»d bag. 'i W >-< na wysokoci
wiksze ni } iwiona jest znaczniej -

szych rozgazie i nie* niami, wspo-

- ^



anemi juz powyej, a bdc
tczenia z waem poprzeczn}
jdy par krótkich odga

nmnianego ju maego odgazi

widoeznem wspódziaa]
dem wysokoci grzda ta odpoi
grzdy pónocnej.

Grzdy poprzeczne eh, które Ula krótkoci

s we wschodniej czci caego ukadu wydmowego i- stanowi
splot najdziwac syeb waów. Cay ten kompleks
uków wydmowych zamyka od 2 jrzda. tworzc
szereg przestrzeni dookc mami. W dwóch miej-
sc -i zamknicie t prz rywa si: .< póli < e czci w punkcie U

Grzda AB. \Vvdm-i ta pod wzgldem wysokoci dominuje
aad caym utworem. 'Wysoko, zmierzona w punkcie K. wynosi

; "' '
:

'-
-

Zbocza wschodnie wy< tziej strome od
zach dnieh. i z regu i- <d podoa ni zbo-

cza zachodnie, kr re sl
' rozpociera-

jce si przed . Ob. fotografi 1)

Wchodzc na wa AB od str- '• p. In cnej. zauwaymy ro-

dzaj stopnia, jaki); .,._,. s n /.. >tal.i -i. . ua erna na
doi na, p, / ,,r i w , . . e/.ci dolnej.

Najbardziej uwidocznia si to w mvis<-r. _rd/.-,o *v\s:<<(1 j< wy-
duona „niecka-, stanowica v- , :

dzy ..bydw..-

ma ..-/.nami O, pi lf \ rme t n 1..1 *.-dl,.a mnie tuma-
czy powiek- unem si,- wydnu przez d ,ypw mie materyau od



strony zachodniej lub poudniowo-zachodniej. Na przestrzeni, gdzie

wa AB biegnie od zachodu na wschód, wystpuje bardzo wyranie,

jak wszdzie, rónica zboczy, przyczem zbocza pónocne s o wiele

Idc grzbietem ku p ludni \vi. moemy z góry obserwowa
jakby wybiegajce z pod grzdy AB ku wschodowi, niewysokie

wav \vvdmow tokimi ukami bagna i tereny pod-

moke. (Ob. plan i fotografie 2 i 3).

Zboeza grzdy pokrywaj mniej lub wicej wgbione wci-
cia, których lorm obecni u>k'Z\ przypisa dziaaniu wody deszczo-

wej. Oprócz paru niewielkich wystpów wydmy ku zachodowi nie

spotykamy od urozmaice zboczy.

Posuwajc -i dal i ku p ludni wi, mijam\ .necne po stronie

wschodniej, uderzajc iów, zagbie-
nie T. Powierzchnia wydm u tein miejscu, wieo pozbawiona

okrycia lenego i w niewielkiej t\lk. czyci p kr ta znaczniej pod-

rosym zagajnikiem, p z\\ d.a .bj-.c wzrokiem wiksz przestrze.

Widzi si tu wielko wiatry. Idc
dalej jeszrz.' '-rr/hi-tem Ali w<-. jajniki i dziki

im niespodziewanie stajem' n i
"> -. >t . m >i< przed nami

zagbieniem Przekraczaj:- je w poprzek, odczuwamy wyran
rónic w > y. Zbocze, po którem schodzimy
(pónocne), jest o wiele agodme^/t . i prze< m egego mu (pola-

i - 1. • min r iatrów poudnio-
wych). Po m wejciu na grzbiecik wi-

dzimy nastpujce w da tezym >i o;i drugie, zupenie podobne do

poprzedniego. Ugrupowanie waów w tych miejscach, illustruje za-

czony plan »). Grzda AB cignie si dalej, jak widzimy, nie-

przerwanie ipomri-i".--./'. pr.' S -rv. urw :/-r..
:
p/.-z drog nie uwi-

docznion na leia w opisany ju wa
o kierunku mniej wi,

:
-...j \V\\Y K>H Zdijt mi -d e wspomi-

nane zagbie v grzdzie pod

wpywem wia „wyrwa" uywam na

oznaczenie tego. <-. Niemcy w wydmach parabolicznych nazy-

waj _ Windgraben-
W rok j )?m tworzenie si wyrw w po-

morskich wydmach nadbrzenych okolic Rowe. Rozwój tej formy
da si przeda h rysunków, illustruj-

ptzekf je pionowe w kierunku fazach roz-



ewag. pid
pidzi zdobywa zbocze pokryte rolinnoci. Widomvm znaki
tej walki jest stosunkowo ostra krawd, odgraniczajca wnet
wyrwy od strony wiatru. Wiatr wywiewa z wntrza wyrwy pia;

erunku wiatru),

a przypuszczeniem
ich" mamy do cz
iatrów zachodnich;

au poprzecznego

nie nia z wyrwami, powstaemi przez

dane nastpujce:

nadze w postaci luków, zamykaj-
chodniej.

owe luki wkraczaj na wybiegajce

invch wyrw w kierunku od zachodu
- rysunek fig. 2). Way wydmowe

(M i X) przysypane w nych toków,
naleayby w takim razie do ukadu wydmowego starszego, który

2. Obecroi tvt

ia od a

3. Od sti

pod nich w k-dmv .

Przekrój'
a wschód illustruje



utworzony zosta przed najciem grzdy AB. Przyjwszy takie

tumaczenie stosunków, uwidoczniajcych si w formach wydmo-
wych tego miejsca, musimy zgodzi si, e przeduenia ku zacho-

cbodowi waów M i X. które istniay prawdopodobnie przed naj-

ciem AB. zostay zniesione przez posuwajce si piaski grzdy
AB. Zway naley, e przypuszczalne przeduenia tych waów
ku zachodowi wypadaj wanie na rodek omawianych wyrw.

W teoryi tworzenia si wyrw rozstrzygajce znaczenie posia-

dayby wyniki obserwacyi procesów, odbywajcych si dzi. Do-

póki jednak takich spostrzee niema, trzeba ograniczy si do ma-
teryau danego przez formy martwe Musz zwróci uwag na to,

e stosunki przedstawione tutaj maj miejsce w bardzo wielu ra-

zach na naszych terenach wydmowych. Wyrwa (Windgrahen) po-

pojta na wiksz skal, to znaczy, obejmujca szersz przestrze
grzdy poprzecznej, bdzie pocztkiem wydmy parabolicznej. Cz-
sto ze rodka r, i irdzm \* - \ >;

-
, ku wschodowi czci na-

szych uków wydmowych wybiegaj ku wschodowi pojedyncze

grzdy, wice dane wydmy z innemi czciami caego ukadu.
D a<' pospolit< wystj v > 10

i
d n\c i r rm

j
/ tla przypuszcza

genetyczn / wstaemi cz-
ciami utworu wydmowego. Spróbuj zda sobie spraw z przy-

czyn powstawan a wyrw. Aeby wyrwa powstaa w pokrytej ro-

scu na pewnej przestrzeni, albo osi i, wystarczaj-
cego dla uruch • rzez wiatr. Jeeli wkroczymy teraz

myl w dzied/i pr/\ -/\ .1. \> * >d 1 1 h r / ^/.e/enie lub osa-
bienie wegetaea . zrozu inyi / nnikiem bdzie tutaj

wysoko wzgh-dn wydmy Gd\ wydma jest wysza, potniejsza,
o wiele trudni aeh, Naley wic wno-
si, biorc pod uwag poszczególne czci posuwajcego si wau
(pominwszy brzegi), e najbardziej bd sic opieray rolinnoci
czci najwysze, czyli one wani I tych miejsc,

w których moliwo pod wpywem wiatru
••-

-

--
.

utworu „Gór B _; o-k: •'.- tak.
j
k r staraem si wyrazie, ilustru-

jc stosunki _K / In;-- . . K -m - i-jw , tr 4M0". t. zn., przyj-

mujc, e pow licznych wcho-
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ni modej wydmy (zdolnej do przysypania starej), moga wic stad
si przyczyn owego, jakby rozdzierania swego wasnego ciaa.

Przypadek dany owych wyrw w Górach Bogackich w zupe-
noci zdaje si odpowiada powyszemu tumaczeniu tych zaleno-
ci, ciekawych z punktu widzenia morfologii wydm.

Jedna z opisywanych wyrw (L) posiada w uku wydmowym
nalecym do niej wgbienie (O). Jest to wic jakby . wyrwa
podwójna", w zupenoci podpadajca pod ujcie sprawy, jakie sta-

raem si wyrazi powyej.

Wydmy na wschód Od grzdy AB. Zgromadzone na wschód
od grzdy AB wydm; na dwie grupy:

1. Cz wród bagien i moczar .'w. Way
na ogó niewysokie, czasami ledwo zaznaczone jako nizkie groble

wiodce przez bagna. Przebieg ich i ugrupowanie wzgldem siebie

illustruje plan.

2. Cz poudniowa, wzniesiona na podou coraz bardziej

osuszajcem si ku poudniowi. Cechuje j. jak wida z zaczo-
nego planu. • m sabo zary-

sowanych grzd Z i W oz ta czy si z pooonemi bardziej

na wschód wydmami. Xa ogó caa ta grupa wyrónia si do
znaczn wysokoci. Zwróc uwag na formy Wedug mnie naj-

waniejsze.
Spmw. Kom. fizyogr. T. XLVII. Dzia II. 7



Przedewszystkiem zajm si czci oznaczon na planie li-

ter E. Cz t wyobraa zaczony rysunek (3). Rozróniamy
tu wa gówny, rozcignity w kierunku NW—SE {OP). W po

biu punktu A wa przerywa si. a waciwie rozdziela si na

dwa way nizk ;• ;

:

:
bienie (A).

Od strony wschodniej znajduje si uk MNS, wsparty ko-
cami o wa gówny. Zagbienie A wraz z waami, zamykajcymi
je od wschodu, inonaby uwaa za wyrw. W pierwszej jednak

chwili staje na przeszkodzie temu wnioskowi fakt, e uk MNS
kocem swym przy 8 wybiega poza przestrze objt rozmiarami
zagbienia A

y
podczas gdy oba koce wau ukowatego, nalecego

do wyrwy, powinny czy si z waem gównym, wchodzc nie-

jako w zbocza, zbiegajce ku zagbieniu. Przyjrzenie si dokadne
planowi poddaje nam myl, e istotnie mamy tu do czynienia z ty-

pow wyrw, zasypan jednak w czci przez przybyy z zachodu
modszy wa B. który poczy si w znacznej czci ze starym
waem OP. posiadajcym wyrw A. Bv moe, e wzniesienie po-
wstae midzy A i B uale\ d czasów po tem dosypaniu.

Posumy si dalej ku poudniowi, mijajc dziwne zaiste ze

stanowiska teoryi wiatrów wsehodnich sploty waów, a dajce si
atwo tumaczy przybywaniem piasku z zachodu i unieruchomia-
niem go tu przez rolinno.

Zwrómy uwag na grzd DC z jej charakterystycznymi
wystpami ku zachodowi. Przebiega ona. jak widzimy z planu, od
poudniowego zachodu ku pónocnemu wschodowi. Monaby to na-
zwa zbliniaezonemi wydmami parabolicznemi, powstaemi' w wale
unieruchomionym ukonie (nie prost i i He d kierunku panujcych
wiatrów. Bdziemy mieli tutaj na ma skal to, co w puszczy
Kampinoskiej pod Warszaw ledzi mona na przestrzeni okoo
14 km. (Ob. map wydan przez pruski Sztab jeneralny 1:200000,
arkusz Warszawa, wydmy „Lisie Góry- na pin. od Kampinos). Po-
dobn równie!

i w puszczy Niepoomskiej (cz
wschodnia w pobliu Gawówka).

Ciekawa bardzo ze stanowiska hist-rvi powstawania wydm
jest grzda R, któr wedug mnie sa wielk cz
w\din\. partej z zaeh lu. z-i un i.

' ik w/e-/ r-linno przed
i:i'-/i-_F.

:-m / ;
\. ..i.-n r , - 7 wydmami.

Koczc opis caego utworu (j 'r H _ ;
: .;. L. r: .I.*y zauway.

wnolegemij w jzse ttej wikszych
•- "^ " ;,-

Kartowaem
ff& przez g-

szcze pokrywajcych je zagajnik-.- Wzniesienia te naleaoby
uzna za czci wydm wdrujcych ku wschodowi. Wydmy,
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walczc w swym pochodzie cigle z rolinnoci, musiay niekiedy
traci swój materya na rzecz napastników. Rezultatem tego byo
pozostawianie po drodze omawianych wzgórków piaszczystych
(„Kupsten"), które w braku odpowiedniego terminu w jzyku pol-
skim monaby nazwa „wzgórkami szcztkowymi".

Objanienie fotografij.

strony wschodniej (miejsce poczenia

RESUME.

Der Verfasser sehildert in der obigen Arbeit weitere Ergeb-
nisse seiner Forschungen der Sanddunen in der Umgegend von
Sadowne (Bez. W.-rów G- u\. Siedlce), dere erster Teii rm Jaire
1912 (Kosmos. Seite 419-435) publiziert wurde. Ais Schlufierge-

bnis der Forscbung dieser Sanddunen (sogenannte Bogackie Góry)
zeigt es sich. dafi wir hier mit unter W rka : W NW-Winden ent-

standenen Parabeldiinen zu tun haben. Dafiir sprechen unter anderem
auch die in der beiiegenden Skizze mit den Buchstaben H und L
bezeichneten Formen. die man ais in der grofien Dune AB durch
EinfluC der Westwin Igrftben betrachten inufi.

Ais Windgr.ibeii i .;iL- i<-l. i. i .b-r N\ihe des Punktes E lie-

gende. in der T r werden. Der
tetetgenannt sich aber von den vor-

I»'-rigen d.idun-b. du? r m m,'S n« :

. D m OP -ns-tanden, sp-
ter durch die vom YWsren ber tufgewehre Dtme Li gedeckt wurde.



Formacya solna w Kosowie

Dr Wilhelm Friedberg.

Kwestya wieku pi . ^inej w Galie vi jest

sporna, jak wiele innych w stratygrafii Karpat. Wydawaob}' si, e
wiek rej funnacyi jest ju okrelony przez skamieliny znajdowane
w Wieliczce zarówno w warstwowanych utworach solnych, jak te
w wyej lec \ a utworze bryowym i w stropowych piaskach bo-

gucickieli V Inakowo niema zgodnoci w zapa-

trywaniach, u i ten utwór albo do pierwszego,

albo do drugiego ródziemnomorskiego pitra. Niedawno *) zajmo-

dla wschodniej Galicyi by' on jedynie oceniany drog analogii

z Galicy z . k w szczególnoci.
Formacya solna Galicyi wschodniej nie dostarczya dotych-

czas wcale sk . biecym roku zdoaem otrzyma
nieliczne, chocia oznae ozem zdaem
ju spraw w wymienionej pracy **/ Próbki pochodzce z tych

warstw bad -ki 3) i znalaz
w nich ntate - ccdtdina tf.

H,wli,«/r.* d'Orb. Nl •
•

• n okreliem
formacy soln Kausza jako na: nu. a wic do
''--'•- k :.
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Oznaczenie wieku formacyi solnej Galieyi wschodniej byoby
tam atwiejsze, gdzieby warstwy tej formacyi zawieray skamieliny,
a nadto gdzieby istniay wyej lub niej od nich lece warstwy,
których wiek daby si oznaczy na podstawie skamielin. Znane
byo ju od dawna, e w Kosowie piaski i iy lece nad iem sol-

nym zawieraj skamieliny, chocia nikt nie poda jeszcze ani je-

dnej gatunkowo oznaczonej formy. Przed kilku laty otrzymaem
limaka Trochus patulas Brocc, wydobytego w salinie w Kosowie
podczas zakadania nowego szybu z gbokoci 127 m. Poniewa
z profilu tego szybu wynika, e wyej lezce warstwy a take i i
wyej lecy zawieraj sól, przeto wnioskowa wolno, e skamie-
lina ta pochodzi z warstw solnych.

Wobec tych danych postanowiem zbada formacy soln
Kosowa w przekonaniu," e tutaj bdzie mona odnale klucz do
rozpoznania wieku formacyi solnej Galieyi wschodniej. Badania
rozpoczem w roku zeszym 1911). leez z powodu soty nie mo-
gem dokoczy poszukiwa. Wprawdzie lato ubiege nie byo
o wiele korzystniejsze, mimo to zdoaem zbada najblisz oko-

lic Kosowa i kopalni. Badania w obrbie kopalni uatwi mi p.

Karol Nigrin, c. k. Starszy Radca górniczy i Naczelnik urzdu sa-

linarnego, <)(]> w\'wane w za-

rzdzie salinarnym, i p. Henryk Feil, c, k. Komisarz górniczy,

który by moim' przewodnikiem przy zwiedzaniu kopalni i któremu
zawdziczam wiele cennych wskazówek i informacyj. Obu Panom
skadam na tern miejscu serdeczne podzikowanie.

warstwy czwartorzdu, jako nie majce znaczenia dla naszego celu.

Ju w r. 1883 opisywa prof. Zob uite nad Ryb-
nic i w stromych "cianach Góry Zamkowej, sterczcej nad ryn-

kiem; uwaa on je za górno-mioceskie (drugie pitro ródziemno-
morskie) na podstawie zi -1 w mych w i.ich skamielin i wydzieli

je jako „warstwy cerytyowe". W ten sam sposób wydzieli je na
i upi Arialu Ge "L r -. r. 1888).

Wjedajc do miasta, widzimy w pón cnej stronie rynku

strome ciany t. /.w. „Góry Zamkowej", nazwanej na mapie ka-

tastralnej „Z-imi/w.-/. m- inkry^ki te s czciowo dostpne
z rynku, trudniej ze »aes - pMttfc wców
gruboziarnisty- ! hipkowyck
W piaskach i piaskowcach tkw _'. ne br lv

zwizego piaskowca, które odsaniaj si podczas wietrzenia ota-

*) Rudolf Zuber: .Stndya geologicsae we wschodnich Karpatachr Kosmos,
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czajcej skay i s przyczyn piknych form erozyjnych, przypo-

minajcych i zw. piramidy ziemne, znane z Tyrolu i innych miej-

scowoci. Prof. Zuber zwróci ju uwag na to zjawisko, dlatego

ogranicz si do przytoczenia jego opisu (Studya geolog-., str. 361):

„Konkrecye te dochodz nieraz bardzo znacznej wielkoci i powo-

duj tworzenie si piramid zupenie takich samych, jak znane tu-

rystom piramidy z okolicy Boen w Tyrolu. Szczyt tych piramid

tworz w Kosowie owe twarde konkrecye, a podstaw kruche i bar-

dzo atwo wietrzejce piaskowce. Zwietrzenie doszo tu miejscami

do tego stopnia, e olbrzymi kamie ley nieraz jako wielka czapka

na bardzo wzkim, wysokim i kruchym supie". Rycina 2 na ta-

blicy IV przedstawia nam jeden z tych supów.
Staego nastpstwa wród warstw odsonitych na Górze Zam-

kowej nie zdoaem stwierdzi: zdaje si jednakowo, e ku SW,
a wic ku salinie, maj przewag upkowe iy. Bieg warstw jest

wszdzie stay NW-SO (h. 9-9*5), nachylenie za nader strome,

prawie pionowe, w atwo dostpnej partyi. t. j. w zachodniej, po-

udniowe pod ktem 70°. Ku wschodowi przyjmuj warstwy pio-

nowe uoenie, a nastpnie zmienia si nachylenie na pónocno-
wschodnie, co przedstawia prof. Zuber w profilu zamieszczonym
w ostatniej swej pracy l

) o tamtejszej okolicy. Zmian nachylenia

warstw wida wyranie ju z daleka, patrzc np. z rynku na Gór
Zamkow, co przedstawi :ona fotografia (tabl. IV,

fig. !)
W warstwach odsonitych na Górze Zamkowej nie widzia-

em skamielin; prof. Zuber wspomina jednakowo o licho zacho-

wanych szcztfe o resztkach skorup wapiennych.
W pónocnej czci Góry Zamkowej rozpoczyna si kilka

parowów, które biegn ku potokowi Juraszyn 2
.. W rodkowym

odsonite s dobrze te same war-- ..-mv na Gór/e
•'

> : ".mviii ;

. .' n •.•'.w :,- ku poludn. zacho-

dowi (h. 15). I zawi< jest ich take
w nie-sn u»i miast piaski i pia-

skowce zawieraj ich nmuulr Skamieliny s le zachowane, naj-

czstsze s: Turtella i Ci/herea. Z m.io-rv.il'i /.t- branego, o ile on
n;e uleg znia znaczyem:

7/ • /<- [JS hihi* Br .cc. 2 ok.
J" '

>>>/,( »j. ,-r
;

, Brunirn.'. 4 ok.

Turni* Eichw., 1 uamek.



Venus sp., uamki.
Corbula gibba 01ivi, 2 ok.

Dalszy cig tych samych warstw ku pónocn. zachodowi wi-
dziaem w dolinie potoka Juraszyna.

Nad nim, jeszcze w obrbie miasteczka, s siwe iy upkowe
i warstwy piasków zapadajce ku SW. Idc w gór rzeki, widzimy
silniej rozwinite piaski z midzywarstwami drobnego wiru, który
zawiera liczne skamieliny, lecz zniszczone, tak e zdoaem zebra
tylko: Tnrtella carinata Eichw. (3 ok.) i Arca sp. (1 ok.).

Odkrywki te s widoczne jeszcze znacznie wyej w gór
rzeki; wród piasków s wtrcone piaskowce, a gdzieniegdzie ol-

brzymie zaokrglone bryy piaskowca, odpowiadajce bryom, które
poznalimy na Górze Zamkowej. Bieg warstw jest wszdzie ten sam
(h. 10), lecz nachylenie warstw jest zmienne, albo nader sabe, albo
te prawie pionowe; przewanie s wprawdzie warstwy nachylone
ku SW, ale w jednem miejscu widziaem take warstwy nachylone
ku NO (h. 4). cl «• i. /

;
. e m - ;. nac \lenie obserwowane w tym

ostatnim wypadku nie jest istotne.

Te same warstwy ledzi mona nad Rybnic, a wic w ich

poudniowo-wsehodniem przedueniu. Obok mostu, koo rynku, s
w obu brzegach rzeki odsonite jasne upki iowe, z wkadami
piaskowców o biegu h. 10. a nachylone nader stromo (kt 8,0°j ku
SW; lepsze odkrywki s w prawym brzegu rzeki, a widoczne s
one a do nastpnego mostu. Wprawdzie mona zauway na iach
w miejscu, gdzie rzeka tworzy silny skrt, nachylenie wprost prze-

ciwne, t. j. ku NO (h. 3), jednakowo jest to tylko lokalne przegicie
warstw, gdy wkrótce przyjmuj one zwyczajne nachylenie ku SW;
bieg na tej przestrzeni poznalimy poprzednio.
t. j. h. 9— 10. Mniej wicej w poowie oddalenia midzy jednym
mostem a dra . wcale liczne skamieliny, chocia
trudne do wv tkwi we wtrconych warstwach
kruchego wiru. Poniewa odkrywka niewiele wystaje w tem miej-

scu nad poziom wody w rzece, 'a podczas mego pobytu stan wody
by wysoki, pras nader utrudnione. Gdyby mona
zbiera podczas r.i/ku _• -t.n-i .v lv < -l\i.\ pr/epajao si na

miejscu okazy gum arabsk lub szelakiem, w .rczas monaby li-

czy na obfite abi ry. Z maJerysu zebranego tutaj zdoaem ozna-

>nn»») Bora, 1 ok.

Trochu patuiut Brocc. 1 ok.

Potanwh -a w. 1 ok.
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Ku poudniowemu zachodowi sigaj te warstwy jeszcze nieco

dalej, chocia dla niedostpnoci brzegów wprost w odkrywkach
tego ledzi nie mogem. Zuber ) znalaz tu warstewk wgla bru-

ego gruboci 10 cm, zapewne soczewkowato wtrcon.
Poznany utwór piaskowcowo-iowy naley 3

skamieliny w nim zawarte do modszego mi<

gólnoei do tortonienu. Za drugie pitro ródziemnomorskie uwaa je

te prof. Zuber, chocia nawet w najnowszej publikacyi (Kosmos

1909) uy dla nich niewaciwej nazwy „warstw eerytyowyeh".

Jak wiadomo, swego czasu uywali tej nazwy geologowie wiede-
scy dla warstw sarmackich, poniewa jednakowo (erithia wyst-
puj nader licznie nie tylko w sarmacie, ale take 1 w innych ho-

ryzontach miocenu, przeto cakiem susznie zaniechano tej nazwy,,

gdy uywanie jej mogoby by przyczyn mylnych interpretacyj.

Dla warstw poznanych w Kosowie nazwa ta jest take i z tej

przyczyny nieodpowiednia, poniewa nie Cerithhtm jest najczvstszym

rodzajem limaka, lecz Turritella.

