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SPIS PRZEDMIOTOW.

Sprawozdania.

Przeglad i

II. Spis czlonkow Komi-- w Krakow

Materyaty do fizyografii krajowej.

Czesc I.

Materyaty :> hrai/e />rz< : S,!,,..^ ))>etri>r>>h>(jir?w{.

ypadki spostrzezen meteorologicznych dokonanych w Galicyi w r. 19<

iliny wspoluio uwazane w Czernichowie. .Jacmierzu i Ozy-

liny uwaziine tvlko w poszcze^olnych iniejscowo£ciach

II. Spostrzezenia pojawow w swiecie zwierzecym . ,

1. Pojawy wspdlnie uwaiane

2. Pojawy uwafcane tylko w poszczegolnych miejs<



Cze£c II.

Materyaly zebrane przez Sekcyc. geologic: h<i. hotaniczna

i zoologicznq.

Materyaly do fauny krijgowcow Galicyi. Zwierz^ta kregowe okolic

Kytra, Napisat Dr. Edward Niezabitowski (z 2 tablicami) . . .

Chrzaszcze aowe dhi fauny galieyjskiej. Wykaz II. Zebral i podal M.

Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrzaszcze (Coleoptera) (Cz§6c II.) Napi-

sat A. M. Lomnicki

lejowym Zioczow-Podwoloczyska w latach 1884—1890. Podal M.

CzeSc III.

Materyaly zebrane -przez Sdrye rohticz<t.

Stndya nad rasami i odmianami bydla rogatego w Polscc

Waleryana Kleckiego (z 2-ma rycinami i 2-ma tablic

i,aki i pastwiska w Tatrach. Napisal Seweryn Krzemienievv

Wydatnosc drzewostandw w naszych lasach w chwili ich spn



Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akademi-

ckiej w cia^gu roku 1901/2.

Posiedzenie administracyjne Komisyi fizyograficznej. na kto-

rem utozono program prac na rok 1901. przyjeto sprawozdania

z czynnosci w roku 1900 i dokonano wyborow przepisanych regu-

laminem. odbylo sie dnia 80. marca 1901 r.

\V roku 1901/1902 wydata Komisya fizyograficzna 36 torn

Sprawozdan. jedmi zeszyt Atlasu geologicznego Galicyi. mianowieie

lH-ty. zlozony z nnvp: Przemysl, Brzozdw i Sanok. Lupkow i Wola

Michowa, opracowanych przez Prof. Dra W. Szajnoch§, tudziez na-

pisany przez Radce. Prof. M. Lomniokiego teksi d<> map: Pomorzany,

Brzezany, Buczacz i Czortk.'.w. Kopyezynce. Borszczdw. Mielnica

i Okopy, wykonanych przez sp. Prof. F. Bieniasza. a zamirszezo-

nyeb \v zeszycio 9-tym Atlasu. OddaiM do druku mapy geologiczne:

Chwalowiee. Tarnobrzeg, Rozwaddw i Lisko. .Fan.'.w. Majdan i Mie-

lec, wykonane przez Radce. Prof. M. Lomnickic<ro. a maja.ce wojsc

w skJad zyszytu 15-go, tudziez opracowane przez Prof. Dra W.
Friedberga mapy: Rzeszow i Lancut, Ropezyce i Debica. Rudnik

i Ranizdw. majace tworzyc 16-ty zeszyt Atlasu geologicznego

Galicyi.

HcziK-j uie iidaln sir usunar takzo w r. >ku 1901 1902.

Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach.

W roku 1901 otrzymala Sekcya meteorologiczna Komisyi

fizyograficznej spustrzi indn »irtcor<>h></ic;//r /. 28 micjscowosci w Ga-



Zywca. Wadowic, Czernichowa, Zakopanegor

Krakowa, Boclini. Szczawniry. Krynicv. Tarnowa, Pilzna, Iwonicza,

Rzeszowa, Smolnika, Sanoka, Przemysla. Lomnj. Chyrowa, Sam-

bora, Doliny, Lwowa, Dublan, Delatyna. Ozydowa. Krzyworowni,

Kolomyi, Horodenki, Tarnopola i Jagielnicy, a wiec z 12 miejsc

w zachodniej, a 16 miejsc we wschodniej Galicyi. Spostrzezenia

te nie sa. jednak wszystkie caloroczne, bo z Rzeszowa i Sanoka na-

deslano je tylko z jedenastu miesiecy, ze Smolnika z dziesieciu,

a z Krzyworowni z osmiu miesiecy. Nadto spostrzezenia tieploty

powietrza nadeslano caloroczne tylko z 24-ech miejsc, spostrzezenia

cisnienia powietrza z 10-ciu. k'wniukn iv'udni z 2o-ech, stanu za-

chmurzetiia nieba z 20-tu. a opad atmosferyezny mierzono na 23-ch

stacyach przez caly rok.

Wiadomosci o gradohiriarh w (Jalicyi otrzymata Sekcya od

Towarzystwa wzajemnych ubezpieezen \v grakowie i od Towarzy-

stwa „Feniks" w Wiedniu. Spostrzezenia te. o ile potrzeba byloy

zredukowal, obliczyl i do drtiku przysposoliil asystent Obserwato-

ryum p. J. Zaj^ezkowski.

Spostrzezenia pojturoiv w sirierie ros/h/f<yw i zicierzcct/ii/ otrzy-

mata Sekcya z 3-ch stacyj, a wszczegolnosci z Czernichowa, Ja<£-

mierza i Ozydowa; uporza.dkowal je i do druku przysposobil prze-

wodniczacy sekcyi Prof. Dr. Karlinski.

Spostrzezen mctgnetycznifch w tym roku nie robiono.

Sekcya geologiezna poleeila w r. 1901 Prof. Drowi W. Fried-

bergowi wykonanie dla Atlasu geologicznego mapy: Sambor. Po-

opracowaniu okolicy Sambora i Chyrowa ulegt jednak Dr. Fried-

berg na wycieczce wypadkowi, ktory. pm-i.^-nawszy za soba, eie/zka.

chorobg, zmusil go do przerwania pracy i odlozenia jej dalszego

ci^gu na rok 1902.

Dr. W. Teisseyre zamierzal w r. 1 *. M ) 1 przeprowadzir, przy

pomocy przyznanego mu przez Komisve. iizyografiezna. zasilku. re-

wizye. wlasnych map geologicznych: Komarno i Rudki. Bobrka

i Mikolajow, "Przemyslany. Zvdaezow i Strvj. Rohatyn. Halicz i Ka-

lusz. Zaszty jednak przeszk..dv. ktore ten zamiar udaremnily. Ro-

wniez Prof. Dr. T. Wisniowski nie bvl w stanie wvkoriczvc' mapy



„Dobromil u
. ktorej wykonania podja.1 si§, z polecenia Sekcyi geo-

Jako rezultat pracy podjetej poprzednio z polecenia Sekcyi,

zlozyJ Prof. Dr. Friedberg mapy geologiczne: Rzeszow i Laricut,

Ropczyce i Debica. Rudnik i Ranizow. Mapy te przygotowano

i oddano do druku.

Od Wys. Wydzialu Krajowego otrzymala Sekcya w lutym

1902 r. do wydania w Atlasie geologicznym Galicyi mapy wyko-

nane przez Radcc Prof. M. Lomniekiego: Tarnow i Datorowa. Szczu-

cin, Uscie Solne, Nowe Miasto Korezyn. ktore razem z oddanemi

poprzednio do druku mapami tegoz autora: Chwalowice. Tarnobrzeg,

Rozwadow i Nisko, Janow, Majdan i Mielec wydane zostana. w 15-tym

zeszycie Atlasu.

Do wydania w Sprawozdaniach Komisyi fizyograficznej otrzy-

mala Sekcya od Prof. J. Lomniekiego prace. z zakresu paleontolo-

gii p. t. Elater WtfmowBku n. «p.

Na posiedzeniu w dniu 13-ym rnarca 1902 r. Sekcya geologi-

czna utozyla program prac na rok 1902, przewodniczaeym BWoim

na rok 1902 wybrala ponownie Prof. Dra F. Kreutza. a delegatem

do Zurza_du muzealnego p. S. Stobieckiego.

c) Sekcya zoohgiczna.

Z polecenia Sekcyi zoologicznej zajmowal sie. p. INIichal Ry-

biriski w dalszvm ciagu oznaczaniem zbioru ohrzaszezow w Mu-

zeum Komisyi 'fizyograncznej. W roku 1901/1902 przejrzal on po-

nownie w zbiorze wlasnym i w zbiorze s. p. Prof. B. Kotuli ro-

dzing Slaphijlniiihw. a miaimwieie rodzaj llunmfota. i poprawil mylne

oznaczenia, rodzin^ to i nastgpne az do Tr/choptrri/i/u/ut w zbiorze

Sekcyi oznaezvi'nadto p. Ry'biiiski w zbiorze p. S. Stobieckiego

nulzinv Cryptophagidae i Laihridiidae. Riwiac przez kilka dni

rozpoznania gatunkow i uzv.kal nadt.. por.mnauczy zbiorek z ro-

dzaju Meligrtht*.

Na badania faunistyczne udzielila Sekcya zasilkow pp. J.

Dziedzielewiczowi. Drowi E. Xiezabitowskiemu i Fr. Schillemu.



P. J. D ziedzielewicz zajal sie, fauna, owadow siatkoskrzydlych

w okolicy Lwowa i jako rezultat swoich poszukiwaii zlozyl Sekcyi

sprawozdanie p. t. „Badania owadow siatkoskrzydlych w okolicach

Lwowa 11

, a nadto przyrzekl w najblizszym czasie oddad do Muzeum

Komisyi gatunki zebrane w roku ubieglym koto Lwowa, z dolq,-

czeniem niektorvch sieciarek i prasiatnic wschodnio karpackicb.

P. Druwi Niezabitowskiemu polecila Sekcya zbieranie w oko
licacb Rytra kregowcow i blonkowek, zwlaszcza z rodziny Bra-

eomdae. Zebrane kr§gowce zlozyl p. Dr. Kiezabitowski w Muzeum

Komisyi i zmontowal. z blonkowek zas oznaczyl gatunki z rodziny

Vespldae i wlaczyl je do swej pracy p. t. Materyaly do fauny os

( Vespidae) Galicyi, przeznaczonej do Sprawozdan Komisyi, a opar-

toj na materyalach zebranych dawniej przez Dra Niezabitowskiego,

tudziez zbiorach Komisyi fizyogaficznej. sp. Prof. K. Bobka. Prof.

W. Kulczyriskiego i Prof. J. Lomnickiego.

P. F. Sebille prowadzil w okolicach Rytra poszukiwania po-

dobne. jak w roku zeszlym (motyle. szarariczaki. owady siatkoskrzy-

dle), a nadto zajal si§ zaniedbanym dotychczas dzialem przylzericow

(Thi/sa/t(>i>teni): przedstawil on juz Sekcyi sprawozdania z tych ba-

dai'i. p. t.
nFauna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego do-

plywow. VI." i „Szarnriczaki. sieciarki. prasiarnice doliny Popradu",

a do Muzeum Komisyi zlozyl odpowicdnie okazy, z wyjqtkiem

przylzericow. Przy opracowaniu owadow siatkoskrzydlych i szarari-

czakow pomocnymi byli p. Schillemu czlonkowie Sekcyi, pp. J.

Dziedzielewicz i Prof. S. Smreczyriski.

Wywiarajac sie z zadania podjetego w r. IS99. Prof. J. tom-
nicki zlozyl Sekcyi zbi6r chrza,szczow i pracy p. t. Materyaly do

fauny chrza_szczow Kolomvi i okolicy. w ktora, wlaczyl takie wy-

niki swoich poszukiwaii koleopterologicznych. prowadzonych w r.

1900 i 1901 b.-z poniMf-v ze stroiiv Sekcyi. < )procz chrza.szczow

zi.ieral Prof. .1. Lomnicki w okolicy Kolomvi takze szanuiczaki.

ktdrycli jednak nie zdaz.vl oznaczyc. Do Sprawozdan Komisyi po-

Kowalewskiego, p. t. Materyaly do fauny hel-

rzytniczej polskiej. czese III. tudziez prace. Prof.

Zap; ski ortopterologiczne.



Prof. S. Smreczynski rozpoczal w r. 1901 badania pluskwia
kow krajowych, dla ktorych ulatwienia zakupila Sekcya pare, ksia.

zek; za podstaw§ stuzyly inn materyalv wlasne. oraz b..-atv /.bio

pluskwiakow rowno- i roznoskrzydlych czlonka Komisyi Prof. Dr;

S. Zar§cznego. Po opracowaniu pluskiew i skoozkmv zajmie si.

Prof. S. Smreczynski dzialem mszyc. dotychczas bardzo u nas za

niedbanym.

W cia,gu roku 1901/1902 Sekcya zoolo^iczna odbyla trz;

posiedzenia; na ostatniem z nich (15-go marca 1902 r.) przewodni
cza.cym Sekcyi na rok 1902 obrany zostal ponownie Prof W. Kul
czyiiski, deleg-atem Sekcyi zas do Zarzadu lnuzcalne^o P. Z. Fiszei

d) Sekcya hotaniczna.

taniczna, Drowi F. Btoriski.-niu nanisanic Horv .mis„wvi ivslin na

r. 1902 wybrany

gatem do Zarzadu

d.-ehodzenia

. Ryo-licami



5 rebach, vv jednym drzewostanie pogorza krakowskiego (Kopee wpow.

chrzanowskim) i wreszrie \v najiibozszej krainie sosny nad Przem-

szg, w lasach naleza,eych do gwarectwa w Jaworznie (rebow 15).

Wyniki tych dochodzen ogloszone zostaly w 36 tomie Spra-

wozdan Komisyi bzyograficznej. p. t. Wydatnosc drzewostanow

av naszych lasach w"chwili ich' sprzetu, III.

lesnq, z pow odu rozmaitych niesprzy>-
legly przerwie. Nie mogly tez dojsc do

ik, polecone pizez Sekcye. p. S. Krze mie-

niewskiemu.

Do wydania w Sprawozdaniach Komisyi otrzymala Sckcya

prace. p. t, „Studya nad rasami i odmianami bydla rogatego w Pol-

see, opracowywane i wydawane przez Prof. Dra "Waleryana Kleckiego

na podstawie matrryalow zbi< ranych przez uczniow Studynm rol-

nieze,o-o-. Praca ta obejmuje zarys historyi umiejetnych badan nad

dalszych badan, ktore Prof. W. Kleeki zlmierza przedsiewziae

badan opis bydla nadbuzanskiego w Sterdyni, podany przez p. A.

Dehnela, oraz krytvezne studva Prof. W. Kleckiego nad materya-

\em przez p. Dehnela zebranym Praca ta zostala wykonana. bez

Dr. S. Goliriski przedstawi! Sekcyi materyal statystyczny

o drzewostanie owocowym w powiecie krakowskim. Rozpatrzeniem
T

w jaki sposob materyal ten moglby bye zuzytkowany dla Sekcyi
y

zaja.1 sie osobny Komitet pod przewo'dnictwem Prof. Dra E. Jan-

czewskiego.

Przewodnicz^cvm Sekcvi mlniczej na rok 1902 wybrany zo-

stal ponownie Prof.' Dr. K. Godlewski." na poaiedtenin w dniu 19.

\\nrj

Zbiory Komisyi fizyograficznej.

Do Muzeum Komisvi fizyoirrahYznei nrzvl



A) Zbionj zhzotw przez H-spMprucotnuhUc, ht>nfw Komkya inlzif-

Ufa zusiihi na hathuik h-ajir.

1. Trzynascie gatunkmv kivgowcow z okolic Rytra. zlozone przez

Dra E. Niezabitowskiego.

2. Zbior owadow (motyli, szarariczakow i siatkoskrzydlych) z oko-

lic Rytra. zlozony przez p. F. Schillego.

3. Zbior chrz^szczow z okolic Kolomyi, zlozony przez Prof. J.

Lomnickiego.

4. Zbior owadow siatkoskrzydlych krajowych, zlozony przez p. J.

Dziedzielewicza.

B) Davy.

Czaszka niedzwiedzia (Ursus aretos) zc Solotwiny. dar p.

Schillego w Rytrze.

Drop strepet (Otis tetrax) zabity w Mogile pod Krakuwem.

p. Teodora Cybulskiego w Krzesfawicach.

4. Traszki z Rytra i ze Stawow Gasienieowych w Tatracli. da

5. Dziesiec gatunkow ryb krajowych i ikra pstraga, dar p. Zy

gmunta Fiszera.

6. Otiorrhi/nclnui bhukntm z okolic Kolomyi. dar Prof. J. Lorn

nickiego.

7. Zbior motyli jawariskich, dar Prof. M. Raciborskiego (spreparo

wal p. F. "Schille).

8. Setka 9-ta „Zielnika Flory polskiej", dar Prof. Dra, F, Wo

loszczaka.

9. Zwvrodnial:. ealaz Merkowa z Porabki pod Ketaini. dar
l



13. H. Strzelecki, pi§c broszur o rozsiedleniu drzew w Galicyi

i o spostrzezeniach fenologicznyck w Galicyi, dar Autora.

14. Geologische Karte der im Reichsrathe vertretenen Konigsreiche

und Lander der Usterreiohi.sch-un<.;-arisehen Monarchic, zeszyt

3-ci, dar c. k. Paiistwowego Zakladu geologicznego w Wiedniu.

15. Hr. Bourdeille de Montresor, Les sources de la flore des pro-

vinces qui entrent dans la composition de l'Arrondissement

scolaire de Kieff, dar Autora.

16. 78. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandi-

sche Cultur i Thedor Schube, Beitrage zur Kenntnis der Ver-

breitung der Gefasspflanzen in Schlesien, dar Slajddego Towa-

rzystwa dla oswiaty krajowej.

17. Dr. F. Augustin, Die Temperaturverhaltnisse der Sudetenlander

czqsc I i II, dar Katedry melcomlogii i klimatologii c. k. Cze-

skiego Uniwersytetu w Pradze.

18. Dr. A. Grund, Die Veranderungen der Topographie im Wiener

Walde und Wiener Becken, dar Geograficznego Zakladu wc.k.
Uniwersytecie Wiederi>kim.

C) frzahni<>hj kiipioiw hih H-ijskit,.'f f/ru/ft ir;/mi«.iiij.

1. Zbior porownawczy gatunkow z rodzaju Homalota.

2. Zbior chrza^zczow obcokrajowych, uzyskany przez wymian^.

3. Zbior skorupiakow rownonogieh krajcwych, zakupiony od p.

T. Dyducha.

4. Skamieliny z okolic Krzeszowic, zakupione.

5. Przyrzady do pomiarow bydla, zakupione.

6. Melichar, Cicadinen von Mitteleuropa, zakupione.

7. F. X. Fieber. Species generis Corim monographice dispositae,

zakupione.

8. H. Uzel, Monographie der Ordnung Thysanoptcra. zakupione.

9. Staudinger & Rebel, Catalog der Lepidoptorm des palaarkti-

schen Faunengebietes, zakupiony.

10. G. B. Buckton, Monograph of the British Aphidae, zakupione.

11. Bestimmungstabellen der europaischen Coleopteren, zeszyty

42—46, kupione.

12. Das Tierreich, zeszyty 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ku-



13. Zittel. Handbuch der Palaeontologie. I. Palaeozoologie. torn 1 i 2.

14. Szesd szaf na zbiory geologiczne. dwie szafy na zbiur rvb.

stolik pod okaz soli wielickioj. dwa klosze na okazy soli wie-

lickiej. 20 pudel na owady, 21 skrzynek i 100 tek'na zielnik,

11760 pudelek na okazy geologicze. 1000 rlaszeczok do zbioru

slimakow. 35 pudel na broszury.

Jako depozyt zfozone zostaly w Muzeum Komisyi zbiory Kra-

jowego Towarzystwa rybackiego w Krakowie.

Sprawozdanie zast^pcy kustosza zbiorow Komisyi fizyogafi-

j
za rok 1901/1902 sprawdzone i podpisane zostalo dnia 19.

ta 1902 r. przez Komisyi kontrolujaca, nmzealna. zlozona z pp.

S. Garbowskiego i Prof. Dra E. Grodlewskiego.

Zarzaxl muzoalny Komisyi fizyograficznej, zlozony /. podpisa

. jako przewodnicza.cego Komisyi, pp. Prof. Dra E. .htnczew

£0 i S. Stobieckiego. jako delegatow Sekcyi: botanicznej i ge

cznej, wreszcie Prof. W. Kulezynskiego." sekretarza Komisy

)t§pcy kustosza zbiorow Komisyi. zlozyl Komisyi na posiedzc-

prac w
Pr

Muzmim:

.porzadkowanien 1 zbiotd. Komis yi fizyogr.fioa.ej

post§po*

stratv o:

uniknac. Mianowi

ej w korzy s 1 Wlll-H.lklK

p.r/aclk.m

z nie bez pewnej

(szutlad razem 386). Nie sta

dla wszystkich okazow get

bedzie. po uporzo/lkowaniu.

W zbiorze geologiczn



P<

iWBkl ch W I

m ;ksz,

oie
i

>od!ug

k<

*py
imtkalui

v bed//

ii przeszlvm. przystapionn do zbioni tatrzariskiego.

1 obfitym materyale (zajmuje 104 szufladyj naj-

ioj Tatr Prof. W. Uhliga — korzystanie z niego

na wiyksze trudnosci. W krotkim czasie uporz^d-

zbior z okolic Szczawuicy i ze skatek rafovvych,

poczem przyjdzie kolej na zbiory porlolskio. na ktore jednak, nie-

stety. zabraknie miejsca w inuzeum.

Ze wzgledu na to, ze Sekcya botaniczna postanowiia przy-

sta,pie do wydania polskiej flory roslin naczyniowych, starano sie.

zielnik krajowy przygotowac jak najrycblej do uzytku przy tej

pracy, opatrnjac okazy znakami muzealnymi. Ta robota. sama w so-

bie zmudna a w dodatku wymagajaca ponownej kontroli zielnika

Be spisami. postepuje powoli i niedoszla jeszcze do korica ro61in

jednolisciennych; spodziewac sie. jednak nalezy, ze dalszy jej postej)

bedzie sz;pbszy, anizeli byl zwlasz< w rodzinie traw i ciborowa-

tyrth. Prai •a ta zajmow ali >;ie pp. Jan isz. Lasson. Sieki<>rski, Smre-

n.i-v.y.nov

f£:::::
;t

yrisk

!-,^!»r

1,?S'"rch n,

wanie roslin

d/.ieo. ze jest cl, Spi,sany i ul<>Zol1
.

v - pozostaje 1 >owiei n tylko pe-

wna ilo.se okazow niec>xna< 'ZOllVf'.ll lul3 nie easing'lijar-y ch na weie-

lenie do idelnika ogol. lego. Wieksz saleglosci sa. ;e w zielniku

roslin niziszych.

W «iziele zoologicznym ozna 1 i zmontow al p. Dr. E. Nie-

zabitowsk i kr?gowce z okolic Glebok iej. podarow awniej przez

siebie do zbiorow KomisA i. tudzi Itf^gowce zebttm e w r. 1901

w okolicach Rytra. P . Z. Fiszer i ikonczyl BWOJ% prac-8 nad zesta-

wieniem :Bbiorn wystaivow. sgo ryb krajowych t i ,-atow muze-

alnych, o ktorej nadtn urocz.HMn sp

szfza rudzaj Homalota. i p<:

8. p. B. Kotuli uporzadkowal

laphidae, 8cydmaniid<u . SV/^/i



W mysl uchwal) Sekcyi zoologicznej oznaczyl nadto p. Rybiriski

w zbiorze p. S. Sinbieekicgo nul/.aj liomaiuia i rudziiiy Cnjptopha-

(jhlae i Lathridiidae.

Rozpoczeto takze spisywanie cbrza.szcz6w oznaczonych przez

p. Rybiriskiego; praca. ta. zajaj si§ p. J. Kwiatkowski pod nadzorem

p. Rybiriskiego i spisal dotychczas 2681 pozycyj. mianowicie ze

zbioru p. Rybiiiskiego 931 ('do rodzaju Cryptophagwt wla_cznie). ze

zbioru sp. Kotuli zas 1750 (do rodzaju StaphylimtA.

P. E. Niezabirmvski oznaezyl c/rsc zbioru zagranieznych zlo-

tolitek sp. Prof. A. Wagi.

Zast^pca kustosza skontrolowal i puiwnal ze zbiorem wvkazy

Spisywanie

Pracami muzealnemi zajetv byl w mku 1901 19i>L> nprVz

wymienionycb wyzej pp. Z. Fiszera. A. Lassona. Dra E. Niezabi-

towskiego i S. Stobieckiego. ktorzy czas swoj i trad uflarowali

Komisyi bezinteresownie — zast§pca kustosza Prof. \V. Kulezvnski.

przy pomocy sfypeudystow Akademii Um.: pp. S. Jarosza i K.

Okuszki. tudziez pp. J. Kwiatkowskiego iod gruduia 1901 r.), Br.

Sieku-rskieg,.. Sr. Sam-zvnskh-n id,, ezerwea 1901 r.) i p. H



Pruszyriskiej (od grudnia 1901 r.). W dziale chrza.szczow pracowat,

jak wyzej wspomniano, p. M. Rybinski.

Przyjawszy powyzsze sprawozdanie do wiadomosci, Komisya

fizyografiezna na wniosek Zarza.du muzealnego uchwalila na posie-

dzeniu w dniu 5-tym kwietnia 1902 r. wyrazic pp. Z. Fiszerowi
r

A. Lassonowi, E. Niezabitowskiemu i S. Stobieckiemu podziekowa-

nie za ich bezinteresowna, prac^ w Muzeum Komisyi.

Korespondencya Komisyi.

Komisya fizyografiezna zlozyta w r. 1901 Wys. Wydzialowi

Krajowemu nastepujqce dwa sprawozdania z wydawnictwa Atlasu

geologicznego Galicyi:

Komisya fizyografiezna Akademii Umiejetnosci w Krakowie

ma zaszczyt zlozyc niniejszem sprawozdanie z wydawnictwa Atlasu

geologicznego Galicyi za ozas od dnia 5-go marca do dnia 18-gO

Do zeszytu 9-gO, z kh'.n-o p.przednio wvduno same mapy

wvknnanr przez ,s. ,,. V. Bieniasza: Pomorzany, Brzezany, BasM

wano tekst. napisany przoz Prof. M. Lomnickicgo.

Wydano nadto zeszyt 13-ty Atlasu, zlozony z map: Przemysl

Brzozow i Sanok, Lupkow i Wola Michowa. wraz z tekstem Prof

Dra W. Szajnoehy.

Z zeszytu 14- go. zawiera6 majacego mapy przez Dra J. Grzy-

bowskiego: Pilzno i Ciezkowice, Brzostek i Strzyzow. Tyczyn i Dy-

now, ktore oddano do druku e. i k. Wojskowemu Zakladowi ge-

ograficznemu dnia 27. grudnia 1900 r.. otrzymafe Komisya fcM
graficzna pierwsze odbicia korektowe wymienionycli map w dm u

21-ym maja b. r.. zwrocila je zas Zakladowi po przcpn>wad/.eniu

W dniu 30-ym marca b. r. oddano do druku mapy
przez Prof. M. Lomnickiego, a tworzyc maja.ee zeszy

su: Chwalowice. Tarnobrzeg, Mielec i Majdan, Janow i



raj. Rozwadow i Nisko. Z map tych, sciagna.c sie. majacych

w druku na 4 karty, otrzymala Komisya dnia 30. pazdziernika

pierwszq,, t. zw. czarna,, korekt§, ktora. zwrocila Zakladowi geogra-

fieznemu dnia 17-go b. m.

Ogolem wydano dotychczas 12 zeszytow Atlasu (1-y do 10-go.

12-ty i 13-ty), zawierajajCych 63 dzialow „Siatki mapy geologicznej

Galicyi". Z zeszytu jedenastego wydrukowano 3 mapy: Wieliczka,

Bochnia, Nowy Sa.cz. W druku jest map 7. odpowiadajacych osmiu

dzialom „Siatki"; wykonanych dla Atlasu geologicznego, ale wstrzy-

manych badz do czasu wykonania map przyleglych, ba.dz tez dla-

tego, ze wymagaja. jeszcze uzupelnieri lub poprawek, map 12

(Ropczyce i Debica, Rudnik i Ranizow, Laricut i Rzeszow, Bole-

chow, Komarno i Rudki, Bobrka i Mikolajow, Przemyslany, Zy-

daczow i Stryj
;

Rohatyn, Halicz i Kalusz, Kolomyja, Sniatyn);

razem dzialow 86 na 106 skladajacych „Siatke. mapy geologicznej

Gralicyi". lub, pomijaja_c dzialy zajete w malej tylko cz^sci tere-

nem Galicyi, wydanych lub wykonanych dzialow 83 na 100 dzia-

low „Siatki u .

W Krakowie, dnia 18-go listopada 1901 r.

Komisya fizyograficzna Akademii UmieJQtno&i

w uzn[)('lnicniu sprawozdania z wydawnictwa Atlasu geologicznego

z dnia 18. listopada b. r. L. 775, niniejszem zdac sprawe, ze stanu map,

ktorych wykonanie dla Atlasu geologicznego, podjete z polecenia

cz^scia, Wys. Wydzialu Krajowego, czescia. Komisyi fizyograficznej,

dotad w zupelnosci jeszcze nie zostalo przeprowadzone. lub tez kto-

rych wydanie wstrzymane zostalo:

1) Zdjeciem map: Uscie Solne, Dahrowa i Tarnow, Szczucin,

zajal sie. w r. b. Prof. M. Lomnicki, prac$ w terenie ukoriczvt

i przyrzekl do marca r. 1902 zlozyc te mapy gotowe do druku

wraz z tekstem;

2) Mapy: Rudnik i Ranizow. Ropczyce i Dgbica. Laiicut

i Rzeszow, wykonane przez Prof. Dra W. Friedberga, wyma^aja
jeszcze drobnych uzupelnieri;

3) Wykonania mapy: Sambor podjal sie w r. b. Prof. Dr.

W. Friedberg z polecenia Komisyi, pracy tej jednak, z powodu



wypadku, ktqry ' pocia.gnat za soba, wieksza, slabosc, przeprowadzic

w calosci nie mogl;

4) Mapa: Dobromil. ktorej wykonanie polecone zostalo Prof.

Drowi T. Wisniowskiemu. nie zostala jeszcze — z powodu nasu-

wajacych sie. trudnosei — wykonczona,; autor spodziewa sie. ztozyc

ja, Komisyi fizyograficzncj w maju. ;i n;ijpozniej w cia.gu wakacyj

r. 1902;

5) Zdjeciem mapy: Ustrzyki Dolne zajaj sie. Dr. J. Grzy-

bowski; praca ta wymaga jeszcze uzupetnienia, ktore przeprowadzic

zamierza Dr. Grzybowski w r. 1902;

6) Mapa: Bolechow, zlozona przez Dra J. Grzybowskiego,

jest gotowa do druku; wydanie jej wstrzymane zostalo do czasu

wykonania przyleglych map, z ktoremi razem wydacby ja. mozna

w jednym zeszycie Atlasu;

7) Mapy: Komarno i Rudki. Bobrka i Mikolajow, Przemy-

sdany, Zydaczow i Stryj, Rohatyn, Halicz i Kalusz, wykonane przez

Dra W. Teisseyivgo. wymagaja jeszcze rewizyi. ktora, czgsciowo

mial sie. Dr. Teissryi.v zaj.-u- w r. b. z polecenia Komisyi fizyogra-

ficznej; wykonaniu tego zamiaru stanejy jednak na przeszkodzie

inne obowiazki i polling inforniacyi otrzymanej od Dra Teissey-

ivgo. Komisva nir mo/.r przed wiosna. r. 1902/3 spodziewac sie.

przeprowadzenia ivwizvi wvmienionych szesciu map;

8) W mapaeh: Kolomyja i Sniatyn. wykonanych przez Prof.

J. Lomnickigo. potrzebne sa tylko calkiem drobne zmiany, ktore

nawet w ci^gu druku przeprowadzicby sie, daly; wydanie tych map
wstrzymane zostalo az do ukoiiezenia przez Prof. J. Lomnickiego

sasiedniej mapy: Sranislawow. ktora tenze przyrzekl zlozvc gotow.'i

do druku z poczntkiem wiosny r. 191)2.

\V Krakowie, dnia 7-go grudnia 1901 r.

Zarzad i sklad Komisyi fizyograficznej.

Zarzad Komisyi fizyograficznej skladal sir w r. 1901, podo-

linskiego. przewodniczacgo Sokcyi meteorologirznej, Prof. Dra .1.

Rostafiiiskiego. przewodnicz^cego Sekcyi botanicznej, Prof Dra E.

Godlewskiego, przewodniczacego Sekcyi rolniczej. i Prof. W. Kul-



ezyriskiego, przewodniczacego Sekcyi zoologicznej tudziez sekreta-

rza Komisyi.

Do grona Komisyi przybyli w r. 1901/2 pp.: Stanislaw Chet-

ehowski w Chojnowie. Ludwik Hildt i Wojciech Maczyriski w War-

szawie, Kazimierz Rogoyski w Chojnowie.

W Krakowie, dnia 30. listopada 1903 r.

Spis Czlonkow Komisyi fizyograficznej akademickiej.

(Dnia 1. lipca 1902 r.)

1. CzJonkowie miejscowi:

. Brzeziriski Jozrf. K/.-ulc.-i |h»1;i (lu>\vi;i<l<v.;ilnt»g<> St ml. nlii

Uniw. Jagiell.

Bnjwid Odo, Prof. Uniw. Jagiell.

Chrzqszczewski Stanislaw, Starszy Inzynier Wydzialu

Kraj.. Szef ekspozytury lutira lmlioracyjnego.

, Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jag.. Czlonek czynny

Akad. Umiej.

F i s z e r Z y gm u n t , Krajowy Inspektor rybactwa.

. Garbowski Tadeusz. Doeent Uniw. Jagiell.

Godlewski Emil. Prof. Uniw. Jagiell, Czlonek czynny

Akad. Umiej., Przewodniezncv Sekcyi rolniczej.

Goliriski Stanislaw, Asystent Uniw. Jagi.il.

Grzybowski Jozef, Doeent Uniw. Jagiell.

Gustawicz Bronislaw, Prof. Gimnazyum III.

Gut wiii ski Roman, Prof. Gimnnazyum IV, Sekretarz Se-

kcyi botanicznej.

Janczewski Edward. Prof. Uniw. Jag, Czlonek czynny

Akad. Umiej.



Dr. Jentys Stefan, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Karl in ski Francis zek, Prof. Uniw. Jagiell, Czlonek

czynny Akad Umiej, Przewodniczacy Sekcyi meteoro-

logicznej.

,,
Klecki Waleryan, Prof. Uniw. Jagiell., Sekretarz Sekcyi

rolniczej.

„ Kreutz Feliks, Prof. Uniw. Jag., CzJonek czynny Akad.

Umiej., Przewodniczacy Kom. fizyogr. i Sekcyi -ruin-.

W. Kulczynski Wladystaw, Prof. Gimnazyum sw. Jacka,

Czlonek koresp. Akad. Umiej., Przewodnicza,c\ Sekcyi

zoologicznej, Sekretarz Komisyi fizyograficznej.

„ Lubom^ski Wladystaw, Prof. Uniw." Jagiell.

Dr. Niezabitowski Edward, Asystent Uniw. Jagiell.

W. Nowicki Alek sander, c. k. Radca lesnictwa.

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

Akad. Umiej.

„ Rostafinki Jozef, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi botanicznej.

„ RudzkiMaurycy. Prof. Uniw. Jagiell.

W. Rybinski Michal.

„ Sikorski Tadeusz, Prof. Uniw. Jagiell.

„ Steingraber Gust aw, Prof. Szkoly przemyslowej.

„ Stobiecki Stefan, Inzynier Wydz. Kraj., Sekretarz Sekcyi

geologicznej i zoologicznej.

Dr. Szajnocha Wladystaw, Prof. Uniw. Jagiell, Czlonek ko-

resp. Akad. Umiej.

„ Sciborowski Wladyslaw, Czlonek nadzw. Akad. Umiej.

W. Sniezek Jan, Prof. Gimnazyum sw. Anny.

„ Trzebiriski Jozef, Asystent Uniw. Jagiell.

„ Walter Henryk, c. k. Radca gorniczy.

Dr. Wierzejski Antoni, Prof. Uniw. Jag., Czlonek koresp.

Akad. Umiej.

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

Akad. Umiej.



2, CzJonkowie zamiejscowi.

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

„ Bartonec Francis zek, Inspektor gorniczy i hutniczy

w Sierszy.

„ Batycki Andrzej, Nauczyciel w Starym Samborze.

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

chowie, Czlonek koresp. Akad. Umiej.

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

politechn. we Lwowie.

„ Blocki Franciszek, Adjunkt Szkoly lasovvej we Lwowie.