Na poudniowy wschód przylegaj do omówionego, a do tor-

tonienu zaliczonego utworu, warstwy formacji solnej. Bardzo dobrych
odkrywek dostarczaj oba brzegi Rybnicy. powyej i poniej gó-
wnego mostu obok saliny. Obecnie lepsze odkrywki s w brzegu

lewym, z powodu budowy tamy po prawym brzegu rzeki.

W lewym brzegu poni-; mostu e siwe i czerwone iy up-
kowe, zawierajce warstewki prcikowego gipsu i warstwy mao
sp< neg« piaskowca, bliej mostu jest wicej wzkopytowych iów
apki w\,h. które atwo mona ros tabliczki. Kie-

runek warstw jest siinie zbli ny ku poudniowemu (h. 10-- 11). na-

prawie pio

Idc tym samym brzegiem -

upkowe, ótawe piaskowce ;
. eserwonawe lupki iowe, nachylone

ku SW, o biegu h. 8-10. Wród tych warstw jest wicej gipsu ?

a najwicej w miejscu, w którem wskutek skrtu rzeki brzeg cy-

powato wy-: -u biegn nie-

raz w yach na popr/ek warstw. iii. ryik mi <lzy warstwami.

ma prof. Zuber i zaznacza je w profilu (Kos-

mos 1909. ster. 824): dodam wszake, e gipsy s rozmieszczone
w cienkich warstwach wród caego kompleksu warstw solnychT

a w tem miejscu s tylko nieco Bcie * (zielone Kierunek
warstw w tem miejscu je»t normalny (h. 10 . lecz nachylenie

(owalem take nachy-
lone ku SW i NO. odni . ,ie, e te wygicia s
lokalnej natury, a nie wiadez o tem, jak '.

s urstwy solne two-
rzyy tu siodo. Ten sam utwór znalazem w "prawym brzegu rzeki;

*) Zaber: „8 trwhodn. Karpatach-4
1. c, str. 362.



w poudniowej partyi s 1

marks) na górnej stronie

bieg h. 10—12.
Prawdopodobnie nale owe piaskowce ju do warstw dobro-

towskich, które odsonite s dobrze take wzdu lewego brzegu
Rybnicy pomidzy opisan odkrywk iu solnego, bogatego w gips,

a wodospadem Huk. Wida tu czekoladowe i siwe, miejscami zie-

lone iy upkowe o biegu h. 7. nachylone ku NNO (li. 2); midzy
iami s take wkady piaskowców, a gipsu brak w caym tym
otworze. W dolnej czci wodospadu odsonite s dobrze wzko-
pytowe, siwe, zwize upki, lece naprzemian z upkowymi iami
i pyeiastymi piaskowcami, o biegu h. 8*5, nachylone ku SSW
(h. 14) pod ktem 70°. Wyej le w olbrzymich awicach zielo-

nawe zlepiece, majce ten sam bieg i to samo" nachylenie. Owe zle-

piece stercz w korycie rzeki i o nie rozbija si woda. tworzc
niewielki, lecz malowniczy wodospad „Hukiem" zwany. Powyej
wodospadu widoczne s te same piaskowce, które widzielimy u stóp
jego; maj one hieroglify na górnej stronie warstw i ten sam kieru-
nek i nachylenie.

W prawym brzegu rzeki wida zaraz powyej wodospadu
upki menilitowe. które odsaniaj si. odpowiednio do kierunku
warstw, po przeciwnym, t. j. lewym brzegu znacznie wyej z bie-

giem rzeki, nv \ w którem rzeka skrca si ku
pónocy. S tu upki iowe czekoladowej barwy z ótym nulotem T

majce ten sam bieg i to samo nachylenie, lecz zapadajce pod k-
tem znacznie mniejszym (40°j. W odkrywce mona tu. na podsta-
wie obserwacyj w rodkowej partyi, przypuszcza obecno siodo-
watego wygicia. Prof. Zuber (Kosmos 1909) wspomina wprawdzie
o upkach typu menilitowego, lecz uwaa je za wtrcenie midzy
warstwami dobrotowskiemi i dlatego te na profilu zaznacza je (6 e)
w ten sposób 1

). Jakkolwiek nie ba •• wzdu ich

biegu na dal-:: .

-

typowe upki menilitowe. za czer rake pewna
niezgodno w kcie nachylenia midzy tern i warstwami a war-

Nieco powyej, lecz jeszcze przed ujciem rzeczki i przed
: '-,.. '..

. :.

o biegu równi- .e ku SSW, poczem odstani-ij-t *-.-

typowe upki menilitowe z grubemi warstwami rogowca o biega
D - 8, nachyl on. k --W W. --u \ r •_' w *-v r/ j tu liczne szy-
poty Rybnicy, np. may wodospad „Diank" zwany.

1

) Tietze i Paul (Studien in der {fendsteiaione der Karpaten. Jabrb. d.
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Poniewa zadaniem raojem byo zbadanie formacyi solnej i jej

stosunku do warstw wyej i niej lecych, przeto na tern kocz
profil geologiczny Kosowa; zwróci nam si jednakowo naley do

saliny w Kosowie.

Kopalnia, w ogólnoci caa salina, ley waciwie w obr-

bie gminy Manastersko. nie w Kosowie samym, po lewym brzegu

Rybniey. Zaczony plan sytuacyjny (tabl. VI) przedstawia kieru-

nek chodników na trzech horyzontach, które dzisiaj istniej. Po-

ziom pierwszy jest obecnie bez znaczenia; najrozleglejszy jest po-

ziom drugi. Poziom pierwszy ley w gbokoci 84 m, drugi 112 m,

trzeci 132 m, czwarty 150 m; gboko mierzona jest od górnego

poziomu szybu IV, który dzisiaj suy jako szyb zjazdowy. Wpraw-
dzie w czasach dawniejszych wydobywano w Kosowie sól kamienn,
obecnie jednak warzonk. ugownie bite w czy-

stej soli zna e midzy poziomami kopalni.

Gówny pokad soli jest okoo 70 m gruby; kierunek jego

jest zgodny z kierunkiem warstw- formacyi solnej, odpowiada wie
h. 9, lecz w poudniowej czci kopalni zamienia si na bardziej

poudniowy (h. 10—11). Miejscami jest pokad czyst sol ziarni-

st, np. na drugim poziomie koo szybu N. IV; doczaj si jedna-

kowo warstwy piaskowca, jelitowiec, a gdzieniegdzie lune bryy
skalne. Jedna z nich, bdca zbitym wapieniem typu stramberskiego,

zawieraa odcisk limaka z rodzaju Natica. zapewne górnojurajskiego

Na gadkich cianach chodników trudno mierzy nachylenie

pokadów soli. lepiej mona to zrobi w miejscach, gdzie sól styka

si z nadkadem lub podkadem. W kadym razie mogem obser-

wowa zaznaczony ju kierunek pokadów soli i nader silne nachy-
lenie ku poudniowi. W szczególnoci mierzyem nachylenie na

horyzoncie drugim w przedueniu poprzeczni do Nowego Szybu,

a wic w pói [ni; kierunek by tu h. 9, nachyle-
nie ku h. 15, kt 75°. Na poziomie trzecim w poprzeczni do szybu

wentylacyjnego s wród pokadów soli piaskowce z ] elitowcem,
gruboci 20 ra; maj one kierunek h. 9, nachylone s ku SW pod

ktem 80°. Na horyzoncii rzeczni Fertsch s war-

stwy o kierunku h. 10, nachylone ku SW pod wielkim ktem. Po-

przecznia ta ley w poudniowej czci kopalni, widzimy wic. e
pokad soli przyjmuje ku poudniowi nieco wicej poudniowy kie-

Od pónocnego wschodu przylega do pokadów soli ich nad-

kad, od poudniowego za zachodu ich podkad. Poniewa, jak

wiemy ju, warstwy zapadaj w caej okolicy ku SW i s oba-

lone, przeto warstwy spgowe le pozornie na pokadach soli.

warstwy za stropowe pod nimi. Z tej to przyczyny nazywaj
...lnie nadkad podkadem i odwrotnie.
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Nadkad mona obserwowa najlepiej na drugim poziomie.

W poprzeczni prowadzcej od szybu zjazdowego ku poduni Em-
minger w odlegoci okoo 60 m od szybu zaczyna si nadkad, który
tworz tutaj iy upkowe siwe, a take czerwonawe, bardzo .silnie

nadto piaskowce o biegu h. 10. nachylone ku h. 16
ktem 70°. I upkowy szary dostarczy po wyszlamowaniu

ocwornic: Glob 'Orb. (2 ok.i i Truncatulina sp. {I

ok.). Na pónocnym kocu poda . zgiciu cho-

dnika ku nowemu szybowi wida równie nadkad pokadów soli.

którym s siwe iy i piaskowce o kierunku h. 9, nachylone pod
ktem 65° ku SW.

W rzeczywistoci jednakowo rzekomy nadkad pokadów soli

jest tylko wtrceniem midzy gównym pokadem soli a sabszymi,
które le ku NO, o czem poucza nas przekrój otrzymany w cho-

dniku poprowadzonym ku nowemu szybowi. Zaraz u pocztku tego

chodnika znaleziono w piaskowcu. . m nadkadem,
warstw blado niebieskiej soli gruboci 1 dm, nastpnie piaskowce

przeronite sol, a w odlegoci 15 m od warstwy soli niebieskiej

natrafiono na nowy pokad soli miszoci 8 m. Dopiero ku pón.

wschodowi std s piaski i iy bez soli a do koca chodnika.

Nowy szyb zaoono na pónoc od kopalni, jak wida z planu

wamwy i

s jednak w sól ubosze. Profil otrzymany wówczas jest nastpujcy

: -~zarv z upkiem i
;

-

- , wary
irstw pi >-

akowca
ii niebiesk ->zarv

i n'h i lesko-szary

U > A -ii miv s rz^ryw

i niebicsko-szary z cienk w.^tw pia-

skowca



96 m 9 m ii niebiesko-szary z cienk warstw pia-

105 „ 9 „ i niebiesko-szary (solonony)

111 „ 6 „ i niebiesko-szary

113-5 „ 25 „
twardy piaskowiec

1165 „ 3 „ i niebiesko-szary z wazk warstw pia-

skowca
138 „ 21-5

„ i niebiesko-szary

142 5 „ 4 5 „ i niebiesko-szary (solonony), przerywany

piaskowcem
170 H

27'5 „ i niebiesko-szary.

W gbokoci 127 m, a wic w ile niebiesko-szarym, znale-

ziono limaka Troekm pattUus Broce. Poniewa poniej tego iu,

a wic ze wzgldu na obalenie warstw ponad nim, ley i niebie-

sko-szary solonony, przeto musz przypuci, e skamielina ta po-

chodzi jeszcze /. wiMw. ktTf nale do formacyi solnej. W za-

rzdzie saliny otrzymaem jeszcze d - znme w obr-

bie kopalni, chocia nie zanotowano dokadnie miejsca znalezienia;

jedn z nich by odcisk limaka Trorhus putujus Broce., a drug
dobrze, nawet czciowo z barw zachowana skorupa may Cytne-

rm italu-a *) Defr.

Dalszego cigu tych samych warstw ku poudn. wschodowi

moemy szuk i tylko na poudnie od odkry-

wek iów ze skamielinami, w oddaleniu od nich niespena 100 m.

Nadkad gównego pokadu soli przechodzi wic zwolna w iy i pia-

ski, które ze wzgldu na faun do tortonienu zaliczy naley. Obja-

wów niezg dnoci midzy gównym pokadem soli a t. zw. „nadka-
dem" zauway nie mogem; jeeli za uwzgldnimy <>bie skamie-

liny znalezione w skaach formacyi solnej, wówczas i im jedynie

wiek viud< !,. ni-n.i w o^óln- ei -lyetienu przy-

inv mogli.

Podkad" utworu sinego .ds nir% jest na horyzoncie drugim
i trzecim. Na Kuhn > nim czerwone
i lv lupk we. bardzo silnie wyprasowane o byszczcej powierzchni,

nadto rówsie* Bkowee. Warstwy maj
kierunek h. i - \ . 1% nader stromo.

-

!

;
; ''-•

'

W niej sól nikni ^ \
•

, lir x ;• ol soli w tym
kierunku si lei tego chodnika wi-

dziaem czerwone iy upkowe.



Ma poziomie trzecim mona równie ledzi podkad: s nim
czerwone, silnie wyprasowane iy upkowe z gipsem, majce bieg
h. 9, zapadajce bardzo stromo ku h. 14.

Spgowe warstwy, które poznalimy w kopalni, odsonite s
w dalszym swym przebiegu nad Rvi.tni.-i poniej gównego mostu
i powyej niego, a poznalimy je ju poprzednio. Przewanie s
to siwe lub czerwone iy apkowe z warstewkami gipsu, a nie za-

wierajce soli; jednakowo nie s one widocznie zupenie od niej

wolne, o czem przekonuje nas nastpujca wiadomo, udzielona
mi przez p. Kaz. Jamroi, Dyrek aej w Kosowie.
Oto 20 m poniej wodospadu Huk znaleziono w prawym brzegu
Rybnicy resztki starego szybu w obrbie warstw dobrotowskich.
5 m powyej Huku, równie w prawym brzegu rzeki wydobywa
si na granicy zlepieców dobrotowskich i upków menilitowyeh
solanka, skd i dzisiaj jeszcze ukradkiem niektórzy mieszkacy
bior surowic. Obecno starego szybu wskazuje na lady soli,

gdy bez nich nie zakadanoby zapewne szybu; obecno solanki

powyej tego miejsc* fakt ten potwierdzi V niewa jednak. »w /.

te miejsca nie le w obrbie formaeyi solnej, lecz warstw dobro-

towskich, przeto musimy fr/.i>.- - i-arii>;<'ie tych ostatnich warstw
na utw'>r s >iny. kr ' r v ti >i; / ijd'ije. '. •/ dopiero w pewnej g-
bokoci. W kadym razie nasunicie nie jest znaczne, gdy w na-

szym wypadku nie wynosi wicej ni 100 m.

Uber die Salzformation in Kosów.

Die Salin Kosów ist gegen SW von der Stadt Kosów, im
Bereiche der I rsko gelegen. Gegen NO von der

Salin kommen Schichten zum V -ind ais die

" - '

' _' - '- .-. .
;.. " -' ''•>'

.-•: "".
: - '

:

-
.

:;.
.

- . ; • .
' . . . :

'

Die Liber der Salzformation Hej
^* ,! ' K -'- j _' > ,ii>t dem Riugp
der Zamkowa Góra (Fig. 1, Taf. IV)
Sanditeine nad raiirbe Konglomerate.
NW—SO (h. 9) streicfaen und ge;

Schichten sind uieh n rdwestlici \

szynbache und siidlieh in den Ufei



110 WILHKLM FKIRDBERG

sehlossen. Nicht selten finden sich Fossilien, wenn auch nur schlecht

erhaltene. von welchen folgende bestimmt werden konnten: Trochus

patulus Brocc, Turritella cf. Archimedis M. Hoern. (non Brongn.),

T. bicarinata Eiehw ,
( tts*is an ct/praeijormis Bors., Corbula gibba

Oli vi. Diese Fauna beweist ein jungmiozanes Ater (Tortonien).

Gegen SW grenzen an diese Schichten die Ton der Salz-

formation, welche am Rybnieafiusse in der Nahe der Salin ver-

folgt werden konnen. Es sind hier graue und rotliche Ton mit

Zwischenlagen von faserigem Gips. auch dunnplattige Sandsteine,

welche fast senkreeht gestellt sind. obwohl ein stidliebes Einfallen

beobachtet werden kann. btromaufwarts gehend, sehen wir dunn-

plattige Sandsteine mit Wellenfurchen. welche schon wahrscheinlich

den Dobrotower Sch -i t< i eoge*ahlt werden milssen, und tiber *)

ihnen maehtige Bank eines griinlichen Konglomerates, welche im

Bache einen kleinen Wasserfall „Huk" bilden. Gegen S grenzen

an diese Schichten Meniitschiefer, welche wahrscheinlich nicht

konkordant unter die Dobrotower Schichten einfallen. Die geologi-

sche Kartenskizze (Tafel V) erlautert den geologischen Bau der

Umgegend; die geologischen Yerhaltnisse der Salin sind in Ta-

fel VI zusammengestelit.

Der Hauptsalzkorper, welcher abgebaut wird, ist 70 m maehtig

und streicht im nordlichen Teile der Grube b. 9, im sUdlichen

h. 10—11. Es ist hier fast reines kOrniges Salz vorhanden. es

kommen aber auch Einlagerungen von Sandstein. Ton und Anhyd-
rit (Gekrosestein) vor. Gegen NO grenzt an die Salzschichten das

Hatigende. welches von den Bergleuten irrtumlich a!s Liegendes
bezeichnet wird. Es sind hier graue. stark ausgepresste Ton. auch

Sandsteine, welche in einem Querschlage zum neuen Schachte gut

beobachtet werden konnen. Am Anfange des Quersehlages fand

man eine 01 m dicke Schicht hellblauen Salzes und etwa 15 m
weiter davon eiu S m and erst gegen NO im
Verlaufe des Querschlages salzfreie Sande und Ton. Die letzteren

gehen in die versteinerungenfiihrenden Schichten iiber, welche wir
in Kosów kennen gelernt haben.

Das Lie.arende des Salzlagers ist im II. u. III. Horizonte sicht-

bar; es sind hier bauptsaehlich graue und riitliche, stark ausge-

preBte Ton.
In den - lag und neuer

S-ha-lr <.v. r, ;
.-. .

;
,,;«•.., V ,- Ci/therea ta-

Um Defr (1 Ex.) <md ,

• (2 Ex.,

und denen der S,i/f -nnari u i>t -u, k - * tmi^rl ••'»
• - L*bergehen sicht-

i; la der Schichtenkompte*, wie ancre^ehen wnrde, iiherkippt ist, Iieg-en
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bar, weshab man fur beide keinen groBen Zeitunterschied an
nehmen diirfte; ich glaube. daC man fur letztere hochstens eii

Alter des Helvetiens annehmen kann. Es ist jedoch auch nicht zi

leugnen, dafi man in Kosów keine Diskordanz zwischen den salz

fiihrenden Schiehten und den unter ihnen liegenden Dobrotowei
Schiehten konstatieren kann.

sne doczeka

syka uporzt

uznaje za tioDr^

li i<
• ej n idziel, «

niedalekiej przy



Z ycia pomykówki (Srixflammea LJ.
Notatka biologiczna.

Prof. Dr Edward Lubicz Niezabitowski.

Udawanie mierci jest poród owadów zjawiskiem bardzo po-

spolitem. Z chrzszczy np.. liczne gatunki nalece do rodzajów

Byrrhus. DermesUs, Ano mm Elater i t p.. w razie grocego nie-

bezpieczestwa spadaj z przedmiotów, na których si znajdoway, na

ziemi i pozostaj tam bez ruchu, udajc martwe. Ze zjawiskiem tem

spotykamy si te nierzadko i w innych grupach owadów, wyjtkowo

natomiast u zwierzt wyszych, np. ptaków. Brehm podaje, e mode
myszoowy wochate (Archibueo lagopus) w gniedzie wród tun-

dry, w razie zbliania si nieprzyjaciela, na dany znak przez

stare przylegaj do ziemi, kady w ui owa przed-

tem, i pozostaj bez ruchu, dopóki niebezpieczestwo nie minie.

Mona je wtedy bra do rki. ukada w najrozmaitszych pozy-

cyach, a ptak ani jednem drgnieniem nie zdradzi, e yje.

W czasie pobytu mego na Podhalu miaem kilkakr toie H
jsobnoó obserwowania podobnego zjawiska u naszej najpospolitszej

sowy, t. j. pi :zsto po stry-

chach i stodoach w ok -lic v X w _- T r _ .. •
_- Dunajca i in-

nych mirjsc-iwnici i ezst w ^ -

; przynoszony-

Miaem te sposobno na nim p
rwaoye, które

• daj.
Pbmykówka schwytana bardzo czsto przymyka »czy, zaci-

ska palce i pnz.^tiie zup"elni. bez r.n-bu. r .k" ' <k t- ", na zacz -nej

t' ' *ri v 1/ . p.,zwal:i n i wt >i ka si w dowo-
:. ' :; .: nalce i t. «.,

nie reagujc zapeni na to ,-- ki tylko kto

w pobliu sir zu , ij< N •
. na chwilk

si odwróci lub odejdzie-. « wa . M * P° cl~



mykówki pod wpywe |.l mvk

Aus dem Lebeti der Schleiereule. Eine biologische Mi z.

-

". •

welcbe Weise eine get>:_ • Urie H&mmea) den H ln-

den des llenschen zu en-- !.. .: t\>< -ici.r X:: ;" r man sie in die

Hand, so streckt sie sich aus. schlieflt die Augen zu. zieht dir

Zehen zusaramen und stellr ^i\ - r v • d — • ihnlicher Weise
viele Insekten tun. Dann l.i r <;,» ,'.-.-> mit sieli machen: man
kann sie beliebig umlegen. ihr die Fliigel und Zehen ausstreeken

o. s. w„ der Yogel gibt kem Lebenszeichen von sieb. Wemi aber

der Be..l>uehter *•,. nur mi ~ _.- S-kunden aus dem Auge Iafit,

fliegt sie augenblicklich davon.



O nowych i mao znanych
gatunkach motyli fauny galicyjskiej.

Przyczynek dziewity.

napisa

Dr Stanisaw Klemensiewicz.

W niniejszym przyczynku podaj wyniki dalszej l
) rewia j -i kr »-

ioTwch motyli zbioru mojego, przede-

wszystkiem r< ida uwzgldniajc gatunki rzadkie, tu-

dzie aberaeye. dla fauny galicyjskiej nowe (oznaczone gwiazdk: *)•

Gatunki . tycznie i nazwano wedug kata-

logu Dr. O. Staudingera i Dr. H. Rebla (Katalog der Lepidopteren

des palaarktisehen Faunengebietes; Berlin 1901). z nielicznemi zmia-

Do oznaczenia komórek i uylkowania skrzyde uyto termi-

nologii Herrich-Schaffera.

Po ogoszeniu ósmego przyczynku do niniejsze) pracy (w t.

1910 11) wydano nastpujce waniejsze publikacye z wykazami
motyli galicyjskich:

Stockl A., Motyle (Lepidoptera) rzadsze i nowe, zebrane

w latach 1908-1910 w okoli- iik-n.-/ ma
i Worochty. Cz II. (Kosmos. XXXV. str. 210—224. Lwów,.

1911,.

Rom ani szyn J. Dwie nowe odmiany motyli z rodziny
''-' •', :.<.-: -'.

.

•.,"..
; . .

- :•. :'- - v

XXXVI; * .:;- m Lv w, 1911).
Sehille F S«ty,v.* dmas Scop. forma ab. Brr

»•<: Z.,irs,hr f. w,- . T :n VII. 1911, str. 28).
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S chi Ile F. Materyay do fauny owadów krajowych; II.

(Sprawozd. Komis, fizyogr. Akad. Umiej, w Krakowie, T. "XLVI).
Brunicki J. Bar. Spis motyli zebranych w powiecie stryj-

skim. Cz III. (Sprawozd. Komis, fizyogr. Akad. Umiej, w Kra-
kowie. T. XLV; Dzia II. str. [64]— [98]). — Cz IV. (w tyche
Sprawozdaniach, T. XLVI. str. [137]—[177]).

W wymienionych wyej pracach, tudzie w niniejszym przy-
czynku, wykazano cznie 45 form gównych, oraz 116 aberacyj
i odmian motyli, nowych dla fauny galicyjskiej.

Przy oznaczaniu form wtpliwych udzieli mi swej pomocy
Prof. Dr H. Rebel w Wiedniu, za co Mu na tern miejscu uprzejme
skadam podzikowanie.

W Nowym Sczu, w marcu 1913 r.

*1. Pieris Napi L. ab. Uadlata Rober. Forma wioseuna. biaa,
z wierzchu wzdu yek szeroko szaro naprószona; zdarza si pra-
wie wycznie u samic. owiem j i hodowaem ex l. w Krakowie
i Rzeszowie w poowie kwietnia.

Nymphalidae.

*2. Vanessa Urticae L. trans. var. Turca Stgr. W Wierchomli
nad Popradem zowiem 17-go lipca roku zeszego ywo ubarwiony
egzemplarz tego gatunku, o nader drobnych, zaledwie kilku czar-

nemi uskami zaznaczonych plamkach w komórce 2 i 3-ej skrzy-
de przednich; na skrzydach tylnych jest czerwono-óta cz ta
przed kracem wsza nieli zwyczajnie. Form ta stanowi wyra-
ne przejcie do var. Turcica Stgr., a porednio do var. Ichnusa
Bon., yjcej w Sardynii i Korsyce.

Hesperiidae.

*3. Besperia FritUhm Bbr. Rzadka, do niedawna uwaana za

odmian gatunku Ateeus Hb. Jeden okaz znalazem w Nowym S-
czu, na pocztku sierpnia.

Notodontidae.

nhrhj,; fA.ru,,



Ten gatunek pojawia si dwa razy do roku. mianowicie w dru-

giej poowie kwietnia i w maju, oraz znowu od drugiej poowy
lipca do poowy sierpnia. Okazy generacyi wiosennej s jasno-po-

pielate, o sabym odcieniu czerwonawym, niekiedy biaawe (zbli-

one do wschodnio sybirskiej var. Canescens Graes.). Generacya le-

tnia jest u nas z reguy znacznie ciemniejsza, wicej brunatnawo-

popielata z silniejsz przymieszk czerwonaw: plama wierzcho-

kowa skrzyde przednich jest równie o wiele ciemniejsza, w swej

czci ku nasadzie skrzyda zwróconej czstokro czarniawa; bia-

awe rysy poprzeczne wskutek ciemnego tla silniej uwydatnione;

czarniawa linia falista przed kracem wyraniejsza.
Samca zowiem w Piwnicznej 6 sierpnia, samic w Naci-

Bzowej koo Now. Scza 3 I-go lipca.

5. P. Pigra Hufn. ab. Róni si od formy gównej niemal je-

dnostajnie popi ai przedniemi. gdy miejsca, które

u tamtej maj kolor brunatny, s niewiele od ta ciemniejsze. Je-

dn samic tej jasnej formy wyhodowaem ex l. na wiosn w Bro-

dach, drug w pokoleniu letniem, w Nowym Sczu, w poowie lipca

Noctuidae.

Trifinae.

6. Agrotis Tritki L. ab. Aquilina Hb. W Piwnicznej koo
Now. Scza w poowie sierpnia. Dotychczas bya znana tylko z Ga-

!;•.; Wschodniej.

*7. Mamestra Dissimihs Knoch ab. Yariegata Rbl. Jeden okaz

tej pstrej aberacyi przylecia do wiata lampy w Now. Sczu,

w poowie maja.

8. Hadena Adusta Esp. Ten rzadki gatunek znaleziono w for-

mie gównej dotychczas — o ile mi wiadomo — tylko w Jano-

wie r
). Jeden egzemplarz wychowaem w Now. Sczu na pocztku

maja z gsienicy, znalezionej na Solidago virgaurea; gsienica zi-

muje prawie dorosa.

9. Caradrina Cuadripuncaa F. ab. Gatunek wszdzie zwy-

czajny, pojawiajcy si .< pewn skon-

no do tworzenia abera i mniejszej lub wikszej

wvra/i>r ~<m ciemne 1

.: i przednich. W Brodach

zowiem w poowie sierpnia na przynt jabkow okaz, zaledwie

widocznie nak da 18-go maja

egzemplarz o bardzo wybitnem nakreleniu i stosunkowo wielkiej

(zwyczajnie kropkowali . plami. - kr.giej



*10. Xa nhia Lutea Strom. ab. Togata Esp. Nieznaczna abe
raeya. Znalazem j w Brodach w poowie wrzenia.

Gonopterinae.

•11. Scoliopteryx Libatrix L. ab. Stifima Tutt. W Nowym S-
czu wyhodowaem ex pup. 20-go padziernika bardzo ciemny egzem-
plarz. Zdarza si to rzadko u tej pospolitej, jednak mao zmiennej

Hypeninae.

*12. Herminia Derwalis Hb. ab. Linoaalis m. „Tota inf>/-
scata. alis imwtatis". Wszystkie skrzyda mocno brunatno zaciem-
nione, wskutek czego rysy poprzeczne niewidoczne, tylko zewntrzna
granica kreseczek rodkowych na skrzydach przednich pozostaje
óta; równie ciao bardzo ciemne. Jedn samic tej rzadkiej formy
wyposzyem 8-go sierpnia 1902 r. w Wierchomli nad Popradem.

Brephidae.

*13. Breptos Parthenias L. ab. Dealbata m. „Alis non albo
pictis*. Róni si od formy gównej zupenym brakiem biiych
miejsc na wszystkich skrzydach, co zwaszcza na stronie odwro-
tnej bardzo wpada w oczy. Zdaje si. e aberacya ta zdarza si
tylko u samców. Dwa samce zowiem w marcu w okolicy Lwowa.

Geometridae.

*14. Pwdot. -

; „n YnÓHubi Hufn. ab. Anretfna Dup. W Bro-
dach ex l, na pocztku czerwca,

15. Nemoriu ~i'n, ,->naf« Z. W Podhorcach ob. Stryja w polo-
wie czerwca.

Acidaliinae.

16. Acidalla /< ,, /•'• Hm - W» Lv. \v> wvbodowaem

•7.nvch.
"17. A. Bisetafa Hafn. ab.

'

Zdarza >i
czasem miedz-. Rytrze i Janowie w dru-
giej poowie lipca.

18. A. Arermta L. ab. Effuscafa Galv. W r. 1899 wyhodo-
waem ex ovo w pierwszej poowie lipca kil
'

- ' :.<-.• -
.

•

.
• .,. .

.

- • ;, " -"_•

-:'-
.

:

-
•

• '.'-.:-
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19. A. Immoraa L. ab. Gatunek zmienny. Na wzmiank za-

suguj dwa mae samce z okolicy Brodów, znalezione w poowie
sierpnia i wrzenia, o skrzydach sproszonych jednostajnie usk
gliniasto-szar i o bardzo niewyranych smugach poprzecznych.

*20. A. Bemutaa Hb. ab. Extirpata Fuchs. Dotychczas tylko

dwa cf cf w okolicy Lwowa, 26-go maja.

21. A. Corvalaria Kretschm. Wykazana z Galicyi przez Dr.

Rebla *); ja jej jeszcze w kraju nie znalazem.
22. Ephyra Poraa F. Zjawia si dwa razy do roku, mianowi-

cie w maju, oraz mniej licznie w lipcu i sierpniu. Mam w zbiorze

bardzo wiele okazów wyhodowanych ex l. w Brodach i we Lwo-
wie, nalecych do pokolenia wiosennego, kilka take pokolenia le-

tniego. Okazy formy letniej s znacznie silniej nakrelone 2
). mia-

nowicie mgliste plamy przed kracem skrzyde, cie rodkowy,
przedewszystkiem za obie rysy poprzeczne (zastpione szeregami

kropek) oraz piercieniowate plamki rodkowe s o wiele wyraniej-
sze anieli u formy wiosennej.

23. E. Punctaria L. Rozprzestrzeniona w caym obszarze,

miejscami czsta (zwaszcza w lasach dbowych). Pojawia si, po-

dobnie jak poprzednia, w dwóch nieco odmiennych pokoleniach,

mianowicie w maju i znowu od poowy lipca do pocztku wrze-

nia. Okazy pokolenia wiosennego s u nas po najwikszej czci
pozbawione prószystych plamek czerwonawych w kracowem polu

skrzyde; u drugiej /jesiennej) generacyi s te plamki przewanie
v rane.

W obrbie tych dwóch sezonowych form, wyrónia si kilka

podrzdniejszych aberaeyj, z których nastpujce trzy wyhodowa-
em z gsienic w Brodach:

*24. /;. Punrf. ab. Infusrata Reut.,
*25. R PuncL s, oraz
26. E. Pun-t. uh. X,ievata Bastelb.

Nadto zasuguje na wzmiank aberacya odznaczajca si mo-
cno zarumienionem polem rodkowem skrzyde przednich, wyho-
dowana w jednym wielkim okazie z zimujcej poczwarki we

27. Rhodast Cl. ab. Roseata Ersch. koo Lwowa,
zerwca.

*28. h'h. ?',-./, ah .
/•:,-. .tt-i Rbl. Razem z poprzedni, take

len lipca.



Lanntiinae.

29. Lythria Purpuraa L. Gatunek pod wzgldem ubarwie-
nia bardzo zmienny. Obok znanych ju i nazwanych aberacyj, za-
suguje na wyszczególnienie forma, naleca do generacji wiosen-
nej (gen. vem. Rotaa F.) o przepaskach purpurowych tak bardzo
rozszerzonych, i zajmuj, z wyjtkiem mocno cienionego pola
rodkowego i malej przypaehowej czci nasady skrzyde przednich,
ca tyche powierzchni. Dwa okazy tej aberaeyi zowiem w oko-
licy Brodów 27-go kwietnia i 12-go maja. Tame znalazem 7 i 3 I-go
sierpnia dwa egzemplarze generacyi letniej, u których znajdui
si przeciwnie tylko dwie bardzo wzkie i brzegu pachowego nie
dosigajce przepaski purpurowe (forma przejciowa do ab. Absti-

Fuchs).

30. Ortholitha Limitata Sc al Z górskich kolie nad Popra-
dem (Stary Scz. Rytro) posiadam okazy (</ i Q). u których wszyst-
kie trzy pola na skrzydach przednich s jednakowo ciemne, "od-

graniczone liniami poprzecznemi, niewiele od ta janiejszemi; ró-

wnie skrzyda tylne s bardzo ciemne. owiem je od koca lipca

do poowy sierpnia.

31. Minoa Munata Sc. ab. Cinerearia Stgr. W okolicy Bro-
dów na pocztku czerwca.

*32. Anaitis Plagiata L. ab. Interrupta m. „Alarmu anter.

area mtdiu lathis interrupta".

Pole rodkowe skrzyde przednich midzy fadzikiem a yk
2-g szeroko przerwane, a to wskutek zetknicia si drugiego i trze-

ciego paska poprzecznego. Jeden okaz tej niezwykej formy znalaz
si koo Lwowa w poowie czerwca.

33. Lobophora Halterata Hufn. ab. Radolphii Lampa. Bzadka
ciemna aberacya, znaleziona w Brodach przy kocu kwietnia.

34. Scotosia Rhamnata Schiff. ab. Dwa samce, zowione w pierw-

szej poowie czerwca w Brodach i we Lwowie, odznaczaj si je-

dr,..sr »;:;,
5

, c enQn :ur •

niewiele od n -• paeA kracem po-

zostaje biaa.

Thnbg.
r -..- k i

*36. L Prunata L ,

mai ia. lecz dopiero niedaw
|--ie rodkomve na skrzyda

r»n
i przerw

"m^rzelt

) Nene Aberrationen palatarkti9Cher
bota! «- Gesell. jin Wien; LX, str.



zwone i przecite biaawo wzdu fatdzika i yki 2-ej. Kilka oka-

zów, mniej lub wicej typowych, wyhodowaem ex l. wraz z form
gówn w Bród m czerwca a 8-ym lipca.

37. Larentia Dotata L. ab. Deleta Sfarand. W Piwnicznej

19-go lipca.

*38. L. Bicoloraa Hufn. ab. Completa Rbl. Rzadka forma o ca-

kowicie niemal ciemnem polu rodkowem skrzyde przednich. Je-

den okaz zowiem w Nowym Sczu na pocztku lipca.

*39. L. Vana i Schiir. . Xigt ofasciata Gumppbg. Kilka oka-

zów, mniej lub wicej typowych, zowiem w lasach wierkowych
koo Starego Scza (z kocem maja i na pocztku czerwca), oraz

w Czarnym Dunajcu (w drugiej generacyi na pocztku sierpnia).

40. L. Siterata Hufn. ab. Egzemplarz samicy, zowiony w Bie-

lowicach koo Nowego Scza w poowie wrzenia, róni si od formy
zwyczajnej zupenym brakiem rdzawo-brunatnej przymieszki na

skrzydach przednich, waciwej temu gatunkowi.
41. L. Taemaa Stph. ab. U jednego okazu z omnicy nad

Popradem (zowionego 2-go sierpnia) jest brunatno czarne pole rod-
kowe skrzyde przednich blizko o poow wsze nieli zwyczajnie.

42. L. Fluctuata L. ab. Acutangulata Ghr. We Lwowie (Ogród
strzelecki) w poowie maja. oraz w Bieczu 22-go sierpnia

Na wznil _

znaleziona we Lwowie w poowie maja, u której biao szare to
skrzyde przednich ma mocny ótawy' odcie.

43. L. Sufumata Hb. ab. (et var.) Mitwa Butl. T rzadk
odmian, opisan z Azyi wschodniej, znaleziono w póniejszych
czasach kilkakrotnie w Austryi Niszej, oraz w Galicyi wschodniej
(Janów, Podhoree ob. Stryja); jedn samic wykryem równie
w okolicy Bochni w lesie"' sosnowym, dnia 13-go sierpnia 1880,
przeto w cza.-: t -. k:« ;\ *.. t- nr,;t ni ova jeszcze opisana.

:

44. L. Ouadrifaseiii . i CI. - / m„,iUs Butl. Koo Lwowa
w poowie czerwca.

45, L. Q Lampa = Airofasciaria Schille).

Zdarza si nierzadko wród formy niejsze okazy
owiem w Czarnym Dunajcu przy kocu lipca.

Prócz wymienionych wyej aberacyj tego zmiennego gatunku,
posiadam w z ,, form (Q), o bardzo '.silnem na-

kreleniu i brunatnem (zamiast la kracowem
skrzyde przednich; cz tego pola. zawarta miedzy tyln prka
!
'pr/fCZi. > huU ! •. i fa o - \v ksztacie

wstgi czarn
-; Hn ia falista

bardzo silnie si uwydatniaj. Znaleziona w Czarnym Dunajcu



46. L. Ferrugata Cl. Gatunek zmienny. Egzemplarz zowiony
we Lwowie w poowie maja ma skrzyda przednie jednostajnie
blado brunatno rdzawe (tylko w wzkiem polu kracowem bia-
awo rozjanione), o licznych ciemniejszych liniach poprzecznych.
Inny, pikny okaz, nalecy do ab. Spadicearia Bkh. (znaleziony
8-go czerwca w Zimnej Wodzie koo Lwowa), odznacza si ostrem
nakreleniem i o poow wszem nieli zwyczajnie polem rod-
kowem skrzyde przednich.

47. L. Unidentaa Hw. Naley niezawodnie do grapy form
gatunku poprzedniego l

). Przegldajc liczne okazy Ferrugaty zbioru
mego. znalazem cztery zgodne z opisem formv Unidtntaria. pocho-
dzce z Nowego Scza (13-go maja i 27-go lipca), Lwowa (31-go
maja) i Brodów (26-go sierpnia).

48. L. Designaa Rott. ab. Midzy kilku okazami, wyhodowa-
nymi ex ovo na wiosn w Piwnicznej, wylg si samczyk o tak
mocno zwonej poowie pachowej pola rodkowego na skrzydach
przednich, e ciemne wstgi, stanowice granice tego pola. w tern

miejscu ze sob si stykaj.
*49. L. Dilutata Bkh. ab. (Jhristyi Prout. Do rzadka abera-

eya. Kilka egzemplarzy znalazem w lasach liciastych koo Bro-
dów i Lwowa midzy 4-ym padziernika a 10-ym listopada. Forma
gówna jest w ok iicarh "Lwowa pospolita.

*50 L. Diut ab. L.,ti,sciata Prout. Jedyny okaz zowiem
na Pohulance koo Lwowa 28-go wrzenia; bardzo rzadka.

Prócz w aberacyj zasuguje na wzmiank
forma, zbliona nakreleniem "i poyskie ab. Chstyi
Prout. jednak rónica si tem brunatnawo-popielatem i silnem na-

kreleniem pola kracowego skrz ctowaua ex l.

w Nowym Sczu 9-go padziernika.
Inny eg/. u i lun ,• u -1 ;uiy i - - .-_;-. nicy w Kra-

kowie 13-go pa.l v ,
-

i izednie jednostajnie bia-

awo- popielate, nie sprósa brunatnych, je-

dnakowo w\ . - Liatyc.

*51. L. Sociata Bk; i Hw. Ok:-. z z wiony
w okolicy Brodów na - bardao sbi-
ony do tej rzadkiej aberacyi -.).

*52. L. Lugubrata Stgr. ab. Bamugra m. ..Area media ata-

'"' '" . / ,.• .-.',...• ..,..-
Róni si od formy _\ • poleai grod-

kowem skrzyde przedi Btajaie bra*

aatno-ezarnem polem nas które u formy



gównej bywa biae, a tylko przy samej nasadzie mniej lub wicej

brunatno naprószone). Dwie samice tej aberacyi znalazem, obok

wielu zwyczajnych okazów, w zrbach lenych koo Starego Scza.
*53. L. Lugubr. ab. Interrupta m. n

Area media alarum .tuter.

albo intcrmpta". Pole rodkowe skrzyde przednich wzkie, w ko-

mórce 1 b biao przerwane. Zowiona w jednym okazie (C>) w po-

ci iejscu, co poprzednia.

samce z okolicy BrodówTristata L. ab. Dwa samce z okolicy Brodów (znale-

>cu maja) maj pole rodkowe skrzyde we fadziku

zwone; u jednego z nich jest ono w tern miejscu
zion przy kocu maja) maj pole rodkowe skrzyde we fadziku

*55. L. Albulata Sehiff. ab. Mundata m. „Alarum ante\

area media praeangusta, aeyualiter testacea, extrorsum mx angulata, .

,.
• •- • ..• ,,,,:.:

Pole rodkowe skrzyde przednich w ksztacie wstgi jedno-

stajnie ótawo-brunatne, bardzo wzkie, ku brzegowi ramiennemu
rozszerzajce si, ograniczone czysto biaemi wstgami poprzecznemi,

tej samej niemal szerokoci, co owo pole; (u formy gównej jest

pole rodkowe blizko 2 razy szersze, w poowie nasadowej biaawe).

Zewntrzna granica pola rodkowego i biaa wstga za niem s
tylko raz (w komórce 3) sabo zaamane. Najwaniejsz cech sta-

nowi jednak zupeny brak charakterystycznych dla tego gatunku

czarno-brunatnych kropeczek, które u formy gównej mieszcz si
na ykach po obu stronach pola rodkowego.

T szczególn aberacy wykryem w Piwnicznej, w poowie
sierpnia 1903 r.

56. L. Bilineata L. ab. Okaz zowiony 19- go czerwca w Go-

bkowicach koo Nowego Scza odznacza si pikn, czerwonawo
zoto-ót bar uq do samca ab. Boha-

tschi Aign.
*57. L. SHaeeaa Hb. ab. DeHavata Stgr. W Starym Sczu

wyhodow.,] hium
*58. L. Corylata Thnb. ab. Defracta Strand i) {=ah. Lntf-

rupta Hirsehke *). Pot- I przednich wzdu fa-

dzika przerwa-. H • wi-m i., ex l we Lwowie i w Brodach.

59. L. Badiaa Hb. ab.
%
>. Odznacza si bardzo jasnem pn-

iem rodkowem skrzyd mi prkami
poprzecznemi w rodku skrzyde tylnych, — co si u samic cza-

sem zdarza. Znaleziona I-go maja w okolicy Lwowa.
60. L. I /rad. W Brodach na po-

cztku lipea.
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61. Tephrocystia Lariciata Frr. Poszyem je z drzew w la-
aka modrzewiowym koo Starego Scza i hodowaem przy kocu
maja z gsienic, znalezionych tame w jesieni.

62. T. Satyrata Ilb. ob < ailinuu hi Dbld. Ex L we Lwowie.
Wzmianki godna jest rzadka forma tego gatunku, u której

pole kracowe na wszystkich skrzydach jest w ksztacie wstgi
znacznie zaciemnione. Hodowaem j we Lwowie na wiosn ex l.

z poczwarek zimujcych.
63. T. Semigraphata Brd. W Piwnicznej przy kocu lipca.

Gatunek rzadki, znany dotychczas tylko z doliny Popradu (Rvtro,
coli Schille). '

' '

*64. T. Sobrinaa Hb. ab. Anglicata H. S. Midzy licznymi
okazami tego zmiennego gatunku, zebranymi gównie w okolicach
St. Scza, Rytra i Piwnicznej, znalazo si kilka (wyhodowanych
ex l. midzy 6 a 31-ym sierpnia), nalecych do tej jasnej
aberacyi.

*65. T. i l
. Wiele egzemplarzy

zebraem na cmentarzu w Brodach, midzy 15 a 21-ym ku:- n . i

*66. Chloroclysis Chloeratc Mab. ab. Hadenata Fuchs. We
Lwowie koo liw, w poowie czerwca, w Rzeszowie ex 1. w poo-

67. Abrarns <i,;:iss.nlnrkiti L. ab. Ten gatunek pojawia si
w bardzo rosm di, polegajcych gównie na iloci,

formie i sposobie zlewania si czarnych plam. W Krakowie wy-
chowaem z gsienicy na pocztku lipca form dotychczas nie opi-

san, u któr _ i ramiennego,
zawarta midzy obiem.i / ir mi , k n,i ,. przecznemi. jcsr .-zer.-k

(do poowy komórki rodkowej) czarna.

*68. A. sjlcibon. /' 1'antt, • /> - <y\~z Je len . kaz tej -l.h.

nakrelonej aberacyi wyhodowaem we Lwowie z gsienicy, yj-
cej na czeremsze; motyl wylg si wskutek sztucznie przyspieszo-

nego rozwoju poczwarki ju w poowie kwietnia

69. A. Marginaa L. ab. Gatunek zmienny, wszdzie pospo-

lity w dwóch puk leniach Z< -own firnie m /..aby uwaa te

okazy, n któr. - ; ramiennym
i bocznym skra -krzyd-.- tyl-

nych, niema ,:, h lub jest tylko jedna.

prawie zawsze .(i sobniona. w - nieb. Obok tej

formy znaehodzi si r" >:w •• --zw:.: •;.
;

.-

mach (w rodku i przy brzegu pachowym >krzy.b-i przed:-.

z których pierwsza by -' ko zlana z czarnym

!
. Porówn. mój .Preyeajnek pierwszy" w Spraw. Kom. fis. T. XXXIV. rtr. 6.
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brzegiem ramiennym; na skrzydach tylnych tej formy albo brak

plam, albo jest ich 1— 3, uoonych w poprzek rodka skrzyde.

Prócz tej aberacyi znaleziono w Galicyi dotychczas ab. Pol-

lutaria Hb.. ab. Limbata Hormuz. i ab. Nigrofuaciaa Schoyen.

IttUnila Pusaria L. ab. Striaria Hb. We Lwowie, w po-

go pospolitego gatunku.

nthemata Sc. ab. Wyhodowana
si bardzo rzadko u tego pospoil

Krakowie
Wernb. ab. U dwóch samic z Ry-

tra zupeny brak prószystych prek poprzecznych na skrzydach
przednich.

73. E. Ciiercinaria Hufn. ab. Euestraria F. w Brodach ex l

8-go lipca, okaz bardzo charakterystyczny.

74. E. Cuerciti. ab. Blada, somiano-óta-samica. o delikatnych

brunatnych rysach poprzecznych, zreszt (z wyjtkiem brunatnych

kropek rodkowych na spodzie skrzyde) pozbawiona obustronnie

wszelkiego nakrelenia i nalotu ciemnego. Wyhodowana z gsienicy
w Brodach, w poowie lipca.

*75. Selenia BUunaria Esp. ab. „Alarum anteriorum umbra
media KuUaa . Na skrzydach przednich zupeny brak rodkowego
cienia poprzecznego, z powodu czego monaby j zaznaczy nazw:
Dfiin>b,ri,-ia. Zdarza sio przewanie u samic generacyi drugiej (gen.

aest. Juliana Hw.). owiem j i hodowaem ex l. we Lwowie
i w Rytrze, w lipcu i nt ;. / ,rku sierpnia.

76. S. Teralunaria Hufn.
Tjo *,!/.< vem.".

We Lwowie wylg si u mnie w domu 11-go marca z poczwarki,

przeniesionej w lutym z dworu do ogrzanego pokoju, pikny egzem-
plarz samca, rozmiarem i ubarwi, i podobny do le-

tniej formv gen. aest. Aestwa Stgr. 1
).

77. Hhnera Pennaria L. ab. Ohmra Aign. Kilka okazów ex l

we Lwowie; motyle lgy si od koca wrzenia do poowy pa-

nie dla fauny

olimbata Joan. Dwa ok. zv niempefaie

Fjtkowo zdarzy si moe, gd

go pokoju |,»-



*80. A. Prun. ab. J tmtarin Pr.air Równie w Rytrze dwa
-egzemplarze prawie cakiem ciemne.

81. A. Prun. ab. Spangbergi Lampa (= Unicoloraria Hormuz.).
Dwa samce ex l. we Lwowie, na pocztku czerwca i ex ovo w Ja-
nowie, 19-go maja.

*82. A Prun. ab. PalUdaa Prout. W Krakowie (na Kopcu
Kociuszki) 23-go czerwca (Q), oraz ex ovo w Janowie w poowie
maja (tf).

*83. A. Prun. trans. ab. Kenkarta Stgr. W Brodach przyle-
cia do wiata lampy w poowie lipca may, blado ochrowy </,

*84.\l Pm,, ii: J > U .11 Kilka .amcóu /owionych

róni si wybitnie od wszystkich innych form gatunku Prunarla.
Mianowicie ich eiemno-pomaraczowe skrzyda s bardzo gsto
upstrzone grubemi, poprzecznie u i mi brunatnemi.
Formie tej monaby da nazw (o ile jej jeszcze me ma) ab. <$

Na wzmiank z - :r b i < ne przv sposobno-
ci hodowli ex ovo gatunku frunaria. Mianowicie z jaj! zt.-.nvch
przez samice -/'- ^ur.liatn Fu.-ssl.. z..vvi,.ii-, -a i-zerwu w Janowie.

tównej (2 rf<?, 3 QQl
n Lampa (</),

J- ab. Pallidaa Prout (J
1

) oraz 1 ob. J Strbiaa.
85. Epiuw Aa'r /.a,.,/ Hi) '«i. U dwóch samców, zowionych

w maju w okolicach Krakowa i Brodów, jest tylna rysa poprze-
czna na skrzydach przednich sabo ukowato zgita, na yce 4-ej

wcale nie zaamana. U innego okazu {<$'), znalezionego koo Lwowa
przy kocu maja. brak rysy poprzecznej na skrzydach tylnych,

przednich za s obie rysy niewyrane.
- n - .; *

"'
.