Dr. B* on ski Franciszek, w Spiczyiicach na Ukrainie (p. Li-

powiec).

W. Bochenski Jozef Mary an, c. k. Radca gorniczy w Wie-

Dr. Bosniacki Zygmunt, w San Giuliano pod Pisa,

W. baron Brunicki Julian, w Podhorcach.

.. Bryk Andrzej, Kierownik szkoly w Chyrowie.

„ Chelchowski Stanislaw, w Chojnowie (gab. plocka).

Dr. Clilapowski Franciszek, Przewodniczacy Wydz. przyr.

w Tow. Przyj. nauk w Poznaniu.

„ Chraraiec Andrzej, w Zakopanem.

W. Claus Edward, Urzednik arcyksiazecy w 2ywcu.

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

W. Dziedzicki Henryk. w Warszawie.

.„ Dziekoiiski Czeslaw, w Iwoniczu.

„ Dzi^dzielewicz Jozef, Sekretarz Rady Sadu krajowego

.. Gurikiewicz Leon, Prof, gimnazyalny w Wad<>\vi<.'ach.

„ Hann Franciszek. Dyrektor Szkoly wydz. w Bochni.

„ Ha wry siewicz Julian, Nauczyciel w Ozydowie.

r Jacobi Leopold, Nauczyciel w Pilznie.

Dr. Kamieiiski Franciszek. Prof. Uniw. w Odessie.



W. K^dzior Andrzej, Dyrektor krajowego biura melioracyj-

nego we Lwowie.

Dr. Klemensiewicz Stanislaw, Prof. gimn. we Lwowie.

W. Kobryn Mikolaj, Nauczyciel w Turce.

„ Kontkiewicz Stanislaw, Dyrektor kopalni w Dabrowie-

„ Kornella Michal, Inzynier Wydz. Kraj., Szef. ekspozytury

biura melioracyjnego w Jasle.

Dr. Laska Waclaw, Prof. Szkoly politeclinicznej we Lwowie-

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

Dr. Lgocki Henryk, w Cz§stochowie.

W. Lempicki Mi chat, Dyrektor gorniczy w Sielcach.

„ LomnickiJaroslaw, Prof, gimnazyalny w Kolomyi.

„ Lomnicki Maryan, Radea szkolny, Prof. Gimnazyum IV-

_ Markow Jan, gr. kat. Proboszcz w Smolniku ad Baligrod-

„ M%czynski Wojciech, w Warszawie.

„ Mikulowski-Pomorski Jozef, Prof. Wyzszej Szkoly rol-

niczej w Dublanach.

„ Montresor Wladyslaw, w Kozinie.

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkoly politechnicznej we

Lwowie. Czlonek ezynny Akad. Umiej.

Dr. Nowakowski Leon, Prof. Szkoly rolniczej w Czerniehowie-j

W. Nowosielski Franciszek, Dyrektor Szkoly real, w Tar-

Dr. Olszewski Stanislaw, Inzynier gorniczy we Lwowie.

W. Pa czo ski Jozef, Kierownik muzeum przyrodniczego w Cher-

„ Przybyszewski Stanislaw, w Krzvworowni (p. Uscie-

ryki).

Dr. Raciborski Maryan, Prof. W. Szkoly rol. w Dublanach-

„ R a d z i s z e w s k i B r o n i s 1 aw , Prof. Uniw. we Lwowie, Czlo-

nek ezynny Akad. Umiej.

„ R eh man Antoni. Prof. Uniw. we Lwowie.

W. Rogoyski Kazimierz, w Chojnowie (gub. plocka).

„ S at ke Wladyslaw, Prof. Semin. Naucz. w Tarnopolu.

„ Schille Fryderyk, Zarz^dca lasow w Rytrze.

Dr. Siemiradzki Jozef, Prof. Uniw. we Lwowie.
W. Slomski Tomasz, c. k. Starszv Inzynier we Lwowie.



W. Smreczyriski Stanistaw, Prof, gimnazyalny w Tarnowie.

,, Sobolewski Zygmunt. Adjunkt budownictvva w Kotomyi.

„ Syroczyriski Leon, Prof. Szkoty politechn. we Lwowie,

Inzynier gorniczy Wydz. Kraj.

Dr. Sznabl Jan. w Warszawie.

W. Sztol oman Jan. w Warszawie.

„ Szulc Kazimierz, Docent W. Szkoty roln. w Dublanach.

Dr. Teisseyre Wawrzyniec, Dooent Uniw. we Lwowie.

„ Tomaszewski F r an c i s z e k . Dyrektor gimnazyum w Sam-

bone.

W. T y n i e c k i W 1 a d y s 1 a w . Prof. Szkoty gospodarstwa lasowego

„ Udziela Seweryn, Inspekt<>r azkdJ ludowych w Podgorzu.

Dr. Uhlig Wiktor, Prof. Uniw. w Wiedniu.

\V. Werchratski Jan, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

Dr. Wisniowski Tadeusz, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

„ Woloszczak Eustachy, Prof. Szkolv politechnicznej we

Lwowie.

\\. Wyczynski Jozef. Inzynier gorniczy w Truskaweu.

.. Zaborski Jozef. Kierownik Szkolv \v Ilorodence.

.. Zagorski Jozef. Xaezelnik srrazy po/.arnej w Przemyslu.

.. Zal^ski Edmund, w Trzykosaeh i p. Klimontow, gub. ra-

Dr. Zapalowiez Hugo, Cztonek koresp. Akademii Umiej.

w Wiedniu.

„ Zar§czny Stanistaw, pensyon. Prof. gimn. w Wiedniu.

W. Znatowiez Bronislaw, w Warszawie.

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

W. Wieniawa Zubrzycki C zest aw, wt. apteki w Rzeszowie.

„ Zukowski K.. Nauc/.vciel w Podmonasterku.



Obrot funduszow Komisyi fizyograficznej akademickiej

w roku 1901/1902.

Dochod Komisyi fizyograficznej w roku 1901/1902, zlozony z zasiiku udzie-

lonego przez Akademie Umiejetnosci w kwocie 11200 K. i pozostalosci z roku

1900/1901 w kasie Akademii Um. w kwocie 4079 K 70 h., wynosil 15279 K. 70 h

I. Wydawnictwo Sprawozdan Komisyi 3604 „ 13 „

II. Potrzeby Sekcyj

:

a) Potrzeby Sekcyi meteorologicznej : niedobor z roku 1900

i 1901, redukcya, obliczenie i t. d. spostrzezeii meteorolo-

gicznych, remuneracya za robienie spostrzezeii, materyaly

pismienne, koszta korespondencyi i przesylek narzedzi,

posluga 538 „ 78 ^

b) Potrzeby Sekcyi zoologicznej :

1. Remuneracya p. M. Kybiriskiemu za oznaczanie chrz^-

szczow i zasilek na wyjazd do zamiejscowych muzeow

celem sprawdzenia wq,tpliwych oznaczen 1

dow siatkoskrzydlych w okolicach Lwowa ....
3. Remuneracya p. Dyduchowi za prace i zlozony do Mu-

na adanie kregowcow

p. P. Schfllemu na oia entomologiczne

sekcyi geologieznej

:

p. Dr. W. Friedbergow i Hi

p. K. Goralowi na badanie flory Ink ...

p. 8. MoHcickiemu na badania geologiczno-rol-3. Zasilek
_

400

4. Zakupno narzedzi do pomiar6w bydla

III. Koszta urzadzenia i utrzymaiiiii Muz. mum. t.-icznie z nie-

doborem z r. 1900, remuneracysi zast^pcy kustosza (800 k)

i jego pomocnikow (582 k.) 2596 „

Do przeniesienia 10496 K.



Z przeniesienia 10496 K. 54 h.

IV. IiemuneracyasekretarzaKomisyiiwydatkiadministracyjne 630 „ - „

Suma wydatkow 11126 K. 54 h.

mianowicie: w kasie Akademii UmiejgtnoSci -eszta 4277 K 77 h., w rekach Prze-

wodniczjjcego Sekcyi meteorologieznej reszta 61 K. 22 h.,

alnych niedobor 185 K 83 h.



MATERYALY
do fizyografii krajowej.

Cz^se I.

Materyaly zebrane przez sekcye meteorologiczna.





Wypadki spostrzezeri meteorologicznych

dokonanych w Galicyi w r. 1901,

iwione w c. k. Obserwatoryum astronom. krakowski<

pod nadzoremProf. Dra Karlinskiego.

W roku 1901 otrzymaJa komisya fizyograficzna c. k. Aka-
demii Umiej§tnosci w Krakovvie spostrzezenia meteorologiczne z 28
miejsc nast§pujacych: z Zywca, Wadowic, Czernichowa, Zakopa-
nego, Krakowa, Bochni, Szczawniey, Krynicy, Tarnowa, Pilzna,

Iwonicza, Rzeszowa, Smolnika ad Baligr6d, Sanoka, Przetnysla,

-f.omny, Chyrowa, Sambora, DoMny, Lwowa, Dublan, Delatyna,

Ozydowa. Krzywor6wni, Kolomyi, Hoiodenki, Tarnopola i Ja-

gielnicy.

Tablica naat^pujaca obejmuje: pofozenie geograficzne powyz-
szych miejse, ich wzniesienie nad poziom morza w metracli, oraz

nazwiska Szanownych PP. Obserwatorow.

I'l So
Dlugosc" Szero- £ c 2

kosc gasod Nazwiska Obserwatorow
spostrzezen Greenwich polnocna °S -c S

..iyw.ec... '9
a I2

'

49° 4i' 354 W. E. Zatzek, urzefoik
arcyksiazecy.

49 53 268 W. L. Gunkiewicz, prof.

's.CcrnichOw..
gimuazyalny.

49 5q 223 W. Dr. L. Birkenmajer,
prof. Uniwersytetu.

4 Zakopane . . 9 5/ 49 18 | 837
|

W. Dr. A. Chramiec, wlas-;

ciciel zaktadu lecznicz.

5. Krakow .... .9 58 5o 4
|

220 ! Obserwatoryum astronom.

c. k. Uniwersytetn.

49 58 I 226 W. Fr. Hahn, dyrektor
em. szkoly wydziaJowej.

7. Szczawidca . . 20 3 ° 49 '6
!

484 JP. W. WojakowsU, iii/.e

dnik zdrojowy.

S.Krynica . . . 20 5 7 49 25 586 JP. T. Kubicki zakladn

zdrojowego.



Nazwiska Obserw

.Tarnow

.. Pilzno .

3. Przemysl

, 7.Chyrow

iB.Sarabor

at. Dublany

22. Delatyn

2 3.0zydow

2-. Kuloniyja

z
36

3

3o4

2l5

49 16 527

49 33 3i 4

49

i5 Z
49 32 366

49 3i 3o9

48 58

5o

45o

49 54 255

48 32 4^4

49 58 239

48 10 54 5

48 32 2 95

48 40 290

49 33 3,8

48 56 ...

ezyalnego.

inejscowy.
. C. Dziekonski, urze-

inik zdrojowy.
. C. Wieniawa Zubrzy-

" ' wi. apteki.
* * Maikow gr.JW. JX. J. 1

>ch
,

profesor
j|

gimnazyainy.
JP. J. Zag6rski, naczel

nik ,tr,z,N ngninwej.

JP. D. Hnylariski, koSciel-

W. A. Bryk, kierownik
s/l-:..lv miejscowej.

W. Dr. Fr. fomas/.ewaki,
dyrekror gimnazyum.

C. k. Zarzad salinarny.

Obxi-i watoiyuin c. k. Szko-
h lY.htvoliniczrjej.

W.'K. Sy.ulc, prof. Wyz-
szej Szkoly IJiiliiiczrj.

C. k." Zarzad salinarny.

VV. J. Hawrysiewicz, nau-
czyciel miejscowy.

W St. I'r/ybyrowski, wia
Scieiel dobr.

nauczy-

Z powyzszych 28 stacyj tylko dwadzieScia cztery nadeslafo

spostrzezenia z catego roku, dwie (Rzeszdw i Sanok) tylko z je-

denastu miesi^cy, jedna (Smolnik) z dziewieciu miejsiecy, a jedna
(Krzywovownia) z oSmiu raiesiecy.

Z nadesfanych spostrzezen podajemy, podobnie jak w latach

poprzedzajacych obliczone i synoptycznie zestawione:



[5]

1. Cieplote, powietrza z 28 miejseowoSci, z tych zupei-

nych jest tylko 24. Podaue sa,: srednie dzienne i miesigczne wyra-

zone w stopniach Celsiusza. Srednie dzienne sa zwykiemi Sredniemi

arytmetycznemi ze spostrzezen wykonanych o godzinach w naglowku
pod nazwiskiem kazdej stacyi wyniienionych. Podobniez i Srednie

miesigczne sq, tylko sredniemi arytmetycznemi ze srednich dzien-

nych. Pod sredniemi niiesirczncini umie-zczone s^ maxima i mi-

nima ciepJoty, oraz dni, w ktorych byly dostrzezonemi; absolutne

sa z Krakowa, Lwowa, Dublan i Tarnopola, z innych stacyj sa.

tylko wzglednemi.

2. Cisnienie powietrza z 10 miejscowosci, sprowadzone
do 0° C. i wyrazone w milimetrach. Tu rowniez podajemy srednie

dzienne arytmetyczne ze spostrzezen wykonanych o godzinach

w nagJowku pod nazwiskiem kazdej stacyi wymienionych; dalej

arytmetyczne srednie miesieczne, oraz maxima i minima cisnienia

powietrza w kazdym miesiacu, z dodatkiem dni i godzin, o ktorych

byly dostrzezonemi. Absolutne maxima i minima sa, tylko z Kra-
kowa. Stale poprawki barometrow nie zostaiy uwzglednione.

3. Kierunek wiatru sredni dzienny z 2(5 stacyj (ale

tylko z 23 calorocznych), oraz liczbe dostrzezonyeh poszczegolnych
kierunkow wiatru i cisz. jednakze tylko z tych stacyj, ktore kie-

runek wiatru podaly ze wszystkich trzech godzin dziennie. Znaki
na oznaczenie kierunku wiatru pozostafy tez same, co w roku po-

przedzaj.-yyin. Wiatry silne uwydatniono pismem grubszem.

4. Stan zac h inurzen ia nieba sredni dzienny
t
i mie-

sieczny z 24 stacyj, jednak tylko z 20 stacyj eaJoroczny. Srednie,

jak w latach poprzedzajacych, podane sa. podtug skali idacej od

00, co znaczy niebo calkiem pogodne, do 100, co znaczy niebo

zupelnie zachmurzone.

5. Opad mierzony w 28 miejscowosciach, z ktorych jednak

tylko 23 jest cabrocznych. W szczegolnosci zaS podana jest wy-

razona w milimetrach wysokosc warstwy wodnej tak z kazdego

dnia, jak z calego miesiaca. Podobnie jak w latach poprzedzaja-

cych znak = oznacza mgl§, % deszcz, # snieg, 4* zamiec Sniezna.,

A krupy, m. grad, R burze, z grzmotami i bfyskawicami, 4 bfy-

skawice bez grzmotu.

W tablicy nastcpujacej podajemy z owych 24 stacyj, ktore

nadesialy spostrzezenia eatoroczne:



2i-god/.innoj sprowadzona) za pomoca poprawek podanych '

1896 i 1897. w stopniach Celsiusza!

2) roczna sume opadu atmosf ery cznego w
w milimetrach c;z.y li , co na jedno wychodzi, w litrach r

kwadmtowy.

dnieniem poprawek barometrow podanych w latach poprzedzi

Zywn-c .

\Va.I.,wi«-„ .

C/crnichow

Przemyal

Cliyrow .

Dolina. . . 7-0 854-7

7-8 714-7

Dublany . . 8-1 5900

Ozy.low . . . 8-3 592-0
7-8

7-9

57,'j 9
458-7

Tarnopol . - 567-2

Jagielmca . . 7-1 685-5

W por6wnaniu z rokiem poprzedzajacym byta cieplota
w roku 1901 przecietnie o 0°.6* C. nizsza.

' Najwiekszy ubytek
byt w Zywcn, Bochni i S«e/,awnicy Srednio o l°.l C, najmniejszy
wOzydowie o 0°.3. aLomna wykazaJa nawet przybytek o -4- 0°.3 C.

Opad byl w roku 1901 w ealym kraju w ogolnolci wi§-

kszym i podobnie jak w latacli poprzedzajacych bardzo nie.rowno
roztozonym. Podczas gdy w Zakopanem byto o 1 1 1 mm mniej, to

Delatyn wykazuje o 308 mm wi§cej niz w roku poprzednim. Wsr<5d
tych granic wynosi tegoroczny przybytek na dwoch stacyaeh

281, na trzech 210, na czterech 101, na szeSciu 29 »i»i; natomiast

na czterech stacych ubytek 35 mm, na trzech ubytek 91 mm.



trza bylo w porownaniu z rokiem

Wadowic, gdzie przybytek wynosit

Nadesiane nam laskawie badz w oryginafach, ba,dz w odpi

sach spostrzezenia, z wyjatkiem przfzn.-iiv.nnyoh do C. k. Zakladu
meteorologicznego centralnego w Wiedniu oraz do c. k. Oddzialu
hydrograficznego krajowego we Lwowie , zJozonemi zostafy do
przechowania w aktach Komisyi fizyograficznej.

Wszystkim Szanownyra Panoni Obserwatorom za ich gorliwe
a bezinteresowne wspoJdziaianie, jak rowniez Swietnemu c. k. Od-
dzialowi hydrograficznemu krajowemu we Lwowie za nadsylanie
nam spostrzezeri z fjomny i Chyrowa skladajac serdeezne podzi§-

kowanie, pozostaje mi dodac, ze w tym roku redukcye i obliczenia

(o ile takowycb sami pp. Obserwatorowie nie wykonali), rowniez
jak sporza^dzenie rekopisu do drukn i korekte tegoz przeprowadzil

asystent c. k. Obserwatorvum astronomii'.znego JP. J6zef Zaja.cz-

kowski.

Prof. Dr. KarMsH.
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w stopniach Celsiusza.
dzienne.

Kry-

7. 2. 9

Tar-

7. 1. 9 6. 2. 10

Rie- 8
S°k

l" Sanok

7. 2. 9
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Cieplota powietrza
Srednie

Styczen 1901 roku.

Prze- Loo.- Chy- Sam- Doli- Lwdw Du- |

DM mysl na bor blany

" J*

1 ' 9 7.2.9 7. 2. 9 7, 1.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9 '

-,8* -i6-9 -,ao -,3°-o -i 7
°-5 -if/

;
-i5-9 — 12-9

3 -i5*8 -i5-o — 127 ->3j

I

-.3-9 -i85 -177
— 18-3

— 14-5
-76 -87

9

-
97

-126 zTo
-i4'5
-.63 — 14?

— if*3

~-Vo
- 97

IO -.45 — 13-8 -Mo — 17-4 — 17-0 — i3o -i5*o

ii o-i -i3 i -i3-4 -'77 -16-0 -i3-3 -t3-
'? —no -IO-8

~U -117 — 15*3 -12-3 — 117— 57 — 5-4 -46
-6-o -3-6

-3 7
—5*7 -3-3 — 55 —4*5

-57— 37

3 ° -23 -49 -08 -5-3 n? -5-6 -S'4

2? l-i ES r-5

—0-9

3o
4 i-3

H o-5

3-9

2.3 a
ifjj

'7 S
5-3

26
o*5

3-3

1

J9 -4'
8

-••6 °oi
27 2-3

3o
~'»4 3? ii -07 iri -?!

U*m - 5-3 -

Max.

rf"
'

3

'

3

*c

23 23r + 70 44*5 + 5*5

J S1, -20_t -*, -2*3
~*V 5

-„, -T



w stopniach Celsiusza.

Dela Ozy- Kraywo Kolo-
"

Horo- Tar- Jagi.l-

,t«
ddw

7. 2. 9

rdwnia

7. 2. 9

myja denka

7. 2. 9 A,

- 1
2-7 -.6 5 _ i3r~ — 13-6 _,;., -'77 -i»< 1

- t3-8

-.4-5 -r3o -,3-
9

- 2o3 -2D-0 -*r9 -i8-3

-.5-6 - 196
-i5-3

— i5'o -i3-i
-.5-3

-,3-
7 -ir3 ,4-7 -.7-9 zi i::i :;;.:

—57 - 5-C,

— 3-3 -5-
4

-5-2 -3-3 -3 9

-3-o

~77 -3-3 -li'l -5-S -5
1

i i-3 +
r3

_
o-8 :,',; -To-4 7o? -09

3-3

l-l

• r3
-o-3 -ol oi " '"''

3
:o

— 33
lo-3

Ir?
•s

+3 + r3
|

-rv -2-? -35 -o'-l —oi -S "7
II

-r3 —09 --2-3 - 06 -o-8 _n

-67

7
5°

-5o

t 5-.

26

4 60
a5

-7'4

+ 5-4 4
,v

'^

5*
-18-0 -a8-o -368 - 28 3 ""

5 5



Cieplota powietrza
$rednie

Luty 1901 roku.

,.,,,-,

Zy- Wado-

7. 2. 9 7.1.10

Czer-

7.2. 7

Zako-

7.2.9

Kra-
kow

6.2.10

Boch-

7.1.9

Szczaw-
nica

7. 1.9.

5

7

36

grednl.

d -

Min
d.

-3 9

5

ll
"

+ r9

11

-i 5

—6g

+ i-3

"5

- i5 4

3-4 !

1-5

=
?

- 107

3-6

-3-2

4 3-8

— 19

-4-8
-61

-q-6

-16-2
-.69

1

-"4*9

'

Ej:?

1

-4-9

-6-3

F7

-i-5

-6-3

-2-9

28

-o-3

o-3

"1

-55

-9'°

-9-2
-92

— 8-5

-3-5

-3-6

-i5-o
i5

+ 3-8
!

!

3*4

— i5i

-i5-3

-3-2

-67

.5



*topniach Celsinsza.

Kry-

7. 2. 9

Tar-

7. 1. 9

Pilzno

7. 1. 9

Iwo-

6. 2 10 8. 2. 8

Smol-
i.ik

7. 1. 9 7. 2. 9

I
_r6

~:F

-ia-9

-.5-4
-.3-q

-6 3

-3-i
— 3-6

V8

3*5

-56

— M-8

—95
-9-1

-10-9

-6-3

31
-5-o

-38

18

r5

-'"9

-62

-6a

+ 7
-5

6

— 18-2

-o-3

— i3w

-1

3

7
-i3'3
—81

-9-3

""-o-6

-5*7

* :••«

18

"
i-5

0-9

37

-5-3

-9-9

-5-3

3-3
;

-ib-o
i5

j

- r3

-1 8-6

-8-o

-8-6
-3-4

-3fi

07

-3-8

-.3-8

-1 33
-6-6

-5-2



Cieplota powietrza
Srednie

2$
7.2.9

Chy-

7.2.9

Du

,,,,

S
C"

°*

7.2.9

1 5

23

Min.

7
i:i

4-9

i-8

-6-3

-3 5

i3

-o-5

— 187
— 198

— l3"4

— 3ro

+ r9

i-5

36

-6-c,
-5-3

, yo

-a5*o

3-?

-to-5

- 9*5

-4-5

i3

-27

-2-3

-9-0
-1 3-8

-
7
-3

-90

23

o-5

- i55

-
y 5

-ii-5

-4"9

- 5-i

i5

+
3*3

-2-3

1

-12-5

i3
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stopniach Celsiusza.

Dela- Oiy-
tyn d6w

Krzywo-

7. 2. 9

Koh)-
myja

7. 2. 9 7. 2. 9

Tar-

7. 2. 9

J
S'"

+ 3-o

~'d

— r3

-.07

-8-3

-7-0

—7'3

-U
-3-o

16

3-6

-97

-79

-37

— iH-3

i5

-g-5

— 5-5

^46

1

-7

H
-.3

-5

8

7

|

9

9
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-o-3

-10-9

+ 5'9

3

o-5

-?;9
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-7'5

-irg
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Oieplota powietrza

Marzec 1901 roku.

& Wado- Czer-
nich6w

Zako- Kra-
kdw r- "ST

7.2.9 7.1.10 7.2.7 7.2.9 6.2.10 7. 1.9 7.19
j

b

7

9
,o

ii

7'5

7*3

1

i
— 3-5

5-8

67

37

3-8

67
5-5

77

1
2

14-3

ii

\H
I>

l
92
5-3 62

9
-3

u-5

ii

r3
-S -tl -5-o -ri — i-5

8-4

2D

— i-3

2-5

~i\
» o-3 -3*9

+ o-6 ^
-r8

38

I
9

3i

-o-3
-oy

— o-8 -3i
-4-5
-5-o
-6-7
+ 3-o

-06 ',:;!

rl-l

gredni* + 4-5 M'. + o-8 1m + 3-8

Max. + i 9
-8 +ar + 18 7 + i5i i 19-8 + i5 8

Min.
d.g. -t" "^ S 3o 28 "A*

— 12-3
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dzienne.

nic
y
a

7. 2. 9

1
3'7

-9*8

Tar-

7. 1. 9

1

3
-i?
-o-9

3'5

•7

+4*9

,, 9

4-5

r3

3m
3-5

s
8-5

s
7-2

•3

hvo-

6. 2. 10

"7
5-3

3 9

1
13-9

.3-9

3-i

8. 2. 8

3-6

9-3

8'7

9-2

(3-2

-i-5

o-5

+ 5-2

+ o-8

1

9'7

Sanok

7. 2. 9

S

3-3

11-3

4?

-••7

- 6-4



i p I o t ft powietrza

Marzec 1901 rokn

Dzieu

Prze- Lr chy
;

r6w tt"
Doli- L-*w Dn. 1

blany

1

7.1.9 i ,,., "•
1

7.1.9 7.2.9 7.2.9 7.2.9

j

7
8

9

+ ib

63

3-5 -o-6

-o-3

r5

3-3

5-7

27
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3-
9

0-9

o-5
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3-2

6-5

07

3'7
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Cieplota powietrza
6rednie

Kwiecien 1901 roku.

iV/Jeii

7. 2.
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Wado-

7.2. 7

Zako
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Kra-

6. 2. 10

Boch-

7. 1.9 7. 1.9.

23
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3o

9
-5

3 4

5-7

3,i3

+ .3°7

7-3

99

5-3

5-a
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i 4-5
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r?

3m
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5-5
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i3-o

+ 3'o

3
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5-4

9'9

5-6

8-6

i-9
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Grady w r. 1901.

Podobnie jak w lataeh
1

1- »j u>

dotknietyeh oradem w r. 1901 o

niarh uprzejmie udzielonych pr:

a w maleiWiodniu. a w male] tylko cz^sci uzupelnionym jest z mnyc
zrodi'l. (>|iady :'radowe podanc sa. w porzadku chronolo^ic/n yin.

wcdlng powiatow pitlitvcznveh uporzadkowanych alfabetycznie.

W porownaniu z rokiem poprzedzajacym niepomyslnym
byl r. 1901, liczba gmin dotknietyeh kleska. gradowa. wzrosta

prawie w trojnasob, a o jakosci opadu gradowego pewne wska-
zowki moze dac stosunek wyplaconego odszkodowania do war-
tosci ogolnej ubezpieczonych plodow. Uzyskawszy i te daty od
Tow.-ii'zystwa Wzajomnych Ubezpieczen w Krakowie podaje, tu

i za lata ubicglc. jaki proccnt od o-oliioj wartosci ubozpioezonyeh
plodow wyplacono tytulem od>zk<>dn\vania. Liezbv te [odnoszaro

sie. w lataeh 1866-1900 do nielicznyeh wypadkow takze na
Bukowinie i Morawach, w r. 1901 wvlncznie do ubezpieezcri

r„. [•/.|»* |v.|«* z Kut » FT

'

5 o-i! IS

im IS!
is E

ii
lSUa

L895 2-62

1900 0-7H

1

195
II

Juz d. 7 kwietnia zauwazono -rail w Iwonicza
Krosno); d. 16 kwietnia vv Sanoku; d. L>8 kwietnia w 1

worowni (pow. Kosow); d. 29 kwietnia w Przemyslu i C
wie 'pow. Stary-Sambor).

W pierwszych dniach maja zdarzaja. siy tylko odosob
wypadki gradu f tak: d. 2 maja nawiedza grad Krakow,

i Tarnopol; d. 3 maja Iwonicz w krosnieriskim; Krynice. "

u-..>.-ld.M-kiin i Zywiee: a d. 4 maja Tarnopol.



Od 14 maja do koiica lipea mamy tylko 10 dni wolnycb
od gradu, od tego dnia wystejmja, gradobicia niszcz^ce mniej lub

wieeej gmin. przvczcin najwicksza ilosc wypadkow przypada na
mirMuc czerwiec.

Dnia 14 maja dotyka grad Bobulhice i Kujdanow
w pow. buczackim; Sidun'w w liusiatyuskim; Kornicz w koto-

myjskini: Siennow w laricuckim; Magdalowkc i Poznanke. gnila.

w skalackim; Tanmpol; Czumale i Iwaszkowco w zbaraskim —
d. 15 maja Wasylkowce w pow. husiatyriskim; Czernicbow
w kraknwskim; Dublany we lwowskim; Siennow i Urzejowice
w Jaricuckim— d. 16 maja Bochnie.; Plaucze; wielka. w pow.
brzezariskim; Wolkowce w borszczowskim; Jaworow; Dublany
i Sknildw we lwowskim; Markowce w laricuckim: Borki male.

Knlodziejowke. Ma/.urowke. Poznanke gnila i Skalat w skalackim
i Lipin§ w pow. zolkiewskim; a d. 17 maja Wolkowce i Dubie
w pow. borszczowskim; llolo>kowice. .lasionow. Kadlubiska i Pa-
zniow w brodzkim; Olesin w brzezariskim; Chrzanow; Kruhel
pawlosiowski i Munine. w jaroslawskim; Korezow i Korczmin
w rawskim; Ilawczc u nvrnbowrlskim: Kabarowce i Katy w zlo-

czowskim. D. 19 maja pada grad w Macbnowku (pow. Sokal);

d. 21 maja w Potoku (pow. Brzezany) i Czernichowie (pow.
Krakow,; a d. 22 maja w Dublanach'

I pow. Lwow).

d. 24 maja na wiedza grad Ql«bocxek * pow. borszczowskim!

w buczackim; Zukou w cirsz.-.imwskim: Lnszki i Zaloska Wok-
w jaroslawskim: kniiuin'uv. Kozinc l Zabcivze w stanislawow-
skim; Cebrmv w tarnopolskim; Bortniki i Olcs/.c w tlumaekim
d. 25 maja Ostrow w pow. jaroslawskim; Krakow; Dziewie-
cierz w rawskim; Cbvrow i Posade. Chvrowska w staro-sambor-
skim i Koliriee w tlumaekim — d. 26 maja Kozy w pow. bial-

skim: Bobrkc. Lubeszkg, Lany i Zyrawe. w bobreckim; Zadarow
w buczackim: (irahownicr so/.aiiska i Posad^ nowoiniejska. w do-

bromilskim; Cborosniee. i Tomanowicr w mosciskim; Pilzno;

Urus/.atyce w przemvskim; Tuczne. w przem yslariskim; Czvszki

i Olszanke w rawskim; Scrcdvnro w tarnopolskim: Kawee i Zc-



diiininikanskic i Dojazd.'w w krakowskim: Dolbomosciska w mo-
sciskim; Uherce wieniawskic w nideckim; Hladki w tarnopol-

skim; Lisowce i Szypower w thiniackini; Katy w zloczowskim

i Iktiatycze w zolkiewskim - d. 29 m a j a Podniestrzany w pow.

bobreckirn; Czortkow stary i ttosochacz w czortkowskim; Dro-

hobycz i Rycheice w droliobyrkini; (Jzulliaiiv w doliriskim; Ro-
kitno w grodeckim; Samoluskowce, Sidordw i Trybuchowce
w husiatynskim; Studzianke w kaluskim; Iiohyniy w kolomyj-
skim; Waiikowice w nidzkim; Biskowice i Brzesciany w sam-
borskim; Poznanke. gnila. w skalackim; Lenin§, Posade. felsztyn-

ska.. Spas i Turze w starosamborskim; Jan.'w i Slo'oodke. janowsk^
w trembowelskim; Juseptycze, Hanowce, Machliniec, Nowesiolo
i Rude w zydaczowskim — d. 30 maja Bilcze i Losiacz w pow. bor-

szczmvskim; Zalesie \v czortkowskim; Jasiendw polny w horoden-
skim: Radlowice w samborskim: Stecowe w sniat viiskim; Turze
w starosamborskim; Torskie w thmiafikiiiifDupliska i Ubrvnkowee
w zaleszezyekim; Ivobylv i Xetrebr w zbaraskiin; nakoniec d. 31

Poltew w przeiny>lanskim i Tatarynow w rudeckim.
Miesia/' czerwiee rozpuczyna sic. gradem d. 1 czerwca

w Smykoweacb (pow. Tarnopolj; a d. 2 czerwca w Kotuzo-
wie (pow. Podhajeei i w Iwanowce (pow. Trembowla).

Pierwsze wieksze -radobicie d. 3 czerwca pu-

stcszy 108 ginin t. j. Pieriiiczany i Sokojowke. w pow. bobre-
ckini; Ujazd i Zborczyce w bocheriskim; Zuraki w boborodczari-

skiiu; Gle-boczvn. hanowce. ( Meksiiice. Piszrzatvnce. Wierzelmia-
kowce i Wvsiiozke w l.orszczowskim: lilich i'Zalozce w brodz-

kim; Kozowkr. Kun.patniki. Olesin. Plaueze wadka. i Wierzbdw
w brzezanskim; Ulucz i Wydrne. w brzozowskim; Bielawiiice,

Bobulince. Medwedowce, Xowoskwce, Nagorzanke, Ossowce. Pi-

lawe. Sawahiski i Zaleszczyki male w buczackim; Rozpucie
w dobromilskim; Rozniatow \V doliriskim; Pawlow. Spas i Suszno
w kamioneekim; Kamionkr mala. >innakowce. Sl< >b<'>dke lesna

i Zabajpol w koloniyjskini; Iviv.y worownm w kosowskiin; Zboiska

we lwowskim: Piawo w mieleckiin: Kamienne w nadwoniiari-

\Vol(2, Skomoro

szylowke. w sk

Kadcze. Cborniki. Uhrv
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niec w stanistawowskim; Draganowk^, Poczapirice i Zabojki
w tarnopolskim

; Holoskow i Klubowoe \v tlinnarkim; Plebanowkfc
Ruzdwiany. SKiln'iilkc slrusowska. Strasdw, Warwarzvbec. Zaz-

drosc i Zubow w trembowelskim; Ilarbutowice w wadowiekini;
( >patk<»wiee w wielickim; Krasnosielce i Wicyn w zlnrznwskim;

Batiatycze w iotkiewskim i Lipowg w zywieckim powiecie.

bnia 4 czerwca dotyka <rrad Hohorodczanv i Xiewoezyn
w pow. boborodczaiiskim; Folwarki mate. Folwarki wielkie i Za-
gorze w brodzknn; Plaucz.- v.idka w bi-zezariskim; Horodysla-

rzynce wprzoin\>lanskiin: Huk iczcavct. Czabr.'.w i IN.dniiohal. wee
w rohatyriskim; Stupnice. \v samborskim; Grzymalow w skala-

ckini; Sielee i Worocbte \v sokalskim; Plucbow. Kropiwn§,
Rykow i Wicyn w zloczowskim i Batiatycze w zolkiewskim.

Juz d. 5 </. vvw en jawi sie drugie wi^ksze grado-
bicie. ktore obejmuje 45 -,nin 'r. j. Starunie w pow. bohorod-
ezaiiskim; W..|k< aver' w burszrzmvskim: Knz.'.wke i Kuropatniki
w brzrzanskiin: Pilawe i Medwedowce w burzackim; Lubaczmv
w cieszanowskim: Horodrnk*-. .!asi«-n«',\N pulnv i Scraiince w lm-

ik<> \\'a^.

;

Tarnmvice w jasirlsknn; \V V s«,kiV w limanGWSkim;

kim^Sa.-lnUuvk i I'hrvn.'u u • > .kalski.n : Ubrynmv.
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Starikowg w liskim; Hrebenne, Hujcze, Rate. Rzyczki. Zaborze

w rawskim; Mokrzany w samborskim: Bukowsko w sanockim;

Sielce i Zniatyn w sokalskim i Topolnice w starosamborskim —
d. 12 czerwca Dubie i K;i(lhiliisk;i \v pow. brodzkim; Hruszow

i Tynow w drolmbyckim; \\\is\ lkowce w busiatyriskim; Chomia-

k/>wkc. Cbwalibogc. Gwozdzicc i )sta.nk«)wce i Winograd w kolomyj-

skim; Iwonicz w kr.^niciiskim; Krywe w liskim; Korzelice w prze-

m yslariskim ; Uhrvrik twee w zaleszczyckim i Ka,ty w zloczowskim

—

d. 13 czerwca Blich w pow. brodzkim; Radlow w brzeskim;

Kurzany i Rohaczyn w brzezariskim; Bagienice. i Konary w dab-

rowskim; Jezupol i \Y vsoczanke w stanislawowskim; Glow
i Niedomice w tarnowskim i Uhryrikowce w zaleszczyckim:

wreszcie d. 15 czerwca Sanok.