-

:'• )l -

87. Sem ab. Forma bardzo ciemna wsku-
tek gstego nalotu brunatnego. W Nowym Sczu ex l.

88. Hybenui A >ni lt r.„,, / .//. / /'-/« i-c" Lt.<x. Zdarza si
czasem w liciastych lasach koo Lwowa wród formy gównej.

Na wzmiank zasuguje innaodmiana samca tego gatunku,
majca skrzyda przed -mniej napró-
szone. o slab rys poprzecznych; na skrzydach
' :• :.-. ' /. •

.

- ::::

*89. H. Marginaria Bkh. ab. £ Eufipennaa Fuehs. Dwa

obn form pnejeiow
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egzemplarze w okolicy Lwowa (na Wulce 23-go marca i w Brzu-

chowicaeh 4-go maja).

90. H. Defoliaria Cl. ab. g. Obscura Helfer {= ab\ Albida

Grumppbg.) ). Pikne dwa samce tej rzadkiej aberaeyi wyhodowa-
em we Lwowie na pocztku listopada z gsienic, yjcych na
grabie.

91. B. Defol. ab. Q Brunnescem Rbl. 2
). W lasach liciastych

koo Lwowa, w poowie padziernika.
*92. H. Defol. ab. Bolmgreni Lampa. Tylko jeden okaz w tem

samem miejscu, gdzie poprzednie, Igo listopada; rzadka.
*93. Phigalia Pedaria F. ab. $ Extincaria Stndfs. Typowy

egzemplarz znalazem w okolicy Lwowa
*94. Biston Hirtaria Cl. ab. Congeneraria Hb. (== Diiplicaria

Stgr.l Kiika samców, zebranych przy kocu marca i w kwietniu

w okolicach Krakowa. Lwowa i Brodów, ma wybitnie zdwojone
prki poprzeczna na skrzydach przednich; naley je przeto zali-

czy do tej aberaeyi.

*95. B. Hirt. ab. Q Terraria Krul. Nieznaczna aberacya sa-

'cy o jednostajnie siwych skrzydach przednich,

poprzeczny.
"

kwietniu.
96. Amphidam Betularia L ab. Gatunek zmienny, gównie

z powodu rozmaitej gstoci czarnego naprószenia. We Lwowie
i w Brodach hodowaem samce o skrzydach skpo naprószonych
i bardzo sabo czarno i z za tylna rysa poprze-

czna na skrzydach przednich jest niemal cakiem zanika.
*97. mon .

;

eb. Pasataria Brahm. W Sta-

rym Sczu, wyposzona z brzozy 19 go maja.
*9S. B. Mamlata Stgr. v. BastdUrgeri Hirschke 3

). Dotychczas
znana tylko z górskich okolic nad Dunajcem i Popradem, oraz ze

Stryjskiego; owiem j gównie w okolicy Rytra przy kocu lipca

i na pocztku sierpnia.

*99. Ematurga Atomaria L. ab. £ TJstaria Fucbs. Gatunek
nadzwyczajnie zmienny, tak i nie atwo znale dwa okazy sobie

równe 4
). Samce róni si z reguy ubarwieniem do znacznie od

») Nazwie: „ab. Albida* Gumppenberg. jako dawniejszej, naley si pierw-

- Dawniejsza nazwa aberaCTi simta ab. tf Ferruginea Gnmppbg. (= <*&•

'

• • -_'. ..-. ... ..•
,

.'.':..
.' :

• '

-" V.;,,,-, - ..;-.
; ,.

1
i- .-.«f itaeulata Stgr., znan ze Syberyi i Kraj nad Amurem, poczy-

tywan dawniej za odmian gatunku Sepandata U, uznano obecnie za gatunek

iyje tytko" w « . .. k
°
Wy narz^dow Todn?c *

trT nu

.atunku Em. Atomaria L.



samic; czasem s jednak do nich najzupeniej podobne. Do abera-
cyj u nas jeszcze nie znanych naley ab. g Udariu. znaleziona
w zrbach lenych koo Starego S:\cza w drugiej poowie maja.

Tame w wiklinach nad Popradem zowiem 8-maja ma sa-

mic o skrzydach niemal czysto biaych, bardzo sabo brunatno
sproszonych; na skrzydach przednich znajduje si tylko prka
rodkowa i dwie nasadowe, na tylnych tylko rodkowa. Spód skrzy-
de biay, o jednej tylko wybitnej "prdze rodkowej.

*100. Bupalus 'Pi/rinrius L. tij>. rf Ftatesa/ts Ii. Whit. U gló-

wnej formy samców gatunku Piniarius s jasne miejsca (to) na
skrzydach ótawo -biae, u ab. Flavescens w rónym odcieniu óte
(czasem nawet rdzawe). Ta druga forma jest w Galicji o wiele

czstsza; owiem j w lasach sosnowych koo Starego Scza. Lwowa
i Brodów w drugiej poowie maja.

Prócz wymienionej aberacyi potworzyy si u samców tego

gatunku jeszcze inne. wskutek nadmiernego rozwoju lub naod-
wrót zaniku ótej (wzgldnie biaawej) barwy ta skrzyde. W oko-

licy Starego Scza zowiem samca, u którego óte to skrzyde
jest wskutek ciemnego naprószenia mocno zredukowane; forma ta

zblia si przeto do ab. <$ Anomalarius Huene. Przeciwnie posia-

dam z Brodów dwa okazy samców, u których jasno-óty kolor ta
zajmuje wiek- jest tylko bardzo sabo
ciemniej naprószony. Na niezwyczajna
aberacya samicy, wyhodowana ex I. we Lwowie, rónica si od
formy zwyczajnej intensywniej rdzawo-ótem tem skrzyde i nie-

wiele od tego ciemniejszem nakreleniem zwyczajnem; yki >krzy-

de przednich nie s wcale óte. Jest to forma w ogóle bardzo je-

dnostajnie ubarwiona *),

iOl. Thaumnonoma Wauaria L. ab. Ciemniejsza nieli zwykle.

Druga rdzawo-brunatna plamka przy brzegu ramiennym skrzyde
przednich (liczc od nasady tyche) jest oderwana od grubej czar-

nej kresy, mieszczcej si na yce poprzecznej, natomiast czy
si brunatnym lec u nasady yki
2-giej; wzmiankowana czarna kresa na yce poprzecznej nie jest

hakowato zaamana. T szczególn aberacy (J
1

) wyhodowaem
z gsienicy we Lwowie, w poowie czerwca.

*102. Th. Brunmata Tbnb. vnr. Obscurhr m. „Alis obscurio-

ribus. strigis obsoleis, //"' , r>i - M an w zbiorze wiele

okazów tego gatunku. Iowego S-
cza i okolicy Bi _ : . l'^ i .

T

-V 'homla). Okazy owione
w okolicach' N niestety same tylko samce)

stanowi ni.--.. is o widocznie ciemniejszych, bm-



natno-ochrowyeh skrzy

zanikych rysach

103. Phasiane Clathrata L. ab. Na wzmiank zasuguje forma

o nakreleniu zwyczajnem, lecz tle skrzyde ochrowo-órawem
(zbliona do ab. CaHceUaria Hb., która ma skrzyda równie ó-
tawe, lecz znacznie wsze brunatne prki poprzeczne); owiem
j w lipcu w Gobkowicach (koo Now. Scza) i Szczawnicy, oraz

hodowaem ex l. na wiosn w Rzeszowie.

W Brodach i we Lwowie napotykaem w maju samce czy-

sto biae o bardzo wzkiem brunatno-ezarnem nakreleniu poprze-

Nolidae.

'104. Xola Centonais Hb. ab. Fasciata Rbl. W Brzuchowicach

koo Lwowa przy kocu czerwca i w Brodach przy kocu lipca.

Cymbidae.

*t05. San . mpa. W Bro-

dach w poowie kwietnia (okaz przezimowany), koo Lwowa w po-

owie czerwca (ex I.) i w Rytrze przy kocu lipca.

• 106. 8. Degemraiia Hb. 1
). J tego rzadkiego

motyla wyhodowaem 27- go padziernika z gsienicy, znalezionej

*107. HylophUa Prasinana L. ab. Q Flam Spul. We Lwowie
wychowaem z gsienic w maju dwa samce, stanowice wyrane
przejcie do tej mao znacznej aberacyi ótawej.

Arctiidae.

Gatunek ten skonny jest do tworzenia aberacyj, p
gownie na rónym odcieniu ótego koloru ta skrzyde, zmiennej

iloci kropek czarnych i promienistem wyduaniu si tyche.

W Brzuchowicach koo Lwowa odkryem 11-go czerwca form,
.'/.- ,.'::' V >-, - -

;

109. Peasia Obtusa EL S vk tego nad-

zwyczajnie rzadkiej d wiata lampy v Bro-



dach dnia 12-go lipca 1
). (Dr Rebel, który go oglda, donosi, e

Nadworne Muzeum przyrodnicze w Wiedniu posiada tylko jeden
uszkodzony egzemplarz tego gatunku 2

).

Zygaenidae.

*110. Zy kii. W zbiorze
posiadam stary i nieco ju zniszczony okaz z Klczan koo Nowego
Scza (zowiony na pocztku sierpnia), który Dr Rebel poczyta za
Z. Tramalpina v. Astragall Na razie jest to gatunek wtpliwy dla
fauny krajowej.

Psychidae.

111. Pachytelia Villosella O. Próny ju woreczek (<$) znala-
zem w lipcu na skalistych zwaach w Piwnicznej (Dr Rebel dek).

Gatunek ten wykazano w pojedynczych okazach dotychczas tylko
z okolicy Lwowa i Brodów.

*112. Apterona Crenulella Brd. fortn. Q parthen. Helix Sieb.

Charakterystyczne, limakowato-skrcone woreczki tej pod wzgl-
dem biologicznym szczególnej formy motyla znajdowaem co roku

byy jednak próne.
*113. Rebelia Sapho (recte Sappho) Mili. W dolinie Popradu

i koo Lwowa, w czerwcu nie rzadki 3
).

Uber neue und wenig bekannte Arten der galizischen Schmetter-

lingsfauna. U. Heitrag.

In diesem Beitrage werden vom Verfasser die Resultate einer

weiteren Revision seiner Sammlung galizischer GtoBbc

-
.;-:

3
) Dwa oki . to mi w Wiednia jako fi

H;I... -:.<;...-.
..

.-.'
.

. z .- -- •'-: : . . •.. - _ -. .,' ' -.:.--

_;-..:..-.
,

' .:.:,:'.-.,::•-

'
.

•

' .'- -
,
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cech rodzaj.. w.-! skr^i • >\ >z l- trudna ronina i ^;. ;:.:': ,\ wymaga jeszcze

daKzych studyów

Spraw. Kom. fizyogr.



vorwiegend der Geometriden, mit besonderer Beriicksichtigung sel-

tener. sowie fiir die Landesfauna neuer Formen. bezuglich ihrer

Verbreitung im Gebiete, in systematischer Reihenfolge besprochen.

In der Einleitung wird a uf die neueste einschlagige Literatur hin-

rationen besehrieben.

Von neu benannten Formen waren henrorzuheben: Pygaera

Curula L. gen. aest. Aestwa. „Mult » nbsourior, a lis anter. brun-

neseentibus, distinctius signatis. maeula apicali parte interiore ple-

rumque nigrescenti u
; Htrwinin l> nrojis Hb. ab. Fnnotatalis. „Tota

infuscata, alis innotatis"; Brephos Parthenias L ab. Dealbata. „Alis

non albo pictis^: Auaitia Plaghta L. ab. Ldtrrupta. „Area media

alarum anter. late internipra-; l.m:,it„i Lngitbntn Stgr. ab. Basi-

nigra. „Area media alarum anteriorum nigerrima, area basali po-

steriorum tota fusconigra"; L. AUmlata Schiff, ab. Mundata. „Ala-

rum anter. area media aeualiter testacea, praeangusta, extrorsum
vix angulata, punctis fuscis non determinant-; Thaumnonoma Brun-

neata Thnbg. var. Obscurior. „Alis .bseuri .ribus. strigis obsoletis,

plerumque extiio-is-. L,>. /•.>-., / • /,. i;i , r .
< , assipuncta. „Ala-

rum anter. punctis permagnis a
.

Von besonders interessanten Arten seien noeh erwahnt: He-
sperbi 1'nUhu,, Ki./ .t , s„ „ t [lb l/,„„„ ButL. Pe-

losia Obtusa H. S. and
. dere Zugehurigkeit

zur Gattung Rebelia, wegen Mangels des Vorderscbienenspornes in

Frage gestellt wird.



Przyczynki do wiadomoci o rozsiedleniu
geograficznem gadów i pazów krajowych.

Dr. Wadysaw Poiiski,

W czasie wycieczek, powiconych badaniu niektórych dzia-
ów wiata zwierzcego na Ziemiach Polskich, zwracaem niejedno-
krotnie uwag, midzy innemi, na faun herpetologiczn. W ró-
nych okolicach Królestwa Polskiego i Galieyi zachodniej obserwo-
waem, a po czci zebraem w niewielkiej liczbie okazów ogóem
6 gatunków i 2 odmiany gadów oraz 14 gatunków pazów krajo-
wych. Poniej zamieszczam ich wykaz w porzdku systematycznym.

Poniewa nawet o rozsiedleniu najpospolitszych przedstawi-
cieli krajowej fauny herpetologicznej posiadamy tylko wiadomoci
skpe, przeto i o tych gatunkach wspomn pokrótce. Nieco szerzej

natomiast omawiam now* aków i odmian, które nie
tylko u nas ale i w innych krajach Europy zbadane s pod wzgl-
dem zoogeograficznym i rogilis L. var.

incerta Kryn.. Rana rr tUs Nilsa rpus Bonap.,

Laur., a przedewszystkiem Triton montandoni Blngr.

Zaznaczam przytem, e podaj tutaj stan

gatunków i odmian gadów i pazów, których okazy miaem sposo-

bno mie w rku i oznaczy dokadnie. Spostrzeenia za czy-

nione z pewnej, chociaby mae i
a przewanie

zupenie.

W spoi n stpuje:
a) W Królestwie Polskiem:
Gub. pocka: wie Z • mawski);

'

Gub warszawsk :
- pow. nie-

*/. i v,ki : W- • ; w warszawki.
Gub. lube'.- puawski).

Gub. ki.-. z Aa. pow. Ikuskr:



b) W Galicyi zachodniej:

Kraków i okolice najblisze (pow. krakowski i podgórskie

Krzeszowice (pow. chrzanowski),

Kalwarya; Lanckorona (pow. wadowicki).

Niepoomice (pow. bocheski),

Iwonicz (pow. kronieski),

Babia Góra; Rabka (pow. mylenicki),

Spiska Magóra, a mianowicie dolina potoku Czercze, lewego

dopywu Popradu (pow. sdecki), góra Sychla i dolina Ruskiej

Rzeki (Ruskiej Wodv, Ruskiego Potoku); Pieniny; Podhale — prze-

wanie wzdu gocica z Czorsztyna do Nowego Targu; Tatry

(pow. nowotarski).

Reptilia. Gady.

1. Anguis fragilis L.

Do pospolity, chocia niezbyt liczny w Zawadach.
Nierzadki w Pieskowej Skale i jej okolicach.

Z Pienin znam okaz. znaleziony przez Dr. L. Sitowskiego-

w odka gniewosza (Coronella austriaca Laur.), schwytanego pod

Bankowym Gronikiem.

la. Anguis fragilis L. var. ineerta Kryn.

Ta adna odmiana padalca naley wraz z form typow, jak

zaznacza E. Niezabitowski (7), do form wystpujcych we wszyst-

kich dzielnicach Polski. Wedlu- A X kolskiego (8) Krynicki opi-

sa swoj vAnguis ineerta* na podstawie okazów, pochodzcych
z pod Wilna i Charkowa. W Królestwie Polakiem znalaz j A.

Waecki (16) tylko w ukowie (gub. siedli i lesie zbkowskim,
a Sz. Tenenbaum (13) za nad Wis
(w lubelskiem), Pyrach pod Wam h

{
gub. om.).

Z Galicyi podaje t odmian J. Jachno (6) z Puszczy Sandomier-
skiej, nastpnie z ^ I D > i r ] , n .. -\ l :/ -la (14) z Ho-
oska pod Lwowem. Trembowli i Radwaniec (pow. sokalskis.

Do pow.
| rzy lywaj obecnie

- 7 .
-.

"

.
- :

-* r 1911 aa Sik mik p i K , e w r. 1912

w r. 1U1-2 , :zemsz w pobliu Mysi wir. ]>"
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Dziurzyski-

_

.. Wieliczk w maju b. r.



P. Dziurzyski znalaz te jednego padalca turkusowego pomidzy
Panieskiemi Skaami a Bielanami.

Jeeli — jak to wieo uczyni S. Sumiski (12) — zesta-
wimy wszystkie przytoczone tu stanowiska Anguis fraUu var. it>-

certa, to odniesiemy wraenie, e odmiana ta jest na Ziemiach Pol-
skich pospolitsza ni w innych krajach Europy. Naprzykad z Pa-
stwa Niemieckiego podaje j Diirigen (4) zaledwie z trzech okolic
(z tych najdalsza na zachód: Frankfurt nad Menem). W Monarchii
Austro-Wgierskiej jest ona te rzadka i niejednostajnie rozmie-
szczona na znacznym obszarze. Wedug listownej informacyi, a-
skawie udzielonej mi przez prof. Wernera w Wiedniu, odmiana
incerta siga do daleko na poudnie, znana jest bowiem z Budua
w Dalmacyi.

Co si tyczy cech zewntrznych wspomnianych okazów z pod
cowa, z nad Przemszy i z pod Wieliczki, to pierwszy,
29-5 cm, posiada na grzbiecie 16 plamek niebieskich po le-

wej stronie, 17 po prawej, 6 koo linii rodkowej grzbietu. Drugi,

mierzcy okoo 29 cm, ma 6 plamek po lewej, 8 po prawej, a 1

w porodku grzbietu. Trzeci, dugoci 20 5 cm, ma z lewej 13,

z prawej strony 15 plamek. Rozkad plamek jest u wszystkich

trzech okazów stosunkowo do prawidowy. Okazy te posiadaj
na ciemieniu janiejsz plamk, która u jednego z nich ma zabar-

wienie blado-niebieskawe. U okazu z pod Wieliczki, mierzcego do

34 cm dugoci, plamki turkusowe w liczbie przeszo 30 rozsiane

s na grzbiecie bardziej niejednostajnie, zwaszcza ku tyowi.

Otwory suchowe — co wedug W których innych

badaczy jest charaktery-t cz -- * 1 1 t a: lu okazów tej odmiany pa-

dalca — wystpuj do wyranie u wszystkich czterech omawia-
nych tu osobników.

2. Lacerta agilis Wolf.

Raciek; Ciechocinek; okolice Warszawy. Jeden okaz z Kon-

stancina pod Warszaw, schwytany nad rz. Jeziurk przez pp. Za-

borskich ir. 1905). posiada zabarwienie zielonawo-szare (w alko-

holu), jedn. >- ' 'l dmi:inv. wyró-

nionej przez Waeckiego (16) jako „"odm. a 4
', a przez Schreibera

jako
n subvar. m«.
W Xaczi vn nieliczna.
; .; r. . ..... .. --.-.,-

;
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okazach w pobliu stawów *na Dbnikach, koo kopca Kociuszki.

£obzowa i t. d. — Podobnie w Krzeszowicach.

W Iwoniczu niezmiernie liczna w miejscach =1 .necznych

W Pieninach vje zarówno w nizinie nad Dunajcem, jak w gó-

rach — na górze zamkowej w Czorsztynie, na Czubacee. zboczach



Trzech Koron, nad potokiem Pieniskim. W dolinie Nowotarskiej

2a. Lacerta agilis Wolf. var. erythronota Fitz.

Jeden okazay egzemplarz schwytany nad rz. Jeziorka w Kon-

stancinie pod Warszaw przez pp. Zaborskich w r. 1905.

Jeden okaz w Puszczy Niepoomskiej r. 1912.

3. Lacerta vivipara Jacq.

Jeden duy okaz <$ schwytaem 19/V 1912 r. pod Krako-

wem w Jugowieach na wilgotnej czce, poronitej bujn rolin-

noci, lecej tu obok gocica z Podgórza do Mogilan, koo mo-

stu nad strumykiem, w pobliu odgazienia si drogi do Swoszo-

wic. Oddany do zbiorów Komisyi fizyogr. Akad. Umiej, w Krako-

wie. Spód ciaa ywego okazu posiada zabarwienie jaskrawo- po-

Pieniny— midzy Sromowcami Wynemi a redniemi (r. 1912).

Tatry: Krokiew "(r. 1906).

4. Tropidonotus natrix L.

W Pieskowej Skale bardzo pospolity; szczególnie liczny na

sonecznych zboczach góry zamkowej (r. 1901 i 1902).
Pod Krakowem pospolity, zwaszcza w pobliu stawów d-

bnickich, podobnie u stóp ska Twardowskiego od strony Wisy.
W Iwoniczu dwa okazy znaleziono tu obok zabudowa za-

kadowych.

5. Coronella austriaca Laur.

W Pusz • pobliu jej brzegu zachodniego,
nad strum | oka* w r. 1911.

W Pieninach 1
' okaz znalaz dr. Sitowski pod Bankowym

Gronikiem; dr • im w sierpniu

1912 r.; trzeci zosta zdobyty na zboczach Trzech Koron przez

uczestników mej odbytej pod kierownictwem
prof. Siedleckiego (VI. 1913).

6. Vipera berus L.

W Zawadach pod Maw nierzadka.
W Krakowie ogldaem w r. 191] okaz mii, zabitej w je-

dnej z najbi:,: ik si sdaj . k o lasu biela-



W Iwoniczu do pospolita w lasach,
dowa zakadowych.

Amphibia. Pazy.

1. Hyla arborea L.

W Naczowie wszdzie nader pospolita; szczególnie liczna
w ogrodach prywatnych, parku zakadowym, na Górze Krzyowej,
w wwozie ukoszyskim (r. 1908 i 1910).

Pod Krakowem yje w niewielkiej liczbie w zarolach nad
rz. Rudaw, u stóp kopca Kociuszki, na Sikorniku. koo Przego-
rza i w innych miejscowociach.

W Pieninach nieliczna (r. 1912). Na Podhalu znaleziona
w stawku gliniastym pod Maniowami (r. 1912).

2. Rana escithnta L.

W stawach i na ce midzy Ciechocinkiem i Racikiem
yje w wielkiej obfitoci.

Pod Warszaw wszdzie pospolita.

W pagórkowatych okolicach Naczowa yje niemal wy-
cznie w duych stawach rybnych w Antopolu i Czesawicach (r. 1910).

W Pieskowej Skale w" stawach pod zamkiem.
Pod Krakowem nader pospolif . w stawach

dbnickich.
F

W Pieni: : w achach Dunajca i w sta-

wach regulacyjnych, odcitych od tej rzeki (r. 1912).

Na Podhalu znaleziona w stawku midzy opuszn a poto-
kiem Lenic na wysok. okoo 560 m n. p. m. (V, 1912 r.).

Okazy, znalezione w powyej w uScia h.

posiadaj ksztaty i ubarwienie tvj -.< W- f > k -tanowi mody
osobnik, mierzcy niespena 4 cin. schwytany w czerwcu b. r.

w pobliu stawów dbnickich pod Krakowem, odznaczajcy si
niezwykem ubarwieniem i cienk jest barwy
•

.. :'...'..;,• -

•

lana a w nieznacznej ro poniej oczu,

cae przednie koczyny, zewntrzna powierzchnia ud i st>'.p s
barwy óto-p

i

rewntrsna
powierzchnia - tawa - I

l.r«.dawkowat
w >k li,'\- albyt i. -i-nk:; i rak '-;: .

rz*-z

•': ~- ....:. -
- *-.r '

tych cech o.ir r---r. ka? /. pr^-d-rawic h
nowej odmian] na bowiem posta jego, dag U



odnóy, wymiary modzeli pitowych, przebieg jasnej linii podu-
nej oraz fadów grzbietowych nie wykazuj odstpstw od cech wa-
ciwych okazom typowym gatunku.

3. Bana temporaria L.

Raciek. Ciechocinek. Warszawa i okolice. Naczów. Pie-

skowa Skaa. (Kraków i okolice. Krzeszowice. Kalwarya. Niepoo-

mice, w puszczy). Pieniny (pospolita i do liczna). Podhale. Tatry.

4. Rana arvalis Nilss.

Pod Ciechocinkiem bardzo pospolita (r. 1909). Okazy prze-

wanie typowe, o silnie rozwinitym modzelu pitowym i czsto-

kro bardzo wyranym jasnym pasku wzdu grzbietu. Ta ostatnia

cecha widoczna jest ju u wielu modych osobników. B. aroalis

w wielkiej obfitoci zamieszkuje ki torfiaste, zaronite bujn
rolinnoci, poprzerzynane rowami i doami z wod, rozcigajce
si na obszernej nizinie midzy Ciechocinkiem a Racikiem. Zdaje

si nie ulega wtpliwoci, e zwaszcza w rodkowej, najbardziej

wilgotnej i moczarowatej okolicy k wspomnianych, aba ta prze

wa ilociowo nad ab trawn, królujc w miejscach suchszych

i zalesionych. Usprawiedliwia tu ona w zupenoci polsk nazw
„aby moczarowej", jak nadaje temu gatunkowi J. Bayger (1).

Nizina ciechociska jest ze znanych mi okolic kraju jedyn, w któ-

rej R. arvaUs wystpuje w stosunkowo bardzo znacznej iloci. Za-

znaczy warto, e Waecki 16 zn&jdi wa gatunek ten w Króle-

stwie Polskiem „niezbyt czsto, zawsze pojedynczo".
W Naczowie zna i ryeh okazów tylko w sa-

dzie „Janków" koo stacyi kolejowej/w pytkiem wilgotnem za-

gbieniu ziemi.

Pod Krakowem trafia si na lakach midzy Z
•i TV/— rzaami (r. 1909 i 1912).

W Puszczy Niepoomskiej na bagnistej polanie w pobliu >tu-

cyi kolejowej Grodkowie YI. 1912.

Ciech(,<'ine^ V.',r-zaw, >. --.-/ .«.-
:

;»-_-, k i. ce (bardzo po-

liczna w ogrodach i. 1

Krakuw i jesro okolic

cz midzY .
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in rz. Bystrej przewaa ilociowo nad ropuch szar (r. 1908
1910).

Pod Krakowem pospolita i liczna. W dolinie Czernej pod
Krzeszowicami równie nierzadka.

W Pieninach (V, VII i VIII, 1912 r.) yje, o ile stwierdzi
mogem, w znacznie wikszej liczbie ni Bufo vulgaris\ do miejsc,

gdzie o zmierzchu spotka j tam mona niemal co kilka kroków,
naley midzy innemi dolina potoku Sobczanego.

7. Pelobaes fuscus Laur.

W Raciku znalazem jeden mody okaz w rowie u stóp

wyniosoci, na której ley miasteczko (VIII, 19C9 r.).

Z okolic Krakowa, mianowicie ze stawów na Dbnikach, znam
tylko wielkie charakt.-r\ styczne kij .-m ki tego gatunku, oraz oso-

bniki mode, wyhodowane z kijanek w akwaryach.

8. Bombinaor igneus Laur.

W stawach na nizinie torfiastej midzy Ciechocinkiem a Ra-

cikiem.
Pod Warszaw wszdzie w stawach i gliniankach.

W pagórkowatych okolicach Naczowa (wys. 200—230 m
n. p. m.) wyjtkowo* rzadki: znalazem jedynie kilka modych oso-

bników pod uamkiem wapiennym w maym kamienioomie na
skraju lasu bochotnickiego. zdaa od wszelkiego staego zbiornika

wody (VIII, 1908 r.).

: . A : :,
:.

si tu okazy o ciemno lub jasno oliwkowo zielonej barwie grzbietu,

oprócz tego rónice si od wizerunku tego gatunku, podanego

przez Boulengera (2), tylko nieco janiejszem zabarwieniem spodu

ciaa.

9. BomUnator pachypus Bonap.

o odnalezienia kumaka
górskiego pod Krakowem nie jest cakowicie wykluczona, gdy
wedug zdan.i tak r] U j

!-> rpetologów jak Werner (18 i 3

i Schreiber (10 wprawdzie przewani> p gófaea,

ale zdarza si^ . Prof. Hoyer
•""

«7F '.vi |

- pod Krakowem okazy

kumaka o zielonem zab nale do tego wanie
gatunku. Zna i eh okazów zielono zabarwionych
'" *'

.'i < 7 t
- i.";!/., • u > id |. >ii ; i ozaem.

Jak ju na innem miejscu wspomniaem (9), znad w tern



rach najwicej okazów przebywa w wapnistych i gliniastych row-

kach i koleinach, w kauach na drogach lub ciekach. Tylko je-

gatunek ten w Galieyi zachodniej i na Spiu jedynie powyej
400 m.

Najbliszym Krakowa punktem, w którym gatunek ten obser-

wowaem, jest Kalwarya, gdzie nieco powyej klasztoru na wysok.

okoo 450 m n. p. m. zowiem 7/ VII 1911 r. kilka okazów w g-
bokim dole z wod. W Lanckoronie znalazem gatunek ten oraz.

skrzek jego w dwóch doach z wod na zboczach góry zamkowej,

na wys. 430—450 m n. p. m. Ani w Kalwaryi ani w Lanckoro-

nie nie widziaem w cigu caodziennych poszukiwa gatunku

B. igneus.

Na zachodniem zboczu g. Sychli, w dolinie Ruskiej Rzeki

pod Jaworkami, Szlachtow i Szczawnicami wszdzie jest pospolity

w gliniastych kauach, rowach i doach.

W Pieninach miejscami bardzo liczny, np. w dolinie Dunajca

w rowach przydronych midzy Czorsztynem a Niedzic, podobnie

w rowach i achach Dunajca koo Sromowiec Wynych, rednich
i Ninych, gdzie jeszcze w ostatnich dniach lipca napotykaem

wszdzie mnóstwo osobników kopulujcych. W samych gó-

wapnistych i

• Srli

(8 5° C.) ródeku
Na Podhalu znajdywaem kumaka górskiego w rowach przy-

dronych i stawkach koo Maniów, opusznej i t. d.

W Tatrach: koo Zakopanego i Kunic, przy drodze do Mor-

skiego Oka, na wys ok. 1200 m n. p. m. ("VII, 1908 r.). wreszcie

w jednym z - lnie ogrzanych

stawków na lewo od ei ' Sobkowego
(Litworowego) stawu na wys. okoo 1600 ni n. p. m. (VI, 1912 r.).

W Iwoniczu znalazem 1 okaz.

Z Rabki posiadam larwy tego gatunku, zbierane w r. 1909
przez p. prof. Hnyera.

:.i w dolinie potoku Czercze, na g. Sychli, w dolinie

Rzeki.

W Pienin uad potokami.

We wsi Bukowinie na Podhalu na wys. okoo 900 m n. p. m-

W Tatrach znajdj . prof. Hoyer
zbiera j w Zakopanem, na Gubaówce i w Jaszczurówce.

U. Triton eristatus Laur.

due okazy w gliniastym sta-



Pod Warszaw zdarza si do czsto w gliniankach i mu-
listjch stawkach podmiejskich.

W okolicach Naczowa znalazem (VIII, IX, 1908 r. i VIII,
1910 r.) kilka okazów nad rz. Bystr, koo sadu Janków i w ka-
mienioomie w wwozie ukoszyskim, zdaa od wody; dorosa sa-
mica znaleziona w ostatnim z wymienionych punktów, nacecho-
wana bya jednostajnem óto-pomaraczowem zabarwieniem prawie
caego spodu ciaa.

Z Pieskowej Skay znam kilka dorosych okazów ze zbioru

pp. Zaborskich w Warszawie.
Pod Krakowem pospolity chocia niezbyt liczny w wielu star

wach. zwaszcza w Dbnikach.
Na g. Svchli zowiony tu pod szczytem w stawku na wys.

ok. 900 m (V, 1912 r.); na Podhalu — w paru stawkach przy-
dronych koo Maniów i opusznej (V, 1912 r.).

12. Triton alpestris Laur.

W pobliu szczytu Svchli na wys. ok. 900 m schwytany
w niewielkiej liczbie okazów (V

:
1912 V.).

W Pieninach znalazem jeden egzemplarz pod kor spróch-
niaego pniaka na pónocnem zboczu g Czubaci :. , .-. \ - k 62<

' m.
w pobliu sabo sczcego si mulistego ródeka, 26 VII 1912 r.

Drugi okaz pod pniakiem w ogrodzie prywatnym w Krocienku,
na wys. nie przekraczajcej 430 m, 3/VIII 1912 r. Dr. Sirowski
schwyta kilka okazów tego gatunku w sadzawce parku krocie-
skiego (V, 1913).

Na Podhalu zowiony w stawkach gliniastych pod Manio-
wami i opuszn oraa barkiowskiego
boru i w pobliu ich brzegów — w lesie.

W Tatrach schwytaem oprócz kilku innych okazów dwa:

cf i Q(te osi <zo 10 cm) w jednym z dwóch
pytkich muli.sr\-h ^rawk .v. - > ' lei*yeh
na lewo od - 3obk «reg* , na

wys. ok. 1600 m (VI. 1912 r.); oddane do zbioru K< m z\> -r.

Akad. Umiej, w Kr..; . - ' a tam 1

i
— Prof. Hoyer

okazy w stawkach na hali Pysznej na wys. 1350 m (IX, 1910 r.).

. , : . . :-. - - -,.,; -: ' .
' ,.-.. .:

w r. 1879 S. Stobiecki (11). znal. . !vt..- _.

... ..- ?i .

_
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13. Triton i

W Warszawie yje w parku w azienkach; w okolicach pod-

miejskich wszdzie rozpowszechniony i o wiele liczniejszy od traszki

grzebieniastej.

Pod Naczowem znalazem go w rowach koo rz. Bystrej

i pod kor pniaków w wwozie nkoszyskim (VIII, 1910).

W Pieskowej Skale owiem liczne kijanki tego gatunku

w maych stawkach (r. 1902).

Pod Krakowem pospolity i liczny w wodach stojcych, zwa-

szcza na Dbnikach.
Na Podhalu zowiony w torfiastym stawku na skraju har-

klowskiego boru (V, 1912 r.).

14. Triton montandoni Blngr.

Gatunek ten, wykryty przez Montandona pod Sinaia w Ru-

munii i opisany w r. 1880 przez Boulengera, odnaleziony zosta

niedugo petem przez Móhelyego w Siedmiogrodzie, a w Galieyi

(w Mikuiczynie) w r. 1904 przez B. Dybowskiego. J. Bayger_ (1)

zbiera go obficie w Skolem i innych miejscowociach Galicyi

wschodniej. Tene autor wymienia (1. c.) jeden okaz z Tatr, znaj-

dujcy si w zbiorach Komisyi fizyogr. Akad. Umiej, w Krako-

wie. Drugi egzemplarz tatrzaski, nie uwzgldn'

znajdywa przed dziesiciu laty kapitan O. Hofmann traszk kar-

pack koo Szmeksu i „in der Nahe der Meeraugen" W r. 1905

wykry Hofmann najdalej na zachód wysunite stanowiska traszki

karpackiej — na Morawach: pod Oomucem, w pobliu róde
Odry i w innych miejscowociach.

Nowe dane. odnoszce si do rozsiedlenia tego im
gatunku karpackiego uzv-k- l r.. / <-.l\ i. -. :. -r.

:
pui.-if\vh wycie-

czkich tV,mi--vz: '.•!.- i S-k«-v. kr ••' /nawczej „Kóka przyrodni-

ków uczn [Ir. i w. Jagie! -. w której brali udzia, oprócz mnie, ko-

I-lzv: J. K daie ,wk. St. San . Br. Wiesio-

owski i T. Wolaki — w II polowie maja 1912 r.; b) kol. St.

Gartkiewicza w czerwcu 1911 r., w maju 1912 r. i czerwcu 1913 r.;

c) mojej — od drugiej poowy lipca do poowy sierpnia 1912 r.;

d '*r -i- .w^k e_ w : .
,_' H»i:-i r.

Wynikiem lenie faktu, ie lr>t<><>

>,--;.
; : .,;. V .; v ....... .

._ ,

. .- ..:,.

okolic zach <1: równo po stronie galieyj-

s'^ "'^ «'•:_".- r-k--j. wiadcz o tern nastpujce wie- p /.nane

stan wiska raszki k ... od wschodu
. vwi.
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1) G. Sychla, w pobliu punktu, gdzie schodz si granice
powiatu nowotarskiego, sdeckiego i wgierska. Jeden okaz znale-
ziony w towarzystwie Tr. alpestris nad maym dokiem z wod.
niedaleko od szczytu góry na wys. ok. 920 m; ta ostatnia okoli-
czno zasuguje na uwag wobec tego, e, jak podaje Werner (3),
Mhely nie znajdywa traszki karpackiej w Siedmiogrodzie na wy-
sokoci, przekraczajcej 800 m. — Kilkanacie okazów, z których
wikszo samic, znalezionych zostao w pytkiej, brudnej kauy
deszczowej, wraz z kumakiem górskim na wys. ok. 900 m. Kilka
wreszcie osobników w pobliu tego miejsca, w stawku, wraz z Tri-

ton cristatus i Bombinator pachypus (23/V 1912 r.).

2) Szczawnica Wynia. w doltni< tanki j Bni; Tr. montan-
doni yje tu w okrgych, mocno zaronitych dokach z wod.
obok rzeczki powyej wymienionej, na wys. ok. 500 m (24/V 1912 r.)

3) Krocienko nad Dunajcem, gdzie znalazem jeden okaz
Tr. montandoni wraz z Tr. alpestris r 1 pi kit-n w ogrodzie pry-

watnym na wys. ok. 430 m (3/VIlI 1912 r.). Oddany do zbiorów
Zakadu anat. porówn. Uniw. Jagiell. — Przed paru tygodniami
(V, 1913 r.) zowi dr. Sitowski dwa samce i jedn samic tego

gatunku w sadzawce w parku krocieskim.
4) Pieniny: Kopia Górka, na wys. 500—520 m; znalazem

tu 1 okaz pod kor spróchniaeg Sei blizko pó
kilometra od najbliszego strumyka (30/ VII 1912 r.). Oddany do
zbiorów Kom. fizyogr. Akad. Umiej w Krakowie.

5) Pieniny: pónocne strome zbocze g. Czubatki na wys.

620—660 m; kilka okazów zebraem wraz z Tr. alpestris pod kor
pniaków i kamieniami, ru w pobliu malekiego sabo sczcego
si ródeka (26/VII 1912 r.).

6) Podhale: przydr col Kaniów, na wys.

ok. 520 m. O. : w tym bru-

maym zbiorniku wody pi innych gatunków pa
Tr. alpestris, Tr. Hyla arbored. B<Jo i na

Bufo viridis (30/Y I-i- r.
.'

7) Podhale: dwa malek e torfiastc - skraju , ni

harklowskiego na wvs. ok. 560 m. napenione, jak si zdaje. • rze-

wanie wod desz izow. Zowi u zostay: Tr. mo
Tr. „1^, J i J , Tr. ruigar i 7- h''i i t:)ip<jr<irtti 3 V 191 2 r. .

W niedalek, ."*'

cica midzy wsi opuszn 1 otokiem Lenic a wys k.

o60 m. traszki ka rpackiej brako. Tr.

M* l L&_ Tr. alpestris & IV. cristatus Q,
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8) Na Spiu: Stara Wie (Szepes Ófalu), gdzie na wys. ok.

480 m w pobliu ujcia Rzeki (Rieki) do Dunajca znaleziony zo-

sta jeden okaz wród trawy przydronej (30/V 1912 r.).

Wykrycie dalszych (9— 14) punktów wgierskich i polskich

jest zasug kol. St. Gartkiewicza, który zebra w poniej wymie-

nionych miejscowociach cz spostrzeonych przez siebie okazów

i uyczy! mi ich do obejrzenia.

9) Pónocne stoki Spiskiej Magóry, ok. 2 km ku pd. od

Rvchvvadu (Reichwald); okazy zowione w kauy w pobliu po-

toku Rychwadzkiego, na wys. ok. 620 m (V, 1912 r.).

10) Pónocne stoki Braniska, w dorzeczu Popradu. Tr. mon-

tandoni znaleziony w bardzo znacznej iloci wraz z Tr. apesr*
w kauY. w odlegoci ok. 10 km na pd. od Lubowni (V. 1912 r.).

11) Nine Tatry: stoki pónocne, okolice ródlisk jednego

z pierwszych dopywów Czarnego Wagu. pyncego z okolicy mi-
dzy g. Andresowo i g. Wapienic (V, 1912 r).

12) Nine Tatry: stoki pónocne, w pobliu Czarnego Wagu,
koo wsi Ciepliczka (V, 1912 r).

13) Na zachodnich kracach Tatr, ku zachodowi od Osobitej

w dolinie Botnego potoku, czcego si z Studzienym potokiem,

dopywem rz. Orawy. Na wys. ok. 850 m w kauy przydronej
znalezionych zostao kilka okazów wraz z Tr. alpestris, 2/VI 1911 r.

W teje kauy zebra p. Gartkiewicz -k / : tr szl i karpackiej.

zoony z sznurka galaretowatego, obejmujcego ok. 10 jajek. Ze

skrzeku tego, przywiezionego do Krakowa, wylgy si kijanki,

które jednak yy w akwaryum niedugo.
14) Babia Góra. W Mokrym Stawie (1025 m) i Markowym

Stawku (1125 m), lecych na pV,lr , \ . h 7 . / \ -h góry, znalaz

p. Gartkiewiez vi ;k .
'. >- 'n^-k Ku-pu-k •

. /irnvno cf jak Q,
w towarzystwie znacznie mniej licznych osobników traszki alpej-

skiej (VI, 1913 r.). Zasuguje tu na uwag wysoko *), na jakiej

znajduj si oba stawki; przekraczaj one znacznie swem pooe-
niem u .^y!k. -'n-s granic rozsiedlenia pionowego traszki kar-

packiej w Siedmiogrodzie, ale równie i wspomnian ju powyej
- m . na jakiej znalazem w r. 1912 Trito» montan-

. Rychli.

Z wyszczególnionych powyej 14 punktów, gdzie znaleziona

. trzy punkty: 11. 12 i 13-ty, w przeci-

wiestwie do r-...
. h r, |, / ,raych, le ju po stronie p ludni«>-

- - . . --
;

' ... •,;......

. .

• .. -.
..



Uwzgldniajc odkry
Baygera i Hofman

ngora. Mehelyego, Dybowskie

niki poszukiwa faunistycznych, dochodz do przekc

;: :

;

'r '.w.
•,,."'- •-.':•

wszelkiego prawdopod
packiego i zapewne jemu tylko -
2) z dwóch obszarów zoogeografie

uku kar-

ze i Sudetom - waciwy;
na jakie J. Bayarer w swej
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cennej pracy w r. 1909 podzieli Galicj pod wzgldem jej fauny

herpetologicznej, naley uzna obecnie ju nietylko obszar pd.

wschodni ale i pn. zachodni za sta ojczyzn traszki karpackiej.

Z Zakadu anatomii porównawczej Uniwersytetu Jagielloskiego.
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des reptiles et batraciens en Pologne.

Resume.
L'auteur enumere 6 espeees et 2 varietes de reptiles ainsi

que 14 espeees de batraciens qu'il a recueillies dans divers en-
droits du Royaume de Pologne et de la Galicie occidentale. Parmi
ces espeees et varietes, se trouvent quelques-unes qui presentent
assez d'interet au point de vue de la Zoogeograpie, car leur dis-

tribution en Pologne et dans les pays adjacents n'est pas suffi-

samment elueidee. Ce sont les espeees suivantes.

1) Anguis fragilis L. var. incerta Kryn. a ete trouvee par
1'auteur et quelques autres personnes aux'environs de Cracovie,
de Wieliczka et a la frontiere aord-ouest de la Galicie. Cette va-
riete, a ce qu'il parait. est plus commune dans le Royaume de Po-
l"gne et en Galicie qu'aillenrs. comme le prouve le nombre de lo-

calits, enumróes par 1'auteur, ou elle a ete" trouvee.

2} Hanu tira/is \'il>s. vir en abi-ndancc dans la plaine ma-
recageuse entre Ciechueinek et Raciek Royaume de Pologne,
gouv. de Varsovie). Dans dautres parties de la Pologne 1'auteur
n'a recuilli cette espece qu'en nombre tres restreint et en exem-
plaires moins tvpiques qu'a Ciechocinek.

3) Bombinator pachypus Bonap. L'auteur a recueilli cette espece
dans beaucoup d'endroits de la Galicie occidentae, mais seulement
a une hauteur dCpassant 400 m. Dans les montagnes de Tatry ii

a trouve quelques exemplaires dans un petit etang, situe a 1600 m.
d'altitude.

4) Triton alpests Laur. L'auteur constate pour la premier
fois la presencc de cette espece au sommet de Sye.bla dans les

montagnes de Pieniny, et dans la vallee de Nowy Targ (Galicie

occidentae). o u le tr. alpe*tri* se trouve en compagnie du Tr.

titontandotti, principalement dans de petits bassins d'eau argileuse.

Dans les montagnes de Tatry ii a recueilli les representnnts de

eette espece dans un etang, mentionne" ci-dessus. a 1600 m. daltitude,

i . T
t'-n. i|ui jusq sque inconnue dans la partie occi-

dentae de la chaine des Carpathes, y a ete de>ouverte recemment
par 1'auteur et quelques-uns de ses collegues.

Les points, au nombre de 14. ou a ete trouve Tr. m> »i<u> hi i.

dea Carpathes.

a 430— 1125 m. daltitude: mont Rycha (920 m.). vallee de Ruska
Rzeka (affiuent du Dunajec), montagnes de Pieniny, yallee de

Nowy- Targ, montagnes de' Spiska Magóra, Branisko. Nine Tatry,

Spraw. Kom. fizyogr. T. XLVII. Dzia II. 10
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Tatry et Babia Góra (iei a 1025 m. et 1125 m. daltitute). Tous ces

points appartiennent au territoire de la Galicie oceidentale et du
nord-oue t de la Hongrie, et sont situes entre 48°55' et 49°34' de

lat. et entre 19°32' et 20°42' de long. a partir de Greenwich.
L/auteur compare les resultats de ses reeherches faunistiues

arec ceux de Boulenger, Mehely, Dybowski, Bayger et Hofmann;
probable-e a la eonclu ion que le Tr. montamlom do

onsidóre comn e un des habitans typiues d

des Carphate



Przyczynek do znajomoci grzybów
Pokucia.

Antoni Wróblewski.

Pod wzgldem rolin kwiatowych i zarodnikowych naczynio-

wych Pokucie zostao przez cay szereg- botaników polskich prawie
wyczerpujco zbadane i opisane. Inaczej rzecz si przedstawia pod
wzgldem znajomoci rolin niszych a w szczególnoci grzybów,
gdy poza Czaru Chmielewski. Huppen-
thal. Namysowski. Kacu,, r-ki i Zalewski, oraz paru gatunkami wy-
dzielonymi z zielników . p. ledziskiego, cay obszar Pokucia
by zupenie nieznany. Dla poszukiwa mykologicznych Pokucie
przedstawia si nadzwyczaj ciekawie i bogato. Z jednej strony pa-

smo Karpat pokuekich z waciw sobie flor, z drugiej bezpore-
dnie ssiedztwo wyyny podolski- wkracza miej-

scami a do samego Prutu, skadaj si na n n i*, dn ; rm te vi

rolinnej. Mieszkajc od dwóch lat w samem sercu Pokucia, w Ko-
omyi, a zachcony przez prof. M. Raciborskiego i poparty mate-

ryalnie w r. 1913 zasikiem Komisyi Fizyograficznej Akademii
Umiejtnoci, postanowiem w mian znaczon luk
w naszem gra ile monoci dokadne
zbadanie caego terenu Pokucia.

W przy. z - daj jako pierwsz ez-- rezul-

tatów z dwuletnich w w, niemal wycznie
pasorzytów. W nastpnych czciach mam zamiar poda workowce
i podstawczaki fplechowce). do których mam zebrany materya.
lecz jeszcze aieopracowany. Pragnbym równie w miar monoci
i rodków zbada jeszcze te zak ~

- rychczas.

ograniczajc si przewanie do najbliszych okolic Koomyi, nie

badaem. Do najlepiej przeszukam ttji pooonych
miejscowoci, e sególnk samo wybrzee



Prutu, zaronite wierzbami, olchami, kruszyn i wielu innymi
krzewami, wród których rozrasta si bujnie bardzo rónorodna
rolinno, czsto górska, przywleczona Prutem; dalej Kniadwór
z rozlegymi a rónorodna symi si trójktem mi-
dzy Koomyj, Peezeniynem, Moodiatynem, Iwanoweami i Pru-

tem. Lasy te i przylege im ki wyn p< .siadaj rolinno nad-

zwyczaj bogat w rodzaje i gatunki, a czsto i rzadk jak cisy.

ist/ruichum, Seiwio vwbr<jtus ( 'irslnni Boiijarti Jn/tn<* Borhdiuhus
i wiele innych. Do czsto zagldaem w okolice Peczeniynay

Rungur, Sobody Rungurskiej, Szepan-wiec. Tumaczyka, Sobódki
Lenej i Gwodca. Z d; zwiedziem w trzech-

dniowej wycieczce Lucz, Bani Berezowsk wraz ze szczvtami

midzy t dstatn: . Mik , i . ...u !, iduem (916 m),

Dzemirem (1026 m). Rokiet Ma (1108 m). Rokietu Wielk
(1114 m), Gorganem (1046 m) i i. W sierpniu 1913 r. zrobiem
dwudniow wycii czk w

j
asmo ezan • ix rsk . - agle jednak deszcze

tegoroczne uniemoliwiy wszelkie zbieranie rolin.
Majc w cigu wymienionego okresu czasu mono siaego

te s: I. A
l\ Utiithf :

* V ki sp-

v, V

r

vów mapa

nów bardz

ój ich trwa
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do kuca
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gem pierwszy raz 3-go czerwca w ogromnej iloci, take jeszcze
niezupenie rozwinit; w 10 dni póniej licie zajte zupenie po-
óky, a pod koniec miesica nie mogem ju znale .ladu tej

rdzy. Wreszcie w trzecim gatunku. /'. monana, jest tylko dla formy
Uredo okres trwania do krótki; form t spostrzegem 19-go maja
(wystpia zapewne wczeniej : z i jot ni osobniki ('eufaureu mott-
tana byy zdeformowane, nadmiernie wybie.ire jak to bywa z 67/--

sium arvense. zajtem przez Puc. obt< t ns ; nie widziah m wówczas
ladu teleutospor; przy powtórnem zwiedzeniu stanowiska w dniu
29-tym maja ju roliny zajte u red a mi b\Sv zniszczone, natomiast
na osobnikach poprzednio zupenie zdr \vvcli a majcych jeszcze
wygld naturalny, znalazem same teleutospory. które zbieraem
take i w kocu lipca.