Trzecie \vi e ksze gradobi ci e d. 16 c z e r w c a niszczy

gmin 72 t. j. Pm.iszczmw. P>nry>zkowcc. hzwiiion-n'.il. Kozaczyziuj.

Kudryrice, Olchowiec. Okuny. Pilatkmvce. Piszozatyriee. Skal^.

Wotkowce. Zalesie i Zielirice w pow. borszczowskim; Reniow,

Stolpin. Uwin i Zablotcc w brodzkim; Biale. D/urvn i Wygnanke.
w czortkowskim; (Jzabarowkc. Czarnokmico. ( 'zarkmiiccka \Yole.

Husiatyn. .lablon.'.w. Kuciubirice. Kopcczyiice, Krzywerikie, Mysz-
kowcr. Xizborg nowy. Xizborg starv. Olcbowczyk. Oryszkowco.

siatyriskim; lliinnvr. Jastrzabkc star.u. Przcr\ tolx'r. Roze. i Wie-
wii'u'ke w pilzneiiskim; Xow.>si<>lki kardynalskie. Rat-. Rzyczki

i Zaborze w rawskim; Czarne w mpczyckim; Tyrawc wolosk.-j

w sanockim: Sadzawki \v skalackim; (V.crnicbuw. Czystylow.

Hnrodyszcze. Jankowce. Xosowee. Pleszkowce. Plotyoze i Tarnopol

\v tarnopi ilskim; Jacowee, Kubvb
:

. Straowke, i Zbaraz w zba-

raskim; Bialkowce. Bogdanowke. Danilowce, Hodow, Jeziern§.

Kudynowce. Mszane, Neterpirice, Zarudzie i Zborow w zloczow-

yka grad d. 17 czerwca Losiacz w pow. bor-

'ohatyri.sk im: Ka-

o.hvoloczvska. Stanmiicjszczvzne i Zadmiszowke. w ska-

Ladzkie' widkie w zloczowskim— a d. 21 czerwca
c livblu. Mliidnwiet*. Packowicc i Zablotcc w pow.

:miny t. j. Szuluinvjc w pow. bobreckini: Kadlubiska. Ivo-

anas.'.wke. i Raxni<>w w brodzkim; Lukawice. weicszanow-
icze. wiclka w brzezariskim; Brodki i Polane. welwowskim;
Rudniki. Uwsie i Wierzbow w podhajeckiin; Dusanow

-slariskim; Rate w rawskim; Danilcze. Firlejow i Zol-

ohatyriskim; Hlibow w skalackim; Chorobrow. Cielajs.



[Iknwioc. Konutopy. Machnowek, Opulsko, Perespe.. Skomorochy,
Sokal. Tutiirkowiee. I J lirv ti«'i w i Xalieze w sokalskim: Kiijxv.vnce

i Tarnopol w tarnopolskim; Zazdrosc w trembowelskim: IMntki
w zbaraskim: Bialkowee. Bzmviee. Jezierne, K'ity, Kudynowce,
Kuszcze i Serwery w zloezowskim powiecie.

Nast§pnego zaraz dnia t. j. 23 czerwca przypada piqte
wi^ksze gradobicie niszczace 82 gminy: Blich, Czech y.

Czernic§, Jasionow, Labacz. Toporow, Troscianiec, Turze, Zablotce
i Zwyzyn w pow. brodzkim; August6wk§. Budylow, Chorobrow,
Chorosciec, Glinn§, Kaplince, Koniuchy, Medow^, Taurow i Wi-
ktorowke. w brzezaiiskim; Przewloke. w buczackim; G-rojec w cie-

szanowskim; Zwiniacz w czortkowskim; Krzywenkie, Oryszkowee.
Sidorow, Szydtnwcc. Wasvlkow i Wasylkowce w husiatyriskim;

Kedzierzawce, Kozlow i Milutyn w kamioneckim; Chrusno nowe
we lwowskim; Bohatkowce, Podhajce i Wierzbow w podhajeckim;
Ulieko zarebane w rawskim; Sarnki gome w rohatyri ski in: Czer-
nichow w rudeckim; Mianowice. Sokal, Starogrod. Tutnrkowiee.
Wojslawice i Zabcze w sokalskim; Chodaczkow wielki, Janko-
wiee. Kupczyriee. Ladaczyn, Nastasow, Plotycz§. Poczapiiice
i Z.ili.jki w tarnopolskim; Dothe, Derenidwkg, Humniska. .lan-'.w.

Mlyniska. Ruzdwiany, Strusow, Warwarzyrice, Zazdrosd i Zubow
w trembowelskim; Szelpaki i Toki w zbaraskim; Bohutyn, Cecow§,
Firlejowke. Ilodow. .laroslawire. Kalne. Krasnosielce, Machnowek,
Mszan§, Neterpiiice. Przewloczne. Rvkow. Serwery, Snowicz,
Torkow, UrlowT

i Zarudzie w zloczowskim powiecie.

D. 24 czerwca nawiedza grad Troscianiec w pow. brodz-
kim; Augustowk^ w brzezaiiskim; Cborostkow i Mszaniec w hu-
siatynskim; Uwsie w podhajeckim; Salasze w rawskim; Sielee

w sokalskim; Kokutkowce i Pleszkowce w tarnopolskim.

Szoste wi§ksze gradobicie przypada na dzieii 25
czerwca i dotyka 46 gmin t. j. Strzalki w pow. bobreckim;
CJIaszkowce w czortkowskim; Wojtowe. w gorlickim; Rudke.
w jaroslawskim: Olszaniee. i Szklo w jaworowskim; Dubowice.
Siolko, Tomaszowce i Wojnilow w kaluskim; Spas i Zelechow
w kamioneckim; Czarng. Hoszow. Hoszowezyk. .lasieri. Jalowe,
Rabe. Zadworze, Zamlynie i Zolobek v? liskim; Czajkowe. w mie-
leckim; Delatyn i Majdan sredni w nadworniariskim; Zakopane
i Zulisuehe w nowotarskim; Blaszkow§ i Januszkowice w pil-

znenskim; Tehlmv w rawskim: Bukaezuuve. K..l,,kolin i Zurow
w rohatvnskim: Katarvnice w nuleekim; Xiechobrz. Xosowke.
i Uactau.',vvke w rzeszmvskim: Wierzbiarz w sokalskim; Bara-
now, Dabrowicy. Miechocin. Ocieo. Skopanie i Golego woly
w tarnobrzeskim; Capowee i Szvpowce w zaleszczyckim i Ko-
torynv w zvdaczowskim powiecie.

Do konca tego miesiaca niema juz wiykszyeh gradobid;
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d. 26 czerwca nawiedza g r a d Bobrke. ; Dubszcze, Koniuchy

i Kozowke. w pow. brzezanskim; Przedmiescie w buczackim;

Oryszkowce w busiatynskim; Seredne w kaluskim; Matyjowce,

Kulaezkowce i Perermv w kolomyjskim; Bukaczowce w roha-

tvnskim; Iwam'.wky i Kms/juucc w skalackim; Macbnowek w so-

kalskim i Kupe/.vnce w taniopolskim — d. 27 czerwca Zadu-

brmvec \v pnw. sniatynskim i Xastasow \v tarnopolskim — d. 28

czerwca Malmvodv'w pow podbajcckim i Kobytowloki \v trem-

bowelskim; d. 30 czerwca Naborce male \v pow. kamioneekim;

Bucyki, Grzymalow i Touste w skalackim.

Miesia.c lipiec lv/.p-czvna d. 1 lipca sideline wi§ksze
gradobicie. ktore obejmuje 92 gminy t. j. IJdbrky. Chlebowice

wielkie, Hryni'w, Kocuiw. Lubeszke. i Sokolowke. w pow. bo-

breckim; Reniow, Troscianiec. Zablotce i Zawidcze w bi-udzkim;

Ceniow, Kozow^. Kozowk§. Krzywe. Olesin, Potok. Teoiip<'«lke.

Trybuchowce i Wiktorowke, w brzezanskim; Scianke. w bucza-

ckim: .lasienow polnv w horodenskim; Czaban'mke. Ilusiatvn

i Kluwirice w husiatv'nskim; Dublanv. (tiyaIh wice. Laszki mu-
n.wanc. Lw.'.w. Ry.esne p.,l>ka. Rzesne mska. Sr..ki i Zvdatvcze
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Miihlbach, Staresiolo. Strzalki. Szolomyje, Wodniki i Wolowe
w pow. bobreckiin; BCieesyszczdw w brzezariskim; Kosmim-zyn.

Leszezarico. IWtdmwe. I'rzrdmioscm . Kusildw, seianke. i Skomo-
rochy w buczackim; Biale i Czortkow w ezortkowskim; Binaro-

we. w goriickim; Bar i Dobrzany w grodeckim; Horodenkr. Ja-

sienow polny, Olchowiec i Toporowce w horodeiiskim; Cborost-

kow i Kluwirice w husiatyriskim; Lwow i Zubrzg we lwowskim;
Bohatkowce w podhaj eckim ; Cblebowice swirskie, Kimirz i Kro-
scienko w przemyslanskim; Koniuszki tuliglowskie. Koropuz
i Szolomienice w rudeckim; Czercze w rohatyriskim; Sanok;

Borki male, Doropowk§, Haluszczyrice i Touste w skakckim;
Kawsko i Uhersko w stryjskim; P«teyk<5w, Romanowke. i Stupki

w tarnopolskim; Iwanowke. w trembowelskim; Kasperowce w za-

leszczvckim; Uomanowe Siolo. Zarubince i Zbaraz w zbaraskim;

Artasow w zolkiewskim; Derzow, Ludwikowke;, Pobereze i Zu-
rawno w zydaczowskim powiecie.

Xastopnie dutvka grad d. 9 lip c a Krakow; Pasieki

zubrzyekie w pow. lwowskim; Ladaczyn w tarnopolskim: Mo-
gielnice i Romanowke w trembowelskim— d. 10 lipca Andry-
chow i Brzezinke, w pow. wadowickim — d. 11 lipca Cho-
derkowce. Kolohury, Lany, Miihlbach i Rehfeld w pow. bobre-

ckim; Chmielno w brodzkim; Utaszkowce w czortkowskim; Xie-

liska, Przemyslany i Swirz w przemyslanskim; Bolszowce

obatynskim; Bogd'anowke i STaromiojszczyznr w skalaekini:

Jacowce, Klebanowke, Stryjowke. i Zarndzie w zbaraskim — d. 12

lipca Czartoryy w pow. In>lmvkhn: k<>siaez. IMlatkowce i Pisz-

czatynce w borszczowskim; Laszkow i Lopatyn w brodzkim: Luba-
czow wcieszanowskim; Obroszynw grodeckim: Kociubirire i Msza-
niec w husiatyriskim; Rozwienice, w jaroslawskim: Turk*; w kolo-

myjskiin; Harajcr i Pustomyty we lwowskim: Kadwance w sokal-

skim: Zaleszany w tarnobrzoskim; Dereniowk^ i Zazdrosc" w trem-

bowelskim; Dupliska w zaleszczvekim; Zbaraz; Juskowice w zlo-

czowskim — d. 13 lipca Dzwinogrod i Stoki w pow. bobreckiin;

Bicnkowice w bocheiiskim; Luslawice i Roztoko w brzeskim;

Derczvee w drohobyckim; Kobvlanko w trm-lickim: Kramarzdwke
wjai-r.slawskim: Imezaozki w kolomyjski.n: Stankowr w liskim;

nopol— d. 15 lipca Ztotniki w podhajt

tynskim; Luke mala, w skalackim; Zah



[200

1

daczkow i Xastasow w tarnopolskim; Brykule nowa. av trembo-

welskim; Nowosiolkg kostiukowa w zalcszczyckhn; Pieiikowce

w zbaraskim — d. 16 lipca Zyrawe w pow. bobreckim; Zabno
w dabrowskim; Zorniska w grodeckim; Bobrowke w jaroslaw-

skim; Krasow i Nowosiolki we lwowskim; Jastrzebiec w taiicu-

ckim; Klikowe. Kiv.vz. Lrg. Xiedomice i Pawezow w tarnowskim;

Bernadmvke w trcmhowt-lskini; Losicczniki w zaleszczyckim;

Hnilice mate i wielkie w zbaraskim i Bieniow w zloczowskim —
d. 17 lipca L^g w pow. tarnowskim: Krasne i Kropiwn§ w zlo-

czowskim— d. 18 lipca Krzywaczke. w pow. myslenickim i Ar-

tasdw w zolkiewskim— d. 19 lipca Staresiolo i Szolomyje w pow.

bobreckim; Zaszkowice w grodeckim; Ciemierzowice. Czelatyeze

i Zablotce w jaroslawskim; Jaworow; Piadyki i Turke w kolo-

myjskim; Cyranke. Mielec. Rzedzianowice. Trzcian§. Wole mie-

lecka. i Ztotniki w mieleckim; Jatwiegi w mosciskim; Torki

w przemyskim; Dyla.g6wke. i Hyzne w rzeszowskim i Kawsko
w stryjskim — d. 20 lipca Bryrice cerkiewne w pow. bobreckim;
Bagienice. i Rud^-Zararicze w dabrowskim; Pogorzany w lima-

nowskim i Demnie w zydaezowskim — d. 21 lipca Wownie.
w pow. stryjskim i Bieniow w zloczowskim— d. 23 lipca Bosu-
tow w pow. krakowskim i Przemysl— d. 24 lipca Kiorlikowko.

Trzciane i Ujazdow w pow. bocheiiskim; Ptazo w chrzanowskiin;

Babice w przemyskim; Biskowice i Humieniec w samborskim;
d. 25 lipca Lubycze w pow. rawskim; a d. 26 lipca Bratko-

wice w pow. grodeckim.
Dziewiaje wieksze gradobicie d. 27 lipca objrlo

34 gmin t. j. Krzywcze dolne w pow. borszczowskim; Chmielno,

Czechy i Wysocko w brodzkim; Plaucze. wielka. w brzczaiiskim;

Antonow w czortkowskim; Obroszyn i Stawczany w grodeckim;

Uhrynow sredni w kahiskim: Lmv w kainioneckim; Kuty stare

w kosowskim; Krasne, Majdan sredni i Tarnowier lesna. w nad-

w.'.rnianskiin: Bo&OCZe, NowO«<$iki i Szwt-jkow w podliajcckiin;

Staje i Zaborze w rawskim; Adryanow. Rumno i Tataryn <>w

w rudeckim; Hulcze, Machnowek. Skomorochy. Worocbtc i Zabcze
\\ sdkalskim; Dolzanke, Ladaczyn i Tarnopol w tarnopolskim:

Jezierne. i Katv w zlorzowskim; Batiatw/.e i Kupiczwole. w iot-

kiewskim powiecie.

D. 28 lipca pada grad w Bohorodczanach. Bohorodcza-
nach starvch i Iwanikowce w pow. bohorodczariskim; w Kamie-
niu w krakowskim; w Zastawcacb w pudha jrckim: w Chlopiatynie

w sokalskini: w Zahcrezu w stanislawowskim i w Bucniowic w tar-

nopolskim; a d. 29 lipca w Poehowcc w pow. bnhorodczanskim;

Bezejowie i Dluzniowie w pow. sokalskini: w Draganowce w pow.

tarnopolskim; w Bistuszowio. Kiclanou icach. Tuchowie i Uniszo-

wie w tarnopolskim powiecie.
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Ostatnie w i e k s z e gradobicie d z i e s i a. t e z rzedu

przypada w dniu 30 lipca nawiedzajac 50 gmin t. j. Berlin,

Brody, Dytkowce, Folwarki male. Holoskowice. Wierzbowezyk,
Wysoekn i Zwyzyn w pow. brodzkim; Bial<\ Czortk'-w. Siomak.-wco

i Zalesie w czortkowskim; Drokobycz. Stebnik, Truskawiec i Win-
niki w drohobyckim; Starikowe. w liskim: » 'zvs/.ki. I )ublany, Nowo-
siolki i Zaszkow we lwowskim; Gdeszyce i Mizyniec w przeniy-

skim; Bilkg, Brzuchowice, Ciemierzyiice, Poluchow maly i \Yolk6w
w prztMiiyslanskim; Maksymowice, Mokrzany, Olszaniec, Itadlo-

wice, Stupnice. i Szade w samborskiin : Tyi -awe. \\. >li -ska w sanockim;
Dorop6wke, Iwanowk^, Korszylowke. ( >stapie. lu'.zyska, Supranow-
k§, Turowke. i Zarubirice w skalackim; Laskowce i Mogielnice.

w trembowelskim; Bortkow i Poczapy w zloczowskim; Artasow
7

Mohylany i Przemiwolki w zolkiewskim powiecie.

Tylko pierwsza poloua siorpnia \v\ kazuje znaczniejsze opady
gradowe, a to d. 2 sierpnia dotyka grad Derezyee. Liszni?,

Modrycz. Solec i Uniatycze w pow. drohobvckini; Janowice. Jo-

dlownik. Krasne. Lasooioo i M,,t.»w w liinanmvskim: Krzvwac/.k.-

w myslenickim; Gruszec, Kawce. Zag.'.rzuny. Z.-artowi'oe i Ze-
roslawice w wielickim — d. 3 sierpnia Derezvce w pow. dro-

hobyckim, Wysoke. w wadowickim i Nowosiolke. k. -stink. -\\ .-»

w zaleszczyckim — d. 4 sierpnia Sz. dlian. '.u ko w czortkowskim
i Sokal d. f> sierpnia Suobodol w pow. bobreckim; Bilcze.

Ivozaozyzne. i Lanowco w borszczowskini; Anton. -w. N ago r/.a like



czariskim; d. 20 sierpnia w Derezycach, Rychcicacli i Unia-

tyczach w pow. drohobyckim; w Uhrynowie w sokalskim i ( >lsza-

nicy w tlumackim— d. 22 sierpnia w Chelmie w myslenickim

i Sokalu, a d. 23 sierpnia w Lopuszce wielkiej w pow. lari-

cuckim.
W koncu wymienic' jeszcze nalezy grad d. 9 wrzesnia

w Chyrowie (pow. Stary Sambor), a d. 8 i 12 pazdziernika
w Dublanach (pow. Lwow).

Cyfrowo przedstawia sie. opad gradowy w r. 1901 tak:

ogolem dotknietych gradem ginin 1207 w 72-u powiataeh; z tych

151 grain bylo nawiedzonych dwukrotnie, 57 grain po 3 razy,

24 po 4 razy, 5 po 5 razy, 3 po 6 razy, a 2 po 7 razy, wla-

sciwie zatem roznych gmin bylo 823. Najwiecej ucierpialy po-

wiaty: Zloczow (40 gmin). Rohatyn (40), Brody (36). Tarnopol

(33 j. Sokal (31), nastgpnie Skalat (29), Bobrka i Brzezany (po

27), Husiatyn (26), Borszczow (24), Trembowla, Podhajce i Lwow
(po 23), Buczaez (21), Zbaraz i Pr/i-invslanv jm 20). potem Ra-
wa ruska i Kolomyja (po 18), Stanislawdw (17), Zaleszczyki (15),

Czortkow (14), Drohobycz i Lisko (po 13), Sambor, Przemysl
i Jaroslaw (po 12), Kamionka strumilowa, Tarnow, Mosciska
i Zydaczow (po 11), Rudki i Tlumacz (po 10), w 40-u powia-

taeh bylo mniej jak po 10 gmin gradem nawiedzonych, a niema
doniesieii o gradach w grybowskira, kolbuszowskim, niskim
i podg.jrskim powiecie.

J. Zajqczkowski.

Wedlug notowan nrzedowej „G-azety lwowskiej" bylo w 1901
roku 12 osob zabitych, domow i zabudowari gospodarskich 64
i koseiol jeden spalony od uderzeri piorunow. Niedokladne pewnie

zrsta wienie, gdyz niestety nie prmvadzi sie co do piorunow
statystyki w Austryi tak, jak w innych paristwach, a chociazby

np. na W^grzech, gdzie ws|ioldzialaja. \v tym wzgledzie obok
obserwatorow dobrowolnych wszystkie wtadze rzadowe i krajowe,

a nawet zandarmerya ma obowiazek donosic o kazdym wypadku
jaki zauwazy podczas pelnienia sluzby. Stadtez u nas nie mozna
wnioskuwae. ezy ilose nieliezpieeznyeh iwleiv.en piorunow coro-

cznie wzrasta. czytez pojawia sie. okresowo.

J. Zajqczkowski.



Spostrzezenia pojawdw w swiecie roslinnym i zwierzecym

w roku 1901.

I. Spc
RoSliny <

a fito-fenologiczne.
Czernichowie, Jadmierzu

Ozydowie.

Spostrzezenia te z roku biezacego otrzymala Komisya 1) z Czer-

nichowa od JPani Zofii Birkemnajerowej. zony profesora szkoly

rolniczej, 2) z Jadmierza od JPana Leona Magierowskiego, nau-

czyciela miejscowego i 3) z Ozydowa od JPana Juliana Hawry-
siewicza, kierownika szkoly miejscowej.

W tablicy nast§puja,cej podajemy obok nazwiska rosliny

miejscowosc oraz daty listnienia, kwitnienia, dojrzewania owocu
i opadania lisci, przyczem pierwsza cyfra oznacza dzieri, druga
miesiac odpowiedniego pojawu.

Nazwisko rosliny Miejscowosc "t!-|
kr- liSe"

nie'l s.'i

! 1. AgiTst

j

Ribes grossularia
Gememe Stachel-

beere

Czemich6w 17 8
Jacinierz 6 4
Ozyduw 3 i 3 25 4 1?

10 9

j

WildeTki.zie
Ozydow 6 5 i 6

.5 10
2 11

28 10

3. Bez czarny
Sambucus niqra

j

Geuiemer Holun-

1 1 Ics?r vi ;: .7, .r..
Ozyduw 10 4 r 6

j
3 8 6 10

Syrin^p^ Ozydow

"' .0 5
i5 5
14 5

M 29 10



Niizwisko rosliny Miejsro«osc
H
^Vf"

k™"'~
wan'i'r

^"'-Jj

5. Hrodawnik le-

Czernich«iw 18 3 24 4 .3 6 -

Ozyddw |
3-> 3

, 20 4
J

18* 5

6 Brzo/.a hiala

Bttuln alba
W.-isse Hirke Ozydciw 20 4 4 5

29 10

.2 9 25 10

Ilumulus Lupnlus

|

Geraeiner Hopfen

1 |

Czerniehdw q 4 —
Ozyd.nv 10 4 20 6 ,r, .8 10

|8. Czeremnha (Ko-
!

!

Jadmierz 12 4 8 5 67
Oiyddw ! .3 4 .5

! 1

'

28 9

9. Dab »wy«ainy
(luerciis .se.ssi'fi-

flora
Steineiehe

Czernichdw 7 5 -
Oiyddw 10 5 n 6

- 25 10
— 26 10

Oelber Hartrie#el

i 1

Czerniehdw 5 4 124 - —
Oiyddw 26 4 ,

28 3 24 8 24 10

Viola oilorata
Wohlriedi.uiiles

Veilchen

t.'zernichdw 7 3 2 X

0*yddw 28 8 6 4 -

-

l2
iwf bWy

dorn

Czemich6w 12 4 1 3 5

Oivdiw 20 4 !s5
.5 9

20 9
5 10



Naz^isko rosliny Miejscowoso "sr
kwitnie-

dojrze-

i'i!'''iii

Gemeine Erbse

Czernichdw n 4 ! 29 5
0zyd6w 12 4 !

20 5
28 6

8 7

14. Grusza
Pyrus communis
Gemeine Birne

Jacmierz
Ozyddw

li 4 2 5
22 4 10 5

I 8

12 8

1 10

27 10

20 10

15. Iwa
Salix caprea
Sahlweide

Jacmierz
0iyd6w

8 4 —
26 4 8 5 r =

16. J*blon
Pyrus Malus
Gemeiner Apfel

Czernich6w

0zyd6w
3 5

7 5 25 8

14 5 24 8
6 5 14 8 rl

17. Jarzab po-
spolity

Morbus aucuparia
Gemeine Eberescbe

Czemichdw
Jacmierz
Ozydow iil

»6 5
i 4 5

25 8

45
16 10

18. Jaskier ziarno-

;

Ranunculus

|

Ficaria

Czernichdw — 10 4

Jacmierz ,
—

i
26 4

Ozyd6w 3o 3 .6 5

-

z E

19. lasmin
Philadelphia
coronarius

| j

Czernichdw 20 4 16
Oiyd6w ! 22 4 |

16 :
i5 10
ao 10

20. Jesion

Gemeine Eache
Oiyddw 1 5

6 5
•6 5
26 4

H, 10 10



Nazwisko rosliny Miejscowosc "Sr nie

dojrze-

nie lisci:

21. Jeczmieri jary
Hordeum vulg.

Sommergerste

Czernich6w
Jacmierz
Ozydtfw

2 5 6 6 16 7

_

22. Kalina
Viburnum Opulus
Gem. Schneeball-

Czernich6w

0zyd6w is!

_
'['

1 23. Kasztan dziki

Hippocastanum

Czernichdw
Jacmierz
Ozyd6w

28 4

10 5

iff

i5 9 1 8 10
18 9 17 10
18 9 12 10

24. Klon zwyczajny
Acer platanoides
Spilzbliitteriger

Czetnich6w
Oiyddw

19 4

28 4 25 4
- 7 10
- 5 10

25. Kminek
Carum Carvi

Gemeiner Kiimmel

Czernich6w
Ozyddw 1 ,o-6 v,\--

SSL "^
1

_
i

85
1 4

1 i5 5

1

=
\

=

Convallaria

Maiglbckchen

Czernich6w
0zyd6w

„_.
i5 5

1

28. Len siewny

Gemeiner Lein

1

Jacmierz
Ozyd6w

24 5

20 5
23 6

' =



Uo+ ;„ i,m;* in.
dojrze- „„„j„

Nazwisko roil.ny
j

MiejscowoSc
|

1,B^e "
i

kw^e
'\ wwtte Lg^g,

'20. Leszezyna
Con,llus,wethma
Gemeine Haselnuss

Czernichdw 8 4 - i5 9
Jacmierz 18 4 8 3 23 8
Ozyd6w 1 io 4 i5 3 14 9

. 10

21 10

30 Lipadrobnolistna
7V/irt jxtrvifolia

KleinblStterige
Czernich6w
Oiyddw ?iU - -»

81. Malinn
Rub tin Mai' us
Gem. Himb.-ere

C/.tMnit'h6w 1 4
Ozydrtw 14 4

25 5
22 5

26 6

27 10

82 Marcbew po-

apt.lita

Daucus Carota
Gemeine Mohrriibe

C/.ernich6w
Oiyd6w

6 5 -
294 = I

33. Modrzew
Ptmw Zare'o;

Czernichdw 18 4 24 4 - -
Jacmierz 19 4 — — —

1

34. Morwa biala
Morns alba

Weise Mauli.eere

Czemichdw
0zyd6w .9 5

28 5 24 6

4 7
29 10

35. Narcyz
Narcissus politico,

Rothrsndige
Narciuse

Czemichdw
0zyd6w

28 2
28 3

26 4
28 4 z 1

-4Zm«? glutinosa
Gemeine Erie

Jacmierz
Oiyddw i5 4

9 4 a5 10 ,_n



1

Nazwisko roSliny Miejscowosc
listuie-

nie
owocu .Tfcj

37. Orzech wloski
Iuglans regia

i

Gemdne Wallnuss

Czernichdw
Jacmierz
Ozyddw

,5 12 5
1 5 25 5

12 5 si »|

1'

38

Sr*
j

officinalis

Czernichdw
j

- n 4
Jacmierz -

j 9 4 z

officinalis

1
1 !

Czemuh6\v 1 20 4 . i3 5 -
Jadmierz 26 4 29 5 —
Otydow 4 4 24 5

Ribes rubrum Czernich6w
j i 4 i 21 4 27 6

Jacmierz | 4 27 4 ,
28 G

Ozyddw
| ,6 4 26 4 28 6 1 ,;;

t
41. Poziomka

!

jartalna

iragaria vesca
Wilde Erdbeere

Czernirhdw
Ozyd6w

16 3

20 3

1

,it\ ,!S
-

i!

j

42. Przyhiszczak
i

troianek
! Hepatica triloba

iJieila; pi^cs l.e-

|
berkrant

Czurniehdw
Uzydow

8
_
4

;;i =

A

™BB1S™ Oiycl6w i5 9 1

Rosa canma Jacmierz
0iyd6w

3i 3
17 4
21 4

3o 5

z 28 10
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Nazwiako rosliny Miejscowosc "S?
kwitnie-

dojrze-

nT'iii;

45. Krtza ogrodowa
Rosa centifolia

Gaitenrose

CzorDich6w 3 4 i 6
Jacmierz 24 4 5 6
Jijd6w

J

3*4 ' n 6

z
29 10

46. te-
Prttnws domestica
Gemeine Pflaume

Czernichdw 26 4

Ozyddw 27 4

3o 4
10 5 i 7

~9
2 3 10

47. Tarn in a.

Prunus spinosa
Scblebenpflaume

Czerniehdw

Oiyddw .8 4

22 4

8 5

4 5
20-

9 i5 10

Populus niqra
Schwarze Pa'ppol

1

'oiydrtw 10 4 -
|

2

-

1 1

22 10

Prunus avium
Susse Kirsche

Czernich6w i5 4 27 4 216
Jacmierz 26 4 29 4 2 5 6

Ozydrtw 20 4 29 4 6 6

29 10

8 10

50. Wierzba
mi*d,h>li.rna

SW,.,- ami/.ftla/i/Ki

Mandelbhittri^e
VVeide

Cxeroirbdw
J :,coiierz

8 4

1

-
i

6 4 25 5
29 10

8 11

Pruniw Cerastw
Ciernicbdw 20 4
J.u-n.inz .0 4

Ozydow 2 » 4

7 5 3o 6

1 5 8 7

29 10

'S™' sST '1 lis il

_

58. £vt„ ozime
ISecale. cereale

\\
hibernum

Winterrogen

Czerniohdw
J* cm. era

Ozyddw
2(

-
3

3i 5

20 7

17 7



2. Rosliny uwazane tylko w poszczegdlnych

Bez koralowy k. 9 V, d. 29 VI. — Bluszcz 1. 7 V. — Borowka
czernica 1. 25 IV, k. 10 V, d. 25 VI — Buk 1. 28 IV,

k. 7 V, d. 12 IX.

Centaurea argentea 1. 3 III, k. 15 V. — Chrzan 1. 7 IV, k. 17 V. —
Cidonia japonica 1. 8 IV.

Dereri Swidwa 1. 3 IV, k. 1 VI, o. 8 X. — Dzikie wino 1. 21 IV
k. 28 VI, d. 28 IX. — Dyclitra spectabilis 1. 16 III, k. 28 IV.

Gladiolus Gandavensis 1. 8 V, k. 1 VIII. o. 15 X. — Grab
1. 16 IV, k. 1 V. — Gr^dziel zolty k. 29 VI.

Hiacynty (przechowane w gruncie) 1. 15 III, k. 10 IV. — Hae-
'

meroeallis fulva 1. 5 III, k. 25 VI.

Jalowiec 1. 30 IV. k. 8 V. — Jawor 1. IV k. 9 V, o. 8 X. —
Jodla 1. 5 V. — Iris germanica 1. 8 III, k. 25 V.

Krokusy (przechowane w gruncie) 1. 11 III. k. 1 IV.

Laburnum vulgare 1. 2 IV. k. 9 V. — Lilium Martagon 1. 22 IV,
k. 2 VI. Lilhtm 'r,n»hrn,imn,m 1. 17 IV. — Lipa wiel-

kolistna 1. 30 IV, k. 11 VI. — Lubin niebieski trwaly

1. 15 III. k. 24 V.

Naparstniea wielokwiatowa k. 2 VI.
( )sika k. 23 VI.

Paprod 1. 15 IV. — Pierwiosnka wieksza 1. 8 III, k. 25 IV. —
Podbiat pospolity 1. 1 IV, k. 8 IV, d. 30 IV. — Phlox pom-
culata 1. 6 IV. — Polygonum 1. 2 IV.

lihctnu unduUduw 1. 1 III, k. 8 V. — Ribes aureum 1. 13 III,

k. 21 IV.

Sosna 1. 18 V, k. 27 V. — Swierk 1. 27 IV, k. 10 V. — Spi-

raea sorbifolia 1. 9 III. k. 11 VI, d. 6 X. — Spiraea primi-

folia 1. 21 III, k. 6 V, d. 6 X. — Szczypiorek 1.8 IV. —
Szparag 1. 25 V, k. 10 VI.

Trzmielina 1. 2 IV. k. 16 V. — Tulipany (przezimowane w grun-

cie) 1. 13 III, k. 27 IV.

Wawrzynek fwilcze Ivko) 1. 25 III, k. 17 III. — Wici.-kranv

1. 21 IV, k. 7 V. — Weigdia versicolor 1. 18 IV, k. 27 V,

o. 29 X — Wrzos pospolity 1. 12 V.

Zawilec gajowy k. 9 IV. — Zywokost lekarski k. 9 VI.

P) vv Ozydowie.

Dab s/.vpulkowy 1. 10 V, k. 10 VI, o. 25 X.

') Gtoska I znaczv listi . uvvoca, o spa-
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Iris qcrnianicu k. 20 V.
Koniczyna tqkowa 1. 10 V, k. 25 V. — Kukurudza 1. 21 V, d. 10 IX.
Lmroj/nn vernum 1. 6 III, k. 10 III.

Owies 1. 10 IV.
Winograd winorodny 1. 2 V, k. 6 VII, d. 14 IX.

II. Spostrzezenia pojawow w swiecie zwierzecym.

imych miejsc

swiecie roslin

^zymata komisya fizyograficzna z tych

chze osob co i spostrzezenia pojawow

W tablicach nastypujqcych pierwsza liczba

druga miesia.c pojawu w nagtowku wymienioneg

Pojawy wsp61nie uwazane.

i

—

Nazwisko ptaka Miejscowosc ,£&. Czas odlotu

1. Bocian bialy Czernichrtw 20 3

Ciconia alba Jacoiierz 1 a3 3
Weiss.-r Rtorch U*yd6w 18 3

26 8
1 9

24 8

2. Czajka
Vanellus cristatus

Kiebitz
OzydOw

17 3
1 3 8 10

Amef
*??gHWH Jacmierz

Oiydow
25 3 10 11



Nazwisko ptaka Miejseowosc
Czas

przylotu

|!Csod.otu

-1. .Ta^kalka dymdwka
Fadmiers 8 4 i5 9

Hirundo rustica
\ ni_

ri(
.w , fi a _

Rauchschwalbe
OzydOw .6 4

! iav!!^^f °~/!£!! Czernichdw i3 4
Jill lllh/n Hi-' 'It'll

I , i ,„ , A

Hausschwalbe
Jacmierz g 4

1

20 9

An.ser ferus Jacmierz
Wildente Oiyddw

!

7 3 3o 9

9 3

7. Kukulka
Cuculus canorus

Kucknck

Czernichdw

Ozyd6w

2* 4

26 4

8. Pliszki biahi

Motacilla alba
Weisse Bachstelze

Czernichrtw
Jacmierz
Ozyddvv

... 1

16 8 2 10

9 f,"S«",zik
:

c
r,

ni ch,w

Kleiner Weidenzeiaig
Jacmierz

2 3 —
24 3 -

,a8™k
!

o-flS'
Feldlerche

Uz>dOw a

i. 10

11. WUjf«
Oriolu* 'olbula

HiyUw Its I



:

: *3M" «*—

•

c^|r

Vespertilio mu-

Gera. Fledermaus

Jacmiera
Ozyddw

Si

1 Lacerta aqilis

\

Eidechse

CzercirhAw

12 4

• 3. 2ab« jadttwka Czernichdw
Jacmierz
Ozyddw

9 4

Jadmierz
Ozyd<3w

Cztrwf/.yk

Sonnenwendkafer



Nazwisko owadu MiejscowoSc
Czas pierw-

pojawu

4. Pisikonik
zielony

Locusta Czernich6w
viridistima Jacmierz
Griine Baum-
Heuschrecke 1

2 6

5. Paz krdlowy
Papilio Machaon Czernicbdw

Jacmierz
10 5

H. Rusalka Pawik
Vanessa Jo

Czernich6w
J»<5mierz

0zyd6w
:5 8

9 4

7. Swierszcz polny
Gryllus campe-

Feldgrille

Czernich6w 19 5
j

Jacmierz 39 4

8. Trzmiel
Bombus terrestris

Erdhuminel

Czemichdw
Jacmierz
0zyd6w

4 5
6 4
8 4

9-

YaXr
Cicindela

Griiner Sandlaufer

Czernichdw 4 5



2. Pojawy uwazane tylko w poszczeg61nych miejscowosciach.

a) w Czernichowie.

Ptaki: Jemiolucha przylot 17 III

Plazv: Ropucha pierwszy pojaw 8 IV
Owady: Admiral „ „ 3 IV

Apollo „ „ 22 IV
Cytrvnek „ „ 15 III

Fuchs „ „ 15 III

Lampvris noctiluca ... „ „ 27 IV
Libellula depressa .... - „ 12 V
Podrzut „ „ 10 V
Pszczola „ 13 III

Rozanecznik „ „ 22 IV
Rvjkowiec zloty „ „ 23 IV
Rusalka Wierzbowiec ... „ „ 11 IV

Ptaki: Derkacz chrusciel. . przylot 9 V odlot 21 IX
Pokrzywka stowik . „ 10 IV „ 16 VIII

Przepiorka .... „ 30 IV
Owady: Rusalka Zalobnik .... pierwszy pojaw 21 IV

Ptaki: Bekas slonka pierwszy poja^v

Dudek „ „



Spis przedmiotow.

Wypadki spostrzezeri metereologicznych dokonanych w Galicyi w roku
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Cieplota powietrza w stopniach Celsiusza

&redni kierunek vviatru 72!

1(18!

Hose opadu w milimetrach

.

L92
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210'
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MATERYALY
do fauny kr^gowcow w Galicyi.

Zwierzeta kr^gowe okolic Rytra.

Napisat

Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

Miejscowosc Rytro polozona jest w powiecie nowo sa.deckim.

nad Popradem. przy linii kolei wiodacej ze Sacza do Ortowa.
Wa.zka. doling Popradu wzniesiona, w tern miejscu przeszlo na
400 m. ponad poziom morza otaczaja. z obu stron gory, docho-
dzace w najwyzszym swym szczycie Radziejowej do 1268 m.
wysokosci. Wierzcholki i stoki gov pokryte sa. lasami, ktore

poblizu Popradu w nizszych czeSciach sa, znacznie przetrze-

tknietc jeszcze, gdzie z trudem tylko mozna si§ przedzierac

wsrod zwalow olbrzymich pni povvalonych przez czas i wichry.
Tarn, gdzie reka ludzka nie przyr/.vnii.i si. jeszcze do zmiany
charakteru roslinnosci, wyst^puja. jodla i buk obok siebie. a po-

srod nich mozna cz§sto napotkao odwieczne osobniki o pieciu

metrach obwodu. Na wyzszych szczytach dopiero wyst§puje
swierk. Lasy swierkowe spotyka si§ tez licznie w dole, sa. one
jednak tutaj juz sztucznie posadzone. Posrod lasow rozrzucone
liczne polany pokryte sa, nadzwyczaj bujna, roslinnosci^. Mnostvvo

potokow splywa po zboczu gor do Popradu. a kamieniste ich loza

zarasta w dole bujnie sadziec (Eupolori'um cannabinum) zwany
przez lud tej okolicy sojeem. i milosna (Adenostyles albifrons).

Liscie tego ostatniego dochodza. niekiedy do 70 cm. srednicy
i naksztalt parasol i vvysterezaja. z wody.

Bawiac przez miesiace letnie ubieglego i biezacego roku
w tej okolicy, zwracalem szczegolniejsza, uwage, na zwierz§ta

kr^gowe, jakie si^ tutu j
sputykaja. Obserwacye nioje pod tym



wzgledem uzupelnilem licznemi spostrzezeniami poczynionemi
przez przeciqg lat kilkunastu w tej okolicy przez zamieszkalego

tutaj zoologa P. Fryderyka Schillego, ktory mi ich z najwieksza.

gotowoscia. udzielil. Za to na tern miejscu niechaj mi bedzie

wolno wyrazic mu serdeczne podziekowanie. Zwierzeta, ktorych
sam nie mialem sposobnosci zywych obserwowac, podane mi
tylko przez P. Schillego, oznaczone s% litera, S.

Mammalia.
Cliiroptera.

Rhinolophus hipposideros Bias. Podkowiec mniejszy. Jeden egzem-
plarz zostal schwytany w pazdzierniku 1902. r. przez P.

Leonie. Schille w Rytrze.

Vesperugo discolor Keys, et Bias. Nietoperz dwubarwiak. Bardzo
pospolity w tutejszej okolicy. Za dnia przebywa ukryty

w spruchnialych drzewach. w poblizu mieszkari ludzkich.

Oswaja sie. bardzo latwo i w niewoli trzyma sie. dtugo,

gdy go si§ karmi muchami. mi§sa bowiem surowego nie

chce jesc.

V. serotinus Keys, et Bias. Nietoperz tni.^nv. Etaadszy od poprze-

dzaja.cego.

Vespertilio muriiuis S<ln-.l.. Nietoperz myszatek. Najpospolitszy ze

wszystkieh w poblizu mieszkari. Zlowiony nie dal sie. oswoic

i nie chcial brae pokarmu.

Insectivora.

Talpa europaea L. Kret. Spotyka sie. jeszcze w wysokoSci 1000
metr6w.

Crossopus fodiens Pall, Slepuszonka wodna. Bardzo cz§sta po lasach

w poblizu potokow.
Sorex pygmaeus L. Slepuszonka karzelka. Rzadki ten gatunek

schwytalem w dwoch egzemplarzaeh w lesie npodal p.itoku.

S. vulgaris L. Slepuszonka aksamitna. Gatunek ten trafia si§

najcze^ciej.

Crocidura araneus Schreb. Slepuszonka zwyczajna. Spotyka sie.

i±. Dosyc rzadki.

Carnivora.



nych mi przez P. Fr. Schillego, od r. 1888. ubito ogdleo)

w tej okolicy 14 rysi, a mianowicie: II. 1888 1 szt., I. 1889
1 sz't., II. 1889 1 szt., XL 1891 1 szt, I. 1893 4 szt.. IV.

1895 1 szt., IV. 1897 1 szt.. VI. 1897 1 szt, 27. I. 1900
1 szt., 22. VII. 1902 1 szt. Wi^ksza cz^sc tych rysi zostala

schwytana. w zelaza. Post§puje si§ przytem w ten sposob.

ze jezeli sig w lesie znajdzie sarn§ ubita. swiezo przez rvsia.

obstawia si§ ja, dokola trzema lub czterema zelazami! do

ktorych na taricuchu metrowej dlugosci uczepione sa. zela-

zne kotwice. Rys, powracaja_cy z reguly do zabitej sarny.

chwyta sie. za noge. w zelazo i unosi je z soba, o kilka-

dziesiqt krokow, dopoki zelazna kotwica nie zapla_cze sie.

w krzaki. Raz jeden tylko rys zlapany odgryzl nog§ i do-

piero w kilka dni w poblizkiej wsi zabity zostal. gdy sie.

Canis vulpes L. Lis. Bardzo pospolity.

C. lupus L. Wilk. Zachodzi niekiedy zima..

Meles taxus L. Borsuk. Nieliczny.

Mustela martes Briss. Kuna lefak I >usyc rzadka.
M. foina Briss. Kuna domowa. Rownie niecz^sta jak poprzednia.

Foetorius putoriu* L. Tchdrs. Wystejmje nie bardzo licznie.

F. vulgaris Briss. Lasica laska. Wszedzie pospolita.

F. erminea L. Lasica gronostaj. Dosyc cz^sta.

F. lutreola Keys, et Bias. Norka. Przebywa nielicznie nad wiek-
szymi potokami gorskimi. S.

Lutra rulgnris Erxl. Wydra. Miejscami dose" liczna nad Popradem.

Glires.

Sciurus vulgaris L. Wiewiorka. W tutejszych gorskich lasach

nader liczna. Wysteipuje glownie w odmianie ciemno za-

barwionej. Najpospolitsze sa. szare i prawie czarne, naj-

rzadsze czerwone.
Myoxus glis L. Popielica. Jest pospolita po tutejszych bukowych

lasach, lecz z powodu nocnego trybu zycia trudnq do do-

stania. Przez ci^g mego pobytu w Rytrze dostalem zaledwie

cztery sztuki.

Mtuoardintu avellanarius Wagn. Koszatka orzesznica. Nie czgsta.

Mus decumanus Pall. Szczur wedrowny. Dosy6 pospolity po

domach.
M. musculus L. Mysz domowa. W domach i po polach, w po-

blizu wsi.

agrarius Pall. Mysz polna. Niezbyt liczna pc

minutns Pall. Nalezy do zwierz^t rzadszych.



M. sylvaticus L. Mysz wytokowa. Pospolita w poblizu mieszkari.

Arvicola glareolus Wagn. W wielkiej ilosci zamieszkuje lasy. Sa-

mica na raz mbwa 4— 5 mlodych. Oswaja sie. nadzwyczaj
latwo tak. ze schwytany cz§sto od razu bierze z reki po-

zywienie. Stare samce sa. nadzwyczaj zle. a trzymane razem
zagryzaja, sie. na smierc.

A. arvalis Selys. Polnik zwyczajny. Po polaeli niezbyt liczny.

A. amphibius L. Polnik ziemnowodny. Nad lesnymi potokami
dosyc cz§sty.

Lepus timidus L. Zaja.c szarak. Nie jest bardzo licznym w tej

Artiodactyla.

C. elaphus L. Jeleii. Eaz tylko przed kilkn laty ubity zostat

jeden okaz. prawdopodobnie pochodz^cy z jakiegos zwie-

Sus scrofa L. Dzik. Sporemi stadkami przebyvva w tutejszych

lasacb, zywi^c si§ glownie owocem buezvnv. Cm z'unr tez

bywa dosyc licznie na polowaniach ubijany." Od roku 1888.

ubiio dzikow sztuk 82.

Aves.
Rapaces.
Vulturinae.

Gyps fulvus Briss. Sep plowy. Jeden okaz tego gatnnku zabito

przed dwoma laty w miesiacu wrzesniu okolo Tymbarku. S.

Aquila nobilis Pall. Orzel przedni. W lipcu biezacego roku schwy-
tano jeden egzemplarz w zelaza, zastawione przy sarnie,

jaka, poprzedniego dnia ubil. W ostatnich latach zlapano

rowniez jednego w zelaza. jednego zas zastr/dono.
A. narvia Briss. Orlik. Trafia sir dosyc czesto w tej okolicy. S.

Haliaetos albu-Uh, <;,•<>,/. 1 ii-1 i k K..f.
•"

4 :. .t k. iwii -i- nail Dunajcem

Buieoninae.

Buteo vulgaris Bechst. Myszolow. Pospolity dosyc.

Milvinae.

Milvus niyer Tacz. Kania czarna. Przez kilka lat miala si§ gnie-

zdzic nad Popradem. S.



Asturinae.

Astur palumbarius Bechst. Jastrzah. Pospolity w lasach.

Ace
)
piter m'sus Pall. Krogulec. Zalatuje cz§sto za ptaszkami

Striginae.

Syrnium uralense Pall. Sowa uralska. Dosyc czesta w lasach.

S. aluco Bp. Puszczyk. Pospolity. S.

Ulula dasypus Bechst. Sowa wJochatka. Po lasach. S.

Athene noctua Bp. Sowka. W lasach. S.

Olaucidium passerinum Bp. Soweczka. Nieczesta. S.

Otus deminuta Pall. Sowa uszara. \Y lasach. S.

Sihb. Puchacz. Ma sie. gniezdzic kolo Muszvny.

n roku widzialmi ni'ludv .-kaz puchacza w
iazda k.,1.. Jaworek Da poludnie od Rvtra.

Caprimulginae.

' '''tpriovilgus enropaeus L. Lelek. Dusyc

Coraciadae.

Coracias qarruln L. Kraska. Niezhyt li

Alcedo ispida L. Zimorodek. Nad Pbprade

niezbyt czeaty. S.

Upupinae.

Upupa epops L. Dudek. Dosy( : rzadki. S,

Sittinae.

Sitla caesia L. Kowalik. Pospolity w las,

Certhiinae.

Gerihia familiaris L. Pelzacz. Nieliczny. !

Troglodytidae.

Troglodytes parvulus Koch. Strzvzvk. Doi



Ginclus aquaticus Bechst. Pluszcz. Latem przebywa pararai na

brzegach potokow wiekszyck, jesienia. schodzi nad Poprad.

Hypolais famili-in's Tux. / i-iniac/.. Pospolity pu ogrodach.

Regulus cristatus Koch. Mysikrolik. Dosyc rzadki.

Gurruca cinerea Briss. Pokrzewka cierniowka. Niezbyt liczna.

I atrioaptlla Briss. Pokrzewka czarnolbista. Dosyc rzadka.

Ruticilla phoenicurus Keys, et Bias. Pleszka. Bardzo pospolita.

B. tithys Bechst. Kopciuszek. Nie tak cz§sty jak poprzedni.

Gyanecula leucocyana Brehm. Podrozniczek. Jedyny okaz tego

rzadkiego ptaszka znaleziono zabity o drut telegraficzny. S.

Philomela philomela Keys, et Bias. Slowik szary. Bardzo nie-

liczny. S.

Erythacus rubecula Keys, et Bias. Rudzik. Jest jednym z naj-

cz§stszych ptaszkow w tutejszych lasach.

Saxicola oenanthe Bechst. Bialorzytka. Pospolita po nagich kamie-

nistych zboczach gor.

Pratincola rubetra Koch. Pokla.skwa. Pospolita po brzegach pol.

Turdidae.

Turdus viscivorus L. Paszkot. Pospolity.

T. pilaris L. Kwiczol. Pospolity.

T. musicus L. Drozd. Dosyd cz^sty.

T. torquatus L. Drozd obrozny. Niezbyt cz§sty. S.

1. merula L. Kos. Bardzo pospolity.

Parlnae.

Parus major L. Bogatka. Pospolita.

P. ater L. Sosnowka. Dosyc cz§sta.

P. palustris L. Sikora uboga. Gatunek ten jest w tej okolicy

najpospolitszym z posrod sikor.

P. coeruleus L. Sikora modra. Pospolita.

Mecistura caudata Bp. Raniuszek. Jesienia, z lasow przenosi sie.

do ogrod6\v w licznych stadkach. Pospolita.

Bombycilla garrula Naum. Jemioluszka. Zalatuje rzadko posrc

Laniinae.

Lanius excubitor Srokosz. Nie czesty.

L. collurio L. Gasiorek. Bardzo pospolity.



Oriolinae.

riolus galbuln L. Wilga. Rzadka. S.

Budytes flava Keys, et Bias. Pliszka zolta. Pospolit

Motacilla alba L. Pliszka siwa. Bardzo pospolita.

nsis L. Skowronek. Pospolity.

Sm. Lerka. Dosyc cz^sta po lasach. S.

Galerita cristata Boie. Dzierlatka. W Rytrze jej niema, trafia si§

dopiero pod Sa,czem.

Sturninae.

Sturnus varius Mey. et Wolf. Rzadki na przelotach.

Corvinae.

Corvus corax L. Kruk. Nieliczny jak i wszedzie.

C. comix L. Wrona. W ogromnej iloici camieszkuje t§ okolic§.

co z pewno^ci^ przyczynia si$ nie malo do mal.j il. -•;

ptakow spiewaj^cych.
C. frogilegus L. Gawron. Tylko przylotny, w poblizu si^ nie

Monedula europaea Tacz. Kawka. Gniezdzi si§ licznie w Starym
Sa.czu, skad stadami w te okolice zalatuje.

Pica caudata Key. Sroka. Nie bardzo liczna.

Nucifraga cnryocatactes Tyz. Orzechowka. W tutejszych lasach

bardzo pospolita. W lecie trzyma si^ wyzszyeh okolic

zwykle ponad 800 m. Jesienia. zniza sie. i przebywa licznie

po zrebach, gdzie zbiera orzechy laskowe. Orzechowka na-

lezy do pospolitych ptakow lasow karpackich, lecz mimoto

nie bylo dotad wiadomem. czy gniezdzi si§ tamze. Przema-

wialy za tern mlode jeszcze niezupelnie wypierzone okazv

orzechowek, jakie byly niejednokrotnie ubijane w Karpa-

tach. a w ro'ku ubieglym udalo sie. P. Fr. Schillemu w Ry-
trze dostac i»kaz mtod'v. jeszcze nie wypierzony. gniazda

jednak i jaj nie udalo sie. nikomu odnalezc. pomimo /.<• taki

zapalony i biegly ornitolog. jakim byl sp. K. Wod/.ieki.

usilnie sie. o to staral. Wogole sposob gniezdzenia sie. orze-

chowek do tej pory nie zostal dokladnie przez ornitologow

poznany. a przyczyny tego szukac nalezy we wczesnej

porze gniezdzenia sie. tego ptaka. kiedy w gorach na tej

wysokosci lezq, obfite sniegi uniemozliwiajace poszukiwania.

Dopiero si.'.dniego kwietnia biezacego roku udalo sie zna-



nemu zoologowi P. Fryderykowi Schillemu z Rytra kolo

Starego Sa,cza odkryr gniazdu or/.cclniwki wraz zjajami 1
).

Znajdowalo si§ ono w lesie w Mlodowie pod Rytrem na
polnocnym stoku gory w wysokosci przeszlo 600 raetr.

Jodla, na ktorej bylo uslane. st<>i ptv.y saincj drodze. ktora

w tern miejscu las przecina. Miejscowosc ta jest dosyc przez

ludzi ucz^szczana,. gdyz o 300 metrow jest juz najblizszy

(loin. Niedalcko /.as dr/.eua znajdujc sir koryto do pojenia

bydla. Gniazdo miescilo sit- w wysokosci 6 in. ponad zie-

mia, na galeziach tuz przy pniu. I'niiizej podaje. krotki opis

gniazda i jaj podlug okazow. jakie od P. Fr. Sehillego otrzy-

malem. Ksztatt irniazda niciv-'iilarnv z powodu, ze przyty-

kalo jedna, strona do pnia jodly. Mvilnica calkowita gniazda

u seianach prawie on >st< aiadle usrau ion ycli i dnie plaskiom.

jaja dtugie na 34—35 mm,
in eliprvcznegn. dwa drugie

,/,,n,. Waga jaja po wy-
a. Tl«) jaj blado niebiesko

;aju plamkami. to jest blado

. drugie mniejsze. nierowno-

ozsiane. wyst§puja ggsViej

okola niego rodzaj obra,czki

i nierowna. W jajach znaj-

arodki na 12 mm. dlugie.

iiMilzwvrzaj twardo.

Emberizinae.

Trznadel. Pospoli

w MuMom Komisyi



Fringillinae.

Coccothraustes vulgaris Briss. Grabolusk. Nierzadki.

Fringilla coelebs L. Zieba. Niezbyt liczna.

< 'hlnmspiza </</<>>/.< Bp. Dzwoniec. Jeden z najpospolitszyeh pta-

kow tej okolicy.

Linota cannabina Bp. Makol%gwa. Pospolita.

Chryzomitris spinus Bp. Czyz. Bardzo liczny.

Carduelis elegans Steph. Szczygiel. Pospolity.

Dryospiza serinus Key. et Bias. Kulczyk. Dosyc cz§sty. S.

Loxiinae.

Loxin curvirostra L. Krzyzodziob. Niezbyt liczny po lasach. S.

Pyrrhula coccinea Selys. Gil potnocny. S.

Plocepasserinae.

Passer domesticus L. Wrobel. Niezbyt liczny.

Vlazurek. Nieliczny jak popr;

Guculus canorus L. Knkulka. Dosyd czesta.

Dryocopus martins Boie. D/irciu] <v.,irnv. .lost najpospolitszym

gatunkiem dzi^ciola tej okolicy.

Picus maior L. Dzi^ciol. Dosyc cz^sty.

P. leuconotus Bech. Dzieciol bialogrzbietny. Dosyc" cze^sty. S.

Apternus tridactylus Swains. Dzi§ciol trdjpalczasty. Przebywa
glownie po wyzszych Bzczytach.

Gecinus viridis Boie. Dzieciol zielonv. Dosyc rzadki. S.

O. canus Boie. Dzieciol zielonosiwy. Nie cz^sty. S.

Junx torquilla L. Kretoglow. Nie cz^sty.

Gyratores.

Columba palumbus L. Grzywacz. Nie liczny.

0. oenas Briss. Siniak. Nie liczny.

Turtur aurita Bp. Turkawka.

Rasores.

Tetrao urogalius L. Gluszec. Zamieszktijr. chociaz niezbyt licznie,

tutejsze lasy powyzej 1000 metrow.
Bonasia betulina Briss. 'jarzabek. Bardzo pospolity w tutejszych

lasach.

Perdix ctnerea Briss. Kuropatwa. Nieabyt liczna po polach.

Cortumix dactylisonans Mew IVzt-pi.'rka. Niezbyt liczna.



Grallatores.

Hiaticula minor Tacz. Siewka rzeczna. Bardzo pospolita po brze-

gach Popradu.

Vanellus cristatus Meyer. Czajka. Dosyc rzadka nad Popradem.

Scolopax rusticola L. Slomka. W lasach dosyc' czejsta. S.

Gallinago scolopacina Bp. Kszyk. Bardzo rzadki.

Ciconia alba L. Bocian. Rzadki i nigdzie w poblizu sie. nie

gniezdzi.

Ardea cinerea L. Czapla siwa. Trafia sie. rzadko nad Popradem.

L. Czapla purpurowa. Raz jeden ubita tylko. S.

Bechst. Chrosciel. Pospolity po polach i polanach.

Ortygometra porzana Keys, et Bias. Kurka wodna. Jedyne dwa
okazy ubito na przelocie w Barcicach, w paidsriernikn

1902. r.

Fulicinae.

( in/'/,/ ii la chloropus Lath. Rzadka S.

Natatores.

Larus canus L. Mewa pospolita. Jeden egzemplarz ubity nad Po-

pradem przez P. Fr. iSchillegn.

Chroicocephalns r'liWmiuhis linu-li. Sinirs/.ka. K.-ml/n liczna wpierw-
szej polowie lata nad Popradei

eyer. G§s g§gawa. Na przelotach sie. trafia.

Anas bosckas L. Krzyzowka.
A. querquedula L. Cyranka.
Mareca penelope Steph. ^wistun. Wszystkie te trzy gatunki kaczek

bywaja, strzelane na Popradzie w czasie przelotow.

Glangula glaucion Keys, et Bias. Gogol. Jedyny okaz zabity

w grudniu 1902 pod Saczem.

Merginae.

Mrrf/iis mPHjanser L. N'un^s. R/.adkn zalatuje na Poprad.

Reptilia.

Sauria.

Lacerta agilis Wolf. Jaszczurka zwinka. Pospolita po slonecznych

zboczach gor.

L. vivipara Jacq. Jaszczurka szafranka. Nad potokami.
Anguis fragilis L. Padalec. Niezbyt liczny po polanach gorskich.



Ophidia,

Pelias berus Merr. Zmija. Bardzo pospolita.

P. berus var. prester L. Nie tak liczna. jak zwyczajna. trzyma
sie. miejsc wilgotnych.

Tropidonoius natrix Boie. Zaskroniec. Bardzo pospolity w calej

okolicy.

Goronella austriaca Laur. Gniewosz. Niezbyt liczny po suchych
slonecznych polanach.

Amphibia.

Anura.

Rana esculenta L. Zaba jadalna. Pospolita.

R. fusca Rosel. Zaba trawna. Pospolita.

Bombinator igneus Rosel. Brzdek. Bardzo pospolity.

Bufo cinereus Schn. Ropucha nereczkowka. Niezbyt liczna po

B. variabilis Pall. Bardzo pospolita.

Hyla arborea. L. Rzekotka. Nie cz§sta.

Urodela.

Salaraandrina.

8alamondra maculosa Laur. Salamandra. Bardzo pospolita po

lasach pod kamieniami i pod kora, pniakow.
Triton cristatus Laur. Traszka. Pospolita po rowach.

Pisces.

Acanthopteri.

Cottus gobio L. Glowacz. Bardzo liczny w potokach i Popradzie.

Anacanthini.

Lota vulgaris Cuv. W Popradzie. S.

Physostonii.

Cyprinidae.

^ dlugo^ci.

rutilus L. Plotka. Pospolita w Popradzie.

Squalius eepkalus L. Jelec. Pospolity w Popradzie.



Phoxinus laevis Ag. Strzebla. Liczna w Popradzie i potokach.

Chondrosioma nasus Ag. Swinka. Gtowna ryba Popradu.

Rhodeus amarus Ag. Siekierka. Cz^sta w Popradzie.

Aspius rapax Ag. Boleri. Dosyc rzadki w Popradzie.

Alburnus lucidus Heck. Okleja. Pospolita w Popradzie.

Nemachilus barbatula L. Sliz. Liczny w potokach i Popradzie.

Saimonidae.

Salmo salar L. Losos. W ostatnich latach schwytano okolo 10

sztuk w Popradzie. Najwiekszy wazyl 9 kg.

S. fario L. Pstra.g. Bardzo liczny w potokach. rzadszy w Po-

Thymallus vulgaris Nilss. Lipien. Niezbyt liczny w Popradzie.

Anguilla vulgaris Flem. W§gorz. Dosyc cz§sty w Popradzie.



Sprawozd. Komisyi fizyograf. T.



Sprawozd. Komisyi fizyograf. T. XXXVII.

E. Niezabitowski.



Chrzqszcze nowe dla fauny galicyjskiej.

M. RYBINSK I

Od podania pierwszego wykazu uplynelo 6 lat. Przez ten
czas odbytem trzy wycieczki z polecenia Komisyi fizyograficznej

na Czarna, Hor§. Po drodze zatrzymalem sie. w Drohobyczu.
Boryslawiu, Skolem. Tuchli. Kolomyi i Kossowie. gdzie sporo
nnwvcli i_i<atunko\v dla na.-xt'j lawny wvkrvlcin. Xie zanit'dbv-

waleiu tez badan dalszych w oknlicy Krakowa.
W pierwszym spisie zostalo tez wiele gatunkdw nowyidi

pi'inijiirtyh. albowicm nit- bvlcin w stanie mego calego mate-
t'vahi wtcdy naleiycie opracowad. Obeenie uwazam za stosowne
ze zbiorow we wspwnmianvob oknlicach. a nadfn / Tatr. Zegi.e-

stowa, Ponic koto Rabki. Rytra kulo Sa_cza, Tarnowa, Zloezowa
i Tarnopola oglosic n- garunki. ktdiv dotyrbezas nie b\ Iv jeszezc

/• 'ralievi zn anr. azebv znajomosc naszej faunv koleopterologicznej

uzupetniac.

Carabidae.

rus rostratus L. v. pygmaew Chd. Tatrv Stawv Gasienicowe

30. VI., Dolina Bvstrej 23. VI.. Kondratowa 24. VI., 01-

czyska. Bocori 7. VIII. itd); Czarna Hora (Wojtul 15. VI..

Ardzeluza 27. VI.. 6. VII.. Zaroslak 30. VI., Porzyzewska
1. VII.. Dancerz 13. VII.); w lasach pod ktodami i ka-
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Nebria transsilvanica Germ. v. Ormayi Gnglb. Czarna Hora (Ki-

zie Ulohy 27. VI, Porzyzewska 15. VII, Howerla 29. VI.,

3. VII.)
;
pod kamieniami przy sniegu.

lJ,,srh,rius ntfieornix Putz. Kolomyja, nad Prutem 28. V.

Bembidion Redtenbncfieri Daniel. Czarna Hora (Gadzyna 14. i 26.

. VI, Maresz 21. VI. nad potokiem Bystrzyci); pod ka-

B. Stephensi Crotch. Czarna Hora (Krasny Luh. nad Czeremoszem
8. VI., Ardzeluza, nad Seretem 24. VI, 21. VII.); Tuchla,

nad Oporem 15. V.

B. humerale Sturm. Chelmek, na torfowisku; zebral 13. VII. p.

Al.u'/.vi'iski z Warszawy i mnie udzielit.

B. Schiippeli Dej. Czarna Hora (Ardzeluza. nad potokiem Ar-

dzeluza 18. VI.).

Trechus amplicollis Fairm. Tatry (Bystre. pod kamieniami 18.

VII.. Xieborak 7. VII.).

T. procerus Putz. Czarna Hora, Howerla, na wschodnim stoku

pod kamieniami 29. VI.

Lagarus submefallescens Chd. Tatry (Dulina Bystrej powyzej Ku-
znic, nad potokiem 23. VI.).

Pterustichvs unctulatiis Duf't. W Tatrach i na Czarnej Horze w la-

sach pod lisciem opadlem i pod kamieniami bardzo pospo-

lity; byl w dotvchczasowych wykazach jako P. subsinuotus

Dej. niewlasciwie oznaczimy.
Amara 8chimpert Wenck. Pod kamieniami i klodami w Tatrach

i na Czarnej Horze nie bardzo rzadka. Tatry (Dolina Ko-
scieliska 27. IV); Czarna Hora (Gadzyna 13. VI, Ardze-

luza 18. VI.. Kizia 19. VI., Maresz 25. VI., Wojtul 17. VI,
Krasny Luh 8. VI.). Zdaje si§. iz w Karpatach znacznie

jest rozprzestrzeniona, albowiem zbieralem i^ i w Tuchli
'20. V.

Acupalpus elec/ans Dej. v. ephippium Dej. Kutkowce kolo Tarnu-

pola 9. X.; z liscia wysiany.
A. sutumlis Dej. Debniki pod Kr'akowem; przy wezbraniu Wisly

Dytiscidae.

Hydroporus scalesianus Steph. Kutkowce kolo Tarnopola; z na-

niesionego Seretem 20. V. wysiany.
H. melanocephalm Gyll. Przegorzaly pod Krakowem, z bagie-

nek nad Wisla. 21. V. wylowiony. Czarna Hora (Gadzyna
15. VI), z bagienek nad Czeremoszem.

H. fuscipennis Schaum. Kutkowce kolo Tarnopola. z rowu z«-

bagnionego wylowiony 21. IV.



H. ferrugineus Steph. Worochta pod Czarna, Hora., w bagnistej

studzience 4. VI. wylowiony.

Hydrophilidae.

I'hlhjilcos fiisciprn ais Thorns. Tarnopol, w bagnach nad stawem
12. i 23. IV.

Ph. affinis Thunbg. Zagrobela obok Tarnopola, z bagienek nad
stawem 20. IV., Zwierzyniec kolo Krakowa 25. X. i De-
bniki 20. III., z bagien"kolo cegielni, oraz z naniesionego
Wisla. wylowiony tamze 8. VI.

Gercyon centrimaculatus Strm. Dgbniki pod Krakowem, 19. VII.
w odchodach bydlecych.

C. subsulcatus Rey. Zagrobela koto Tarnopola 24. IV. z nanie-
sionego Seretem.

Gryptopleurum crenatum Panz. Kutkowce kolo Tarnopola, 18. X.
z liscia opadlego wysiany, Drohobycz, 11. V. w odchodach
bydl§cych. Debniki pod Krakowem

7
21. VI. z naniesionego

Wisla. wysiany.
Helopkorus brevharsis Kuw. Czarna Hora (Gadzyna 14. VI., Ho-

werla 29. VI., 3. VII.), z pod liscia opadlego i z mierzwy
wysiany.

H. nanus Sturm. Debniki pod Krakowem. 15. III. w bagienkach
za folwarkiem, Boryslaw, nad Tysmienica., 12. V. wy-
lowiony.

H. laticollis Thorns. Debniki pod Krakowem. 8. VI. z naniesio-

nego Wisla. wysiany.
H. confrater Kuw. Czarna Hora (Gadzyna), w bagienkach 14.

i 15. VI.
H. Erichsoni Bach. Zabierzow pod Krakowem. w bagienku na

la.ce 2. VI.
H. viridicollis Steph. (obsciu-ns Muls.. nearipennis Thorns., aquati-

cus Er.) Tatry, (Zakopane, za starym kosciolem w bagienku

1. VI., Malol.oczniak, w bagienku za schroniskiem 12. VIII.);

Czarna Hora fKizie Ulohv. w bagienku wysoko polozonem

27. VI., Gadzyna, w kotle' 14. VI.).

NB. Podaje. ten gatunek jako nowy, zeby dawniejsze nie-

wlaSciwe oznaczenia usunqe.
Ockthebius exscidptus Germ. Tuchla, 18. V., pod kamieniami wtadd-

lesnego potoczku.
0. foveolatus Germ.. Zwierzyniec kolo Krakowa. w bagnach kolo

cegielni 29. III.. 25. X.: Debniki pod Krakowem. za cegiel-

niami 20. VII.; Tatry (Zakopane, za starym kosciolem

w bagienku) 3. VI.



Staphylinidae.

Ocijuho picina Aub. Tarnopol. w ogrodzie miejskim z liscia opa-

dlego wysiana 1. XII.

Oxypoda sericea Heer. Ztoczow, w bukowym lesie na grzybach
drzewnych 12. VI.

0. longiuscula Grav. Zagrobela kolo Tarnopola, z naniesionego

Seretem wysiana 22. IV.

O. abdominalis Mannh. Skaty panieriskie kolo Krakowa, z mchu
wysiana 18. X.

0. formosa Kr. Tatry (Bystre, w lesie z grzybow) 15. VIII.

0. amoena Fairm. Boryslaw, czerpakiem na la.ce wsrodlesnej

0. annularis Sahib. Kutkowce kolo Tarnopola, z grzybow 25. VI.;

Borystaw, zlowiona czerpakiem w lesie 28. V., Czarna Hora
(Gadzyna, z liscia wysiana) 4. i 12. VII.; Debniki pod Kra-
kowem, przy wezbraniu Wisly z naniesionego 21. VI.

O. soror Thorns. Debniki kolo Krakowa, 21. VI. jak poprzednia.

0. brachyptera Steph. Lasotnia kolo Krakowa, w szancu miedzy
roslinami 14. V. i Debniki, przy wezbraniu Wisly z nanie-

sionego 21. VI.

Microglossu pulla Gryll. i M. nidicola Fairm. Kutkowce kolo Tar-

nopola, z liscia opadlego wysiane 20. X.
Aleochara clavicornis Redtb. Bielany pod Krakowem

;
14. VIII.,

z liscia wysiana.

A, fumata Grav. Zagrobela koto Tarnopola. z naniesionego Se-

retem 20. IV.; Czarna Hora (Howerla), 3. VII. z mchu
wysiana.

A. brevtpennis Grav. Gaje kolo Tarnopola, z pod liscia opadlego

26. IV. wysiana; Lasotnia kolo Krakowa, w szancu miedzy
roslinami 4. V.

A. maculata Bris. Debniki pod Krakowem, 18. IV. przy pniach

wierzb. Lasotnia kolo Krakowa 10. V., w szancu pod mie-

rzwfj, i Bielany, 20. VI. pod lisciem opadlem.
Aleuonota rufotestacea Kr. Kutkowce koto Tarnopola, 17. VIII..

nad stawem czerpakiem zlowiona.

A. gracilenta Er. Czarna Hora (Gadzyna) 12. VII. z pod liscia

opadlego wysiana.
Gallicerus rigidicornis Er. Proniatyn kolo Tarnopola, 29. VI. nad

stawem czerpakiem; Sikornik kolo Krakowa, 4. VI. z pod

liScia opadlego wysiane.
Alaobia rufesoens Kr. Czarna Hora (Ardzeluza), z mchu wysiana

20. VI.

Colpodata melanaria Mannh. Zagrobela kolo Tarnopola. z nanie-

sionego Seretem 24. IV. wysiana.
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G. consanguinea Epp. Boryslaw, w lesie z pod li£cia wysiana

G. pulchra Kr. Czarna Hora (Howerla), z mchu wysiana 29. VI.

G. fuscipes Heer. Szlachcirice kolo Tarnopola. w lesie czerpa-

kiem 4. VII.

Taxicera truncata Epph. Czarna Hora (Howerla), 29. VI. z trawy

i mchu wysiana.

Dinaraea angustula Gyll. Zagrobela kolo Tarnopola, z naniesio-

nego Seretem 22. IV. i Debniki pod Krakowem z nanie-

sionego Wisla, 21. VI. wysiana.

Liogluta micans Rey. Czarna Hora (Kedrowaty), w kosodrzewinie

z mchu wysiana 30. VI.
L. montivagans Epph. Czarna Hora (Tomnatek), z trawy i mchu

15. VII. wysiana.
L. oblonga Er. Czarna Hora (Ardzeluza), z pod mierzwy i trzasek

wysiana 12. VI.
Atheto valida Kr. Skole, 12. V. pod kora. starego pnia 6wier-

A. nitidicollis Fairm. Debniki pod Krakowem, z naniesionego

Wisla. wysiana 8. VI.
A. clancula Er. Kutkowce kolo Tarnopola. pod kora. starych pni

debowych 2. IV.
A. Aubei Bris. Zagrobela kolo Tarnopola, z naniesionego Sere-

tem 23. IV. wysiana.
A. Brisouti Gemm. Czarna Hora (Gadzyna). przy smiegu pod

kamieniami 22. VI. Tak samo na Porzyzewskiej 15. VII.

cadaverina Bris., A. atramentaria

Czarna Hora (Howerla),

A. picipes Thorns. Czarna Hora (Hawrylec), 19. VI. z mchu

wysiana.
A. corvina Thorns. Krakow, Ogrod botaniczny 8. VIII. z grzy-

bow drzewnych.
A. subtilis Scriba. Czarna Hora (Ardzeluza), na przyn§t? zlo-

wiona 6. VII.
A. fragilis Kr. Czarna Hora (Ardzeluza), pod kora. lezaku 27. VI.