Okrelenia dokonaem na miejscu w Koomyi, majc do roz-

porzdzenia mikroskop i dziki uprz • - •' ;.!•
:' -

: >\\ \V.'yci''kicgo

i Raciborskiego oraz dr. J. Wooszyskiej potrzebn do opracowania
niniejszego spisu literaturo i .,Ex>iccata-; za t pomoc skadam
gorce podzikowanie i dzk-ku-; równie JWP. S t yskiemu.
Marszakowi Rady powiatowej w Kolorayi, u askawe uatwienie

Matervay skadam w Muzeum Komisyi Fizjograficznej Aka-

Literatura.

lostpilzo Uredinulesi. Praga. 1908,

Fischer dr. E. : 1

Hariot P. Les Uredine s I'-

Ergkeata:



Synchytriaceae.

1. Synchytrimn Tara.ru ' DB. et W r W liciach Taraxacum
offirhtale; Koomyja, na „zarynku". Kniadwór, gi nad Prutem

i Kamionki Wielkie, V 1912.

2. Syn. auretim Schroet. W Ajuga reptatis, Kamionki Wielkie

14 VI 1912; Werbi Wyny, las „Moczar" IX 1913.

3. Syn. Anemones DB. et Wor. W Anemone nemorosa; Wer-
bi Wyny, las „Moczar" V 1913.

4. Syn. Myosotidis Ktihn. W liciach i odygach Myosotis

caespitosa', Szeparowce. dbrowa kolo leniczówki VIII 1912.

5. Syn. Meratalis Fuck. W caych rolinach MtrainalU per-

ennis; Kniadwór. na „Spoueie". bardzo rzadko 26 VII 1913.

6. Empusa Muscae (Fr.). W Musca dowcsra; Koomyja, do
pospolita w mieszkaniach VIII 1912.

Peronosporeae.

7. Cystopiis candiifus Lev. Na Ba,-hart eaiaari.s. Kniadwór,
wybrzee Prutu VI 1912: n, t ar ,lht <.„r«n /

,*t,„,s. Wcrbi.a/. Niny,
zreszt wszdzie bardzo pospolita VI X 1913; na Cardamiut s/>.,

„Eokieta Wielka" koo Bani Berezowskiej 24 VI 1913; na Ra-
ph,u,n.< innha,,,, >„,„. W.-r i -i N"i/nv ?* VI 1912.

8. Cystoj,i'.i Ii ,i ^ i t. Na ''.«.'</ '/•«?-/ .*/>.. Zaucze
nad Prutem, ogród dworski VIII 1913; na Cf>itaa»a SctUu»t. Wer-
bi Ninv. / r

bi Xin\. oj:ród
F

.wi.-,towv VI 1
* H i? : :. . — • :..„„« huwilis. Ka-

mionki za Peczeniynem VI 1913.
9. Cystopu* Bliti Lev Xa Amura,,ti<.< BHtmu, Koomyja, na

„zarynku" okoo bud.-k .. . :- , i -i. Vii 1912.
10. Phyio] \ .. Sofo) ,,. t berosum i > Lyco-

persicum. w W.-r \\l\ N /. \ i. w _',.• w • '. ..k-.-licy podczas
dwóch ostatnich lat wyrzdzia ogromne szkody w kartoflach i po-

midorach.

Hatmofiam i,iisdlu S<'hmet, Na dolnei stn-mn lici Ge ra-

mo obficie

Werbi

" VII 1913: na }'
lt st.,n,.n ,

I Prutem, bard
13. Pi pu,n^., L-:.g. Sc
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ranunculoids, Kniadwór, las na „Spoueie" 28 IV 1912; na Be-
patica trioba, Kniadwór VI 1912.

14. PI. densa (Rabh.) Schroet. Na Euphrasia strica, Werbi
Niny, zarola nad Prutem, do pospolita 8 IX 1913.

15. PI. australis (Spegg.l Na ('umruis *at'n:a. . -rud v w okolicy
Koomyi, bardzo pospolicie VIII 1912.

16. PI. Epilobii (Rabh.) Schroet. Na /:) \U imi mrvMorum. Wer-
bi Niny, zarola nad Prutem VII 1912.

17. 'PI. viticola Beri. et de Toni. Na VUi$ nifera. Werbi
Wyny, ogród dworski VII 1912.

18. Bremia Lactucae Reg!. Na ('nttaiirta mara. ( . mollis. < ir-

sium aroense, i. I
, ,

- „ ,-, ,, W^rbi/ Ni/i,\,

zarola nad Prutem VI X 1912; na Laduea muraiis, Somekm oiera-

ceus, Sotiehits nrr,„<is. > /'-/..,. K v \ ,.>dw.'r. I:i-v X 1912; na
Setiecia whjari*. Werbi Ninv. zarola nad Prutem X 1913.

_
19. Peronospom l'b- >.;.,. Tul Na Fu-aa rmmnculoides. Pia-

dyki, nad potokiem. Zaucze, ogród dworski; na Ranunculus repens.

Werbi Niny, Peczenivn. Kniadwór. Szepan-wee, Kamionki
Wielkie i wszdzie por pospolicie V—
VII 1912 i 1913.

20. Per. arbortscens DB. Na Papaver somniferum. Koomyja,
w ogrodach, Kniadwór, na polach VIII 1912 i 1913.

21. Per. Gorydalls DB. Na Corydalis cava. Kniadwór. las na

„Spoucie" V 191*2.

22. Per. parasitira Tul. Na Oq - u. Diplokuris

sp., Raphanm' /,', ,,.!,.„><:. ,o„ . Werbi.,/. NVi,v V -VIII 1912: na
Itentu, / K ./.iw'.r - n ..Sj u.-i. - IV 1913.

na zarynku nad brzegiem Prutu V 1912.

24. Per. '/
/ / - , f.iiurmn. Wer-

bi Niny, ok ! <rrze;ni.M VII 1913: na s, ranh, wtw*. Knia-
dwór, na 'polach VII 1913.

25. Per. ,-u» ó at» Fm-k Na W
htm. W r t Nin\ zarola nad Prutem V 1912.

26. Per. V> • DI: Na L.>ti, >,>:,.* ?,.-,,,,<. L„th,, ,us (Orobus)

zdc >n rolin

.\ :, . .'
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cisowy V 1913; na Galium Jlollugo, Werbi Niny. w zarolach

na Prutem VI 1912.

30. Per. calotheca var. Aparhies DB. Na <±alhn» Aparine, Wer-
bi Niny. w zarolaeh nad Prutem VI 1912.

31. Per. violacea Berk. Na kwiatach Knautia amensis, Poszcze,

na polach przy gocicu z Koomyi do Jabonowa, do pospolicie

VII 1912.

32. Per. leptosperma DB. Na Mutria,,- t ,-h atomiUa. Koomyja,
nad mynówk VII 1912.

33. Per. radii DB. Na koronach kwiatów Anthemts cwensis,

Koomyja, na „zarvnku« bardzo rzadko VII 1912.

34. Per. Chlorae DB. Na Erythraea pulchella. Werbi Niny,
zarola nad Prutem bardzo pospolicie IX 1913.

35. Per. }: -,. ..
\'\ rbi i Niny. szkóki

powiatowe V 1912.

36. Per. gse<i D*B. Na Vm,>w'u wtnsf,-. Ivu,nvja. na „za-

rvnku~; na \\r»>r,. < li-.-r, t :,n,. U n. V rlm^ndn/s. V. oflicumli?. Wer-
bi Niny i Werbi Wyuy V 1913.

37'. Per. mrdhin B-rk. Na Srrophularia noduan. Koomyja, nad

mynówk VII 1912. Knia-lwór. las na ..Spou.oie" VI 1913

39 Per. nita Fuck. Na Phna !fo m,uu> Weroi Niny, Knia-
dwór, Szeparowce i wszdzie bardzo p snoli.-if V 1912.

40 /'-•
, , RtiitMib. Ni A* , , > W i , / N

szkóki Rady powiatowej- V 1912.

41. Per. 7 . Conwhulus, Werbi
Ninv. zar -i. • id Pr temJX 1912.

42. Per Euj > i* Fuck \ i hyllos. Werbi

43 Ver

Ustilagineae.



48. Ust. longissima (Sow.) Tul W liciach (rh/ccria rfuttatis.

Werbi Niny. Kniadwór. n;i staiwch korytach Prutu IX 1913.
49. tftf. Panin-ttlaHri (Wall. \A'int W owocach Setarin riridis.

Werbi Niny. ri^rórl Rudy p-wiat. .woi : woir- 'le wszdzie na obsza-
rze pospolicie VIII 1912.

50. Ust. Zeae (Beck.) Ung. W prcikach Zea Mays. Koomyja.
w ogrodach warzvw:i\.-l;. :v-<y.v\ na obszarze bardzo rzdku i'..»-

tykana VII 1912.

51. Ust. Scorzonerae (Alb. et Schw.) Schroet, W koszyczkach
kwiatowych *SVy :>.„/, /•/ bmoilis. >/..-p-.r we, dabp.ua przy drodze
do Sobódki Lenej, Peczeni/yn: las .. Dbrowa- 2 (i V 1913.

52. £M tw/acm (Pers 1- u< k W ( ,r. cik ich 1/ i i,„l, wn> alhm.t

Werbi Niny. zarola nad Prutem, d (
. p sp- In, VII 1912.

53. Ust/Araliom, 5 .v. Wint W prcikach /wm//*;« arceuti*.

Werbi Niny. -arola nad Pru licie VII 1912.

54. Ust/utn ,„'„, Xees I . W v : .-ai ," ,/omj/h/ /Vr»-
,v,.

i . Werbi Nin v i W. Wynv. bard/,., posp..lHe ' IX
55. Sphacelothi ,/ lhrlrn h iriri < iSehum

i DB. W nw<

<**

mm „ute. Knia

poonina Eokie

i wór: .Lenego jama- X 1913.

Cr/vY/s (Pers j Magn. W owocach CW

tv Maej „k..o Bani Berezowskiej V
Luzu/ot iSacc.i Chnton. W ow.-cac

<///•/'/. 0, Sobódka Le na: las „horoana- VII 1913: na Li
./;,.;,

. Oseredek kol , Peezeniyna IX 1913; na Luzida

K i dwór: las na Spouc.e- IX 1913.

fund (Schw.) Tul. W Ldvaach Jun

Bania Berez-w ska, we wsi VI 1913.

59. TUletia cm o>w,r>« J. Kflhn. W owocach Agropy

cum, Werbi Nizin , ka gminna IX 1913.
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kowanie zarodników nie byo badane. Pora pojawiania si: wczesna

W liciach przykorzeniowyeh Ciekorum Intybus, Werbi Ni-

u v. zarola nad Prutem 8 V
7
I 1913. bardzo pospolicie.

64. Entyloma Achilleae P. Magn. W liciach Achilka wi/Iero-

UuiH, Gnilce. 'przy drodze do Ispasa. IX 1912.

65. Ent. Matricariae Rostr. W liciach Matricaria inodora,

Kniadwór. we wsi X 1913.

66. Ent. Chysóspletm Berk. et Br.) Schroet. W liciach Chry-

wpUnium • n. Iaa „Dbrowa" V 1913.

67. Ent. RawumiU (Bon.) 'Schroet. W liciach Ranunculus

cassubicus, Werbi Wyny. las Moczar. Kniadwór, las cisowy VI
1913; Bania Berezowska, poonina Rokiety VII 1913.

68. Ent. Linaria - Linaria wdgari* Wer-

bi Niny, zarola nad Prutem VIII 1912; Kniadwór IX 1913.

69. Ent. H'ri<is Rostr. W liciach /Vr<* hkracioides, Szepa-

rowce, dbrowa okoo lenictwa VIII 1912.

70. Ent. hiin-os-Mrnm i'Un^.1 Schroet W liciach i ogonkach
liciowych Hmoi,,,-,,!^ ,„,/»»/,.»<. Bania Berey.w.k:,. poonina Ro-

kiety VI 1913; na Umm^ih^ ,>,.,„,. Si h d, liun-urska. Peeze-

niyn. Kniadwór. Werbi Niny. <z pamwee: wo-óle wszdzie
bardzo pospolicie. VII—X 1913.

71. Ent. Ernw,ii C rda W li i h Erm ampestre, Wer-
bi Niny. zarola nad Prutem VIII 1912.

72. Elit. Br • •/; Kri-. W l— vi /'/,.,/.„;,- armnlUma,!. S/.e-

prrowce. da r u c ! :n •/ . VIII 1912

Uredineae.

[11 na licis

;
Woroeii

.Ficariae{Sc\miu Lev.*Na Ei^rinl-nu
/-niyn. h> 3 „Dbrowa"-. Kai

^'
.:.

». Bania Berez, .v-ka we a- Vi ii*

"'.•

La.seh. II. III na >7/t

a i iK"



r ^wce, Eanttl g g. [. n ni
na St/ew* ««*««*, Werbi Wvnv. las .Moczar 1

' VI- VIII 1918.
79. >. £*>•««« (DC.) Otth/et Warrm. II, III „a Gtramnm

pratense, Werbi Ninv. arcia nad Prutem VII 1912; na Grra-
,miw sUratiruw. Szepan.wee. dbmw, ob,,,, szkóki lenej VIII
1912; na Geranium cohimhumr,,. Markówka p. -d Pe<-zenivnem. na
torze kolejowym IX 1912; na^/.-^r wv,f,^v. Ceniawa, ogród
dworski VI 1913.

80. 0r. AnthtjUidis (Grrev.) Schroet II. III na Antkyllu Yul,*.-

raria. Werbi Ninv, zarola na Prutem, bard» obficie VI 1912.

81. Ur. A*traqali Opiz Saee. II. III na Astrapiln* (flyaf

phyllos, Werbi Niny. zarola nad Prutem VIII 1912. Gnilce,

przy drodze do Ispasa"lX 1912. Kniadwór: „Lanego jama* VII
1913, Bania Berezowska, las na Kniaeni VI 1912.

82. Ur. paUidtt* Nie- 1. Na OfK-u, </-... WYrma Wvnv. las

Moczar VIII 1913.

83. £>. Grnh-hie-tha-tnrhu -Fors. Wint. II. III na O//™
nigricans, Kniadwór, ki pod lasem naprzeciwko cmentarza' VIII
1913.

84. Ur. Fabae (Pers) DB. S I na Tina sP,/wm. Kniadwór
..Horudyszeze" VI 1913; na Orobus „iq«r. Kniadwór .Lipnik- IV
1912; na Orohm niger, 0. wrnus. Kniadwór VII 1912; na Ficm
Faha, Werbi Ninw Kniadwór. S .pów i wog-le bardzo pospo-

S6 i > ,4, iatus Schroet. II. III na . Med
;
.-:h. V y, zarola nad Pruivn, :

1912.

ad Pra

i Pe

hhhs 1Wn
la nad Prut
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:em. bard*,
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92. Ur. Tfolii (Hedw. f.) Lev. II. III na Tfolium panna-

nieum. Poszcze, przy drodze do Jabonowa VII 19 1 2.

93. Ur. minor Sehroet. II, III n i TriUlhtu, montanum. Knia-
dwór. las dbowy naprzeciwko cmentarza V-VI 1913, Bania Be-

rezowska, pol mmi K kier- VI 1913.

94. Ur. Fischeri-Ednunh P. M.ign. II. III na Ficia villosa.

Werbi Niny, zarola nad Prutem, bardzo pospolicie VII 1912,

Jabonów. przy drodze z Koomyi IX 1913.

95. Ur. Alchemillae (Pers ) Wint. II, III na AlchemUla vulgaris,

Bania Berezowska, pooniny Rokiety. Dzemira i Rotundula VI 1913,

w zaivlach pod Howerla 'VIII 1913.

96. Ur. Vakrian€u Schum Fuck. S. I, II. III na Valeana
montana, Kniadwór IV, VI. IX 1912 i 1913. Bania Berezowska,
na Dzemirze, Zarolak pod Howerl VIII 1913.

97. Ur. Scrophulariae (DC.) Fuck. I. III na Srophidaria no-

dosa. Kniadwór. las cisowy. Werbia Niuy, zarola nad Prutem.

Bania Berezowska, Pi meniyia : ardzo pospolity

VI—IX 1912 i 1913.

98. Ur. Thapsi Opizj Hub Inalw T/ntpsus. Gwodziec,
las obszaru dworskiego VI 1912.

99. Ur. Betat (Pers.) Lev. II n , /; h, < „-1,,. Kni idwór, w ogro-

dach X 1913.

100. Ur. Mngom Pers Fuck. II. III na Huh/^omim auicu-

aad m -we VII 1912.
101. Ur. U;„>> -< ^chnm. Wint. II. III /?/o^x Hydrolapa-

hroe,. II. III na

lasu^. VIII 1912
Otth. II. III na



108. Puc. Calthae Link. II. 111 na <„///,„ , -, ,. Kmaduór
nad brzegami Szybianki 2> VII 1912. Runirury. biota nad ]Vfri
ezau VIII 1912, Soi, da Rim-nrska. pr/.y drodze dr. C/arne-,
potoku VII 1913. Zawojela nad Prutem.

,
I ,,,i ( P.:/.v/rw>ka n ,

Czarnohorze VIII 1913,' Szeparowce. -bódka Lena, las Clmro-
sna" VII 1913, poza tern wogóle bardzo pospolita

109. Puc. Znutn Wint II. III na r„,y/„, palnstris. Kniadwór
porba lena nul Szybianka 22 VIII li»12. Hani.-. Herezowska. mo-
kre miejsca na zbo, Xach [>'/,-, mra VI P.U3.

110. P«r. l7o/w S.-hum. D( S. I. II. III „a HWa .*/7m//Vff ,

Kniadu-ór. lasv kameralne lVe/enivn, las _ I >al,rowa- V- VII
1912. Sobódka Lena, las „Clmrosna^ 10 VII L913; na Vh1a
odoraa. Werbi Niny. zarola nad Prutem, bardzo p( ,sp bta

V 1913.

111. Puc. Arenariae (Scbum ) Wint. Na A.tunrin sa^l/i/oi/o.

Koomyja, nad Prutem okoo ,,u-ku uczniowskiego. VI 1912; na

Moehniupa trhun-h. Knia/dw.r. las buk iw bdn „Lenego jam\-
VI 1912: na Annarin vcma. Soboda Pvun?urska. las gminny pr/.y

drodze do Bani Berezowskiei VII P.M3: na .1/,/-

Kniadwór. las cisowy. Sz, M >anavee. w dabr^rarh VI. VIII 1912:

nad Ib

VII 1913.

115. hic. Pnn Pers S I na

rutem 29 IV 1912 i irog

d pospolita; II. III na i

ma^k. d-:< 1. mvn a 29 VII 1<>!2. P-y/^i .vn. Knud
b-a 'Niny i w< «> i VII—X 1913; na **tm«

s-h.y. '.y ? -

:

ad Prutem 29 VII 1913.

116. /W. Ciret

\\,,' VI !
Vi-''Cpu''w','; "tILu

117. ftic. £>7<

i ia Wyn y. VII 19!

i (DC.) Wint. II. III na

ioln fabryk



Peczeniyn, las „Dbrowa", rzadko V 1912. Kniadwór, mokre

miejsca po lasach jodowych, do pospolicie VI 1913.

119. Puc. Aegopodii (Schum.) Mart. Na Aegopodium Podagra ria.

Werbi Niny. zarola nad Prutem V 1912. poza tem na caym
obszarze bardzo pospolita.

120. P. Astrantiae Kalchbr. Na Adtrtutia major, Kniadwór,

ki podlene okoo cerkwi i cmentarza, bardzo czsta VI 1912,

Sopów. las gminny V 1913.

121. P. Chaerophylli Purt. II. III na Chtrop/iyllum hm ulmu.

Sobódka Lena, las „Chorosna" VI 1913, Zaucze nad Prutem,

ogród dworski VIII 1913, Sopów, we wsi IX 1913, Werbi Ni-

ny, zarola nad Prutem V 1912 i wogóle bardzo pospolita.
'

122. P. retifera Lindr. II, III na CJiaerophyllum bnlbomm,

Werbi Niny, zarola nad Prutem V 1912. Ceniawa, ogród dwor-

ski VI 1913, zreszt jedna z najpospolitszych rdzy na caym
obszarze.

123. P. aromatica Bubak. I, II. III na <%ur„ph'jllun> nrumu-

ticum, Werbi Niny, zarola nad Prutem. V, VII 1912, Knia-
dwór, nad Prutem pod Iwanowcami okoo leniczówki VI—X 1913,

Bania Berezowska, we wsi VI 1913. Uredo i teleutospory mona
bardzo rzadko.

124. P.F«>., <
i

1 .-. I\.-k > I na /•.,/.„,„ l^cini. Gwo-
dziec. pray drodze do Slobódki Polnej V 1913, rzadko.

125. P. Petroselini (DC.) Lindr. II, III na Aethusa < t, napina.

gród dworaki VIII 1912.
126. P. <h:o~n.,i >tr. Fuck. II, III na Peueedanum Onose-

Ihiiini. Kro t i-v. r i ka podlena koo cmentarza, bardzo pospolicie

VI 1912.

127. P. Atlmmnnthm DC. Lindr. II. III na Pciuudcunun Cer-

rarbi. Kniadwór Uk;i i-db-i., k cmentarza VII 1912.

128. P. PimpinelUe St Mart. II. III na Pimph,*'?., /-
ftaga. Werbi Iko VIII 1912.

129. P. Ni,>. , • iir-v. [ II. III n , - ,. , ,.;jpaea, Knia-
dwór, las na _S . L^-i.- VI 1913, las cisowy VIII 1913.

130. P. ah-* ,,,* Gr-y - I. II. III na Alu. ,

Kniadwór, las „Grabina" na Spoocie, V. VI 1913. Jakkolwiek
rdze okrelaem podug „Monographia Uredinearum" P. i H. Sydo-
wów, którzy uwaaj ten gatunek za identyczny z P. Adoxae Hedw.
f., to jednak, majc w: tnt&wezy z Zaleszczyk.

sdz, e gatunki te ró Izy sob. Pr/.edewszyst-

kiein, pominwszy to, e P. Adoxae bya zaliczana do grupy J7ir.ro-

p».c<'»ii-i. P ni m-ens /a.- ii. Fupn • , ^uu - , _'i i t likr -k |
w

wykazuje bard sbierana w Za-

i'-52'/v.vi.-r. 4-_' ::. ..i. m\\\x •

-'..spory, które

aa ogonkaek i na zbiegu nerwów
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liciowych, o do silnie rozwinitych i rozsypujcych si soraeh,
deformujc lekko przez zgrubienie i wyblaknicie cae rolinki.
Puc. albescens, zbierana w Kniadworze tak samo w maju. posia-

daa rozwinite tylko aecidia i uredospory, a dopiero w pocztku
czerwca teleutospory, których sory byy rozwinite tylko na dolnej
stronie licia, drobne, do gste, zajmoway ca doln powierzchni
licia nie zajmujc ogonka i nie wywoujc zdeformowania; byiy
one dugo pokryte prze/. p< ridi .. Mi kr >k powe rónice le w ko-

lorze i w ksztacie bn-dawek szczytowych t^loutuspi r: /'. Ado.rae

posiada teleutospory janiejsze a brodawki -kr.-. de. nie/.bvr wydu-
one, podczas <jd\ ii /'. // ••-, - teleui si r\ sa /uac/.nie ciemniejsze

a brodawki silnie wyduone. Dlatego podaj tu powyszy gatunek

131. Pac. pun tata Link. S. I. II. III na Galium Mollugo.

Werbi Niny, zarola nad Prutem V—VII 1912; II. III na Ga-
lium verum. Werbiz Wyny, las ..Moczar" VIII 1912: na G. cru-

ci-ata, Szeparowce, dbrowa okoo i— / ^ VIII: m d )>al«-t e.