Aloconota insecta Thorns. Chyz6w kolo Tarnowa, 22. VI. z na-

niesionego Biala. wysiana.
A. gregaria Er Kutkowce kolo Tarnopola. z li£eia opadlego wy-

siana 16. XI.; Debniki pod Krakowem, z naniesionego Wisla_

21. VI.
Leptusa ruficollis Er. Kutkowce kolo Tarnopola, nad stawem

z liscia opadlego wysiana 20. X. A.
L. puellaris Hampe v. sudetica Lokaj. Czarna Hora (Howerla 29.

VI., 3. VII. i Tomnatek 15. VII.), z traw i mchu wysiana.



L infirma Weise. Tuchla 25. V.. Czarna Hora (Gadzyna 4. i 12.

VII.), z pod liscia opadlego wysiana.

Placusa humilis Er. Czarna Hora (Ardzeluza 9. VII), z mchu
wysiana.

Myllaena brevkornis Matth. Tatry (Stra^zyska 30. VII.). zebral p.

prof. Wl. Kulczyriski.

M. rninuta Grav. Deb'niki pod Krakowem, z naniesionego Wista,

21. VI.

Eypocyptus discoideus Er. Kutkowce koto Tarnopola, nad stawem

z liscia opadlego wysiany 7., 17., 26. IX. i 9. X.
Tachinus marqi,mtw* I J \ II.' Z< -.stow, pod lisciem opadlem 22. VIII.,

Debniki pod Krakowem 13. VI. na soku wierzb, a 21. VI.

przy wezbraniu Wisly w naniesionem licznie go zebralem.

Conurus bipustulatus Grav. Zakopane pod Tatrami, w prochnie

pnia swierkowego 28. VI.

Bolitobius pulchellm Mannh. Rudawa kofo Krakowa. w grzybie

11. VI.

B. bicolor Grav. Tuchla, 21. V. w grzybie drzewnym.
Bryocharis analis Payk. Gaje koto Tarnopola, 26. VII. z grzybow.

H. inclinom Grav. Czarna Hora (Hawrylec), z mchu wvsiana

29. VI.

B. multipunctata Hampe. Czarna Hora (Ardzeluza), pod kora, sta-

rego pnia 12. VI.

B. rufa Er. Tatry (Kondratowa), w kosodrzewinie w mchu 27.

VII. Czarna Hora (Gadzyna 22. VI., Wojtul 16. VI., Ar-

dzeluza 20. VI, 20. VII. Zaroslak 12. VII., Porzyzewska

2. VII.). z mchu i liscia opadlego wvsiana.

B. rugipennis Pand. Czarna Hora (Kizie Ulohy), 27. VI. z mchu
wysiana.

Mycetoporus tenuis Rey. Czarna Hora (Howerla), 29. VI. i 9. VII.

z traw i mchu wysiany.
M. brunneus Marsh, v. bimaculatus Lac. Czarna Hora (Ardzeluza),

pod kora, starych pni.

M. niger Fairm. Bielany kolo Krakowa, 28. VI., na grzybach.

Czarna Hora (Wojtul), 17. VI, pod kora, starych pni.

Quedius lateralis Grav. Rudawa kolo Krakowa, 11. VI., na grzy-

bach w lesie.

Ocypus macrocephalus Grav. v. alpinus Grav. Czarna Son Ivi/if

Ulohy 27. VI.), pod kamieniami i (Ardzeluza 8. i 20. VIL,

22. VI.), w lesie z ziemi wykopany.
Philonthus fuscus Grav. Tarnopol, :

siany 20. IV.
Ph. dimidiatus Sahib. Gaje kolo Tarnopola. 8. V.. pod kloda,

Tutkowce kolo Tarnc 'Grav. Kutkowce kolo Tarnopola 29. III., 20. X-,

Czarna Hora (Ardzeluza), w czerwcu i lipcu pod lisciem



opadlem i mierzwa. bardzo pospolity. Dotyehczas byl jako
Ph. ebeninus Grav. w zbiorach naszych oznaczony.

Ph. astutus Er. Czarna Hora (Ryzce), 12. VI. z mchu wysianv.
Othius transsylvanicus Gnglb. Czarna Hora (Gadzvna 4. i 12.

VII., Wojtul 15. VI., Ardzeluza 17. VI., Hawrylee 19. VI..

Porzyzewska 2. VII i 14. VII., Dancerz 15. VII.). w trawie,
mchu i pod lisciem opadlem.

Xantholinus distans Eey. Czarna Hora (Gadzyna), 13. VII. z pod
liscia opadlego wysianv.

Lathrobium ripicola Czwal. 'i L. laevipenne Heer. Debniki pod
Krakowem. w naniesionem przy wezbraniu Wisly 21. VI.

L. dilutum Er. Debniki pod Krakowem, nad stawkiem za fol-

warkiem, czerpakiem zlowione.
L. punctatum Zett. Kutkowce kolo Tarnopola. nad stawem z liscia

opadlego wysiane 20. X.
L. angusticolle Lac. v. sodale Kr. Tuchla, nad Oporem pod ka-

mieniami 18. V.
Achenium humile Nicol. Klaj kolo Bochni, w lesie pod kora pnia

sosnowego 25. V.
Stenus longipen Heer. Debniki pod Krakowem. 8. VI. z na-

niesionego Wisla.. Koss6w pod Czarna. Horq, nad Rybnica;

St. nitens Steph. Kutkowce kolo Tarnopola. nad stawem z pod
opadlego liscia wysiany 20. X. Dr Henryk Lgocki zbierat

go tez kolo Krakowa w Przegorzalach 16. IV.
St. nigritulus Gyll. i St. pubescens Steph. D§bniki kolo Krakowa,

w naniesionem przy wylewie Wisly 21. VI.
St. piapes Steph. Boryslaw, 29. V., na 'srodlesnej, mokrej lace

czerpakiem.
Euaesthetus laeviusculus Mannerh. Debniki kolo Krakowa, przy

wezbraniu Wislv z naniesionego 20. VII. Zbieralem go t*-z

w Tarnopolu.
Bledius nanus Er. Zairrobcla kolo Tarimpola. /, naniesionego Se-

retem wysiany 21. IV.
Thinohiux ln llt)ipe,inis Heer. Debniki pod Krakowem, 8. i 21. VI.

z naniesionego przy wylrwiV Wisly wysiany.
In. brevipennis Kiesenw. Zagrobela kolo Tarnopola, 21. IV.

z naniesionego Seretem.
Acrognathas mnndihnlaris (Ml. Debniki pod Krakowem, w na-

niesionem przy wylewie Wisly 21. VI.
Syntomhtm aenrum Mull. Tuchla 25. V.. Czarna Hora, 3. VII.,

(Zaroslak). na wyzynach 1200 do 1600 m z mchu wysiane.

Anthophagus abbreviates Y. Tarnopol. nad Seretem 22. VI. i Hlu-

boczek, 14. VI. na roslinach nadwodnycb. przewaznie na

Acorus calamus czerpakiem.
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An. praeustus Mull. Czarna Hora (Ardzeluza), z krzewow strzer

sionv 12. i 18. VII.

Niphetodes Eppehheimi Gnglb. Czarna Hora (Tomnatek), 15. VII.

z traw i mchu wysiany.

Niph. Deubeli Gnglb. Czarna Hora (Howerla 29. VI., 3. VII.,

Tomnatek 15. VII), z traw podcinanych i rozdrapywanych

Xylodromus testaceus Er. Gaje koto Tarnopola, 29. IV. z liscia

opadlego wysiany.

OmaUum minimum Er. Zloczow, 29. VI. w sosnowym lesie pod
kora. starych pni.

Hapalaraea pyymaea Payk. Czarna Hora (Ardzeluza), pod kora.

pnia lezaku 7. VII.

Anthobium Marshami Fauv. Borvslaw, na polance lesnej czerpa-

kiem 25. i 26. V.

Protinus atomarius Er. Tatry (Bystre). w grzybach 14. VIII.

Me.garthrus nitidulus Kr. Kutkowce kolo Tarnopola. 10. XI. z pod

Olistherus substriatus Gyll. Czarna Hora (Gadzyna, 13. VII
kora. lezaku bukowego; Maresz 21. VI.; Ardzeluza 1"

'

Zaroslak 12. VII. pod kora, lezakow swierkowych).

Micropeplus tesserula Curtis. Czarna Hora (Ardieluia),

gotnej sciance kolo szalasu, w ktorvm czasowo r

Jem 7. VII.

Pselaphidae.

Eup/ectus bescidicus Reitt. Czarna Hora (Ardzeluza), z mchu

swierkowych; Howerla 29. VI.. Tomnatek 15. VII. z wy-
rywanej trawy i mchu wysiany); Kutkowce koto Tarno-

pola 29. IV., 28. IX. pod korq starych pni d^bowych.
isus Delnportei Aub. Zwierzyniec obok Krakowa, na stodo-

lach, do ktorvch swieze si;

Boryskw. 12. i 23. V. pod kora. sprochnialych lezakow

w towarzystwie mrowki Lasius fuliginosus.

ythinus bulbifer Reichb. Proniatyn kolo Tarnopola, w lesie nad

stawem, z liscia opadlego wysiany. Zwierzyniec obok Kra-
kowa, 8. VII. na stodolach. do ktdrych swieze siano zwieziono.

.
S >us* >'neri Reitt Zwierzyniec obok Krakowa. wraz z popivrdnim.



Scydmaenidae.

Cephennium hungaricum Reitt. Tarnopol, ogrod miejski. 1. XII.
z pod liscia opadlego wysiane.

Neuraphes coronatus J. Sahib.' Czarna Hora (Gadzyna 12. VII.
i Porzyzewska 2. VII.), z liscia opadlego i mchu wysiany.

Silphldae.

Leptinus testacem Miiller. Bielany pod Krakowem, 30. VI. z pod
mierzwy wysiany.

Choleva lucidicollis Reitt. Zwierzvniec obok Krakowa. w wiklinie
nad Wisla. pod krzakiem 25. IV. i Debniki, 21. VI. z na-
niesionego przy wylewie Wisly.

Colon appendiculatum Sa'hlb. Kutkowce kolo Tarnopola, na schylku
lasu kolo stawu 23. VIII.

C. bidentatum Sahib. Zakrzowek pod Krakowem, w szaricu czer-
pakiem 26. VIII.

Anisotomidae.

Hydnobius spinipes Gyll. Tatry (Kasprowa) na polance czerpa-
kiem 14. VII.

Liodes nitidula Er. Czarna Hora (Gadzyna), na polance z pod
liscia opadlego wysiana 13. VII.

L. nitida Reitt. Zakrzowek pod Krakowem, w szaricu 26. VIII.
czerpakiem.

L. picea 111. Czarna Hora (Porzyzewska 30. VI., Zaroslak 12.

VII.), na polankach lesnyck czerpakiem.
L. lucens Fairm. Czarna Hora. na polanie lesnej miedzy Ardze-

luza, a Zaroslakiem w drodze do Howerli czerpakiem 9. VII.
Anisotoma humeralis Kugel. v. globosa Payk. Zloczow, w lesie

bukowym na grzybach drzewnych 11. VI.
AmplrinjWs globus F. v. ferruginea Sturm. Bielany pod Krako-

wem, 4. X. pod kora. zaplesnialego pniaka.

Aytit/tidinm plmjiatum Gvll. Tatrv fDolina Koscieliska), na grzy-

bie drzewnym 12." VI.

utotellns Reitt. Kutkowce kolo Tai

Trichopterygidae.

Kutkowce kolo Tarnopola. 26. VIII. w mule
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Erotylidae.

Cyrtotriplax Jakowlewi Sem. Szlaehcirice kolo Tarnopola, 4. VI.

Drohobycz, 7. i 31. V. w lesie na grzybach drzewnych.

Endomychidae.

Mycetina cruciata Schall. v. calobra Coata. Tatry (Kuznice) 28.

VI.; Rytro kolo Sa_cza 14. V., Tuchla 21. V., w lasach na

swiezo otupanych lezakach swierkowych.

Leiestes seminigra Gyllh. Czarna Hora (Wojtut), 17. VI. w mule
pod kora. pni swierkowych.

Alexia carpathien lieitt. Czarna Hora (Hawrylec 19. VI., Howerla
3. VII.. Gadzyna 4. i 12. VII.), z mchu i liscia opadlego

Cryptophagidae.

Reitt. Czarna Hora. (Kizia 16. VI., Ga-
VII.), w lasach z opadlego

Gr. dorsalis Sahib. Czarna Hora (Ardzeluza) 27. VI. z mchu
wysiany.

Pteryngium crenatum Gyll. Czarna Hora (Hliboki 25. VI., Ardze-

luza 21. VI.), Boryslaw, 26. V. na pniach z kory'oblupa-
nych w lesie.

Atoinaria fiinetnrii Herbst. Zagrobela kolo Tarnopola. 21. IV.

w mule starych

piti swifi-kowvch pod kora..

prolixa Er. v. pulchra Er. Czarna Hora (Kraany -Luh 8. VI,
Wojtul 17. VI., Ardzeluza 29. VI. Gadzyna 12. Vn., Za-

roslak 3. VII) pod kora, pni. jak poprzednia.

impressa Er. Zagrobela kolo Tarnopola 24. IV. z naniesio-

nego Seretem wysiana.

nignpennis Payk. Sowiniec obok Krakowa 12. V. w lesie

czerpakiem.

ornata Heer. Tatrv (Bvstre). w lesie pod Nosalem z trzasek

wyaiana 6. VII
"

Derodontidae.

nerkowym lesie na

Lathridiidae.

Lathridius Pandellei Bris. Czarna Hora (Wojtul 15. VI, Worochta

17. VI, Ardzeluza 7. VII). na swiezo z kory olupanych

pniach i lezakach.



Lathridius constrictus Gyll. Tuchla, 21. V. jak poprzedni.
Enicmus brevicornis Mannh. Kutkowce kolo Tarnopola, 2. XI..

i Proniatyn, 6. VIII. w lesie z opadlego liscia wysiany.
Cartodere filum Aub. Przylecial mi w pracowni Komisyi fi'zyo-

graficznej na stol 9. VII. W ogrodzie botanicznym w Kra-
kowie w starych zielnikach zebraf go w wiekszej ilosci

p. Gartner.

Garpophilus hemipierus L. v. quadrisignatus Er. Zlapalem go
w mieszkaniu w Krakowie na Wesolej 25. XII. Zyje zwykle
w figach.

Epuraea silacea Herbst. Tuchla 23. V.; Czarna Hora (Hliboki),

6. VII. na grzybach drzewnych.
Ep. castanea Duft. Boryslaw, 22. V. z mutu z pod kory starych

pni swierkowycb wysiana.
Ep. abietina J. Sahib. Tuchla, 16. i 22. V.; Boryslaw, 29. V.

na swiezo z kory oblupanych belkach swierkowych.
Ep. sericata Reitt. Tatry (Bystre) w lesie pod Nosalem z trzasek

wysiana 6. VII. Czarna Hora (Ardzeluza), 18. VII. na swie-

zym pniaku swierka.
Ep. la'eviusculo. Gyll. Czarna Hora (Wojtul 17. VI, Ardzeluza 18.

VII), z mulu starych pni swierkowych wysiana.
Meliyethes lumbaris Sturm. Czarna Hora (Bystrzec 11. VI; Kizia

12. VI, Ardzeluza 13. VI); Tuchla, 20. V. na polankach
lesnycH czerpakiem.

M. bidens Bris. Kutkowce kolo Tarnopola, 3. V. z kwitnaeego

glogu (Crataegus) strz§siony.

Cucujidae.

Laemophloeus altemans Er. Skole. 13. V. w lesie na swiezo

z kory olupanej belce swierkowej.
Monotoma quadricollis Aub. Chyzow kolo Tarnowa, 22. VI na

plotach. Zwierzyniec obok Krakowa. 4. IX. na stodole.

Cistelidae.

Simplocaria Deubeli Gnglb. Czarna Hora (Gadzyna 13 VII. Po-

rzyzewska 7. VII i 15. VII kolo sniegu na mchach

i nizkich trawkach. Howerla 29. VI i 3. VII) z mchu
i traw wyskubanvch wysiana.

Pelochares versicolor Waltl. Zagrobrlt kolo Tarnopola, 23. IV.

z naniesionego Seretem wysiany.



Histeridae.

v, 16. V. w lesie na wylozonych

Plegaderus dissectus Er. Ktaj koto Bochni. 17. VI. pod kora,

starego pniaka sosnowego.

Abraeus parvulus Aub. Kutkowce koto Tarnopola, 14. VI., 26.

VIII., 30. IX. w mule pod kora. starych pni debowych.

Elateridae.

Elater pomonae Steph. Tuchla, 21. V. na plocie we wsi.

Athous mollis Reitt. Czarna Hora (Ardzeluza 11., 13. i 18. VII.

Worochta 10. VI, Porzyzewska 1. VII.), na mlodych swier-

kach i malinach.

Ludius serraticomis Payk. Ktaj koto Bochni, 2. i 11. V. z mto-

dych sosienek; Czarna Hora (Gadzyna 14. VI., Ardzeluza
29. VI.), ze swierkow strz§siony.

L. montivagus Rosenh. Czarna Hora (Gadzyna 13. VI., Kizia 16.

VI.; Ardzeluza 20. VI., Wojtut 3. VI.), wraz z poprzednira.

Cantharidae.

Cantharis paludosa Fall. Tatry (Dolina Bystrej za Kuznicann,
na roslinach nad Bystra, 28. VI.); Borystaw, na mokrej
lesnej polance 28. i 29. V. czerpakiem.

Malckinus nigrinus Schauf. Gaje koto Tarnopola w lesie czerpa-

kiem 3. V.
Attains alpinus Giraud. Czarna Hora (Hliboki), 2. VII. na lesnej

polance czerpakiem.
Malnchius scut,eVa,-i< Vs. Hid my pud Krakowem 14. V. na kwi-

tnqcym Crataegus. Czarna Hora (Krzyworownia 6. VI. na

kwitnqcvcli Spiraeach, Worochta L7. VI., Wojtut 15. i 16.

VL, Ardzeluza 25. VI.) na kwitnaeym Anthriscus silveatris.

Cleridae.

Laricobius Erichsoni Rosh. Ktaj kolo Bochni. 2. V„z sosien strz^siony.

Byrrhidae.

Byrrhus emarginatus Duft, Czarna Hora (Hliboki). 2. VII. z mto-

dego swierka strz^siony.



Gis castoneus Mell. Drohobycz, 7. V.: Boryslaw, 12. V. w grzy-

bach drzewnych.

Tenebrionidae.

Bolitophagus interruptus Illig. Tatry (Zakopane. Regie), w hubie
drzewnej 27. VI.

Echocerus cornutus F. Krakow, z chleba razowego z piekarni na
Krowoderskiej ulicy 11. IX. i 5. X. wyj§ty.

Vloma Perroudi Muls. Tatry (Kuznice) 24. VI., Rytro kolo Sa,cza

14. V.; Boryslaw, 25. i 28. V. ze zbutwialych pni lezakow
swierkowych i z pod kory tychze wyjety.

Mordellistena abdominalis F. Klaj koto Bochni, 28. VI. w lesie

Gyrtanaspis phalerata Germ. Tarndw, w starych wierzbach sprdch-

Oedemeridae.

Asclera cinerascens Pand. Zloczow 4. VI.; Kossdw 5. VI., z kwia-
tow glogu (Crataegus) strz§siony.

Pythidae.

Salpingus bimarulatux Gvll. Klaj koto Bochni, na pniu sosnowym

Curculionidae.

Otiorrhynchus denigrator Boh. Czarna Hora, na stoku Howerli

pod kamieniami 1. VII.
Ot. Kollari Gyll. v. Bielzi Kust. Tatry (Regie) 21. i 23. VT,

Tuchla 25. V.; Czarna Hora ((ia.lzvna 13. VII, Bystrzec

14. i 15. VI., Krzyworownia 6. VI.), z swierkdw strz^siony.

Ot. equestris Richter v. regularis Stierl. Tatry (Zakopane. Regie)

28. VI. z swierka strz§siony.

Trachyphloeus inermis Boh. Przegor/.alv kolo Krakowa, 24. V.

na sciance slonecznej miedzv rosSlinami.

ffypera rubi Kraus. Tuchla 25. V.. Czarna Hnra (Gadzyna 22.

VI., Kizia 2S. VI., Kiz.V Ulnhy 27. VI.. Wojtul 16. VI.

Ardzeluza 20. VI., Zaroslak 3. VII.) na malinach dosd

pospolity.

H. elegans Boh. Tatry (Kuznice). 28. VI. na roslinach nadwodnveh.



Tiitry M

Pissodes piniphilus Herbst. Klaj kolo Bochni, 11. V. na klodach

sosnowych i z mlodych sosienek strzgsiona.

Erirrhinus scirrhosus Gyll. Zagrobela kolo Tarnopola, nad sta-

wem z opadlego liscia wysiany 24. IV.
* " s F. Delmiki pod Krakowem. /a f...lwarkiem 8. X.;

ala Laka pod Czerwonym W.) 12. VIII. pod ka-

N. Maerkeli Boh. Zagrobela koto Tarnopola, z pod opadlego liscia

nad stawem wysiany 20. X.
Eremotes punctatulus Boh. Czarna Hora (Ardzeluza), 25. VI. pod

kora_ pnia swierkowego.
Acalles lemur Germ. Kutkowce kolo Tarnopola. 13. X. z liscia

i mierzwy kolo debu wysiany.
Ceutorrhynchus triangulum Boh. Szlachcirice kolo Tarnopola. 24.

V., 5. VII.. w lesie czerpakiem.

C. napi Gyll. Krakow. Wesola, na scianach domow i murach
16, 30. HI, 10. i 18. IV. Krowodrza obok Krakowa, w polu

na wysadzonych nasiennikach kapusty 25. V.
0. parvulu* Bris. Debniki pod Krakowem. na roslinach czerpa-

kiem 23. VII, Kutkowce kolo Tarnopola, w lesie 25. IV.

Balaninus pellitus Boh. Krzeszowice kolo Krakowa, 28. V, lesz-

czyny; Tatry (Czarny Staw pod Koscielcem) 7. VII. ze

swierka strz§siony.

Scolytidae.

Ips amitmus Eichh. Kobylany kolo Krakowa, 24. VI, 2. VII.

pod kora. pni modrzewiu.

Cerambycidae.

Callimus nngulatus Schrank. Kossow, 5. VI. z kwitn^cego glogu

strz^siony.

Phymatodes angustus Kriechb. Czarna Hora (Ardzeluza), w lesie

5, 12. i 18. VII. na kwiatach nizkich ro&in.

Pogonochaerus decoratus Fairm. Klaj kolo Bochni 31. V, 3. VI.

z obumarlych mlodych sosienek strz§siony.

Chrysomelidae.

Lema septentrionis Weise. Sikornik obok Krakowa, za kopcem
Kosciuszki 14. VI. czerpakiem.



Gryptocephalus Moraei L. v. arquatus Weise. Krakow, w szancu

miedzy Lobzowem a Zwierzyricem 4. VII. czerpakiem.

Ckrysomela lichenis Richt. v. carpathica Fuss. Czarna Hora (Ke-

drowaty) 30. VI. pod kamieniami na grzbiecie gory.

Chr. hemisphaerica Germ. Skole, w lesie na roslinach 13. V.
Ckr. globosa Panz. Tatry (Dolina Koscieliska), 27. IV. jak po-

Chr. graminis L. v. fulgida Fabr. Przegorzaty obok Krakowa 8.

VI. na Tanacetum vulgare.

Orina ruguhsa. Suffr. Czarna Hora (Wojtul), 1 7. IV. nad potokiem

na roslinach.

Or. intricata Germ. v. serninigra Ws. Czarna Hora (Bystrzec),

3. VII. na Petasites.

Or. alpestris Schumm. v. rivularis Ws. Czarna Hora (Ardzeluza),

12. VI. na Anthriscus silvestris.

Or. alpestris Solium, v. fontinalis Ws. Tuchla, w lesie 25. V.;

Ponice kolo Rabki. 20. VII. jak poprzednia. W Ponicach
zbieral ja. p. Dr. Henryk Lgocki i mnie ofiarowal.

Or. alpestris Schumm. v. olivaeea Ws. Tatry (Jaszczurowka 18.

VII., Dolina Bystrej 22. VI., Nieborak 2. VII.) jak po-

przednia.

Or. alpestris Schumm. v. bannatica Ws. Tatrv (Dolina malej Laki
9. VIII, Regie 24. VII), jak poprzednie.

Or. cacaliae Schrank. Tuchla, w lesie na Senecio nemorensis

17. V.
Or. speciosissima Scop. v. juncorum Suffr. Tuchla 21., 23. i 25.

V. na Petasites.

Phytodecta ciminalis L. v. Baaderi Panz. i v. cincta Ws.. obie

na Salix caprea w Tatrach w dolinie Olczyska 7. VIII.

Phaedon cochleariae F. v. neglectus Sahib. Czarna Hora (Ardze-

luza) 21. VI. na roslinach nadwodnvch.
Luperus longicornis Fabr. Klaj kolo Bochni, 25. V, 3. i 17. VI.

z rozmaitych krzewow strz^siony.

Galerucella pustlla Duft. Klaj kolo Bochni, 17. VI. w lesie czer-

Crepidodera femorata Gyll. Czarna Hora (Bystrzec 18. i 25. VI,

Ardzeluza 12. i 18. VI.. Zaroslak 12. VII.); Boryslaw, 29.

V. na polankach lesnych czerpakiem.

Chaetocnema arida Foudr. Klaj kolo Bochni, 29. V. na lesnej

polance czerpakiem.
Psylliodes circumdata Redtb. Wola Rzedziriska kolo Tarnowa 28.

VI. na polance lesnej czerpakiem.
Ps. luteoJa Miiller. Tatry (Regie) 28. VI. czerpakiem.

Apktkona ovata Foudr. Kutkowce kolo Tarnopola, 13. X. z pod

opadlego liscia na przedlesiu wysiana; Boryslaw, 10. i 28.



V.; Skole 13. V., Czarna Hora (Ardzeluza) 9.
"\

lankach lesnych czerpakiem.

Aph. lacertosa Rosenh. Zarwanica kolo Zloczowa, 25.

opadlego lisci.i wvsi
• Gyll. ZaJ

VI. czerpakiem.

Cassida seladonia Gyll. Zakrzowek pod Krakowem, w

Marcina kolo Tarnowa, 7.



Fauna Lwowa i okoliey.

I. CHRZASZCZE (COLEOPTERA).
(Tegoskrzydle).

A. M. LOMNICKI.

CZ^SC II
1
)-

XXXV. Platyceridhe. R

Platycerus. Q-bofph. Rog-aez L.

cervus L. (jelonek) i var. capreolus Fuessl. W najblizszej

okoliey Lwowa bardzo rzadki. czestszy w dalszej okoliey.

Pojawia sie. w drugiej polowie czerwea i w lipcu. Czarnu-
szowice, Winniki i t. d.

parallelepipedus L. Wszedzie po lasach lisciastj^ch zwyczajny.

a w miesScie po parkanach. Pohulanka. Snopkow. Lunsza-

n(5wka. Czartowska Skala i t. d., 5. V— 26. VII.

Systenocerus. Wkise. Wynurt N.

caraboides L. W lasach lisciastych w pierwszej polowie maja dose"

zwyczajny. Krzywczyce, Wuika, Hoiosko. Rudno i t. d..

8. V— 28. VI. Nie rzadko zdarza si§ takze odmiana var.

rufipes Hbst.

l
) Cz?ic I. wyszta w t. XXV. SprawozdaA Komisyi fizyograficznej z r. 1890.



XXXVL Scarabaeidae. Zukowate.

Copris. Geoffr. Krowiericzak N.

lunaris L. Od wiosny do jesieni wszedzie pospolity. 2. V—15. IX.

Onthophagus Latr. Zatrawiec Les.

taurus Sehreb. Do6c rzadki. Zniesienie 7. VI, Bogdanowka 6. VI.

930. verticicornis Laich. (nutans F.) Zalesie pod Janowem. 14. V.

austriacus Panz. Dose" zwyczajny, od wiosny do jesieni w bliz-

szei i dalszej okolicy Lwowa. Zniesienie, Krzywczyce, Ly-
czakow (przedmiescie). 2. V-23. IX.

vacca L. i var. medius Panz. Pospolity. Wysoki Zamek. Wulka.
Lesienice i t. d. 29. IV—14. VIII.

coenobita Hbst. Wszedzie zwyczajny tak na przedmiesciach, jak

w najblizszi
j
ukolicv: Krzywczyce, Holosko, Bogdanowka,

Snopkow i t. d. 1. V— 9. VI.
fincticoi iiis Preyssl. Bardzo pospolity w calej okolicy. 2. Ill— 2. V.

nuchicomis L. Jak poprzedni wszedzie pospolity. 11. V— 10. IX.

furcatus F. Krzywczyce, 8. IV.

ovatus L. Dose zwyczajny: Krzywczyce, Zniesienie; 15. V—23. IX.

Schreberi L. W calej okolicy bardzo pospolity 21. V— 2. VIII.

Oniticellus. Serv. Odchodnik L.

fidvus Goeze. DosSc zwyczajny, szczegolnie po piaszczystych i ka-

Aphodius 111. Plugawek L.

940. erraticus L. Zwyczajny szczegolnie na wiosny, Krzywczyce,
Zniesienie i t. d. 22. Ill—2. V.

mbterranm* L. W calej okolicy pospolity: Lyczakow, Snopkow,
Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 24. IV -20. VI.

fossor L. Zwyczajny tak w mie^cie jak najblizszej okolicy, szcze-

g(51nie po lasach: Lyczakow, Zniesienie, Krzywczyce i t. d.

13. IV-15. VI.

hacmorrhoidalis L. Pospolity: Lyczakow, Zniesienie i t. d. 14.

VI-2. VIII.

foetens F. Zniesienie, 20. VI, Lyczakow, 2. VIII.

fimetarius L. Nalezy do najzwyczajniejszych plugawkow tak

w miesciesamemjak blizszej i dalszej okolicv. 24. Ill—4. VII.

sajbalarius F. Rzadki. Zamarstynow 6. IV; Lyczakow 9. V.



granarius L. Bardzo pospolity tak w miescie po ogrodaeh i po-
dworzach, jak w okolicy, szczegolnie na wiosne 1. IV— 17. V.

ater Deg. Pohulanka, 21. IV; Krzywczyce, 21. V.
sordidus F. Dose rzadki: Krzywczyce, Lyczakow, Zubrza i t. d.

21. IV- 17. IX.
J *?. J

950. rufus Moll. Zniesienie, 20. VI; Krzywczyce, 6. VII.
immundus Creutz. Nierzadki szczegolnie na pastwiskach znie-

sieriskich; 20. VI— 5. VIII.
merdarius F. Pohulanka, Krzywczyce, Zubrza, Kleparow i t. d.

Najczestszy z wiosna.; 28. IV—20. V.
inquinatus F. Zwyczajny w calej okolicy; 25. Ill—14. X.
melanostictus Schmdt. Rzadki: Hotosku. lb. IV; Lyczakow 27. IV.
stidicus Panz. Snopkow, 25. IV; Krzywczyce, 24. V.
prodromus Brahm. Najpospolitszy ze wszystkich plugawkow w ca-

lej okolicy od wczesnej wiosny az do poznej jesieni; 21.

Ill—21. X.
pubescens St. Bardzo rzadki w najblizszej okolicy Lwowa.
scrofa F. Kortumowka. 20. V; 31. V. Lonszanowka.
tristis Panz. Lwow (miasto), Zniesienie, Holosko: 26. Ill—20. V.
960. pusillus Hbst. W calej okolicy zwyczajny: Zniesienie, Po-

hulanka, Snopkow, Krzywczyce i t. d. 28. Ill—4. VII.
lividus 01. Zamarstynow, 6 VI.
varians Dfi. (bimaculatiis F.) W calej okolicy zwyczajny: Znie-

sienie. Wulka. Krzywczyce. Pohulanka. Snopk6w i t. d. 15.

V-29. VI.
niqer Panz. Lwow 10. V.
plagiatus L. Bialohorszcze, 6. VI; Zubrza, 14. VI.

his Laxm. Janow.
rufipes L. Krzywczyce, 9. VII.
depressus Kug. Bogdanowka 1. V. Janow 4. VI, Kulparkow 9. V.
luridus F. Pospolity w calej okolicy szczegolnie w maju i czer-

iyrijKS Y . Grz\ Ix.wie

Oxyomus. Lap. Nieczystek L.

sylvestris Scop, (port

Rhyssemus Mitls. Kopacz L.

970. germanus L. Dose rzadki: Zamarstynow. Wulka, Holosko.

Lyczakow; 9. IV— 1. VI.

Diasticticus, Mu.s.

vulneratus St. Zwyczajnv. szczegolnie na wzgorzach kamienistych



aiesienie, Krzywczyce, Snopkow, Holosko i t. d.

sulticollis 111. Holosko. 1, V; Snopkow, 28. IX.

Serv. Wygonak N.

Trox. F. Modzelatka Les.

sabulosus L. Krzywczyce, Czartowska Skala, Czarnuszowice, Wulka
i t. d. 29. IV-24. VII.

scaler L. Zwyczajniejszy od poprzedniego: Lyczakow, Holosko
i t. d. 21. IV—25. VI.

Odontaeus. Klug. Bawolik N.

Geotrupes. Latr. Zuk lud.

stercorarius L. (patridarius Er.) (Gnojak). Pospolity od wczesnej

wiosny po poznej jesieni.

spi/iitjtr Marsh. (stercorarius Er.). Znacznic rzadszy od poprze-

dniego: Zniesienie, Lesienice, Zimna Woda, Pasieki, Ho-
losko i t. d.

mutator Marsh. (Zmiennik). Bardzo pospolity w calej okolicy od

wiosny do poznej jesieni.

(Lesnik).
"*

pospolity; 5. V— 15.

venialis L. (Wiosn'iak). W okolicy Janowa i Mokrotyna (Kopanka)

zwyczajny; w blizszej okolicy Lwowa dotychczas nie do-

strzezony. Pojawia sie. glownie w maju i czerwcu.

Lethrus. Scop. Krawiec N.

cephalotes Pall. Po miedzach i rowach przydroznych w okolicy

Bilki Szlacheckiej i Czarnuszowic w maju.

Oryctes 111. Rohatyniec Les.

naskornis L. (Nosoroznik). W miescie po inspektach w maju.
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Rhizotrogus. Latr. Guniak N.

nhHtiaUs L. (Czerwczyk). Zwyczajny tak w miescie jak calej

okolicy; 3. VI — 24. VII. Najliczniej pojawia sie. przy koricu

czerwca i w pierwszej polowie lipca.

Polyphylla. Harris. Walkarz N.

fullo L. (Lipczyk). W niektorych latach obficie pojawia sie. tak
w samem miescie. n. p. na piaskach p..<l Lvczakowska.ro-
gatka,, na Mazurowce, jakotez w dalszej okolicy n. p.: na
Holosku, w Brzuchowicach. Przy koncu czerwca i w lipcu

Melolontha. F. Chrab^szcz Les. (Chrzaszcz lud.).

Hippocastani F. (Kasztanek) W calej okolicy po ogrodach i la-

sach zwyczajny. W typowej formie rzadziej wyst^puje. zwy-
kle jako odmiana var. nigripes Com. W pierwszej polowie
maja najpospolitszy; 30. IV—27. V. Pojawia si§ razem
z chr. majowym w tych samych latach (chraba.szczowych).

vulgaris F. (Chr. majowy). Zarowno jak poprzedni zwyczajny,
w niektorvch jednak okolicach rzadszy od niego. Nadmier-
nie pojawil sie w r. 1887 i 1903. (lata chrabaszczowe); innych
lat chrabqszczowych nie zapisano.

Serica. Mac Leay. Jedwabek L.

Skala, Holosko i t. d. 28. Ill

sieni; Snopkow, 5. X.
brunnea L. Znacznie rzadszy od poprzedniego. Lyczakow,

nice. Czarnuszowice, Obroszyn; 11. VII— 13. VIII.

Homaloplia. >n.

ruricolaF. Dose pospnlitv tal

jak w najblizszej okolicy:

Janow i t. d. 20. VI—28
w pierwszej polowie lipca.

Deg. Po lasach bardzo pospoliti

?iej polowie czerwca a w piervn

Zniesienie; 5. VI— 18, VII.



Phyllopertha. Kiruy. Niszczylistka N.

horticola L. (Ogrodnica). Bardzo pospolita w ogrodach, sadach i la-

sach na rozmaitych krzewach, szczegolnie zas na rozach.

Zaczyna si§ pojawiac dopiero przv koneu maja, a najli-

czniejsza. jest w polowie czerwca; 27. V—30. VI.

Anisoplia. Lap. Nalanek N.

segetum Hbst. (Klosiec). Po okolicznych polach, szczegolnie na gle-

bie piaszczystej bardzo pospolity. W porze najliczniejszego

pojawu, kT.'r-i |ir/.vt»)(la na srodek czerwca. obsiada klosy

glownie zyta. Holosko, Pohulanka i t. d. 1. VI—3. VII.

cyathigera Scop. MiVd/.\ Mr dyslawicami a Mikolajowem liczny

na zbozu; w okolicy blizszej Lwowa nieznany.

'

Hoplia. III. Zbrojnica L. (Kopyciak K).

graminicola F. W calej okolicy jakotez na przedmiesciach po su-

chych trawnikach i kamienistych miejsracli zwvezaina
Wszystkie okazy zebrane w czerweu (1. VI -27. Vl). Ho-
losko, Zniesienie. Wvsi.ki Zamek. Krzywczyce i t. d.

Epicometis. IVkm. Kosinatek L.

hirta Poda. (Koioteek). Zwyezajny w calej okolicy; 25. IV—2. VI.

Cetonia. F. Kwietnica L.

aurata L. (Zlotawka). Wszedzie w miescie po ogrodach, a w oko-

licy po lasach, przedlesiach na ziolach i krzewach kwitna,-

cych (bez. roza, tawula i t d.) bardzo pospolita. Pojawia

sie. gldwnie w drugiej polowie maja; zdarza sie. jednak jesz-

cze w lipcu. 2. V-30. VI.

Potosia. Muls. Kruszczyca L.

mannorata F. (Marmurowka). Dose: zwyczajna po lasach i ogro-

dach. Lonszanowka, Pasieki, Holosko' i t. d. 15. V- 9. VI.

speciosissima Scop. Jeden okaz pochodzi z ul. Lipowej, zlapany

przv koiiou czerwca, drugi % Czarnuszowic (na debie przy

soku wyciekajaeym).
1000. floricola Hbst. Dose zwyczajna po lasach okolicznych; po-

jawia sie. w czerweu. K/.adkw /.darza sie. odmiana van ob-

scura And.. O.artou.ska Skala, 10. VI i var. vol/i;///". "
-''-'

Gory. 21. VII. Kamienopol, Brzuchoiwce.



In i»//,i, ,-i',- L. Zwvczajna w calej okolicv o

(23. V-26. VI). Wysoki Zamek, Pohu
mem miescie po parkanach i murach.

Osmoderma. Serv. Pachnica N.

Dosd rzadka w miescie i najblizszej okolicy po

uurialiilis L. Jedyny <>kaz. zlapanv w lipcu. pochodzi z Bobrki.
nobilis L. W ogulnnsci bnrdz.. rzadki w .-.knlicy najblizszej Lwowa.

Krzywczyce, 12. VII, zlapany na hebdzie ( Samhuais chxhix).

Trichius. F. Orszol Les.

fasciatus L. Nie rzadki w najblizszej okolicy. Pojawia si§ w dru-
giej potowie czerwca i w lipcu Kr/.vwczvcc. H<>loski». .Ian<-w

i t. d. 15. VI — 21. VII.

XXXVII. Buprestidae. Bogatkowate.

Chalcophora. Sol. Miedziak N.

Mariana Lap. W borach sosnowych zvvyczajny. Pojawia sie. w dru-
giej polowie maja i w czerwcu. Brzuchowice, Janow.

Poecilonota. Esch. Chlubek L.

't.
rutilans F. Bardz.

Melanophila. Esci

1010. acuminata De- Dwa okazy
V— 28. VII.

Phaenops. Lac. Pi

cyanea F. Lyczakowskie przedmie*



qimi/rip/i

Anthaxia. Esch. Kwietniczek L.

signaticollis Kryn. Po kwiatach w lasach okoli-

ie rzadki: Holosko, Czarnuszowice, Pasieki i t. d.

I. VII.

eeptdchralia F. Holosko. 28. VI, Barszczowice.

punctata L. Zwyczajny po kwiatach w lasach i sadach w ca-

ej okolicy; 13. VI -18. VII

Chrysobothrys. Esch. Zr%bieri N.

is F. W lasach liseiastych dose rzadki. Kilka okazow zla-

palem na sci§tym debie w Krzywczycach 15. V, Czarnu-

Agrilus. Curt. Opietek N.

biguttatus F. Dose pospolity po lasach, szczegolnie na porebach,

takze po kwiatach na srodlesnych polankach. Holosko, Pa-
sieki, Krzywczyce i t. d. 26. V— 14. VI.

subauratus Gebl. Krzywczyce, 15. VI; Pasieki, 8. VII.
vir'nlis L, KrzYwezve-e. ( 'zartmvska Skaia. Janow. hichow i t d.

25. V- 5. VII. var. Fagi Ratzb. Janow, 5. VII. var. linearis

Panz. Sichow. 4. VI.

pratensis Ratzb. Krzywczyce. 24. V., Czarnuszowice. 26. V.
1020. elongates Hbst Pohulanka, 20. IV., Krzywczyce 24. V.,

Czarnuszowice 26. V.
angustulus 111. Holosko. 29. VI, Lesienice, 11. VII. Lubieri. 21. VII.

laticornis 111. Obroszyn. 13. VIII.
olivicolor Kiesw. Czarnuszowice 13. VII, Obroszyn 13. VIII.

hastulifer Ratzb. Krzywczyce, 23. V.
derasofasdatus Lac. Holosko, 28. VI, Czarnuszowice 21. VII.

cinetus Oliv. Dose zwyczajny po kwiatach na rnurawach i przed-

lesiach. Holosko, Lonszanowka, Krzywczyce, Kortumowka,
Janow i t. d. 10. VI. - 13. VIII.

aiithpim Muls. Krzywczyce. 16. VI.
convex) Irons Kiesw. Jedyny okaz zlowiony w miescie na parka-

nie. 24. V.
iutegcrrimm Ratz. Krzywczyce, 12. VII, Holosko 13. VI.

Aphanisticus. Lath.

1030. emarginatus F. Holosko 10. VI.

Trachys. F. Pozornik N.

miunto L. Wszexlzie po lasach lisciastych bardzo pospolity: 26.
TXr 91 T7TT

J



XXXVIII. Eucneniidae. Golericzykowate.

Throscus. Latr. Podrywek L.

dermestoides L. Zwyezajny p<> okolicznyeh lasach. szczegolnie w dru-
giej polowie maja po lisciach drzew i krzewow. Pohulanka,
Lesieniee, Zniesienie, Zubrza, Bartatow i t. d. 9. V — 29. VII.

Drapetes. Redt. Opasek L.

biguttatus Piller. Jedyny okaz poehodzi z Hotoska, zlapany d. 29. VI.

Melasis. Ol. Owozdnik L.

buprestoides L. Jedyny okaz poehodzi ze Lwowa z miejscowosci
blizej nieoznaczonej.

Eucnemis. Ahr. Golenczyk L.

XXXIX. Elateridae. Sprezykowate

murinus L. (P. myszaty). Tak w miescie samem po ogrodach
i trawnikach, jakotez w calej okolicy po polach wszedzie
bardzo pospolitv; najliczniejszy w drugiej polowie maja;
18. IV -30. VI.

Elater. L Sprgzyk Les.

cinnabarinus Esch. Krzywczyce 25. V, Pasieki 14. VI.

sanguineus L. Za kora. klod i pniakow sosnowyeh nie rzadki.

Hotosko 30. IV— 25. V.
S'i»gniitoleiitt(s Schrk. Dose zwyezajny po lasach i sadach tak

w miescie jak n.i jbli/^zoj okolicy. Lyczakow (przedmiescie).

Bogdanowka, Rudno i t. d. 6. V— 16. V. Odmiana var.

ephippium 01. nie rzadko sie. zdarza.

1040. ferrugatus Lac. (pomorum auct). W calej okolicy dose zwy-
ezajny. Holosko, Krzywczyce, Biatohorszcze, Czarnuszowice

i t. d. 6. V— 27. V.
oalteatus L. Rzadki; za kora. drzew sosnowveh. Janow 18. IV,

Krzywczyce 10. V.



crocatus Lac. Dosd rzadki. Zniesienie. Wulka, Bogdanowka,
30. IV— 29. V.

elegantulus Schonh. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa, ale

blizej nieoznaczonej.

Megapenthes. Kiesw. Zrywek N.

tibialis Lac. Tak w miescie. j.-ik najblizszej okolicy dose pospo-

lity. Zniesienie, Krzyczyce, Pohulanka. Wulka, Czarnuszo-

wice i t. d. 7. V-6. VI.

Hypnoidus. Stech. Podzwirek L.

stych i piaszczystych wzgo-

Cardiophorus. Esch. Zawiasek L.

grammeut Scop, (thoracicus F.). Tak w miescie po murach i par-

kanach jak w najblizszej okolicy rzadki. Zamarstynow,
Krzywezyee i t. d. 28. IV— 22. VI.

ni/icol/is L. Janow 18. IV.

asellus Er. Kortumowka 15. V.

1050. cinereus Hbst. Zwyczajny tak po parkanach wsrod miastaj

jak i w najblizszej okolicy po murawach. Wysoki Zamek,
Zamarstynow. Krzywczyce, Pohulanka, Kleparow i t. d.

16. V— 31. V.

Equiseti Hbst. Wysoki Zamek 19. IV; Holosko 31. V.

Melanotus. Esch. Czarnozynek L.

castanipes Payk. W miescie po parkanach a w najblizszej oko-

licy po lasach lisciastych zwvczajnv. Wysoki Zamek. Krzyw-
czyce, Lesienice, Czartowska Skala i t. d. 9. V— 2S. V.

Limonius. Escn. Pilniczek N.

pilosus Leske (nigripes Gyll.) Dose pospolity po trawnikach i za-

rosUach. a w miescie po o^rxlaHi. Wysoki Zamek, Wulka.

Lesienice, Czartowska Skala i t. d. 16. V— 15. VI.

aeruginosas Oliv (cijlindncus Payk.) Barclzo pospolity po zaroslach,

murawach i w lasach calcj okolicy. jakotez 'wsrod miasta.

Najliczniejszy w drugiej polowie maja. 28. IV— 7. VI.

purr-ilia* Panz. Jan6w, 14. IV.



scriifafof llli>t. Zwvczajnv zarowno z poprzednim. Krzywczyce,
Lesienice, Lyczakow i t. d. 2. VI— 3. VII.

1060. haemorrhoidalis F. Bardzo pospolity tak wsrod miasta jak
w okolicy po zaroslach i lasach w drugiej polowie maja
a pierwszej czerwca. Wysoki Zamek, Zamarstynow, Zniesie-
nie, Wulka, KrzywczYce. Kortumowka i t. .1. 20. V— 11. VI.

vittatus F. i var. Ocskayi Kiesw. Wulka 9. V— 3. VI.
subfuscus Miill. Wsz§dzie po lasach lisciastych i mieszanych bar-

dzo pospolity. 7. V— 21. VI. Najliczniej pojawia sig w dru-
giej polowie maja.

jejunus Kiesw. Bardzo pospolity na wzgorzach trawiastyeh i za-

roslach tak w miesci» j ik n ijblizszej okolicy. Samica zu-

Ludius. Esch. Zaciosek N.

pcctinicornis L. Dose zwvczajnv po lasach lisciastych. Kleparow
20. V, Lesienice, 19. V i t. d.

purpureus Poda. Dose rzadki w lasach. Krzvwczyce, Czartowska
Skala, Snopkow i t. d. 15. V— 10. VI.

casfat/e/i.s L. Dose rzadki po lasach i sadach i wsrod miasta).

Wulka. Lesienice, Lyczakow i t. d. 11. IV — 25. V.
sjaelandicus Miill. i nir. „ssin>Uis Gyll. Po lasach lisciastych dose

pospolity. Holosko, Pasieki, Wulka, Lesienice i t. d.

11. v— 3. VI.
tesseJatus L. Bardzo pospolity wszedzie po lasach tak lisciastych

jak szpilkowych. Wysoki Zamek, Pohulanka. Holosko. Czar-

towska Skala i t. d". IS. V-2. VII.

aeneus L. Wszedzie po lasach i ogrodach zwyczajny; nalezy do
najpospolitszvch zacioskow. Poja^

28. IV— 7. VI.
1070. lotus F. Dose pospolity. szczegolnie

cruciatus L. Po l-\kach. zaroslach i
'.

Czartowska Skala, Krzywczyce.

•via sie

liiidno.
'

Iln

b ta

Wu'lka

o i t. d.

I'>pi'4uhdus L. Bardzo rzadki. K< aiiim, iwka 20. V.

Agriotes. Esch. Osie wnik N.

atemnms L. W lasach lisciastvel

towska Skala. Wulka. Zuhr:-:a.'H. '|oX?i r

Poh
. d. !J.V— 12. VI.



Pohu-

ustulatus Schaller. Bardzn p -p- lit \ \»> kwiatach szczegolnie ro-

slin okolkowych. Zniesienie, Snopkow, <Lyczako\v. lvr/.\rw-

czyce i t. d. Najliczniej wystgpuje w lipcu 15. VI— 27. VIII.

sputator L. Bardzo pospolity, szczegolnie w maju po miejscach

trawiastych tak w miescie, jak najbl /-•/.<] kolicy. Lycza-
kow. Zniesienie. Krzywczyce. Lonszanowka, Wulka i t. d.

18. IV-7. VI.

lineatus L. (O. rolowiec). Po okolicznych polach i ogrodach zwy-
czajny. 21. IV— 20. VII.

obscurus L. Razem z poprzednim pojawia sig jako szkodnik w za-

siewach i ogrodowinach gldwnie w maju. 3. V— 12. VI.

sobnnus Kiesw. Kilka okazow pochodzi z lasu lesienickiego, Czar-

nuszowice; pojawia sig w drugiej potowie czerwca.

Dolopius. Esch. Drgalnik L.

1080. marginatus L. W lasach szczegolnie na swiezo rozwinigtych

lisciach bardzo pospolity. Pojawia sig najliczniej w maju.

7. V-10. VI.

Sericus. Esch. Doskocz L.

brunnem L. Polmlanka 7. V; Zubrza 11. V.

Synaptus. Esch. Zta.czyk N.

zadko po lasach okolicznych.

Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 22. V— 18. VI
F. Nierzadko po lasach okolicznych. Pohulanka. Wulka.

Adrastus. Esch. Wierzbik h.

limbatus F. Dose" pospolity. Holosko. Zniesienie. Krzywczyce i t. d.

11. VI- 15. VIII.

pollens F. Zwyczajnv pi> wicrzbach, iwach i t. d. Pojawia sig

glownie w drugiej potowie czerwca i w lipcu. Pohulanka,

Krzywczyce i t. d. 15. VI— 17. VII.

nanus Hbst. Pospolity w calej okolicy Lwowa. 11. VI— 15. VII.

Denticollis. Pillkk. Zgboszyjka h.



XL. Dascillidae. Popielichowate.

Dascillus. Latk. Popielicha L.

cerpmm L. Holosko, Janow 14. VII. W ogolnosci rzadka.

Helodes. Latk. WySlizg, L.

minuta L. Po zaroslach i polankaeh sr.'-illfHiyl: n.i kwiatach dose
pospolity. Krzywczyce. Znicsieni^. I'nsuki. lVhulanka, Snop-
kow

?j
Bogdanowka; nie rzadka jest takze odmiana var.

laeta Panz. razem z typowa. forma.. 18. V— 21. VIII.

Microcara. Thoms. Miekinia L.

testacea L. Czarnuszowice 13. VI.

Cyphon. Payk. Jarzmik h.

1090 pallidulus Boh. i) Krzywczyce, Wulka. Zubrza, Janow. Bar-
tatow. 28. Ill—28. VII.

coarctatus Payk. Zwyczajny tak w obrebie samego miasta po
ogrodach, jak Woko'licv po lasacb i zamslarh. 28. Ill — 9. X.

vtu-inhilis Thunb. Ilinl/,- p..sj..,lity w calej okoliey. 6. IV— 28. VII.
Padi L. Pospolity wraz z poprzcdnim. Bogdarufrrka, Wulka. Ru-

dno i t. d. 1. V— 26. V.
Paykulli Guer. (nitidulus Thoms). Janow. 29. V.

Prionocyphon. Rrdt. Podjarzmik h.

serricornis Mttll. Jedyny okaz z Parku Kilinskiego.

haemisphaericus L. Po bagnistveh zaroslach zwyczajnv. szezegol-

nie po wierzbach. Wulka, Holosko i t. d. 18. VI— 29. VI.

orbiculmds Panz. Janow 10. VII.

Eubria. Shuck. Bagnik L.

palustris Germ. Dose rzadki. Krzywczyce. 15. VI. Klepardw, 5. VII.

Eucinetus. Germ. Zwiezlik L

haemorrhoidalis Germ. Bardzo rzadki. Holosko 7. VI.



XLI. Cantharidae. Omomifkowate.

Homalisus. G-eoffr. Rozgniotek L.

L100. Fontisbellaquei Fourcr. (suturalis 01.). Rzadki po lasach

lisciastych. Krzywczyc

Pyropterus. Muls. Ognik h.

Payk. Bartatow 22. VII. Holosko 13. X.

Platycis. Thoms. Lubczyk L.

erzadki. Krzyw-

Lygistopterus. Muls. Karmazynek L.

muitjuiih-Hs L. Za kora. drzew i po kwiatach na polanach srod-

lesnvch i na por^bach zwvczajny. Krzywczyce, Holosko.

Pasieki i t. d. 20. V— 15. VII.

Lamprohiza. Mocz. Okiericzak N.

spkndidttla L. (Iskrzyk). W niektorych latach bardzo pospolity

tak w miescie po ogrodach, jak po lasach okolicznych;

17. VI— 20. VII.

Podabrus. West.

alpinus Payk Rzadki. Krzywczyce 16. VI Czarnuszowice 7. VI.

Cantharis. L. Omomilek Les.

violacea Payk. Krzywczyce 17. V— 16. VI.

fusca L. Wszedzie po trawnikach i zaroslach tak w miescie, jak

w calej okolicy zwvczajny. 25. V — 18. VI.

rustica Fall. Jak poprzedni. Najliczniej pojawia sie. w drugiej

poiowie maja; 7. V — 27. V.
1110. obscura L. Po lasach dose p-spolitv: Zniesienie. Holosko.

Pasieki i t. d. 8. V — 9. VI.
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nigricans Mull. Po murawach, zaroslach i lasach w calej okolicy

zwyczajny. Wysoki Zamek, Lonszanowka. Lyczakow, Le-

sienice, Zniesienie, Krzywczyce, Kleparow i t. d. Xajli-

czniejszy w pierwszej polowie czervvca; 7. V— 25. VI.

pellucida F. Dose rzadki. Czartowska Skala 22. V, Holosko 13. VI,

Pohulanka 18. VI.
livida L. Wraz z odmiana var. rujipes Hbst. (dispar F.\ zwy-

czajny po lasach i zaroslach. Krzywczyce. Pasieki, Wulka,
Lonszanowka i t. d. 31. V— 14. VI.

assimilis Payk. Dose pospolity po lasach i zaroslach. Krzywczyce,
Pohulanka, Snopkow, Kortumowka, Kleparow i t. d. 5.V—21.V.

rufa L. Wraz z odmiana. var. pallida (ioezr. Wulka. Bogdanowka,
Bartatow, Sichow i t. d. 4. VI — 21. VII.

fulvicollis F. Krzywczyce. Bartatow. Lyczakow. Zniesienie. 26.

VI - 16. VII.
bicolor Hbst. (thuracica 01.) Rzadki. Bialohorszcze, Zniesienie 15. VII;

na murze w miescie 3. VII.
lateralis L. (oralis Germ.). Jeden okaz pochodzi z miasta, zla-

pany na murze 9. VI. Czarnuszowice 25. V.

Rhagonycha. Esch. Miekosz L.

fuscteontis 01. Bardzo rzadki; Kulparkow, 11. VII.
1120. fulva Scop. W calej okolicv i wsrod miasta po ogrodach

bardzo pospolity. Pojawia sie w lipcu 7. VII - 20. VII.
testacea L. Po rozmaitych drzewach na lisciu i na kwiatach na

polanach srodle^nych zwyczajny. Brzuchowice. Krzywczyce
Zniesienie. Pohulanka. Czarnuszowice. Wulka i t. d. Najli-

czniejszy w drugiej polowie maja. 18. V— 4. VII.

pallipes F." Po lasach lisciastych w calej okolicy pospolity. Poja-

wia sie glownie w czerweu. Pohulanka. Pasieki. Krzyw-
czyce, Wulka. Janow. Lesienice i t. d. 24. V— 23. VI

atra L. Wszedzie po lasach. Krzywczyce. Lesienice. Janow. Wulka
i t. d. 2. VI— 30. VI.

Silis. L.vik. Wykrojka L.

nitidula F. W calej okolicy po lasach i zaroslach zwyczajna.

Wysoki Zamok. Lyczakow. Holosko. Lesienice. Krzywczyce
i t. d. Najliczniejsza w drugiej polowie maja. 16. V— 2. VI.

Malthinus. Latk. Zeboszek L.

punctaUis Fourcr. uhn'mfu* Payk.. I
>-<'• rzadki: p. jawia sie. w dru-

giej polowie czerwea i w lipcu. Holosko



Malthodes. Kiesw. Mi§kus L.

margmatU3 Latr. Krzywczyce, Czarnuszowice, Kleparow. 20.

V-l. VI.

flavoguttatu8 Kiesw. Wulka, 11. VII.

Drilus. Ol. ^limacznik N.

concolor Ahr. Dose rzadki po lasach okolicznych; kilka okazow
zlapalem w samem miescie. Wysoki Zamek, Krzywczyce,
Lesienice, Holosko i t. d. 2. VI— 19. VI.

Troglops. Er. Obrebek L.

1130. silo Er. Janow 19. VII, Bartatow 27. VII.

Charopus. Er. Odetek L.

Po kwiatach; Zniesienie

Ebaeus. Eu. Nieprzerwek N.

pedimlcu-ius Schrank. pnteocewpatus Gemm.). Wulka, Pohulanka.

Axinotarsus. Moos. Wysuwek N.

fjulicarius F. W ogolnosci rzadki. Zniesienie, Lwow (miasto) 30. VII.

*mnnjinalis Lap. Pasieki 1. VII.

Anthocomus. Er. Przerwiec N.

rufus Hbst. Jedyny okaz pochodzi z najblizszej okolicy Lwowa.
equestris F. Zwyczajny tak w samem miescie po ogrodach, jak

po zaroslach w najblizszej okolicy. Pohulanka. Kleparow,

Zamarstynow i t. d. 20. V— 1. VI.

Malachius. F. Beblik N. (Krwawinek Waga).

rubidm Er. Janow 31. V. Bardzo rzadki.

aenens L. Tak w samem miescie po ogrodach i trawnikach, ja-

kotez wszedzie po zaroslach i lasach na kwiatach bardzo

pospolity 12. V— 10. VI.

marfftnellus Ol. Obroszyn 13. VIII.
1 140. hipiistidiitiis L. Puspoliry wcalc] okolicv p«.» takaeh i zaroslach.

Wulka. Pasieki. Krzvwozyce. Pohulanka i t. d. 24. V- 14. VI.

viridis F. W ogolnosci rzadki. Holosko 13. VI. Lyczakow 10. V



Dasytes. Payk. Roscisz Les.

niger L. W calej okolicy tak wsrdd miasta, jak po okolicznych
zaroslach, la_kach 'i lasach po kwiatach bardzo pospolity.

20. V— 16. VII.
coeruleus Beg. Rzadki. W miescie na murze (Lyczakow) 28. IV;

Lesienice 16. V.
plumbeus Mull. Zwyczajny w calej okolicy po kwiatach. Wysoki

Zamek, Pasieki, Zniesienie. Krzywczyce i t. d. 28. V— 20. VI,
Obroszyn 13. VIII.

fusculus 111. Wulka 6. VI, Czarnuszowice 4. VI.

Dolichosoma. Steph. Dlugori L.

lineare Rossi. Dose pospolity w calej okolicy po kwiatach. Znie-
sienie, Krzywczyce, Holosko i t. d. 27. V— 29. VI.

Haplocnemus. Steph. Borowik L.

impressus Marsh. (Pint Redt.). Wysoki Zamek 20. IV., Lwow
(miasto) 25. IV.

nigricornis F. Lesienice 19. V, Jan6w 13. V.

XLII. Cleridae. Przekraskowate.

Tillus. Ol. Dluzeri. Leg.

unifasciatus F. Czarnuszowice 26. V.

Clerus. Gkopfb. Przekrasek Les.

im L. W lasach sosnowych okolicznych bardzo pospolity.

miescie spotyka sie. na murach, na ktore ze skladow

.vnicznych drzewa wylazi. 27. Ill— 8. V.

Trichodes. Hbst. Barciel. N.



Nascierwek L.

Opetiopalpus. Spix. Naglaszczek L.

scutellaris, Panz. Rzadki. Lonszanowka 7. VI, Pasieki 3. VI.

Elateroides. Schaff. Wiercieii L.

dermestoides L. Krzywczyce 16. V; Snopkow 18. V.

Lymexylon. F. Drwionek Les.

navale L. Jedyny okaz zlapany w obr§bie miasta w lipcu.

XLIII. Bniehidae. Pustoszowate.

Gibbium. Scop. Garbusik L. (Garbiec Les.).

psylloides Czempiiiski. Wszystkie okazy pochodza. z srodmiescia.

gdzie po murach nie rzadko sie. zdarzaja.. 28. Ill— 11. VII.

Niptus. Bodbld. Wypuklak L.

hololeucus Fald. Po murach kamienicznych bardzo rzadki.

1. V— 6. X.
crenatus F. Krzywczyce 28. IV. Lwow (raiasto) 2. IV.

Bruchus. Geoff. Pustosz Waga.

1160. ftnipcs F. W calej okolicy dose pospolity. Zniesienie, Krzyw-
czyce, Zamarstynow, Obroszyn i t. d. 24 V— 13. VIII.

fur L. W miescie po skhulach i spixarniach. skad na mury wczas

na wiosne wylazi. 26. Ill— 20. V.
bicinctus St. Razem z poprzednim 29. IV.
latro F. Krzywczyce 13. V: Kleparow 20. V: w miescie od 6.

IV— 26. XII.

hrmnew Dft. v, kstacem Boid. Po murach w miescie nie rzadki.

1. I — 16. VI.
pilosus Mull. W miescie na murze 28. Ill; Bogdanowka 26. V.

XLIV. Byrrhidae. Kolatkowate.

Byrrhus. Gkoffr. (Anobium auct.). Kolatek Les.

pertinax L. Po domach dziurawi sprzety drewniane.
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striata* 01. Zwyey.ajnicjs/.Y oil poprzedniego i szkodliwszv od

niego. Wyl^ga sie. w czerwcu 20. V.— 12. VII.
hrfvicontis St. Lwow 5. VII.

rufipes F. Wulka 18, VI.
1170. jxuiivrns L. Zwyczajny po domach, w sklepach i spizar-

niaeh. takze po lasach. Wysoki Zamek. Bogdanowka, Ho-
losko, Zniesienie i t. d. 9.V— 19. IX.

Xestobium. Mocz. Tykotek N.

rufomllosum Deg. Zwyczajny w calej okolicy po kwiatach, tu-

dziez w miescie po parkanach 8. IV— 31. V.

Ernobius. Tiioms. Stukacz L.

abietinus Gvll. Lwow 10. IV.
mollis L. Na sosnach nie rzadki; Holosko 9. VI; Lwow (strzelnica

miejska) 19. IV.
hngicornu St. Krzywczyce 10. VI.

VI -3. VII.

Trypopitys. Redt. Psowacz L.

murach i parkanach nie rzadki. 24.

Geoffk. Wyschlik N.

pcctinirumis L. \V lisaeh lisciastvch. Wulka. Pohulanka, Laszki

i t. d. 26. VI— 11. VII.
i-'osffttas Gvll. Nie rzadszy od poprzedniego. Zniesienie. Holosko,

Pohulanka, Wulka i t. d. 1. VI— 2. VII.

Xyletinus. Latb. Drzewieri N.

ater Panz. Wulka 6. VI.
1180. ptctit/atas l\ L\> starvh plutaoh i parkanach. tudzirz w la

sach okolicznych nie rzadki 26. V— 1. VII.

Coenocara. Tiioms. Purchawek L.

bovistae Hoffm. Dose pospolity; Zniesienie, Krzywczyce i t. d.

24. V — 23. VIII.



XLV. Lyctidae. Miazgowce-

Lyctus. F. Miazgowiec N.

>uti]»(jtdatHx Hbst, I'nsjMility i.-ik w niioscie samem. jak okolicy

po parkanack i plotach, takze w lasach lisciastvch po sa.-

gach. 15. V — 16. VII.

2)iibescens Panz. Rzadszy od poprzedniego. Pohulanka. Bialohor-

szeze, Zimnawoda i t. d. 18. V — 4. VI.

XLVI. Bostrycliidae. Kapturniki

Bostrychus. Q-koffe. Kapturnik L.

capucinus L. Pod kora, debow. Wyl§ga sie. w drugiej polowie

maja i w czerwcu. Lesienice, Krzywczyce i t. d.

XLVIL Ciidae. Czerwikowate.

Cis. Latr. Czerwik N.

nitidus Hbst. Holosko, Bogdanowka, Krzywczyce i t. d. 30.

Ill— 15. VIII.

Boleti Scop. Wszedzie w hubach drzewnych; 11. IV— 17. VIII.

winiu* V. W lasach lisciastych hard/,, pospolity; 29. Ill— 11. VIII.

hispidus G-yll. W grzybaeh drzewnych zwyczajny: 3. V. —26. VIII.

aim Gvll. Zubrza 7". V.

1190. festivus Panz. Pohulanka 27. V.

Rhopalodontus. Meleie. Zebon L.

frontkornu Panz. W hubie drzewnej w Muz. im. Dzieduszyckich

Ennearthron. Meei/ie. Dziewiedornik L.

of'/ii/e Mell. W irrzvbach drzewnych. wszedzie po lasach liscia-

stych 19. V— 23. VII.

Octotemnus. Mele. Osmiornik L.

qtuh'ktilHx (Jvll. W htiharh drzewnych nie rzadki. Bartatow, Po-

hulanka, Lesienice i t. d. 15.' V— 27. V.

XLVIIL Tenebrionidae. Czarnuchowate.

Blaps. F. Pokatnik Les.

mortisaga L. (Zlowieszc/.vk (, W mies.-ie po piwnicach i spizar-

niach zwyczajny 26. IV— 16. X.
similis Latr. Lwow (miasto) 4. VII, Zniesienie 10. V.



<liiis<ji,jH,is L. Wcaloj okoliry p» suchych i trawiastych, kamie-
nistych i piaszczystych miejscach bardzo pospolity 23.

Platyscelis. Latr. Zapylec L.

polita St. W Holosku na piaskach zwvczajny; jeden okaz pocho-
dzi z Krzywczyc; 25. V— 1. X.

Pedinus. Lath. Zatgpka L.

femoralis L. Wszystkie okazy pochodz^ z Holoska, zlowione na
piaskach; 29. V— 2. X.

Opatrum. F. Omrzel Les.

sabulosum L. W calej okolicy po suchych,
i po piaskach bardzo pospc/'

jawiajqcych sie. chrza-szczo 1

Microzoum. Redt. Mrzyglodek L.

1-00. lib/ale F. Szczegolnie po piaskach zwyczajny. Holosko (n

Bolitophagus. III. Grzybozerek L.

Diaperis. Geoffr. Borzewka Les.

Boleti L. Czarnuszowice 13. VI.

Hoplocephala. Lap. Rogaczek L.

haemorrhoidalis F. W lesie krzywczyckim tuz za rogatka; Lycza-
kowska.. pod k.ra buknwa. przy koricu czerwca, raz jedyny
w wielkiej ilosci zlapany.

Scaphidema. Redt. Nilodzik N.

vnetallica F. Lyczakow 4. VI, Zubrza 7. IV.

Pentaphyllus. Latr. Pieciorek L.

tettacetu Ilellw. W wyptttthmstym drbie na Pohulance (Cetne-



Uloma. Steph. Cw

culinaris F. Janow, w czerwcu.

Tribolium. Mac Leay

Corticeus. Pill. Korosz N.

linearis F. Jedyny okaz z okolicy Lwowa.

Tenebrio. L. Czarnuch h.

1210. obscurus F. Czarnuszowice 22. VII.

molitor L. (nigcznik). Po domach w spizarniach w ma.<

pasach zwyczajny.

Helops. F. Mroczek L.

>f)<if(>t/lins V. Bardzo rzadki. 5. V Krzywczyce.
lanipes L. W lasach lisSciastycb i w miescie po parka

dworzach
i ze isu^inv pi'zvwirzioiivch z lasow ol

zwyczajny 15. IV— 12. VI.

XLIX. Alleculidae. Murzynkowate.

oludniowej Francyi. Jedyny okaz po-

)wa, ztapany w lipcu.

Eryx. Steph. Czarnuszka L.

F. Jedyny okaz zlowiony 17. VII. na por^ezy przy ul. Ja-

blonowskich.

Gonodera. Muls.

17. VI.

lusc pospolity po kwiatach; 7. VI— 29. VI.

Mycetochara. Berth. Grrzybomirek L.

axillaris Payk.



1221). jl,wipes F. Zwyczainy po nkolicznvrh lasach. Holosko,

Wulka i t. d. 29. V-25. VI.
Mpustulata 111. Lwdw (miasto). Pasieki i t. d. 25. V— 1. VII.

Cteniopus. Sol. Grzebyczak

Ipkureus L.). Po lasach okolic
r miescie dose" pospolity w piervvszej polowie lipca. Wy»

flavus Scop, (sulphureus L.). Po lasach okolicznych i ogrodach
niescie dose" pospolity w piervvszej polowie lipca. Wysoki
nek, Zamarstynow, Krzywczyce i t. d. 14. VII— 21. VII.

Omophlus. Sol. Barczynka N.

Amerinae Curt, (pinicola Redt.). Na sosnach bardzo pospolita,

szczegolnie pod koniec maja. Holosko, Krzywczyce 25.

L. Lagriidae. Omiekovvate.

Lagria. F. Omiek Les.

r L. W calei okolicy bardzo pospolity po zaroslach i lasach:

6. VII -26. VIIL
P JP

LL Melandryidae. Sniadkowate.

Tetratoma. F. Czworak L.

ra F. Jedyny okaz pochodzi z najblizszej okolicy Lwowa.

Orchesia. Latr. Rzutnica L.

ns Panz. (picea Reitt). Krzywczyce 8. VI. Lwow (miasto) 11. IX.
data Kr. Na murze pocztowego gmachu d. 9. III. (Zariko).

Xylita. Payk. Drzewinka L.

gata Hell. Grzybowice 26. IV.

Hypulus. Payk. Wrezyn N.

rinus Quens. Czarnuszowice. Pohulanka 27. V.

>. bifasciatus F. Grzybowice 12. IV, Krzywczyce 8. VI.

Melandrya. F. Sniadek L.

hoides L. Nie rzadki w lasach lisciastyeh, szczegolnie pod kon*

drzew nadpruchnialvch. Kr/.\ wczyce. Brzuchowice, Pasieki,

Czartowska Skala i'
'
t. d. 20." V— 12. VI.



Phryganophilus. Sahlb. Wieszczolubek h.

nigrivctttris Hampe. Jedyny okaz zlapanv w samem miescie na

parkanie 16. V.

LII. Mordellidae. Miastkowate

Tomoxia. Costa. Wypustek L.

biguttata Gyll. Po wierzbach starych nierzadki tak na przedmie-

sciach. jak w najblizszej okolicy. Pohulanka. Lesienice i t. d.

3. VI— 2. VII.

Mordella. L. Miastka Les.

fasciata F. Bardzo pospolita w calei okolicy po kwiatach 11.

VI -15. VII.

aculeata L. Razem z poprzednia, i od niej zwyczajniejsza 8.

Mordellistena. Costa. Scbylik N.

Neuicaldeggiana Panz. (brunnea F.) Czartowska Skala 11. VIII.

Czarnuszowice w czerwcu.

parvula Gyll. i vur. iit<ic<
{
t«i//s Mills. Snopkow 3. VI. Hotosko 2. VI.

micans Germ, iwhunxt Costa). \V calrj < »k- .li<- \ z\v\ czo jn\ po

kwiatach. zaroslaeh przcdlesnych i t. d. Krzvwczyce. Znie-

sienie, Pohulanka. Kleparow i t. d. 20. V— 15. VIII.

piimila Gvll. Dn>(- pospolitv. Czarnuszowice. Wysoki Zamek. Znie-

sienie, Hotosko i t. d. 7. V— 4. VII.