132 . P Wilutfhie Pers. Na Galium vel-nu,-. Werbi N nv.
ad Prutena, Kniadwór. Peczenivn . Soboda Rungurska

V—VIII 1913: na G. MoUugiX Werbi Ni nv. zarola nad Pru-

tem VII 1912: ria G. silv«'irum. Szeparowee, dbrowa okoo
ki VIII 1 912. Na 6 ' pospolita na caym

3

' 133 . P. Ahsiti thii DC. II . III na Artemisia vulqaris, Werbi
Niny v: rk 25 VII 1912. na zai•vnku w Ivolomvi 25

; II Aa £

VII 1913
UL mdgarhf, Soboda Run;carska, okoo kopalni

"
* 134. P. Gardu\orum Jack v. II, III na Ctirduus nutans, Tuma-

czvk. ok,, o VII 1912. Vi

nad PruUim IX 19 13, bardzo pospolicie: II i,a t ]rd,(,« P <n,nll-K

Soboda Rungurska VII 1913.

135. p:<.\wiwm Jaekv. II. III na Garilina arauJis. Howerla

rskiem 16 VIII 1913.

136. p. ,l.>~„t, uia Fuek. II. III na Cen tmirea molli*. Kniaz-

dwór. zairose wyb rzeza Prutii pod Iwanow*iami, do obficie V
VI liili.

137. P. < tntauw Mart. II. III na Cm -, •.
, ._., ;

;';.-, ;, 'i
.......

niyn las .Dbrowa.- VII 1912 : na Centaurea .

,...:,-,. Werf.i N:-:r.v.

zarola ni .
- VI 1912.

ska, w doli H 1913.

i.-..- .

; - ;:'•-'
.

-.' ^
bi Ninv /ar .1 • n.l Prutem V 1912 i X 1913.

;_: -'-•:. II. III na Cirsium



fum. Werbi Niny, zarola nad Prutem VII 1912. Koomyja, na

.zarynku". Kniadwór, las cisowv X 1913; na Cirsiuiu eriophoruw.

npów. koo stucvi kolejowej X 1913 i wogóle bardzo pospolita.

141. Puc. obtegens (Lk.) Tul. S. II. III na Cirsinm arvense, Wer-
bi Niny, zarola nad Prutem V 1912 i wszdzie bardzo po-

spolita.

142. P. Cirsii Lasch. II. III na Cirshtw okraceum. Werbia
Nnv. zarola nad Prutem okoo fabryki zapaek VII 1912. Knia-
dwór. ka za kocioem VI 1913. Soboda Rung-urska VII 1913,

Zawojela. dolina Prutu VIII 1913: mi Cir , pulustre. Kniadwór,
na ce lenej nad Szybienk VII 1912: na Cirsium pmmflorum,
Zawojela. nad Prutem VIII ]>•]:,: :,/..,. , /es, Szeparowce
Vn 1912.

143. P. Cnici-c

nad Prutem, doe
j

144. F. Crepió

,2 \\v/UV. j, d'i-

'•-i. .w:. Run«r»r\. -i i oda Run-ju^Li i un.nl, ku../

146. P. [,rm,u,r Bubak. II na ('repu biernik; Kniadwór, po-
u- dbrowie naprzeciw cmentarza VI 1912.
147 P. do,ouk ( Jla >vd H, Hf Pl , />.„„„;.•„, h-iunou.

l^-ór. las na „Sp. u>oio" v? VIF 1912 dolina Prutu .-k I-

luv 15 VIII 1913.
L48 /'. O,, ,ki Xiessi. >.•- D<j,vuinn>, a^kiamm, Soboda
ii'>k . na Usta ku VIII 19 , !o Arde-
15 VIII 1913.

1 9 /' /.-/,// n>.s DC. II. III na £ /,/,<-./ s ^>/

a> Xinv. zarola nad Prutem V 1912. Sopów. ka gminna

3 rs. Na Cirm ni paucifkrum, Zawojela,

VIII 1913.

t. S. I. II, III na Crepis teeiorum. Wer-
czai- V. VII 1913; na Crepis virens,

myna VII
I, II. III na "Jrepi* paludosa. Sobódka
dbrowa napr zeciwko cmentarza VIII

III na Hdinthus ,„ V
l. Sopów. przy drodze do Pecz

art. II, III na Eieraa

dis (lud II. III na Hypocho
"III 1913: na //„.-. h>

'

Peezes iyna VII 1912.

iweka na poloi



VI 1913; na Hypochoeris unifiora, Bania Berezowska, poonina Ro-
kiety VI 1913.

153. P. Lampsanae (Schultz) Fuck. S. I. II. III na Lampsana
communis, Werbi Niny. zarola nad Prutem i wogóle najbardziej
rozpowszechniony gatunek IV—VI 1912.

154. P. Batdanae Cda. II. III na Lappa sp. i L. tomentosa,
Werbi Niny, zarosa nad Prutem VII PU2.

155. P. LeotrfodoHtis Jaekv. II. III na Leo»t<>d»n hastiU*. Wer-
bi Niny, zarola nad Prutem VI 1912. X 1913; na Leontodon
(uduwi«d<*, S/.cp tn.wce. ka podlena przy drodze do Slobódki
Lenej VII 1912.

156. P. Mulgedii Syd. II, III na M>d<j,di»», nlpinum. Bania
Berezowska, w dolinie midzv Dzemirem a Rokiet VIII 1913.
Worochta. dolina Prutu za tartakiem VIII 1913.

157. P. Picridis Hazs II. III na Picris hieracioides. Knia-
dwór, wszdzie pospolita VII 1912, Ispas. przy drodze z Werbiaa.
VII 1913.

158. P. Prenanthi*purpureae (DC.) Lindr. II. III na Prenan-

thes purpurea. Rungury, zbocze Waratka, bardzo czsta IX 1912.

159. RScorzontrae (Schum.) Jackv. 11,111 na Scorzomra hu-

miis. Moodiatyn las w stronie Kamionek, bardzo rzadko VI 1913.

160. P. Seneclonis Lib. III na S^-b, Furhrn, dolina Prutu
w Worochcie za tartak en., doi rzdku VIII 1913.

161. P. tinctoriae P ilagn. II. III na Serratula tinctoria.Kma.z-

dwór. Peczenivn, Szeparowce. na kach lenych, bardzo rozpo-

wszechniona VII 1912.

162. P. Ymjain-eae (DC.) Lib. Na Solidano Virqaurea. So-
bódka Lena „Cuorosna" VIII 19.3; Kniazi wór. ta" „Spoucie"
VI 1913.

163. 1 . Sonchi R b. II. III n Soiichm palu. Lis. Wo bi
N : 1

.

v. zaro la nad mlvnówk VIII l!

' HU P TariLtac^i l-oenr. P II. III na Tc

'.;;;:

e. Kol,, iyja, w ogro

nad Prutem
dach i na

X 1913.
V acb VII 1912. m-

16."» I >,
. , Srr Lmk s I. II. III m ;

-^ .' cru-

data Bania poonina D?emira VI 1913 . bardzo po-

Bpoli ta; II, III na Genti i ta cno tt /, Werbi Niny zarola r,\

Pru 3m VII 19.2.

166. P Betonicae ( \\b. et Sch DC. Na Betot dis,

pray do Jabonowa k»l<> 1' os: czv VII 1912. W. :'bi; Ni-

fa y ninna okoo Sopowa V
ka mi

!; 13. Kniadwór . las db iwy

obi rza V 1913 /, Debesawcami , Cuculi iem

V 1913
167. P Gkrhmwii, DC. Na 6 h. toma hederaeea Werbi Ni-
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ny, zarola nad Prutem IV 1912, Kniadwór, lasy, bardzo pospo-

licie VII 1912 i wogóle wszdzie rozpowszechniona.

168. P. Menthcu Pers. S. I II. ii! . , 1/ \ ^naticiu Koo-
myja, nad Prut-,. A*, s . \ im V VI1T 1912. Kniadwór VII

1912; na M. u,v. ,>sh. W t.-rbi.-; Niuy. nad Pmr.-m VIII 1912, So-
bódka Lena. pastwisko VIII 19 to"; na Calamintha Clinopodium.

Kniadwór. dbrowa naprzeciwko cmentarza VII 1912. Aecidia

bardzo rzadki-. . zwaszcza na Mtntha atpiatka,

nadz w vcza
j

pospolite.

169. P. Phlomidis Th urn. HI na Phlomis uberosa. Gwodziec,
las dworski, rzadko VII 1913.

170. P. nigrescem Kirch. S. I, II. Ul na Satoia verth Ulata.

Kuidace. W -la nad Prutem, do pospolicie

VII 1912.

171. P. Sahiae XJng. Na Sahia glubtosa (na liciach, -li-
kach i odyga* VII 1912. [X
1913, Slobódka Lena, las „Chorosna" IX 1913.

'

172. P. Vossi Koern. Na Stachys reeta, Korolówka, na nasypie

kolejowym okoo mostu VII 1913.

173. Ram 3l Schlech < hamaedrw,
Werbi Nii v /,r ala nad Prutem do,fcz. >t Vii 1912.

174. P. le Schroet, Na
las jodowy biank VIII 19 12. b-.rd/ vi ;i.

175. P. i ;,-„„; nruiii DC. Na f
,

las jodowy i a .Spi ucie a
. mieiscanii obficie V i 191

176. P. >i A. et S. 11, III na Poluonun <.<mvo

Koomyja, og '. „D mu ludowego 44 ^i 1912, We
nad Prutem, we w -i przv parkanac , VIII

177. P. '-ann-Ju-.i, Vqt> 'n.

a

m
O

a
P
a /•.•.. ,„,(«( £

/j'«w. G-wud ce przy stac> i k..lej..wej vm 1913.

178. P. i" te iStr.; DC. II na l'ohni<

parowce, na ln.ee 1enej w stron Rab. u c/ ... ardzo i

V1TI 1912.

179. P. i- ' rn. II. III la
/ /Ww -i

. VI 1912, V 1<)13.

180. P. Kunz. Na Asnruti' >ttnn,n

dworski. K L«s i t _Spouc e- VII 912 S/k.

bi Niuy i W. w i-.v V 1912. w izo ,,

18i: P. N.t IS,IX><>- : tt.fj n:-.r.„> Z i

tern. w .,_. >rskim. mody opej
Ci;; . sszpanu zosta -
z Wgier).

182. P P^-t-
rzadko, IV 1

183. P. ^ dc. u. ni la .!•/ IN /.-.// •t« «//'•>.

dziec, ogród X 1912.



184. P Yeratri Siessl. II. III na Ytmtrum L<Jh titnmw Sze-
parowce, na akaeb leny!, VIII 19 1 2. bardzo r/.adk,

185. P ,t l«,;„;i S,-hr.,,r. II. III na L,/*„/„ f.„,^,estrii, 1

niyn. las „Dbrowa" VII 1912, M .Wiatvn, pastw i~ko «r

VI 1913; na L,/c,//o „/a.ro,,,/. Bania Berezowska p.jo nina R
VIII lyi3; na L. pilom. Werbi \Vvnv las Moc/ai • IX li ) .:; '

18b\ P obhHfjnUt Lk. Wint. U III na Lu:«h< /.„/,

Berezowska dulma Ra'u.-iewv VII 1913; na L«:uht M.n'-

dan Graniczny. la. „Cliorosna" 12 VII 1913; na Luou >ecse-

niyn, las „Dbrowa IX 1913.

187. P Cuici, (Schum.) Rebent. S. I na i>/i™ . Ka-
mionki Wielkie V 1912; IL III na GWi-r vuhfnr> S. Kan .i-.nki

Wielkie VI 1912; na fanx hira. >loboda Run ,r,i a VII 1913.

188. P. .*/*<//(« Sfi.roet. S. I. na Duasunmi of So-
bódka Lena V 1912. Werbi W

} n V . las „Moczar • IX
'

1913?
na Doronkum ausriacum. Slobódka Lena. „Chorosn a - V Ilu-:

na Seneao paluttri*, w. Stanisaw V I9!2: na < nr ,
, Ka-

mionki Wielkie VII 1912; na GVex palescem, Kn ;

. iv% 1 v;i

1913; na t«,yr Ni/y„//o/. Werbm W Y Z!,v, las „Mocz r- IX L913.

189. P. Opizii Bubak S. I na Lidtua mimilis. Kniadwór.

las na „Spoueie" VI 19 1 3.

190. P. amiaih-uht Piowr. I na G^no^ >,/</ ra, W\

Ninw zarola nad Prutem V 1912: II. III na Ca noria

191. P. A id -'. E Fm b I na Ze«ra
#are. Kniadwór. laka lena okoo cmentarza VI 1912

192. P paludusa Plowr. S. I na Ptdicularh So.f

;i)it,>. Moi , - ;. ich na „I

VI 1913.

193. P. uliginosa Juel. I na /'vr, o -

zowska, poonina Rokiorv VI 1913.

194. P. /,V. - /'-• o. ; ;c .; Kleb. II. III na G



zarola nad Prutem VI 1912: II. III na Lolhun perenne. Werbi
Niiny, bardzo pospolita IX 1913; na Phalaris arundiuacea, Wer-
bi Niny. zarola naci Prutem, VII 1912.

198. P agropyrina Eriksa II. III na i um repem. Wer-
bi Niiny, zarola nad Prutem VII 1912.

199. P bromina Erikss. S. I na S inale, Werbi
Ninv, zarola nad Prutem V 1912; II. III na Bromus mollis, Wer-
bi Niny VI 1912.

200/ P. ttkina Erikss. II. III na Tritinm cu/gare, Kujdace
VII 1912.

201. P. Amhux(f,)ih> F u-k. II na Ahthu.r»i)thum odoraam. Wer-
bi Wvnv. las .Moczar" VIII 1912.

202. P Baryi (Berk. et Br.) Wint. II, III na Brachypodimn
silvakitm. Kns •; ot Prutem bardzo pospo-

licie IX 1913.

203. P. Festucae Plowr. II III na Festuca ona. Peczeniyn.
las „Dbrowa" VII 1912.

204. P. gibberosa Lagh. II, III na Festuca sihatica. Soboda
Rungurska, na „Ostapinku" VII 1913.

205. P. simplex (Koern.) Erikss. et Henn. II, III na Ht-
deum disticiuiuK W«-r i„ Ni/a..,.

,
A , <hv,.r>k..-. p. golicie VIII 1912.

20(1 /. }[,(, U i-:. ;^- -..o u u, >iJm ,.w*a»*, Werbi
Wy nv. las .

4 IX 1913.

207. P. luta Koern. II. III iia Phniamites communis.
Wer nafty. HT 19 12, VIII 1913.

-08. /.
'

]%,;:•> n, ni na Phragmites

;';;;'
-rbia' :N"i/in kolo' fabryki' zapaek i okoo strzel-

L'"" / /W>w Nieb. S. I na !Fi«f&^o Par/iam, Kniadwór.
Wer Prutem. V 1912: II na Poa l'haixi, Furesz-

ezenka nad Prutem
j 1913.

210. P. ri EU. et Ev I na ( >/„/^s /•eefu. Werbi
n;r,m VI l'.M2 ij-.rd/- II. III na Agro-

p^ram qlaiu:um. Wer ;- :•• -o. . -. -:, 5:

•'•
x IX 1913.'

211 P I. III na Z*
v:r: 1912, bardzo rc ni ma na en -arze

212. G Kees. S. I na
Km < <:,„.n'«: . III

.
W--rlji- i Niny, zamla



215. K Wint TT. ITT na R
tilln >trqmtm i P. norveq>m 3 VIII i 21 VIIT 1.912. W.rbia Xi

216. PA. Fra.tnnstri « f >C.) Schroet. S. I, II. m na P<
//'//,/ ,''/„,<. S/..a>an w. 1

*-, i. (labr ^- i. >. • irdzt> r /•

VIII 1912.

217. PA. TormentUlne Fuck. II. III na 1'ofrntMa sifr.s

Werbi Wvnv. las .Moczar" li YIIT 1912 i 1913
218. PA. Scmguisorbae (DC.) Schroet, III na >'«,

Gwodziec IX 1912.

219. PA. suLrorth-i,m iSchroet.i Wint II, TU n

hr. VIII 1912; na ftwa sp (odmiany o*r d

w ogrodach bardzo rozp wszech ii ne VII 1912.

220. PA tsifoyme Srhroet. i PA. tto.sw r/Jw/m< (DC) Wi
n. in na Z*W "/,^,r,, Sobodn Rnu-nrska. na < >stapinku VII U

221. PA. r,AW/w 'Kuhn. Ludw. U III na tf»W /V^v<
Kniadwór. porba lena nad Szybienk Vni 1912.

222. PA. R,ri» P-r.O Wmr II III na //»/,,/.< ,w.,„/,7/,. W
i ia Niny. w zarolach nad Prutem bardzo pospolicie VIII 1<

223.' PA. Fubi-Idac .Pers. Wint-r. II. III na /?»//,„.< /,/"

Rnn ffnrv „Dbowy las" Vin 1912, Kt / -> r. las nad Szybie]

VTIT 1912. Sobódka Lena ..fhorosna" VIII 1913.

224. PA. carhonarium (Scbleehtd Wint. T. ITI na <yin

:.
'

:TI

mm Fili r>e,><1vi«. Kniadwór. ki podlene. VII 1913.

226. Tr. UlmaHae Pchlim.) Link I III na Spir

I Kamionki Wielkie U VI: TI. III Run-nry. d-linn pod Wa:
kiem IX 1912, Soboda Runsrurska. nad V r kie-m Ropienn

VII 1913.

227. Pu ,-i ,,<f urn Ci , n - 1 mi -cl -. II III na <

1"12.

228. P. J5>7oMi (Pers.) Otth. II. III

liuw. Kniadw/r. W-bi > Wvnv: l:i< M -7,,r. SMAlka Le
las Chop -sn- VII 1<»12 i 19!.3: r.-. /,' l> '•,*,:. Werbi Ni
nad brzegami P IX 1913.

229. P. J./WWo^V DC, Tranach. TT na .1

:

!

;-j.

:

W rbi Niny,
~ , - -

"
" ':

231. P. Pr/r// Diet I na te

las na .- •.- - V!9'2 I
r TH' ; '

- 1 ^ V
"^chnir

:.a caym T 1912.

232. P. TV ,.</, Li-k D-* II
T
TI r :

-;•--. S^n.r v •• w dair <
. VTI[ 1912: na V.



Inh

onina Poyeu »k i na Czan I rze 15 VIII 1913; na V. YUis Idcua.

Mikuliezyn": ,Gorgan« VI 1913.

23H. P. (w.^urthunnu .Kiilini Kleb. III na r«m,/j M ,» H//<

Mj<?«, R..kiera W.-ik. i G<.r-m k.-li. Mikulwzwu VI iyi3.

234. Hijalu^om [\,l„u,J i-fh-. i; ,,f t, hJi,- iM-.ng. et Nest.) Ma-
gnus. H. III na Piuqoi.tr, is !>,„. ,,r> , U. Kniadwór. las nad Szy-

bienka na „.>i i.~-,
:

. d - ,-e-sta. VI 1913.

i':;- / / .. --Uri,., Magnus, n. HI na Phc/optn-is vul-

garh. Run-ury. dolina pod Spiniom. >.,Wa Rungurska. na Osta

pmku VIII 1913. d lina Prutu od Wun.dity d- Howerli, wszdzie
pospolicie 15 VIII 1913.

236. T. -
, II. III na Struthiofitt-ris qa-

wmirn. Rungury. dolina pod Spiniem. bardzo pospolita. VIII 1912.

237. Wii-sina iwia.-a >vd. II na A.<phVn lllt lobatum, Knia-
dwór. las nad Szvbianka bard/,) p^L-lb-ie IX 1913. Gatunek ten

p<> raz pierwszy /..stal zcbri,v w \Vn-e/a«-h i op?sanv przez Sv-

dowa w r. 1910 w
r
,Mye..r!ie. :a Germanica" iFasc. XVIII—XIX).

-•
.

^.

.

:-. -X

239. .V airpatha n. sp. Na Atphliuw FiUx-was.

tib ka :'-;k: ['''

nic ui.iy d,..,, ku, ./„;.,v ',-. !„„ ;,-,(]!. , W1 - rai >/\'i>rk.« IX 1912

240 Melampsora rt II. III &/f»A« W
W/iV. r W i \./- v V 1 12: , /, /, >, . K,. t/du
VII 1912.

241. .1/. Enphorbitu <trirfa, Midi II. III mi Enphorhh piat*,



dwór. na „Spoueie" bardzo obficie V 1912: II, III na Salix alba,

Werbi Niny X 1913.

248. 31. 'Gala^Ii-fraoW-: Kleb I na tialaotfoi* mmlis. Knia-
dwór. las na Lr.li V UH2: II. III na n, ;, ,,,,,„/,-„. Werbi

! te i pnuoin- V
2:.? '.U Xr„vY^

bi Xi?n V. przy dr,

233/

tul »w„ -«WM i S i

alba, 'ka L^na
254 .1/. fm7>^

dwói
255.

1913 :7l. HI n ^ '

umtm i a
vni

"

<- : r

d Pnirem bardzo posp •licie V 1 912.

Wa^n. *nl,d„ , Kniadwór,

,</,..,, : W agn. I na . Mrcurialis pet Kniadwór,
•• V 1912

•txr*
^>r, Kle'b. II. III na P<

!)ivna X 1913

, h ulx> >,;,,>•0, Wer-

/w*/w.w (Pers.) Kle b. II. tu na Be-

K! i.- ',u Wielki VIII 1912; na , Behrta

-»,: „Cli oro?n:\ u VII 1913.

mhii Xc >s.l ir. III na Carpimu &fltofas. Knia-
: ybb.nka t ia Bani. bardzo rzadko IX li']:'

acearum (DC.) Scbro< !t. I
'

na Ahw
vcp VI 1 >bódka Lena: „Ci a" VII
Shlh;ri,> qranneti. Rnnffory: -Spin" VII r 1912:

i St. nwha. Werbi Xiny, za!wSla nad Prutem

.) Bubak II. III na Si/mphyttm rorda-

oneie u V 1912.

r7/a« (DC) Wasm. TI. III na Adenostyles

erl 15 VITI 1913.

/ m }iU,hUfi Kleb. II. ITI na Cammmda
d lasem kolo cmentarza VI 1912.

r>^/// Kleb. II. III na Campamila

bódka Lena: las rChorosna
a VI 1912.

carmean Bfo-

261. (\ Dorom ', Xnmvs! ^ki II. III 1 1
/'•-

ram, Z*m* rh VIII 1913. Slobódka L<>na: las Co-
rosn VII 1913.

262. o Wint II na E,

Kniadwór , w lesie pod Iwannwcami VIII 1912: 1

, v ; /.,v - ^:. -

2i3. r. /,,„.'., K - F,i ['-di. IT na fr

Kniadwór •.;-.
'

264 ;
'

. ^..
-- ':• :.

Kniad wór V .• VI 1912.

265. r. pv,.;-;, m;. n III m /' mlis. Werbi
Niny, zanDla nad Prutem VII 1912.



1912 i X 1913.

267. C. Sonchi (Pers.) Lev. II na Sonchus oleraeeus, Werbi
Hinv, zarola nad Prutem VII 1912,

"268. C. Sonchi car. Ttkkhte Thiim. II. III im Telekia speciosa,

Rungurv: „Dbowy las" bardzo pospolicie VIII 1912.
°
269. C. Tussilaginu (Pers.) Kleb. II na Tussi/ago Farfara,

Kniadwór. Werbi Niny i wogóle bardzo pospolicie VII 1912.

270. Ochrospo 8 od.) Diet. S. I na Anemone nemo-

rosa. Werbi Ninv. PfO/.tni i Ki idwór i woo-óle bardzo po-

spolicie; II, III na Spirueu Amhchs. Tlumaezvk: las „Chorosna"

VI 1913; na Sorbus aum Pnru,. Kniadwór. las nad Szybiank
VIII 1912.

271. Cronai Wild Pr III na Fincetozicum

offkhwh. Kniaidwor, dbr, ,va -Lin: k- VII 1913.

272. C. gentiaueum Thttm. II. III na iientinua asrlepiadea.

Rungury: Spin. VI[f 1912. Kniadwór „Lenego jama" VIII 1912,

Bania Berezowska: zbocze Dzemira, VI 1913.

273 C. bicolum Dietr. III na /,' ',,•„. K h mvja. w ogro-

dach VIII 1912.

274. Chry*o»» t s,> /-...,.•, Pers.) Rostr. II, III na Empetrum
ni„,,nn. P 1 urn P /.,/<^. , , r/.r.-ohorze VIII 1913.

275. Ch. E .>;,„ DC [> M .
[i. [u Ilt /';,-.,/„ ^runda. Knia-

dwór. na „Spoucie" VI 1 91:/. -. tka Lena las Cborosna
VI 1913.

276. Schroderiaster alpinm Sehrocr.) Magn. II. III na Unn»x
alpinus, Baniu P-r •/ .-.-k.. R k -r : v\ i k V,II 1\<V\ Zarolak
pod Howerl 15 VIII 1913.