Anaspis. Geoffr. Niekolezyk N.

1240. frontalis L. Wszrd/it.- tak \v mit'scir po nw-yodach i zaroslaeh,

jak w calej okolicy bardzo pospolity 20. V — 30. VI. V<n: late-

ralis F.KlepanHv.'C/.an,us/.owic-e. Hiv.ud 1 ..\vi(M.20.V—13. VI.

Java L. i var. thoracica L. Wvsoki Zamek, Bo^danowka, Obroszyn,

Czarnuszowice i t. d. 22. V— 13. VIII.

rujilabris Gyll. Lesienice 12. VI.

LIII. Meloidae. Oleicowate.

Meloe. L. Oleica N.

proscarabaeus L. (Krowka). Wszedzie. tak na przedmiesciach. jak

w okolicy po trawnikarh. szczc^olnie w drugiej polowie

kwietnia i w maju zwyczajna. 11. IV— 3. VI.



violaceus Marsh. Pospolita w calt-j ukolicv; 21. IV— 15. V.

decorus Brandt. Znana z blizrj niVo/.naczunej okulicv Lwowa.
variegatus Don. Po lasach ni<> iv.ndka: Kr/.Yw'c-zvrc Lesienicc, Pa-

sieki i t. d. 23. IV — 2b\ V.

nigosus Marsh. Tak na wiosny. jak w poznej jesieni nie rzadka

i na trawnikju-h. Lvezakdw. B-^-danowka. L< .n^zandwka,

Zniesienie i t. d. 27/ III— 19. IV; 25. IX— 26. X.
tcuhriuyaifrs Brdt Do& raadka. Wulka, Hotosko. Grzvbowice

i t. d. 14. IV— 13. V.
hnvicollk Panz. Jak poprzednia nalezv do rzadszych oleic. Pa-

sieki, Krzywczyce. Holosko 30." IV— 9. VII.

ffk. Rogatnica Les.

1250. Schaeferi L. Zubrza 8. VII. Janow 31. VII.

LIV. Pyrodiroidae. Ogniczkc

Pyrochroa. (Jkoki'. (.)<rniczi.'k .1

Snopkdw i t. d. 18. V— 20. VI.

LV. Anthicidae. Nakwiatkowate

okolicy 7. V— li

Anthic



LVL Oedemeridae. Zaleszczycowate.

Nacerdes. Schmidt. Kownicha L.

la Panz. W samem miescie po murach ( LvczakoVi zwvezajn

Holosko. 6. VI — 11. VII.

1260. coerulea L. Dose rzadki tak i

Oedemera. Ol. Zal§szezyca S.

Jiavescens L. (femorata Ganglb.). Bardzo pospolita w calej okolicy

po kwiatach i zaroslach. Wysoki Zamek. Lonszandwka,
Krzywczyce, Holosko, Kamienopol Ltd. II. VI — 21. VII.

flavipes F. Czarnuszowice, Janow; 12. V- 6. VIII.

virescens L. Zwyczajna po kwiatach tak na otwartych miejscach,

jak wsrod lasow na polankacli i por^bach 8. V— 1(>. VI.

lirrida Marsh. Zarowno jak poprzednia pospolita po lasach i za-

roslach; 7. VI — 2. VII.

Chrysanthia. Schmidt. Przyzlotka N.

LVII. Pythidae. Rozmiazgowate.

Pytho. F. Rozmiazg L.

depressus L. Jedyny okaz pochodzi z miasta, zlapany na parka-

Lissodema. Cubt.

4-pustulatum Mrsh. Rzadki. Wulka. Zniesienie; 11. VI— 18. VI.

Rhinosimus. Latr. Nosacz L.

viridipeiinis Latr. (Genei Costa). Wysoki Zamek 21, V; Lwow
(miasto) na murze. 20. X.

1270. mficollis L. Na murach w miescie; 4. VI— 20. X.

plamrottris F. Czarnuszowice. Holosko 30. Ill— 21. VII.



Wykaz
€hrza_szcz6w zebranych na Podolu galicyjskiem przy

szlaku kolejowym Zlocztfw-Podwoloczyska w latach

1884—1890.

Podat

M. Rybirtski

W roku 1884., chca.c moich dwoch synmv. ktorzv wowczas
nauke. zaczynali, przyzwyczaic do systematvoznej pracv i zaintv-
resowac* przyroda., rozpoczajem z nimi i dla nich robic wycit-czki
entomologiczne. do ktorych moje owczesne zajecie. jako kontrolora
telegrafu na linii kolejowej ZIoczow-Podwoioczyska, nastreczalo
duzo sposobnosci i zostawiafo dose czasu. Juz jednak w r. 1885.
nabralem sam zamilowania do entomologii i zbieralem odtad chrza-
szcze pilnie i z zamiarem naukowego opracowania gromadzonych

Okolice. w ktorych poszukiwania robdem. sa, nast«
c
-j>uj.t.

1 .-:

Las sosnowy leza.cy na polnoc od Zloczowa. pray drochse
do Sassowa, wzg*6rze na potudnie od torn kolejowego miydzy
Zloczowem a Pluchowem. zalesione przewainie buc/.vna i innemi
li^ciastemi drzewami, wal kolejowy i opuszczone dawno kamic-
niolomv w Pluchowic, lasek miedzy Pluchmvem a Zbor<-\vciii.

na pnfnoc od toru kolejowej'.
las debowy o 5 kibmetrdw na wseh.'xl od stacvi kol.'j.nvcj

<J<"/.h>rna oddalony.

mokrawinv' zarosle wierzbaini. czarni'ini t.»p«>lami i wiklina.

leza,ce na wach6d od stacvi Hluboczck Wielki.

Najwiecej matervalu dostarczyl mi Tarnopol z okolioa. tu

bowiem nie bvlem krypowanv odleirlosn'a i ni-.-liMn kazda \v.-ln;\

ehwil§ wyzyskac. Zwiedzalem wiec na polnoc od Tarnopola le-



za.ce: Plotycz, Czvstylow. Iiiala. las w Sy.Jiicli.-inc.-t.-li. -rax wszvst-

kie okoliczne pola.

od wsehodu: okoliczne pola i <<zv>tu u-i'.'d usiojski. w kt<>-

rym wiele i rzadkicb iratunkow znarhodzilem,

od poludnimv.-o wschodu: Gaje Tarnopolskie , zalesione

rzadku d.-bina. j)..inic.lzv kn'>r:\ rusln wiele drzew owocowvch.
od poludnia: 1 Vtryk-.u". Czarny las i Na gdrach, lasy de-

«»d zac'ln-du: Za-ruMi'. Kutknwc.-. C'zaliarv i Proniatyn. za-

lesione w wieks/.ej 'v.rMM drbina /. podszycu'iii jak poprzrdni".

Najwi§cej zbieralem przy brzegu stawu w Kutkmvcacb

Tenu do badai.

W Borkach Wielkich, w Maxymowce i Bogdanowce zwie-

zilcru najblizsze okolice stacvi. w
Podwotoczyskacli staw i' jego brzegi.

i nadvvornrm W Wi

ag katakgn dr. L.

iinkow i

W Kra



Cicindelidae.

niaoh tamtejszego stawu.
hi/br'aht L. Zarwanica kolo Zloczowa. \v niaju.

(jenwuiira L po scierniskach w okolicy Tarnopola bardzu pospo-

lita. Czerwiec. lipiec. sierpien.

Carabidae.

Calosoma (Weber).

inquisitor L. w okolicy Tarnopola w Kutk
w maju i czerwcu bardzo pospolity

sciem, jakotez ua kiv.ewaeb. ^l/i.- za

uupdsitor v. conntktim Ra-usa. razern z pop]

i. Tamopol Czaharv). na (l,;l»;u-h 20. VI. Kutkowce

m Hrbst Tarnopol iO.aharv, l)anlzo rzadki 2. VI.

Carabus (Linnet) Latrei He.

pixl kdra imiakow a z wiosna

iv .W.,r«.niaki, «• m.-.jii.

Szlachcince), w poznej

. po polae.h nie rzadki.

•ii Fisch.), od Zloczowa

nopola az do PodwnWz
podczas znivv pod polko
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1

Sr/,< idltri Y&nz.v.Lommckii Reitter. Kilka okazow zlapalem wraz

z poprzednim.

l-'.sfr,tclicf) Fisch. Bardzo rzadki. Jedyne dwa okazy zebralem

w Maksymowce 20. V i 18. VII.

siuthriiisciihis Oliv. Przebywa na otwartych miejscach. trawiastyeh

zboczach i przedlesiach pod kamieniami. Wszystkie okazy

zebralem koto Tarnopola z wiosna..

scobriuaculus v. erythropus Fisch. Wraz z poprzednim pospolity.

Besseri Fisch. Od Tarnopola do Podwoloczysk pod grudami, ka-

mieniami i polkopkami przez cate lato pospolity.

qlnhintns Payk. W lesie bukowym koto Zloczowa pod klodami

horUnm L. Zloczow 16. VI.

Linnei Panz. W jesieni w lesie zloczowskim i w Zarwanicy
okolo starych pniakow.

convexus F. W okolicy Tarnopola i Zloczowa dose pospolity.

Cychrus Fabricius.

rostrcitus L. W Tarnopolu (Kutkowce), Pluchowie i Zarwanicy.

Zbieralem go w jesieni przewaznie w starych pniakach i pod

klodami.

Notiophilus Dumeril.

pnli/sfr/s Duft. Bardzo pospolity w okolicy Tarnopola.

hiijuttattis F. W Tarnopolu w ogrodzie miejskim, w Kutkowcach
i w Zloczowie w lesie bardzo pospolity.

Blethisa Bonelli.

nnijfipunctata L. Tarnopol. nad stawem 20. IV. Gaje Tarnopol-

skie. 12. IV. Hluboczek, na nadwodnych roslinaeh. 24. VII.

Elaphrus Fabricius.

Hliginusus F. Tarnopol, nad stawem 20. IV i 2. V.
eapreas Duft. Wraz z poprzednim.
rijiarias L. Z wiosna. w Tarnopolu nad stawem bardzo pospolity.

"arcs Mull. Tarnopol 2. V.

UUricki W. Hluboczek 19. IV.

Lorocera Latreille.

pilicomis F. W okolicy Tarnopola pospolita.

Dyschirius Bonelli.

digitatus Dej. Tarnopol 16. IV.



iiitvlii* Schaum. Tarnopol 16. IV, 20. IV, 1. V.
l>o/iti(s Dej. Wraz z poprzednim. lecz liczniej sie. znachodzi.
s>djstri«tus Duft. Jedyny okaz zlapany nad stawem w Tarno-

aeneus Dej. Nad brzegami stawu tarnopolskiego z wiosna. bardz<

pospolity. 18. IV, 10. V.
intermedins Putz. Tarnopol (Biala), 20. VI.
Lafertei Putz. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV.
globosus Herbst. W Tarnopolu bardzo pospolity. Nad stawem IS

IV, 10. V. Zagrobela 21. IV.

Clivina Latreille.

fossor L. Nad brzegami stawu tarnopolskiego i Seretu bardz<

collaris Herbst. Jak poprzednia.

Broscus Panzer.

cephalotes L. W czerwcu w okolicy Tarnopola i Podwoloczysl

polices Duft. Tarnopol, 13. IV. 20. VI.
Jiavipes L. Nad stawem i Seretem w Tarnopolu bardzo pospo-

lity 20. VI.

Bembidion Latreille.

laticolle Duft. W Tarnopolu nad Seretem 10. VI.
P'jgmaeum F. Tarnopol, nad stawem 16. VI, 30 IV.
lampros Herbst. W Tarnopolu bardzo pospolity.

pimetulatum Drap. W Tarnopolu nad Seretem 15. V i 20. VI.
'"Jirolle Gvllh. Z poprzednim w Tarnopolu nad Seretem 20. VI.

I>h>»nrtuh,m L. W Tarnopolu nad Seretem i stawem 15. IV, 26.

IV. 10. V. 20. VI.
dndtlhtm Tbunbg. Tarnopol (Kutkowce). 28. X. Illuboc/.ek. 5. XI.

vrhnn Uliv. Tarnopol (Kutkowce). 8. i 13. X. Hluboczek. 20. X.
'"'ustum Schaum. Tarnopol. nad stawem 20. VI.

rift'-ofa Duft. car. testaccum Duft. Tarnopol. nad stawem 20. VI.

Andruir V. W Tarnopolu. nad stawem 3. VI, 18. VI.

v. ftmoratum Sturm. Tarnopol, nad Seretem 8. X.
"xtnltitum L. W Tarnopolu nad Seretem i stawem bardzo po-

Duft. Hluboczek, 8. V, 20. V.

n F. Tarnopol, nad Seretem 20. VI,
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uiti.hthim Marsh. Zlocz.'.w. 29. VIII.

monticola Strm. Zloczow, 15. VI, 29. VIII.

minimum F. Tarnopol (Zagrobela), 20. IV. 8. V.

quadriguUatum V. Tarnopol Kutkowce), 20. V, 28. V. Hlubo-

czek, 10. V.

quadri-nmrndatum L. W Tarnopolu nad stawem i Seretem bardzo

pospolity.

tmelhtm Kriehs. Tarnopol (Kutkowce), 28. X.
f/i/vipcs Strm. Tarnopol. ikh! Seretem 22. IV.

Doris Gyllh. Tarnopol (Kutkowce), 20. XL
articulatum Gyll. Nad stawem i Seretem w Tarnopolu bardzo

Goez. Tarnopol (Kutkowce), pod kora. starvch pni

debowych 26. VIII, 8. X.

asgimile Gyllh. Tarnopol (Kutkowce) 9. X. Hluboczek. 12. X,

26. X., bardzo liczny.

Mdi/ner/irinii .Nihil). Tarnopol (Kutkowce). pod lisciem 6. X.
y»«M/a F. Tarnopol (Kutkowce), 10. X b. liczny; 13. X.
biguttatum F. Tarnopol (Kutkowce). 9. X, 12. X. bardzo liczny

pod lisciem. Hluboczek, 26. X.

Tachys Stephens.

bistriatus Duft. Tarnopol, pod kamieniami 11. i 20. IV.

Tachyta Kirby.

nana Gyllh. Tarnopol (Kutkowce), pod kora, 12. V, 25. VIIL

Lasiotrechus Ganglbauer.

discus F. Tarnopol, nad stawem 20. VI. Hluboczek, 10. VI, 15. VII.

Trechus Clairville, Ganglbauer.

rubens F. Tarnopol, 20. VI.

qmuhutriutus Schnk. W lasach kolo Tarnopola b. pospolity.

Epaphius Leach.

secalis Payk. Tarnopol, nad Seretem 20. VI. Hluboczek. 28. X.

Patrobus Dejean.

atrorufus Strom. W Tarnopolu nad stawem 25. VI, 5. VII.



Platynus Bonelli.

nificor/t/s Goeze. W Tarnopolu nad Seretem 21. IV, 6. X.
uls<>nrt<* Herbst Hluboczek, pod lisciem pospolity 10. V, 20. VI.

assimilu Payk. Tarnopol, nad stavvem i Seretem pospolity 13. IV,

7. V. 8. VI.
livens G-yllh. Gaje Tarnopolskie. na mokrawinie 22. IV.
SL'.rr ,ui<>t„his L. Tarnopol (Kutkowce), 30. VII. 20. X. bardzo po-

viniiicHpreus Goeze. Tarnopol. nad stawem i Seretem 20. IV. 3.

V, 7. VI. Htuboczek. 15. XI.

marginatus L. Tarnopol. nad stawem 23. IV. 5. V. 10. V.
Miillcri Herbst. W okolicv Tarnopola bardzo pospolity.

gracUipes Daft. Tarnopol (Gaje), 28. III. 13. IV. 23. IV.
v/dinis Pan/.. Tarnopol. nad stawem i Seretem b. pospolity.

„ v. niwsfiis I > u ft. .leszcze pospolitszy niz poprzedni.
nutans Nic. Tarnopol (Kutkowce). z lidoj bardzo licznie wysiany

20. X.
J'tiliilinoxiis Panz. Tarnopol. w ogrodzie miejskim 13. IV. Kut-

kowce. 28. X. ;'). XI. z pod liscia.

pt'-eits L. Tarnopol
i Kutkowce!. 2S. X. 5. XI. z pod lisci.

V«>'Ms (ivllh. Tarnopol (Gajei. 8. X.
Thoreyi Dej. Tarnopol. nad 'stawem 20. X. Kutkowce. 5. XI.

„ v. puelhtx Dej. Z poprzednim. jednak cz^stszy.

Olisthopus Dejean.

Stermi Duft. Tarnopol (Kutkowce), pod lisciem 16. X, 5. XI.

Synuchus Ilivllen 1ml. 1!ledel.

lopol (Kutko
ezow. 13. V I. 29. vni.

1

padlem
Zarwar

lisciem 5.

,ica. 13. i:

Doliclsua B. melli.

ry Kt/'vII.'

J okol

3. VI]

lev T
Till.

Calathus B< neffi.

.' l'popr/ei

.ulity w okolicy Tai

pospolity.

rnopola.



rricola Herbst Lapalem go we wlasnej piwnicy na dworcu ko-

lejowym w Tarnopolu 10. V, 17. V, 18. VI, 20. VII.

Sphodrus Clairville, Ganglbauer.

in-o/J/thalmus L. Z poprzednim 20. V.

Platyderus (Steph.) Schaum.

ufus Duft. W o^rodzie miejskim w Tarnopolu pod opadlem li-

sciem z wczesna. wiosna. i pozna. jesienia. dose cz^sto sie,

znachodzi; 31. Ill, 15. IV, 23. IV, 4. XI.

Lagarus Chaudoir.

emails Panz. Tarnopol (Kutkowce) 28. V.

Poecilus Bonelli.

imctulatm Schall. Na wzgorzach koto stawu tarnopolskiego, pod

kamieniami i grudami 14. IV, 14. V, 20. V, 8. VI.

inrginalis Dej. W okolicy Tarnopola po polach i miedzacb

oqjreus L. W okolicy Tarnopola pod kamieniami i grudmni Ikiv-

dzo pospolity.

coerulescens L. Tarnopol, 20. IV, 7. V.

Pterostichus Bonelli.

atenimus Hrbst. Tarnopol (Kutkowce). pod kora. starych pni de-

bowycli 22. IV.
ol>loii<jo[>un<:t<itus V. W lasacb okolicznych Tarnopola bardzo po-

1 kamieniami i grudami na przedlesiach w okolicy

m.pi.l * Kutkowce)! 14. V. 18. V.

ig. \V lasach w okolicy Tarnopola pospolity.

Pod opadiem lisciem. Tarnopol (Gaje). 24. III-

e. 8. VI. 12. X.

W bukowym lesie koto Ztoczowa pod pniakarm



Abax Bonelli.

ater Vill. W bukowym lesie kolo Zloczowa pod klodami i lisciem

opadlem 4. V. 20. VI, 5. VIIL w Zarwanicy 20. X.
parallelus Duft. W Tarnopolu i Zloczowie w lasach pospolity

14. V. 18. V, 14. VII.
cariitafits Unit. W tarnopolskim ogrodzie miejskim pod opadlem

lisciem 28. III. Kutkowce 24. V, Plotycze 10. XI.

Molops Bonelli.

picea Panz. W okoliey Tarnopola w lasach pod lisciem opadlem
dose pospolity. Plotycze. 20. VIIL Kutkowce, 14. V. Trem-
bowlaf 14. IV.

Stomis Clairville.

pumicatus Panz. Nad stawem tarnopolskim 7. V, pod kamieniami.

Amara Bonelli.

plebeja Gyllh. Po ugorach i miedzach kolo Tarnopola pospolita;

10. VI, 18. VI, 15. VIIL
similata Gyllh. Tarnopol (Kutkowce). 24. IV, 14. VI. Gaje 24. V.
ovata F. Tarnopol (Gaje), 20. VIIL

Panz. W okolicach Tarnopola, pod kamieniami i gru-
i bardzo pospolita.
° eph. Z poprzedniq,

jr. Znachodzi si§ w
a. communis Steph.

spreta Zimm. Tarnopol, w polu, pod gruda. 25. IV.

eurynota Panz. Tarnopol, po polach, pod grudami i polkopkami
dose pospolita. 4. VI, 12. VII, 2. VIIL

familiaris Duft. TV okoliey Tarnopola bardzo pospolita.

lucida Duft. Tarnopol, 13. IV. Zagrobela, z naniesionego 21. IV.

tibialis Payk. Tarnopol, nad stawem i pod grudami, 24. VII.

equestris Duft. Tarnopol. W ogrodzie miejskim pod lisciem opa-

dlem 13. IV, 25. IX.
fasca Dej. Tarnopol (Gaje), 10. VI, pod lisciem opadlem.

municipalis Dnft. Tarnopol (Kutkowce), pod kamieniem 24. IV.

bi/rons Gvllh. Na zboczach trawiastveh kolo Tarnopola 28. IV,

30. V, 10. XL
apricariu Payk. W okoliey Tarnopola pod kamieniami i grudami

bardzo pospolita 28. Ill, 24. IV. 30. V.

fulva Degeer. Tarnopol. nad Seretem 10. V.

toimikaru Duft. TV okoliey Tarnopola, po ugorach, miedsach, pod

kamieniami i grudami dose cz§sto si§ znachodzi; 24. Ill,

5. IV, 30. V, 4. X.

aetiea Dege



Zabrus Clairville.

Ophonus (Stephens) Bedel.

obscurus F. W Zarwanicy kolo Zloczowa, po nawalnym deszczu

pod naniesiona. mierzwa. bardzo licznie go zebralem 3. VIII.

punctatulus Duft. Tarnopol (Szlachcince), w lesie pod kora, starych

pni debowych i pod klodami 15. IV, 20. IV, 16. X.
ufibarbis F. W Zarwanicy razem z Ophonus obscurus 3. VIII.

(>s Payk. Jak poprzedn
azurcNs F. W c' "

21. IV, z

pubescens Mull. W okolicv Tarnopola bardzo pospolity.

griseus Panz. Tarnopol 12. IV.

calceatus Duft. Po polach i miedzaoli kolo Tarno|)ola w jesieni

pospolity; 3. VIIL 15. VIII, 20. VIII, 5. IV

Harpalus Latreille.

aeueus F. Okolice Tarnopola; pod grudami. kamieniami i opadlem

liiSciem bardzo pospolity.

aeueus v. confusus Dej. Wraz z poprzednim 29. Ill, 28. IV.

fisittuceits Fourcr. \V t<.warzvst\vic dwu poprzednich. lecz rzadszy.

sHHu-tujdinm Duft. Po polach i ugoraeh. pod kamieniami i gru-

dami w okolicy Tarnopola 30. L 31. III. 2. IV
rubripes Duft. Jak poprzednie w Tarnopolu pospolitv.

tutus L. Tarnopol (Gaje). 13. IV; Kutkowce. 10. V, "29. X.

uitndriptinctatuB Dej. Tarnopol (Kutkowce). 20. V. pod lisSciem.

luteicornis Duft. Tarnopol (Szlachcince). 20. IV. Kutkowce 12. V.

dimidiatus Rossi. Po suchych zboc/acb trawiastvch w okolicy

Tarnopola dos6 czesty, 13. IV, 20. V.
sm-i/H.'s Quens. Tarnopol (Szlachcince). 12. V
tardus Panz. Okolice Tarnopola. po suchych aboczach trawia-

stych. pod kamieniami i grudami dose pospolitv; 28. i 31.

III. 2. i 11. IV.



town* Duft. .I.-ik pupm-dni. 2. i 11. IV, 3. V.
picipennis Duft. Jak poprzedni, 26. III. 13. IV.

Anisodactylus Dejean.

hittotiitx* F. W okolicy Tarnopola wszedzie bardzo pospolity; 5.

IV, 13. IV, 23. IV i t. d.

binototiis v. spurtaikorms Def. W towarzystwie poprzedniego, lecz

rzadszy; 4, 12 i 23. IV.
nemorivagus Duft. W okolicach Tarnopola na wilgotnych miej-

scach rzadko sie. znachodzi, 1.. 3. i 13. IV.
signatus Panz. Na suchych zboczach trawiastych pod kamieniami

" V, 26. V.w locie, 11. IV, 10. V, 15.

Diachromus Erichson.

v, z pod liscia opadlego wysiany 9. V.

Bradycellus Erichson.

verbasci Duft. Tarnopol (Kutkowce), nad sta-

Stenolophus Latreille.

teutonus Schrank. W Podwoloczyskach nad stawem 8. VI.

Acupalpus Latreille.

dorsalis F. W Tarnopolu nad stawem (Kutkowce). 2. IX, 25. IV,

10. V.
»icri<fi,t,nis L. Jak poprzeckti, lecz pospolitszy.

Badister (Clairville) Dejean.

bipuduJutus F. W tarnopolskich lasach i po przedlesiach bardzo

pospolity.

sodalis Duft. W okolicy Tarnopola na mokrawinach koto pni

drzew, dos6 czesto sie. znachodzi (Kutkowce), 27. IX. Htu-

boczek, 26. X, 5. XI.
peltatits Panzer. Znachodzi sie, w tychsamvch miejscach co po-

przedni (Kutkowce), 13., 21., X, 2. XI.



tarnopolskiego dose

Chlaenius Bonelli.

tristis Schall. Na wzgorzacli trawiastych koto stawu tarnopol-

skiego cz§sto sie znachodzi, 4. IV. Kutkowce, 10., 20. V.
i 4. VI.

nigricornis F. Kolo stawu tarnopolskiego i nad Seretem nierzadki,

25., 30. IV, 8. V, 20. VI.

nitidulus Schrank. Wraz z poprzednim. lecz pospolitszy od niego.

nitidulus v. tibialis Dej. Z typowa. forma, rownie cz§sto sie. zna-

chodzi.

vestitus Payk. Tarnopol, nad stawem 20., 26. IV., 8. V.
sulcicollis Payk. Wraz z Chlaenius tristis, lecz rzadszy od niego;

3., 4. i 14. IV. W ogrodzie miejskim w Tarnopolu w locie

schwytany 10. V.

Panagaeus Latreille.

e), 8. IX. Hluboczek, 20. X.
wysiany 26. IV.

Lebia Latreille.

cyanocephala L. Tarnopol, 15. V.

chlorocephala Hoffm. Kolo Tarnopola dosC pospolita. Kutk«»wc

4. VIII, 11. IX, 20. X.
crux minor L. Tarnopol (Kutkowce), z krzewow strzesiona 20.

Gaje, 2. VIII. Szlachcince, 25. VII.

Metabletus Schmidt-Gobel.



Blechrus (Motsclmlsky) Schaum.

glabratus Duft. Tarnopol (Kutkowce). pod opadlem lisciem 10. IV,
3. VI.

maurus Sturm. Tarnopol (Kutkowce). 14. V, 20. X. Gaje, 1. IV.
plagiatus Duft. Hluboczek, 21. IV.

Dromius (Bonelli) Schaum.

margmeltus F. Hluboczek, 8. XI. Pod kora. czarnej topoli.

agilis F. Tarnopol (Gaje), 21. X. (Kutkowce), 20. IV.
quadrimaculatus L. Tarnopol 'Gaje), 21. X. (Kutkowce), 20. X,

4. XI. Hluboczek, 26. X, 28. XI.
nhj, ivmtris Thorns. Tarnopol (Kutkowce), 16. X. Szlachcirice, 20.

IV. Hluboczek, 26. X. Jezierna, 1. V.

Cymindis Latreille.

humeralis Fourcr. Zloczow, 30. IV. Pod opadlem lisciem.
ti/«jnfat,t Dej. Zloczow. 3. V.

Odacantha Paykull.

melanura L. Z wiosna. i w jesieni nad stawem tarnopolskim po-
spolita;12. IV, 26. IV, 20. IX, w trzcinie, PhragmU*

Dytiscidae.

Haliplus Latreille.

tMyuHi V. Jezierna, 3. V.

ficmcoUU Sturm. Tarnopol (Zagrobela). 14. IV.
nniroVis Degeer. W okolicy Tarnopola w rowach zawodnionych

i malych bas^ienkach bardzo pospolity.

fulvimlfis Krichs. Tarnopol, nad stawem 23. IV.

flwiaUUs Aub. Tarnopol, 23. IV. Zagrobela, 26. 28. IV.

Uneatocollis Marsh. Tarnopol, 23. IV. Jezierna, 3. V.

Cnemidotus Illiger. Erichson.

caesus Duft. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV. Jezierna, 3. V.

Hyphydrus Illiger.

ovatus L. W okolicy Tarnopola po rowach i bagnach bardzo
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Hygrotus Stephens. Thomson.

inaequalis F. Tarnopol (Proniatyn), 14. IV. 2. V. Nad stawem
26. i 28. IV.

Gyllh. Tarnopol (Zagrobela), 26. i 28. IV.

Coelambus Thomson.

ounctatus Sehall. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity..

Hydroporus Clairville.

bilineatus Sturm. Tarnopol. 26. i 29. IV. Pluchow. 24. V.
lineatus F. Pluchow, 24. V.
halensis Fabr. Tarnopol, 8. V.
erythrocephalus L. Tarnopol (Gaje), 3. V.
scalesianus Steph. Tarnopol (Kutkowce), 20. V.
angustatus Sturm. Tarnopol, 16. IV. Zagrobela, 26. IV, 28. IV,

palustris L. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity.

v. vittula Er. Tarnopol (Kutkowce), 26 i 28. IV.

umbrosus Gyllh. Tarnopol (Proniatyn). 14. IV i 10. V.
" Tarnopol (Zagrobela). 26. i 28. IV. (Proniatyn), 14. IV.

fuscipennis Schaum. Tarnopol (Kutkowce), 21. IV
Gyll. Tarnopol

Noterus Clairville.

clavicornis Deg. Tarnopol, 12. i 22. IV. Zagrobela, 28. IV; bardzo

Laccophilus Leach.

obscurus Panz. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity.

Uguttatua Oliv. Tarnopol, 4. V. Zloczow. 29. VIII.

itu L. Tarnopol, 5. V, 24. V. Zagroleba, 26

subtilis Er. Tarnopol (Proniatyn), 18. V.

paludosus F. Tarnopol, 4. V. Borki Wielkie, 20. V.



nUjih/os/is L. Tarnopol (Xairmlicla i.

?r Payk. Tarnopol (Xao-mbt'

: Gyll. Hluboczek. 10. VI.
iithlnhthix Schrank. W okolicv Tarnopola bardzo pospolity.

femoralis Payk. Tarnopol. 17" IV. Hluboczek, 1. V.
maculatus L. Tarnopol, 24. IX. Borki, 10. VII.

Ilybius Erichson.

fenestratus F. W okolicv Tarnopola bardzo pospolity.

^tUffinosUt F. Tarnopol," 20. IV, 20. V. Zagrobela, 26. IV i 1. V.
subaeneus Er. Tarnopol. 20. V.
ater Degeer. Tarnopol (Zagrobela), 28. IV, 1 i 20. V.
obscurus Marsh. Tarnopol (Kutkowce), 26. IV. (Proniatyn), 14. IV.

Liopterus Aube\

ruficollis Schall. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV. (Szlachcirice), 4. VIII.

Colymbetes Clairville.

Grapii Gyll. Tarnopol, 3. IV, Kutkowce, 26. TV.

Rantus Lacordaire.

rofis/,rrs)/.i Wyll. \V okolicv Tarnopola bardzo -^tiodsod

notaticollis Aube. Jezierna" 3. V.
notatus F. Tarnopol (Kutkowce). 14. i 28. IV. Hluboczek, 1. V.

adspetsus F. Tarnopol (Zagrobela), 28. IV, (Kutkowce), 1. V.

exoletus Forster. Tarnopol (Kutkowce), 26. IV. (Zagrobela) 20. V.

Cymatopterus Lacordaire.

Hydaticus Leach.

nitdger Deg. Tarnopol (Zagrobela), 26 i 28. IV. Hluboczek



Graphoderes Escbscholtz.

rm. Tarnopol, 20. V. Zagrobela. 1. V.

cinereus L. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity. Hhiboczek,

5. V.

zonatus Hoppe. Tarnopol, 20. V. Zagrobela, 1. V. Hluboczek, 10. VI.

Acilius Leach.

sulcatus L. W okolicv Tarnopola pospolitv. Jezierna. 2. VI.

canaliculatas Nicolai. Tarnopol, 3. i 26. IV, 24. VI. 24. IX.

„ v. Kotulae Ulanowski. Rozni sie. od poprzednich spo-

dem calkiem zoltym; znachodzi sie. wraz z poprzednim.

Dytiscus Linne.

latissimus L. W stawach Podola nie rzadkij lecz trudny do lo-

albowiem pojawia si§ dopiero pod zim§. Tarnopol,

XII.

manjhudis L. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV, 10. XL
„ v. conformis Kunze. Wraz z poprzednim.

dimidiatus Bergstr. Tarnopol, w odnogach stawu 26. IV, 26. VIII,

24. IX, 10. X. W poznej jesieni bywa najliczniejszy.

'imi»h-nicti<.< Alir. Z wezcsna winsna i p.izna jt'sicnia. w okolicach

Tarnopola bardzo pospolity.

rirfnnicinctux v. </n/>n/s (i villi. Wraz z poprzednim.

circumflexus F. Tarnopol/ 20. IV, 4. V.

Cybi:

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffroy.

minutus F. Tarnopol (Zagrobela). 5. V.

tricolor Payk. Tarnopol (Kutkowce), 26. i 28. IV.

mergus Ahr. Pluchow, 24. V.
natator Ahr. W okolicach Tarnopola dose pospolity. Zagrobela,

2. IV, 20. V. Kutkowce, 26. IV.

marinus Gyll. Liczniejszy od poprzedniego. Zagrobela, 2. IV
i 20. V.



Orectochilus Lacordair

-villosus F. Tarnopol, nad Seretem 7. VI.

Hydrophilidae.

Hydrous Leach.

aterrimus Eschsch. W okolicy Tarnopola przez caly rok pospolity.

Hydrophilus Greoffroy.

caraboides L. W okolicach Tarnopola bardzo pospolity.

flavipes Stev. Podwoloczyska. 12. XI.

Hydrobius Leach.

fuscipes L. Kolo Tarnopola bardzo pospolity.

Ilelochares Mulsant.

Uvidus Forster. Jak poprzedni.

Philydrus Solier.

iestacens F. Pospolity Tarnopol, 12. i 23. IV; Zagrobela, 28. IV;
Kutkowce, 24. XI.

melanocephalus Oliv. Tarnopol, 22. IV. Zagrobela, 26. i 28. IV.

Jezierna. 3. V.

Enochrus Thomson.

Ucolor Payk. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV. Kutkowce, 24. XI.

limbata F. W okolicy Tarnopola bardzo pospolita.

Laccobius Erichson.

nigriceps Thoms. W okuliov Tarnopola bardzo pospolity.

minntus L. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV.

Limnebius Leach.

papposus Muls. Maksymowka, 18. VI.



picinus Marsh. Tarnopol, 23. IV ; Zagrobela, 26. IV.

nocephalus L. Tarnopol (Kutkowce), 10. XI. Zarwanica, 11

Berosus Leach.

luridus L. Tarnopol (Zagrobela), 26. i 28. IV. Kutkowce, 21. IV.
Pluchow, 24. V.

signaticollis Charp. Wraz z poprzednim, lecz znacznie rzadszy.

Cercyon Leach.

iistitbitus I'lvvssl. Z liscia opadlego w Kutkowcach wysiany, 8. IX r

13. X.
haemorrhoidalis F. Tarnopol. W odchodach bydlecych 28. V.

flavipes F. Jak poprzedni, 24. IV.

L. Tarnopc

cia opadlego wysiany.
aquaticus Lap. Tarnopol (Kutkowce) 10. XL Z opadlego liscia.

wysiany.
hit, ralis Marsh. Wraz z poprzednim.
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w odchodach

pygmaeus Illig. Zloczow, 9. IV. W odchodach.

analis Payk. Tarnopol (Kutkowce), 8. i 13. X. Z liscia wysiany.

minutus F. Tarnopol, 3. V. W odchodach bydlecych.

granarius E. Tarnopol (Proniatvn). Z liScia wysiany 15. VII.

lugubris Payk. Tarnopol (Kutkowce), 8. i 13. X. Z liscia wysiany.

Megasternum Mulsant.

obscurum Marsh. Tarnopol (Kutkowce), 15. IX. (Schlachcince), 3. X.

Z liscia wysiany.

Cryptopleurum Mulsant.

crenatumFimz. Tarnopol (Kutkowce), 15. IX, 18. X, (Szlachcince),

3. X. Z liscia wysiany.
Hum Oliv. Wraz z poprzednim, lecz bardzo licznie si? zna-

chodzi.



Sphaeridium Fabricius.

bipustulatum F. S.

28. IV, 10 V
scarabaeoides L. Wi

W odchodach bydl^cych. Tarnopol, 20. IV,

•az z poprzedniim.