277. Aeeidium Circaeae Ces. Na ("iretua uMiann. Kamionki
Wielkie VI 19 2. - „ r \ e: dahr -.v , c { ,

: n i /-'wki VI 1913.

278. Aec i,,;,**,,;,,,-:.,. S-i ,m. Nu ////,. ^,v>«/ark Knia-
dwór, las na „Spoucie" V 19 .

279. Atc. r Na GW»/awrai pAryym, Werbi
Wyny: las „Moczar", V 1913.

280. Aec. i Na Aposeris foeida. Peezeniyn:
las Dbrowa V 1912 jpolicie

281. A ... Werhmi
Niny. zar ia •

^2*2. Jm'.

1 Pr t :n V i

283. 4^ '

K
. Urn

284. Aec. /-..,,; ..,/

la
""



286. C. Leueoi-verm n. sp. Na Leucojum oernum

do zbite; zarodniki . ki ,_l i . 1 U. u ili.«- . bó
stej, grubej, gsto pokrvtej .jkr.-^ii-ini bn dawkami. tre>

jasno-óta, 18-22= i3— 19.

Szeparowce, dbrowa okoo szkóki lenej, bi?

V 1913
287. LVec/o Plrolae Gni.-l .1 Wint. Na /W* w,

niyn, las Dbrowa V 1913; na /'. uniflora. KnUdw.
eie" VI 1913.

Basidiomycetes.

288. Exobasidium Yaccinn (Fuck.) Worr
//'///>. B inia Berezowska, na górnej granicy

1913; na V. uliginomm. \Wochta. torfowi*

Ascomycetes

289. Protomyces pachgdermus Thum. W liciach Taraxacum
officinale, Werbi Niny, w cienNt cli , r < tch nad Prutem
VH 1912.

290. P. macrosporus Ung. W » Podagmria,
Werbi-

:

X:nv. z^i-h :;ui Prur-Mn VI 1912.

291. Exoascus Tosijuh.-ttit West. Sadeb Na J/«^ gluthom.

W fc .";; N .-.r-:. i Pi • ;. VII 1W12.

292. A1

.

"

turgidus Sad. Na i?cf/</rt a/&«. Sobódka Lena V
1913, Bania Berezowska: „Dzemir* VI, Kniadwór: „Oseredok*

VIII 1913.

.. : -
:" -

. •

'

las „Moczar". VI 1913. Kniadwór _ Wilcza jama".

294. K. Pruni Fuck. Na owo- f> ' — /''</-. K myj .

w ogrodach prz ii lui « ^ Vi ''12. i i f ut->/* ttn>'t*t><i

I> *!,wce. w ogrodzie szkolnym. VII 1913.

295. /:'. U/W Fuck S:ideb. Na Ibk-kidi /' -.."- Cerasu*,

Gwodziec. las dworski. VI 1912.

296. F. deformans (Berk.) Fi ^ « a rw/^m.
Zaucze, nad Prutem. . _t i fi v i>k VI 1912.

297. Ta\ '" 9ittk0Sai

I
.V. garola nad Prutem. VII 1912.
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298. T B hihi Fuek 1 i X Iw* -\ H '
> <». W*

Siuy, zarola nad Prutem, bardzo pospolicie VI 1912.

299. T. mtrea (Pers.) Fr. Na liciach Populus nigra. Werbit

Siiiy. zarya nad Prutem VI 1912.

300. T. 1'lmi (Fuck/i .Mian. Na liciach TJhnus cnmpestr*

5w.dziec las dworski VI 1912.

301. M«C(>n,,*hlfu I'uf^t}// fl , Fari Sad. Na Pok-utt/la .<Ur t sh;

Sloboda Rungurska 23 VI 1913.

302. Sphatrothtea Hinwli. (DC.) Burr. Otocznie na &W0M
.-or^ uffieiHali*. Kni dwdr. VII 1912: na Hnnmhis lupuhu. We
.iu. Niny. zarola nad Prutem 12 VIII 1912.

Led. Ot icznie na f ^///m }jo.hi4ri*. Sz

Vii

Ot

4<v-m (DC.) Sacc. Otoczn
icze, nad Prutem, ogród (!

(DC.) Wint. Otocznie na

50. 3/. AV.«v/^' 'DC. S,ce. Ooc/nie n a fcW, /,,„»>• <w
jze nad Prutem. -r.'d dworski VIII 1912.

309. M. Ahn (Wallr.) Otocznie na Btt„l« nnhescw.
e. w lesie VFII 1912.

310 Enjtiphe >J>,q„H> DC. Otynie na ihlphlmun,
Zaucze nad Prutem. _r ' i dworaki VIII 1913; na fl

'"V
, K ! nr i, sad 12: na LntJo/n*

- i n»'i'-.„ a .ur,.,;;-,>;„„,. k,. ; .-.i^.',- viii i v i
-j

:
•

m<*"* «'-W«. V\"
r ,,i p rutem IX 1913

311. E. cirhoriaceannn DC. Otoczeni, r. .l,-,...w„ ,.-,

"
.

: '
'

' '

'

'

: i i* /.



,ilo»irrat<i, Werbiay. X!nv. zan-la nad Prutem VII 1912: na //o/-

'cus hnatus. Sobódka Lena: las ..Chojna" VI 1918.

317. Clacictps piu-pitna iVr.) Selerotia na \ W /, rm^i/d. Wer-
bia Niny. na polach VII 1912; na Festuca sp.. Kniadwór
Vni 1913.

818. Cl. wirro^phala (Wall.). Sclcrotia na 4ffro*//* rulaaris

i ('alanmc/rostis Fpiaew. Werbia. Ninv. zarola nad Prutem IX 1918.

319. Stiamni:,, l^huinnu Kr. Na f>«r(( ,l»«- lloberfuumm, Kun
-urv. las na Sianiu, VII 1912.

321 Mamiania rtwhrhda (Pers.;. Na Cnrphtus Betulti*. Knia:

dwór: „Lenego jam*% bardzo pospolicie VII i912.

322. J/ Crt/li (Barsch.b Na Or///^ Arellana, Peczeniyn. la

Dabmwa IX 1912.
/? inirti P-Ts. :. Wnrki na Jf

K-. v. IV 1912

ro
324. fih. pmtda

la okoo leników
325. /fó *ff?«dn

hm (Pers.). Xa ,!«,• mwji,,/ e. Kmiduór. zi

ki VIII 1912.

«/w (Pers.). Na $„/*,• G7,m,a. Kniadwór. ia

191

Tu
326. i?A. tfrtó*

S. cinerea. to samo stanowisko IV 1912 i VII

u (Fr.X Worki na Tr/bo daca. Szeparowc.

wie VII 1913.

327. Dothiddla >/;. fl Fr -. Na i,J> • ,- Ui-ciis. >?>

parowce. okoo lenie . Mvki VIII 1912.

las na Spinia VIII 1

329 Fahrm Ba
912.

w/wv//* Fr.b Na tanuucm cassubuw, Knia

Fungi imperfecti.

330. M«il) - Na Mana alba. Werbu

»iyn: „Dbrowa- VII 1913.

534. PA. Ozalidis Sacc. Na (

icie III 1913



335. Pho»n, a/ii.ren ?p?sc. Na ywych Mynach Onohn/chis

saha, Werbi Ninv VI 1913.

336. Ph. suhordinaa Desm. Na ywych odygach kwiato-

wych Plantago hwceolutn. Ostrowiec, skaki gipsowe' VI 1913.

337. Ph. Trachelii Allesch. Na suchych odysrach Campanua
l „ h hm,. Werbi Ni. v. zarola nad Prutem III 1913.

338. Ph. putator Sacc. Na suchych gaziach Po-pulm nigra.

Werlm Nin\\ przy drodze do Peezeniyna IV JL913.

339. Ph. alnea (Nitsch.) Sacc. Na ' Ahnts autinom, Werbi
Niny, zarola nad Prutem IV 1913.

340. Ph. lirellata Sacc. Na Ltjhrum Saicaria. Werbi Niny,
zarola nad Prutem IV 1913.

341. Ph. ('orni Fuck. Na suchych imk-ziaoh 'on/iw sflwr/Hwi.

Werbi Niny, zarola nad Prutem' V 1913.

342. Marrophoma pana (B. et Br.) Beri. et Vo-l. Na Abies

Si>nhi):u)ni«n<t. Kuonn-ia. w A 1912.

343. M. Taxi (Rerk., R,>rl et V..-l. Na liciach Taxus haccata,

Kniadwór. las cisowy na ^Spoucie" III 1913.

344. Aposp rt>i t>ri>t .tutti/Li Fr.) Sacc. Na drewnie Con/his Avel-

lana, Werbi Niny. zarola nad Prutem III 1913
345. Asteromn P„<h Grer. Na liciach I',-ifn>rs Padus. Knia-

dwór, las na ugach VI 1912.

346. Cicin ' u, (>,..>.. M \ <,,.),>,»> na BaJlota nigra, Ko-
omyja, nad mynówk VIII 1912.

347. Paco* /-.ha,-,-}o t
>,-, >fi?.,rwis Tu-k i -a-c. Na Asperula odo-

rafa. Kniadwór. las „Lipnik" VIII 1912.
348. Fisirorcw >nvt i.nnn B r. R.rl. et Vog]. Na suchych

gaziach Co V 1913.
349. Ctttosr- 1

<„„, \y t
. >r . \, .,,,.},, j ..^ziach Comus

V \" -,% /,.- -, • -1 !- rrt V 1913
350. CV /•',,,•„,, D,,l , r x v . ,.hv . h ,, tl ziach Fraxinus

exd*for K ; y 1912.
351. Cyt. mrphotperwa Fr Na suchych gaziach T»7w e«ro-

^om. Werbi N":;\. ^ r ,•!. \--\ V 1913
:-,,ta. Majdan

Graniczny IV 1912.

353. Ceuth..-, ,,:• -,:. h n D^,pr.;v V ^M<Wh P/^ «?-



360. 6'. (% >d„nn D sn N, > !,< ,1 „un tmi u, \\Vi . \\«

ny. V 1913.

361. 6'. Ficariae Desm. Na /-7c«Wa ramumdoide*. Werbi
Niny. zarola nad Prutem V 1912.

'362 X Htpatkae Desm. Na #,/-,, a t,i!J i. W r ii i Wvnv.
las Moczar IV 1912.

363. 5. 6'erarfii Rob. et Desm. Na ('erasthim *p.* Koomyja.
w zarolach nad Prutem V 1912.

364 S. dimera Saec Na >/-

.

.
- ... pastwisk..

_.. . VI 1913.

366. 8. Cmiaegt Kickac. Na ! WerbiJ Ni-

iny. zarola nad Prutem, VII 1913.

367. jfcf. 6r« R"l). et Desm. Na Gtuni sUuatinnn, Szeparowce,

lbrowa oku, leniczówki VI 1913.

368. S. piricola Desm. Na Pints ,>om»n»,i.*. Koomyja, w ogro-

ach i wogóle na obszarze pospolicie VII 1913.

369. S. Tonnentillae Desm. et Rob. Na PoteniUa sihestris.

vniadwói\ dbrowa naprzeciw cmentarza VII lvi 2.

370. S. Babi West. Na Rnb,t.< *u-uHH»: Werbi Ninv, za-

ola nad Prutem VI 1912.

,
Werbi

i>Im V 1912.

oselinum satwum, Werbi

sanguinea. Werbi Niny

dr. Na Lythrum Salicarie,

19,3.

: ;1 Euputmlum cam.abinum,

1912.

iw mdgare. Werbi Niny.

Werbi.-. Niny



381. N. Lamii Va<>. N i La-. r We bi Ni v. pr

drodze do Peczeniyna V 1913.

382. S. Stachgdis Rob. et Desm. Na N/ ( •A//,s silcatku Knh
dwó '. na „Spoucie" VI 1913.

383. fif. ' '.)iio >hn/i Desm. Xi CV sis. Werbi W
ny, nad Lu 3zk V 1913.

384. S. Knkhhnauen Sacc. Na Luph arba itfra, Kn adw
na Spollrh « VI 1912

dari

385. .S i
J
ohi<i<>iiorum Desm.

drodze do Kniadworu
mwa Perska,

38t>. N. Orchideami)} West, Na L'*/^ o ate, . Wy.
pni nina Rotundula VIII 1913; na Orchis ma ulaa, Peczeniyn.

Pl rowa VI 1913.

387. S O7« f//o/ Pass. Na Gladiolus cafws, K
okoo Pe. iyna VI 1913.

3^8. .s ri/hu West, Na 6c* la Infulta A\\ rbi Ni
utem V 1912.

389. S. cariciutlla Sacc. et R urn. Na C area; silcal ica Kni
d\v< i, w dl rowach VI 1912.

390. S Sroma Sacc. Na Brot his mollis W rbi Niny,
rol i nad Pi utem V 1912.

391. <S ( aitniuti/i-nst/dis
, Lii..: Sacc. Na < a/i magrostis q»0«

We nv. zarola nad Pruter i VI 1912

392. > gramineum Desm. Na Poa annua, \\
rerbi N ny,

VI 1912
393. Hhahdospura Saponariac: Bresv. et Sacc Na liciach <SYt-

^«rw offtchmli*. Werbi Niny VII 1912.

394. A', cphbrmidis Fautr. Na gazkach Yiburnum Laidaua.

Werbi Niuy, zarosa na Prutem V 1913.

39ó Sfni/tiospuin 'Lriiblu Lautr. Na irihdntni montanum^ Ba-
nia Berezowska: Rukieta VI 1913.

396. Sphaeropsis Mali (West.) Sacc Na 1'irus na, Ins. Werbi
Niny, w szkóce drzewek owocowych Radv powiatowej IV 1913.

397. Sph. Lantanae P. Brem.' Na Vibwnum La,dana. Werbi
Niny. zarola nad Prutem VI 1913.

"398 Sph. Visci (Sollm., Sacc. Na Ytsrum (album?). Iwanowce,
Kniadwór V 1913, zb. T. Wilczyski.

399. Diplodia Crataegi West. i Ihndtrsonia sp. Na gaziach
('rataegus manoai/ua. Wt-rbi Ninv. n,d Prnre.n IV 1913.

400. Dip. Ihthi Fr. var. liubi Idati Brun. Na Kubu Idaeus,
Koomyja, w ogrodach. IV 1913.

401. Dip. Frongulat Fuck. Na Rhamnus hangula, Werbi

Werbi Niny,



'nu!iZ

;kmm III

n Lev. Ni

1912.

i kosach Lolii<»i pm?»

Oud. Na Tilla sp., Kniudw ór, w le

Br. N<x Cytuus alpnms, Kolon lyja, ogi

esch. Na Syriiiga NC^II-tt, Kuomy

Kont. et Dwm . Nit ifeów (ViW«.

£°K i ^rer roL£dn>. Ku i a ^Iw','.!-."''

im. ^i Kra*a flcjT<ttfo, Werbi I

409. 0. ram;*!* Pass<

na „Sp-ucie" VI 1912.

410. d. pruhiosum Biiu

ny VII 1913.

411. G. h'obcnp:t D.-sm. X*. Carpiuus Brtu/us, Werbi Ninv,
w szkóce powiatowo] IX 1913.

412. #. Tremuhe (Lib.) Pass. Na />«>"* Tremula. Knia-
dwór: „Lenego jama" VIII 1912.

41o. Naeoniostiura hi</ri/'iean$ i Bon.) Sacc. Na /////;//* $a.rafifi^

Werbi Niny. zarola muf Prutem V 1913.

414. Mehuwouiinn ik/Iii/kHhuih Kun ze Na Jitlons regia, Wer-
bi Wyny. ogród dworski VI 19 i 2.

415. Alarsonia liosac Br. et Cav. Na /.V^/ niitifoUa. Koomyja
w ogrodach VI 1912.

416. A/. Tliurnutuiiiu Saec. *///;>•/;. Faufn^/amt Saec. Na Evouy-
nuis europuea, Werbi Niny VI 1912.

417. i/, /'o/w/i (Lib.) Sacc, Na Populus alba, Okrzesice, za-

rola nad Prutem VI 1912.

418. Scptogleitm Ulnii (Kr. i. Na 1'lmns canipcstris. Werbi
Wyny. przy drodze, obficie IX 1913.

419. Monochaetia conrpta Sacc. wr. ramicola Beri. et Rress.

Na 7,V,< r««; (m. Werbi Niny. nad Prutem V 1913.

420. CyWidrusporiunt K<umm-uU (Bon., Na l!anunvulus repens.

Werbi Niny. do pospolicie V 1913.

ckm. KIuczów Wielki VIII lyi2.

422. Mici-ostruwa Jn(//<t>tdis (Ker. i Lindan. Na Jualan* reqia.

Koomyja, w ogrodach VIII 1912. Debeslawce, w ogrodzie szkol-

nym VI 1913.

423. Cercospurrlla uifohtidaia i Wint). Na Liliiim warfagon.

bul/dago Vii gaureu.

Koomyja, w zarolach ..kou myna VII 1912.



425. Oidium <"i<><i- uifu mi Rab. Na < h, </.<, infhemum indicum,

Werbi Niay, w ogridku piszcego X 1918.'

426. O. uercinum (non ThUm.). Na #wercws pedimculata, Gwo-
dziec, VI 1912 i wugóle bardzo rozpowszechnione.

427. Aspergillus ea/ididus Pers. . Na Uussula sp.. Rungurv:
na bpiniu VIII 1912

428. Ovulari>i du-ipi. „.* Saco. Na R«,u<nc>ihi* aopatichs, Tu-
maczyk: las „Chorosna" VI 1913.

"429. O. Stellaae (Rabh.). Na Sfeffaj-ta nemorum. Kniadwór,
las na „Spoucie" VI 1913.

430. O. primulana Karst. Na I'ri»>>ihi < . . Gwodziec, w le-

sie dworskim VI 1912.

431. O. haplospora (Speg.j. Na A7<-ht»>.iJ'
!

n oulgaris, Werbi
Wynv, las „Moczar" V 1913.

432. O. tarfcrfcw (Fuck.). Na Polygonum Bistorta. Werbi
Wyny. las „Moczar" V 1913.

433. Trichothecium domesticum Fr. Na le zasuszonych roli-

nach. Werbi Nim u puszcego VIII 1913
'434. iWow^ rtv</f/-; Alieseh Na r,; ,W,-,//» Lohelianum, Iwa-

Koomyja, w ogro adh VII 1912,
436. i?. Zaete [)• --w . Na Yiola sp. Gwodziec. las dworski,

VI 1912.

437. i?. Cm nii West. Na Geranht - -i- Zalueze
nad Prutem, ogrót dworaki VI 1912.

4,8. R. Wh teri Th lim Na O«o>»".v hnclna, Werbi Niny,
w zarolach nad f rutera IX 1913.

439. M mant //"/ Sp«-ir. Na Epilobiu / HHjHstifolium, Werbi
V 1913

440 E ipim ie Arr,h; >, • \heseh Nu ipirata Anmcus.
i -'•'- L-« > Li, r- *n. VI 1913.

441. R. Angelkm v. Hohn. Xi .1 7,..'.. / >v,7,^v's. Werbi
Wny. las M, czar V 1913

442. /,'. o ',< - .«• Na .1 .-{wór, bardzo
: \ l >ir.

"Viii

4ra
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r%fc \pZZ
... Fm M/fl # ,.://;, w rbi2 Wy

wstylei «*N/ ik p< i Ho-

447. li i :i, , -, X a { lt, t sp,jr.n„> Cnttpauuhu
bi Wyny, las Moczar IX 1913.



448. R. Doronici (Sacc). Na Doronicum austriacum, Sobódka
Lena: „Chorosna" VII 1913.

449. R, Lampsanae (Desna.) Sacc. Na Lamptoma commun/s.
Werbi Niny, nad Prutem VI 1912.

450. R. Taraxaci Karst. Na T-.-s- » ifh-hmk. Koomyja.
nad mynówk VII 1912.

451. R. calcea (Desm.). Na Gtechonta hederacea, Werbi Ni-
ny. zarola nad Protem V 1912.

452. R. cylindroides Sacc. Na Pu <, "i » > -<»nn<i, Werbi
Niny. VI 1912. Ceniawa, ogród dworski. VI 1913.

453. R. farinosa (Bon.). Na Symphyum oj/idaale, Werbi
Niny, zarola nad Prutem VI 1912.

454. R Anagallidis Lindr. Na Yeronka a?,nttt*, Werbi Ni-

ny, na polach V 1913.

455. R d . Na Eumex sj . Werbi Niny,
zarola nad Prutem V 1912.

456. R Urticae Ces. Na U . r . na _Spou-

<cie" VII 1912.

457. Ggroceras Pianinu- n>? (.' n! i Na Planiago lanceolafa,

Werbi Ninv. zarola nad Prutem VIII 1912.

458. Fusie Berk. et Br.). Na Angelka sil-

mtris, Moodiatyn, Kniadwór. Werbi Niny VI 1912.

459. F. Aronici Sacc. Na Z) s*m, Rungury.
w lesie na Spiniu VIII 1912.

460. F. dendticum (Wall). Na Pirus malm. Koomyja, w ogro-

dach bardzo pospolicie VIII 1912.

461. Claal iaefc Paeonia

on'i.cirtalis. Zaucze nad Prutem, w ogrodzie dworskim VIII 1912.

462. C. fusenm Link. Na Artt Werbi Ninv.
strzelnica VII 1912.

463. C. herbarum (Pers.). Na / Cyparu m, Werbi
Niny. zarola nad Prutem VI 1912.

464. Cos Ma Prunus Cerasus,

na calem P..ku<-in ml : - ' ie VI 1914.

465. Cl. qhjn" /•»/"'-'//, > ,
• N

<nnn,>u,n-.

W ri >, N " ' r -:. nad Prutem V 1913.

466. Napicia Cda . Na Phragmites commu-

nh. Knit/du/r a '-..-c z- k --i
!

> n. VI 1913,

467. Ftf,, - m - hi -'.- C k N /> nihu* caryophyllm

ri. pi. Koomyja, w ogrodach VI 1912.

468. H.firamineum Rostr. Na Dactylis glo»-< ' W-rlO. Ni-

ny, strzelnica 20 VI 1912.

469. Cereospora Tlolae Sacc. Na I7o/a odorata. Werbi Ni-

ny, w zay - VI 1912.
470. C. depareoides (Desm.). Na & i Werbi Ni-

'
'

• ..:
. :

.
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471. Graphium palleseens (Fuck.). Na Cerastium arrense, \

bi Niny. zarola nad Prutem VI 1913.

472. Sphacelia typhina fPers.). Na Epichloe typhina, Wer
Niny, zarola nad Prutem VI 1912.

'473. VoluteUa Burt (Oda). Na liciach Buxus sempervi

Koomyja, w ogrodach IV 1913.

474. Fusarimn Loli i W. G. Smith. Na Lolium perenne, \

bi Niny, bardzo pospolicie IX 1913.

Dans cette not 1'auteur enumere 474 especes de champignons

reeueillis en Pokucie ui,«- : uvt do halicie orientale). parmi Ies-

quelles se tn i\vnt 3 esp-ces nouvelles. decrites ci-apres.

1. (63*. Enploma Cichorh n. sp. Sores a spores sur des taches

d'abord verf >
. Spores glo-

buleuses. rarement elliptiues ou anguleuses a membran tres fine,

lisse. hvaline. de 7 - 10 ti. Promycelium inconnu.

En feuilles de Cichuntnu [nhf h>i.*: Werbi Niny pres de

Koomyja 8 VI 1913.

2. (239). Milesina carpaiea n. sp. Sores a uredo hypophylles,

sur des taches au commencement brun poorpre. puis brun fonc,
pars ou disposes en groupes. avec un peridium jaune ocrac;
uredospores assez raria riformefi, ovales, rare-

r
:

'

o. tres verru-

queuses 14—2« = 1<> l-'-:
; - pi .- i. -

. nt pas t> ..b>erves.

Sur VA> Kniadwór pres de K I myj
VIII 1913.

3. (286). Caeoma Leucoi-temi n. sp. Sores hypophylles. allon-

pale. dlargies; >_ i>- _\ . , , ^ , Ij: - „ , \ales, a mem-
bran hyaline,. p om tres r* -22=13— 19.

-.'.--..-
.

-
,

--..; '•; -

omyja V 1913.



Sprostowanie.

W pracy mojej p. t.: „Miczaki okolic Naczowa w Króle-

stwie Polskiem-. zatniesz. -z. .nej w tomie 46 tym Sprawozda Komisyi
tizy.>grah\'/.iiei. pewna poprawka, dokonana w korekcie, zostaa

w tekcie polskim pominita, pomimo, e uwzgldniona bya zaró-

równo w streszczeniu francuskiem. jak i w odbitkach pracy, wy-
danych przed pojawieniem si tomu Sprawozda.

Poprawka ta jest nastpujca:

Na str. 114 wiersze 24 i 25 naley skreli;
w wierszu 26 zamiast 3. ma by 2.

28 „ 4. „ .3.
30 po Pfr. doda naley HyaJ. nitidula Drap.

31 zamiast 3g. ma by 4g.
Na str. 116 w wierszu 4 zamiast *9. H. niiens Mich. ma by 9. H.

Dr W. Poiiski.