Coelostomsi Brulle.

orbiculare F. W ok
pospolity.

alicy Tarnopohi pod lisciera opadlem bardzo

Spercheus Kugela

emarginatus Schalles. W okolicy Tarnopola z wiosna.

nubilus P. W okolicy Tarnopola w naniesionem i pod opadlem
lisciem bardzo pospolity.

griseus Herbst. Jak poprzedni, jeszcze pospolitszy.

aquaticm L W wodarli stoj^oyoh koto Tarnopola pospolity.

qiiadrisignatus Bach. Tarnopol '(Zagrobela), 28. IV.

Hydrochus Leach.

brevis Herbst. Tarnopol (Proniatyn), 14. IV.
elongatus Schaller. W wodach stoja.cych kolo Tarnopola na wiosn§

bardzo pospolity. Zagrobela, 26. i 29. IV Kutkowee, 28. III.

Ochthebius Leach.

riparius Illig. Tarnopol (Kutkowee), 28. IV i 29. X.

Hydraena Kugelann.

palustris Er. Tarnopol (Kutkowee), 14. IV i 28. IV.
riparia Kugelann. Tarnopol (Proniatyn), 14. IV.

Georyssidae.

Georyssus Latreille.

crenulatus Rossi. Tarnopol, nad Seretem w



Parnidae.

Macronychus Miiller.

4-tnbt iTHbttus Mull. Hluboczek. 4. V, na drzewie lezacem w wodzie.

i Germar.

W malem bagienku czerpakiem

Dryops Olivier. Leach.

substrkdus Mull. Hluboczek, 20. IX.

Parnus Fabricius.

prolifericomis F. Tarnopol (Zagrobela). 26. IV. Pluchow, 24. V.

obscurus Duft. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV.
anrini/ahts Tan/.. Tarnupul. nad Seretem pod I

ni//(In Ins Her. Z poprzcdnim 4. IV.

Heterocerus Fabricius.

mavgbmtus F. W Tarnopolu nad stawem w namuliskach bardzo

licznie sie. znachodzi; 20. V i 24. VI.
fitsnthis Kiesw. Jak poprzedni, lecz rzadszy.

laevigahis Panz. Tarnopol. 12. i 20. V, 24. VI.

Staphylinidae.

Ocalea Erichson.

badia Er. Tarnopol (Kutkowce), z pod opadlego liscia wysiana 9. X.

Ilyobates Kraatz.

nigricollis Payk. Tarnopol (Kutkowce), pod lisciem 2. IX.

Chilopora Kraatz.

nibicitrida Er. Tarnopol, nad stawem 22. IV.



Calodera Mannerheim.

umbrosa Er. Tarnopol (Kutkowce); wysiana z liscia 20. X.

Phloeopora Erichson.

reptans Grav. Tarnopol (Kutkowce), pod kora. 16. III.

corticnli* Grav. Tarm.pul Kutkowce), pod kora, 26. VIII.
latens Er. Z poprzednia. 16. VII.

Ocyusa Kraatz.

picina Aub. Tarnopol (Kutkowce), z liscia wysiana 20. X. Ogrod
miejski, 1. XII.

Ischnoglossa Kraatz.

corticina Fr. Tarnopol (Kutkowce), 12. V.

Thiasophila Kraatz.

Oxypoda Mannerheim.

lividipennis Steph. Tarnopol (Kutkowce), 29. X, z liscia wysiana.
opaca Grav. Wraz z poprzednia..

muhruta Gyllh. Zarwanica, 20. IV, pod liscmi.

sericea Heer. Zloczow, 12. VI.
loyigiuscula Grav. Tarnopol (Zagrobela), 22. IV, w naniesionem

bardzo liczna.

altemans Grav. Tarnopol (Kutkowce). z grzybow 25. VII.

haemorrhoa Sahib. Zloczow, 15. Ill, w gniazdach mrdwki For-

annularix Sahib. Tarnopol (Kutkowce), 28. X, z liscia wysiana.

formict'ticofa Mark. Zloczow, 15. Ill, w gniazdach mrowki For-

mica rufa.

Microglossa Kraatz.

&£*&. | ^-"P"1 (Kutkowce); 20. X, z lifai. wvsiane.

Aleochara Gravenhorst.



fusciprx Fbr. Oki'lice Tarnopnla. Na sScierwach bardzo pospolita.

38. IV, 7. V, Kutkowce, 11. V i 8. VI.

crassicornis Lac. Tarnopol (Kutkowce), 21. IV w naniesionem.

fumata Grav. Tarnopol (Zagrobela), 20. IV.
bipitudatu 01. Tarnopol - Kutkowce), 20. X, w liSciach.

morion Grav. Zloczow. 15. XI.
trisfis Grav. Tarnopol (Gaje). 18. V.

laevigata Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 20. X, w lisSciach.

lanuginosa Grav. W odchodach bydlecych w Tarnopolu 12. VII.

moesta Grav. Tarnopol (Kutkowce), 17. V
;
na scierwie.

sanguined L. Zloczow, 5. VI.

iiitida Urav. Okolice Tarnopola; pod opadtem lisciem bardzo po-- IX, 20. X.spolita (Kutkowce) 26.

Dinarda Mannerheim.

Markeli Kiesw. U mrowek Formica ru/a, Zloczow. 15. III. Tar-
nopol (Gaje), 19. III.

den fata Grav. YV gniazdach mrowki Formica sanguinea pod ka-

mieniami. przv wale kolejowvm w Tarnopolu 13. IV. 25.

IV. 10. V, 26. IX.

avenhorst.

zdach mrowki Formic

emarginafus Payk. Tarnopol (Gaje). 24. IV, w gniezdzie mrowki
Formica rufa.

paradoxus Grav. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV, w naniesionem.

Zyras Stephens.

tollaris Payk. Tarnopol (Kutkowce), 8, X, 29. X. Z lisScia wysiana.

Myrmedonia Erichson.

hinntndis Grav. Tarnopol (Gaje), 6. V.
cognata Mark. Wraz z poprzednia..

funesta Grav. Tarnopol, w starych wierzbach w towarzystwie

Lasius fiiliginosus, 15. IV.
limbata Payk. Tarnopol (Gaje). 30. IV. Kolo gniazd mrowek.
lugens Grav. Wraz z poprzednia..
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canaliculata F. Po suchych miejscach pod kamieniami i po mie-
dzach koto Tarnopola bardzo pospolita.

Callicerus Gravenhorst.

rigidicomis Er. Tarnopol (Proniatyn), 29. VI, zlowiony czerpakiem.

Alianta Thomson.

. Tarnopol (Kutkowce),

Notothecta Thomson.

Jiavipes Grav.
) W gniazdach mrowki Formica rufa. Zloczow, 15.

anceps Er. } III. Tarnopol (Gaje), 19. i 24. III.

Thamiaraea Thomson.

mrowki Lax/its /ii/igiii

Colpodota Rev.

sordida Marsh. \ Tarnopol (Kutkowce), z liseia wysiane 20. X
pygmaea Grav.

j
i 4. XI.

Tarva^2\C }
TarnoPo1 (

Kutkowce
)>

10
-
X

>

z Ji *cia "J*"*
fungi Grav.

| Okolice Tarnopola. Na grzybach i pod lisciem bar-
orphana Er.

j dzo pospolite.

latkollis Steph, Tarnopol (Kutkowce), 29. X, wysiana.

Amischa Thomson.

analis Grav. Wraz z poprzednia, pod lisciem i mierzwa. bardzo

talpa Heer. Tarnopol (Gaje), 19. Ill, u mrowki Formica rufa.

exilis Er. Tarnopol, pod kamieniami w wilgotnych miejscach 13. V.

Geostiba Thomson.

tircellaris Grav. W Tarnopolu w lasach pod opadiem lisciem

bardzo pospolita.



Thectura Thomson.

Dinaraea I

linearis Grav. \ Tarnopol (Zagrobela);

angustula Gyll.
J

22. IV.

aequata Er. Tarnopol (Kutkowce); 20. Ill, pod kora. debowa,;.

20. IX, z liscia wysiana.

Liogluta Thomson.

vicina Steph.

granigera Kiesw.
•'a Grav. I

Atheta Thomson.

euryptera Steph. j

i™Zfornl
T

F I

TamoPo1 (Kutkowce); 20. X i

pallidicornis Thorns
z Wcia wysiane -

sodalis Er.

Aubei Bris ) Tarnopol (Zagrobela), 23. IV. Z nar

elongatula Grav.
j

wysiane.

melanocera Thorns. Z poprzednia,.

intermedia Thorns, j

longicornis Grav. I Tarnopol (Zagrobela), 24. IV. Z
atomaria Kr. nego wysiane.

, 28. XI. Z liscia wysiana.

Aloconota Thomson.

rrax Kr. Jezierna 21. XI. Z pod liscia wysiana,

Gnypeta Thomson.

rbonaria Mannh. Tarnopol (Zagrobela), 22. IV, w naniesionem.

' Thomson.

\ Z poprzednia, w Zagrobeli, w naniesionem.



Ischnopoda Thomson.

umbraHca Er. Tarnopol, nad stawem 2. V.

Tachyusa Erichson.

constricta Er. Hluboczek, 19. IV, na mokrawinach.

Falagria Stephens.

thoracica Curt. Tarnopol (Szlachcince). Kolo starych pni w towa-
'3 mrowek 3. X.
Tarnopol (G-aje). 6. IX. Szlachcince, 3. X.

rzystwie mrowek 3. X.
sulcata Payk. Tarnopol (G-aje

sulcatula Grav. Tarnopol (Kutkowce), 26. IX. W' liSciu.

nigra Grav. Tarnopol; mi sncliych miejscach przy wale kolejo-

wym pod kamieniami 27. III.

obsciira Grav. Tarnopol (Kutkowce), 24. X. Z pod ligcia wysiana.

Autalia Stephens.

rfewfans Grav. Zarwanica, 22. IV. Z pod liscia wysiana.

Bolitochara Mannerheim.

lucida Grav. Zloczow; 2. VI, na grzybach drzewnych.
hnuilata Payk. Tarnupwl i Szlachcince); 13. X, na grzybach.
bella Mark. Wraz z poprzednia. w Szlaehciricach 3. X.
obliqua Er. Zloczow; 2. VI, na grzybach drzewnych.

Leptusa Kraatz.

ruficoMs Er. Tarnopol (Kutkowce), 20. X, z liscia wysiana.

Homalota Mannerheim.

plana Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 26. VIII. Pod kora. debu.

Encephalus Westwood.

aitkowce):

Mannerheim.

rnopola na grzybach zebran



j

J

,
/?'

j
\ W okolicy Tarnopola na grzybach zebrane.

Brachida Rey.

exigua Heer. Tarnopol (Kutkowce), 29. X. Z liscia wysiana.

Hygronoma Erichson.

dimidiata Grav. Tarnopol (Kutkowce), w pazdzierniku i listopa-

dzie z liscia wysiana. W styczniu z trzciny PhragtmkB

Pronomaea Erichson.

rostrata Er. Tarnopol (Kutkowce), 20. X. Z liscia wysiana.

Myllaena Erichson.

dubia Grav. Tarnopol (Kutkowce); 8. 9. i 13. X. Z liscia wysiana.

Gymnusa Gravenhorst.

brevicoiiis Pk. Tarnopol (Kutkowce), 8. i 9. X. Z liscia wysiana.

Dinopsis Matthews.

erosa Steph. Razem z dwiema poprzedniemi.

Oligota Mannerheim.

pusUlima Grav. Tarnopol, nad Seretem 5. X. wysiana.

infiata Mannh. Tarnopol. nad Seretem 4. XI. wysiana.

yrntmriii Er. Zloczow. 15. III. u mrowki Formica rufa.

apicata Er. Tarnopol; wogrodzie miejskim 5. X. i 1. XII. wysiana.

Hypocyptus Mannorheim.

laeviusadus Mannh. Tarnopol (Kutkowce). 6. IX. wysiana.

dhroidem Er. Tarnopol (Kutkowce). nad stawem 7. i 17- IX-

czerpakiem zlowiony.

Habrocerus Erichson.

capillaricornis Grav. Tarnopol (Kutkowce); 9. i 29." X. z liscia



Leucoparyphus Kraatz.

nlphaides L. Tarnopol; w odchodach bydlecyeh 14. V.

Tachinus Gravenhorst.

favipes Fabr. Tarnopol (Kutkowce); 8. i 29. X. z liscia wysiany.
bipugtulaius F. Tarnopol (Gaje); 5. V. wysiany.

manrindhtt'F I \
Tarnopol (Kutkowce); w p6znej jesieni z li-

coUaris Grav. '

J

*cia wysiane -

tubterraneus L. Tarnopol (Plotycze). Na murze 20. III.

fimetarius Grav. Tarnopol, w odchodach bydlecyeh 3. VI. i 11. VI.

Tachyporus Gravenhorst.

Tarnopol (Kutkowce); w poinej jesieni

z liscia wysiane.

Hluboczek. 20. X. Na raokrawinach z liscia

Stephens.

•ens L. Tarnopol (Kutkowce); 24. X. Pod kora, starych pni

debowvch.
teens Payk. Tarnopol (Kutkowce); 12. IX, 20. X. z pod li-

iruhttHs "Steph. Tarnopol; w starych wierzbach 5. IV. i 17. IV.

alarms Grav. Tarnopol (Kutkowce); 28. VIII. Z liscia wy-

tctattu Grav. Zloczow; 15. XL Pod kora. starej lipy.

Bolitobius Stephens.

Tarnopol (Szlachcirice), 3. X. Kutkowce, 12. V. Zio-

7. VI. w grzybi

nopol (Kutl

Ztoczow. 18. IV. Na grzybach.
Wgmaeus F. Tarnopol (Kutkowce), 11. VIII. Szlache

Megacronus Stephens.

I (Gaje), 26. VII. Na grzybach.



Bryocharis Lacordaire.

osa Grav. Tarnopol (Kutkowce), 29. III. Pod ]

debowego.
la Grav. Tarnopol (Gaje), 13. VI. Na grzybach.

Mycetoporus Mannerheim.

,/hfn* Grav. Tarnopol (Gaje), 19. III.

s Er. Tarnopol (Gaje). 20.* V.
Marsh. Tarnopol (Kutkowce), T

Acylophorus Nordmann.

(jhiiirirollis Lac. Tamo
•W*W Ks

lopol (Kutkowce), 20. X.
Tarnopol (Kutkowce), 15. XII.

Euryporus Erichson.

'ripes Payk. Tarnopol; w ogrodzie miejskim 24. IV. wysiany.

Heterothops Stepln

I (Gaje), 19. III. U
dissimi/ is Grav. Tarnopoi (Kutkowce), 29. X. Z liscia

Tarnopol (Gaje), 19. III. U mrowki formica ru/a,

Tar

Quedius Leach.

Er. Tarnopol. (Gaje), 19. III. Zloczow,

'/•„//> Marsh.

ittt Er.

mu Grav.

Tarnopol (Kutkovi

Emus Curtis.

hirtus L. Tarnopol (Kutkowce); na gnoju 18. i 25. V.

Creophilus Mannerheim.

clUosus L. W okolicy Tarnopola na scierwach bardzo pospohty.llosus Li. W okolicy Tarnopola na
Kutkowce, 20. VI, 6. VII. i t.



Leistotrophus Perty.

nebulosus F. W okolicy Tarnopola w odchodach bydlecych z na-
st^pnym pospolity.

murine L. Jak poprzedni; 3. V. 8. VI. 30. VI, 2. VII.

Staphylinus Linnet

l>ubexce>i» Deg. Rzadki. Zloczow. 23. V.
r.hu/rorr/.ha/vs \\ Ziodzdw, 23. V.
sfercomriv* 01. Zloczow. 20. V.
fossor Scop. Tarnopol (Kutkowce). 20. V. Pod lisciem.

enjthro,,hms L. Tarnopol
i Kutkowce), 28. X. Hluboczek, 12. V.

ZIoczdw. 4. V.
"icstm-Hs Cederh. W okolicy Tarnopola do£c pospolity (Gaje),

8. IV. Ogrdd miejski, 12. IV. Zloczow, 12. V.

Ocypus Kirby.

olnts Miill. Tarncpol i Kutkowce): pod lisciem 14. i 21. V.
Httms Sehrank. VY okolicy Tarnopola i Zloczowa po lasach pod

lisciem i kamieniaini bardzo pospolity.

]>ic//>c/n/is F. \Y najblizszej okolicy Tarnopola pod grudami i ka-
mieniami do'sc czesto si§ znachodzi; 28. IV, 27. VII,
11. VIII.

Nordm. Tarnopol (Kutkowce). 20. X, pod lismem.

<s Block. Tarnopol (Kutkowce). 23. IV. Gaje, 24. III. pod

Tasgius Stephens,

av. Tarnopol (Kutkowce). 20. X. Pod opadlem lisciem.

'ixif.t Er. Tarnopol Zagrobela

Actobius Fauvel.

opol (Kutkowce); 13. X.

Philonthus Curtis.

arnopol ( Kutkowce i; 20.



nitidus F. Tarnopol (Kutkowce), 20. IX. Pod opadlem lisciem.

politus L. Na scierwach i w odchodach bydl^cych w okolicy

Tarnopola bardzo pospolity.

atratus Grav. Na namuliskach nad stawem tarnopolskim z wiosna,

bardzo pospolity Ogrod miejski, 29. XI. wysiany.

sordid™ Grav. j

kowee
)' "' V '

fuscus Grav. Tarnopol, nad Seretem w naniesionem 20. IV.
'centralis Grav. |

discoideus Grav. \ Tarnopol (Gaje), 30. IV. Z liscia wysiane.

Grav. Tarnopol (Czystylow), 20. X, w lisciu opadlem.

corvinus Er. I Tarnopol (Kutkowce), 20. X, 29. III. Z li-

mn<j)iinoh:>itus Grav.
[

scia wysiane.
laevicollis Lac.

J

quisquiliarius Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 5. IX, wysiany.

fimetariw Grav. Tarnopol, w odchodach bydlecych 14. VIII.

splendidulus Grav. Tarnopol (Kutkowce), 29. III. Z liscia wy-

nigritulus Grav. Tarnopol (Kutkowce) 29. Ill, 20. X, 14. XL
vernalis Grav.
decorus Grav.

fuscipennis Mannh.
( Tarnopol (Kutkowce), 29. Ill, 20.

lucens Er.
j

X, 4. XI, wysiane.

wariue Gyll.

„ v. bimaculatus Grav.
j

marginatw Mull. Tarnopol (Kutkowce), 12. XL Z liscia wysiany.

agilis Grav.

fumanus Gra
m leans Grav.

toct,j>h<ih<s < irav

IV. Wysiany.
Tarnopol (Kutkowce),

Baptotinus Kraatz.

Pk. Tarnopol (Gaje); 27. VIII, pod kora. pnia debowego.
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Leptacinus Erichson.

batgchrus Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 20. X, 14. XI, (Zagrobela),

22. IV, wysiany.
formkekmtm Mark. Zloczow. 15. Ill, 31. X. Tarnopol (Gaje),

30. III. U mrowki Formica rufa.

Eulissus Mannerheim.

fulgidus F. Tarnopol (Gaje), przy korzeniach wierzby 27. VIII.

Nudobius Thomson.

lentus Grav. Tarnopol, 17. IV. Kutkowce, 4. IX, Zloczow, 31.

Xantholinus Serville.

punctulatus Payk. W okolicy Tarnopola pod lisciem, grudami
i kamieniami bardzo pospolity.

angustatus Steph. Z poprzednim, lecz rzadszy.
glaber Nordm. Zloczow, 9. IV.
tricolor F. Tarnopol (Kutkowce), 12. VIII, 29. X. Wvsiany.
linearis 01. Tarnopol (Kutkowce), 29. X. Zloczow, 9. IV. Z li-

scia wysiany.

Cryptobium Mannerheim.

fracticome Pk. Tarnopol, nad stawem pod opadlem lisciem 20.

Ill, 13. X, 29. X.

Lathrobium Gravenhorst.

13. X.

Tarnopol (Kutkowce). 28. VIII, 13. X. Jezierna,

11. IV. Zloczow. 2. VIII. 9. IV. wysiane

z liscia opadlego.

qmdmtum Pavk. Tarnopol .Kutkowce); 28. VIII. Wvsiane.
tcntnnutmu Grav. Tarnopol , Kutkowce) 28. VIII. 13. X. Jczierna.

11. IV. Zloczow, 2. VIII. 9. IV. Wysiane.

Medon Stephens.

castaneus Grav. Tarnopol (Gaje). 16. IV. Z liscia wysiany.



rvfiventris Nordm. Tarnopol (Kutkowce), 22. VIII. czerpakiem
zlowiony.

brunneus Er. Tarnopol, 1. IV. i 3. IV. Pod kamieniami.

melanocephalus F. Tarnopol (Kutkowce), 27. Ill, 3. IV, wysiany.

ochraceus G-rav. Tarnopol (Szlachciricej, 3. X, wysiany.

Scopaeus Erichson.

laevigatus Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 23. IX, wysiany.

Domene Fauvel.

scabricollis Er. Tarnopol (Gaje), 10. XI. Wysiana.

subtilis Er.

similis Er
orbiculatus Payk.

rufipes Germ. I siane.

Erh-hsoul Fauv.
J

Sunius Stephens.

Miformis Latr. Razem z poprzednimi.

melanurus Kiist. Tarnopol i Kutkowce). 20. IX. Wysiany.
angustatus Payk. | Tarnopol i Kutkowce. Z;i-rol,ela.G ;l fe. kSzlach-

Iteph.
J

cince); Hluboczek, z wczesnq, wiosnq.

)
i pozna. jesienia. wysiane.

Paederus Gravenhorst.

I Tarnopol (Kutk

fa tripes Curt. |

po nadbrzeznych kr;

Dianous Samouelle.

lopol, nad Seretem 20. V.

hir,„thitns L. I Tarnopol (Kutkowce. Zagrol

bipunctatus Er. 1 cince); Hluboczek; wc

zna. jesienia. z liscia v>

aterrimm Er. Tarnopol (Gaje), 1U. III. u mrc



pusillus Er.

nrculans Gray.
hum His Er.

bhnaculatus Gvll.

hllVhth<th»)l Gray.
nitais JStepl

nUHllirillittx ? Gyll.

cafclliis Er.

0/^,7,.. Gra

n'ffh.

mufo Herbal
cichideloides Schall.

P'|/iia jesieni.'i

Ljungh.

IV.

>. 10. X. \Y lisciach opadlych.

Oxyporus Fabricius.

fcotkowce), 18. V; (Gaje). 14. VI; (Sal

i
w grzybach.

Platysthetus Mai

rnopol, 4. IV. nad
IV: Kiltkuwcr i>(>.

14. XI, wysiane

Oxytelus

22. IV. (Kutkuwce).



inustus Grav.
nitididits Grav.

intricatus Er.

Haploderus Stephens,

cartas Grav. Tarnopol (Kutkowce) 12. IV, 8. X, 20 X, wy-

raesiis Er. Tarimpol (Gaje); 2. V. czerpakiem zlowiony.

Bledius Mannerheim.

tricomis Herbst. Tarnopol (nad stawem) 16. V. (Zagrobela), w na-

niesionem 21. IV.

a

J™*%™
Germ

"

J

Tarnopol (Zagrobela)

fracticornis Pk. Tarnopol (Kutkowce); 14. IV, w 3

„ m. erythropterus. Razem z poprzednim.
proi-tmlus Er. Tarnopol (Zagrobela); w naniesionem.

cribricollis Heer. Hluboczek. 29. V. Na namule kolo Seretu.

Trogophloeus Mannerheim.

Thinobius Kiesenwetter.

hrevipeiuiis Kiesenw. Tarnopol (Zagrobela), 22. IV, wysiany.

Compsochilus Kraatz.

palpalis Er. Tarnopol (Szlachcince); czerpakiem zlowiony 4. VIII-

Coprophilus Latreille.

striatulm F. Tarnopol 12. V; (Kutkowce), 3. IV; w odchodach



Antophagus Gravenhorst.

abbreviates F. Tarnopol, nad Seretem 22. VI, Hluboczek, 14. VI-
caraboides L. Tarnopol (Kutkowce), 14. V.

Lesteva Latreille.

longelytrata Goeze. Tarnopol (Kutkowce), 15. VII.

Olophrum Erichson.

piceum Gyll. Tarnopol (Proniatyn), 29. VI, czerpakiem zlowione-

fuscnm Grav. Tarnopol, 22. i 29. IV. Nad Seretem wysiane.
assimile Pk. Tarnopol (Kutkowce), 15. VII, wysiane.

Lathrimaeum Erichson.

atrocephalum Gyll. Tarnopol (Kutkowce) 9. i 29. X, wysiane.

Acidota Stephens.

crenata F. Tarnopol (Kutkowce), 14. XI, wysiana.

Xylodromus Heer.

concinnus Marsch. Tarnopol (Kutkowce). 9. X. pod kora_.

testaceus Er. Tarnopol (Gaje), 29. IV. pod kora..

Omalium Gravenhorst.

planum Payk. Tarnopol (Kutkow
pusillum Grav. Zloczow, 29. VI.

pod kor%.
minimum Er. Zloczow. 29. VI, pod kora. sosny.

rhuhtre Pavk. W okolicv Tarnopola bardzo pospolite. Kutko
12. IX. 17. IX. 15, X.

caesum Grav. Tarnopol (Kutkowce), 8. IX, 20. X i t. d.

exruvutum Steph. Tarnopol (Szlachcince), 30. VIII.

florale Payk. Tarnopol (Gaje), 9. VIII, wysiane.

Anthobium Stephens.

limbatum Er. Zloczow, 12. V. Na kwiatach.

primulue Steph. Tarnopol (Gaje), 30. IV. Na pierwiosnce.

minutnm F. Tarnopol (Szlachcince). 30. V.

aucupariae Kiesw. Tarnopol (Gaje), 28. IV.



I Gyll. Ztoczow, 15. V. Na Sorbus mm
lhahniaon Payk. Tarnopol (Kutkowce),

okolkowych.
npenne Er. Zloczow 15. V. Na bzie kor

Latreillc.

Gyll. Tarnopol (Kutkowce). 20. X., 29. X, na grs

Megarthrus Stephens.

U*k. Tarnopol (Kutkowce). 5. IX, wysiany.
Lac. Tarnopol (Kutkowce). 9. X, wysiany.

leek. Tarnopol (Kutkowce), 29. X, wysiany.

Phloeocharis Mannerheim.

Micropeplidae.

Micropeplus Latreille.

Pselaphidae.

vieorne Reichb. Tarnopol (Kutkowce), 22. XI, (Szlachcirice),

2. VII.. (Zarwanica). 11. IV.
puthimni S.-mlcv. Tarnopol , Kutkowce;. 8. X. 22. XI; Zar-

wanica. 11. IV. Z liscia wvsiane.

<

fnm Koitt. Tarnopol (Kutkowce), pod kora. pnia debu 20. VIII.

,n:«.< Grimm, .lak poprzedni, 28. IX.
otiti Aub. Zloczow. 12. IV. z lUcia wysianv.
'> M.itsrih. Tarnopol (Szlachcirice), 2. VII. Pod -kora.-

w Reichb. 1 Tarnopol (Kutkowce), 29. IV. 28. IX, 26. IV,

ifcu Reichb. j 2. V, Zarwanica, 20. X. pod kora. starvrh pffl.



t^Nrfu/Hs Muls. | Tarnopol (Ktttkowoe), 29. IV, 28. IX. 26. IV,
Karsteni Reichb.

f
2. V. Zarwanie.-i. 20. X. pod k. .r;j starvch pm.

amhi</nifs Reichb. Tarnopol (Kutkowce), 2. V. 17. IX: Zarw.t-

nica, 20. X, wysiany.

Bibloporus Thomson.

bicolor Denny. Tarnopol (Kutkovvce), 26. VIII, 22. IX. 22. XI,
czerpakiem zlowiony.

Trichonyx Chaudoir.

Batrisus Laporte.

Reichb. Zarwanica, 13. V, Zloczow, 24. VI; pod kora,

rych lezakow.

Bryaxis Leach.

I
z pod

mm Leach. Tarnopol (Kutkowce), 14. VI, ztowiona czer[

esstt Panz. W okolicy Tarnopola w Kutkowcach nad staw<

w jesieni Iicznie si'.- znaehodzi; 2. IX. 15. IX. 27. IX.
i 29. X. Pod lisciem opadlem i czerpakiem.

Rybaxis Sauley.

Znachodzi sie. jak poprzedn

Bythinus Leach.

irnopnl (Kutkowce

niyer Pavk. Tarnopol. 13. IV. w
13.' IX; (Gaje), 19. Ill- Wy



Pselaphus Herbst.

Heisei Herbst. Zarwanica, 19. IV. Wysiany.
dresdensis Herbst. W okolicy Tarnopola w Kutkowcach nad sta-

wem wraz z Brynx/s nujinsxn , UijU<\x'i« sut/yuinea czerpa-

kiem lowiony i wysiany.

Ctenistes Reichenbach.

palpalis Reichb. Zloczow, 20. V. Pod kamieniami.

Clavigeridae.

Claviger Preyssler.

Zarwanica, 25. V, u mi

Scydniaenidae.

Euthia Stephens.

scydmaenoides Steph. Tarnopol, ogrod miejski 19. IV; (Kutkowce),

9. i 29. X; z pod liscia wysiana.

Cephennium M tiller.

hunffaricum Reitt. Tarnopol, 13. IV. w ogrodzie miejskim; (Kut-

kowce), 13. IX, 29. X, (Gaje). 19. III. Wysiane.
carpathkum Reitt. Zarwanica, 11. IV, wysiane.

Neuraphes Thomson.

elongatulm Mull. W okolicy Tarnopola pod opadlem lisciem bar-

dzo pospolity. (Kutkowce), 15. IX, 8. X; (Gaje), 23. V; ogrod

miejski, 1. XII.
niintihis (Jhaud. Zarwanica; z liscia w lesie wysiany 11. IV. Tar-

nopol (Kutkowce), taksamo, 28. IX, 4. X, 6. XI.

Cyrtoscydmus Motschulsky.

Godarti Latr. Zlocz6w (Woroniaki), 15. XI; Tarnopol (GajeJ, 19.

IV; pod kora. starych pni w towarzystwie Lasius fuliginosus.



Scutellaria Mull. Tanmpnl i Kutkowce), 5. X. (Gaje), 2. VIII; Zlo-

cz6w, 10. IV; Zarwanica, 29. VIII, 20. X; z liscia wy-

Euconnus Thomson.

Maklini Mannh. Tarnopol (Gaje). 19. III. u mrowki Formi
rufa.

ilmficontis Mull. Tarnopol iC/.vstvl<»w). 20. X. w liscin opa.lle

hirticollis 111. Tarnopol (Kutkowce); 6! XI, w lisciu opudlem.
WetterhaU Gyll. W okolicy Tarnopola pod kamienu

boczek, 26.

pvbicoUis Miill. Tarnopol (Gaje), 24. IV; Zarwanica, 24. VII,

20. X.

Scydmaenus Latreille.

tarsatiis Mull. Tarnopol (Kutkowce), 23. VII, 30. VIII, 29. X,
(Szlachcirice). 3. X, Hluboczek, 26. X.

Helhrigt F. Tarnopol (Kutkowce), 5. IX, Zloczow, 24. VI, 31.

X. Pod kora. pniakow w towarzystwie mrowek.

Silphidae.

Choleva Latreille.

spadicea Strm. Tarnopol (Kutkowce); pod lisciem 13. VI.

angustata F. Tarnopol (Kutkowce): 14. VIII. w lesie pod lisciem.

cistdoides FrOL Zloczdw; 20. X, pod lisciem w lesie.

Nargus Thomson.

velox Spence. Tarnopol (Kutkowce), 28. VIII, 8. X. Z pod lisScia

Sciodrepa Thomson.

ta Spence. Tarnopol (Kutkowce); pod scierwem kreta 11. IV.

ttftt ISpence. Tarnopol (Kutkowce), 26. X. Jezierna, 11. IV.

Z pod lisoia wvsiana. Przebywa najcz§sciej przy scierwach

mniejszvch ssakow i ptakow.



Catops Paykull.

nigricans Spence. Tarnopol (Kutkowce), 29, X. Z pod liscia.

niscus Panz. W Tarnopolu w piwnicy na przyn^te, licznie ze-

brany 20. IV.

morio F. Tarnopol (Kutkowce), 8. X. W lesie z liscia wysiany.

affinis Steph. Tarnopol (Kutkowce), 20. X. 10. XI. Pod fisciem.

tristis Panz. Tarnopol (Kutkowce), 26. IX. Z pod liscia.

chrtf8omeloid6S Panz. Tarnopol; 2. IV. pod sScierwem kreta.

Nemadus Thomson.

cohnoides Kr. Tarnopol, 21. VIII. w prochnie starej wierzby.

Ptomaphagus Hellwig.

varicomis Rosh. Zarwanica. 11. IV. Z liscia wysiany.
sericeus Panz. Tarnopol (Kutkowce). 8. X. 18. VIII. (Ogrod

miejski), 13. IV. Z pod liscia.

Colon Herbst.

davigerinn Herbst. Tarnopol (Proniatyn); na lace moczarowatej

26. IX. (Szlachcirice), 24. VI.

affine Strm. Tarnopol (Kutkowce), jak poprzedni 11. IV, 25. VIII.

fiiscicorne Kr. Tarnopol (Kutkowce); czerpakiem zlowiony 25.

VIII.

rx/csrcns Kr. Tarnopol f'Gaje). 1:3. VII. zlowiony czerpakiem.

latum Kr. Jezierna. 11. IV. w lesie pod li^ciem opadlem.

dent'tpes Sahib. Tarnopol (Kntkowee), na. lace pod lasem zlowiony

czerpakiem 12. IX.
aVVnaiiculaUim Sahib. Tarnopol (Kutkowce), 20. VIII, nad sta-

wem czerpakiem zlowiony.

rripes Sahib. Tarnopol (Gaje). W lesie lowiony czerpakiem 14. V.

undicoUe Kr. Tarnopol (Kutkowce), 19. V. Jak wyzej.

Necrophorus Fabricius.

germaniens L. Na scierwach srednich i wiekszych ssakow w oko-

licv Tarnopola w lecie dose czesto sie znachodzi; 12. VII,

6. VIII. 4. X.
geru/aniens v. a/acaUs Kr. Wraz z poprzednim, jednak rzadki:

12. VII. 6. VIII.

humator Goeze. W towarzystwie poprzedniego, lecz liczniejszy

i wczesniej sie. pojavvia: 2'2. IV. 1 .'». IV. 3 i 4. X.

interrupt™ Steph. Jak poprzedni, 16. VI, 24. VIII.



septdtor Charp. W okolicy Tarnopola licznie si§ znachodzi i prze-

waznie lubi odchody ludzkie; 16. VI. 25. VII. Na polach.

vespUloides Herbst. Na scierwach mniejszych ssakow i w grzy-
bach w okolicznych lasach Tarnopola nierzadki. (Szlach-

cince), 25. VII, 14. VIII.
vespillo L. W okolicy Tarnopola po scierwach barclzo pospolity.

vestigator v. n/ifni,miit.< Kritr. W okoliev Tarnopola zbieralem go
przewaznie pod Icierwami ptakdw, 27. IV. (Kutkowce), 11. V.

Asobolus Voet.

littoralis L. Pod icierwami wiekszych ssawcdw, ktore na mo-
krych gruntach leza,. w okolicy Tarnopola ' dosd pospolity;

20. IV 26. IV, 8. V, 12. VI.

Pseudopelta Voet.

i bardzo pospolita.

lesie kolo Tarnopola na Scierwach

Blitophaga Reitter.

(Kutkowce), nad stawem 20. V.

Ui Miill. W Tarn..polu i .

sie. znachodzi. Wvehodzi
It. V, 3. VI. (Gaje). 20.

Xylodrepa Thomson.

ier. Po lasach na krzewach z wiosna. cz§sto

•nopol i Kutkowce). 8. V. Zloczdw, 13. V.

Silpha Linne.

nkolo Tarnopola i Zlnczowa, pod liscieni.

V. 3. VI. Zloezdw. 8. X.

v Tarnopola i Zloczowa. po przedlesiach

sach bardzo pospolita.



tyrolensis Laich. v. nigrita Creutz. Tarnopol K u t k<

»

pod lisciem 20. V.

atrata L. I W lasach na Podolu calem pod klo-

„ v. brunnea Herbst. I dami, za kora. starych pni bardzo

pospolita. Kutkowce. 10. XI. Hlu-

)

boczek, 20. X. ZIoczow, 2. X.

Ablattaria Reitter.

laevigata F. Tarnopol (Czahary); w lesie pod lisciem 4. VI.

Necrophilus Latreille.

subterraneus Dahl. ZIoczow; w bukowym lesie pod lisciem 12. VI.

Agyrtes Frolich.

castaneus Frolich. Tarnopol; na kopycie konskiem 5. V.

Hydnobius Schmidt.

/MHchifms Strm. Tarnopol (Graje), 17. VIII, czerpakiem w lesie

Colenis Erichson.

immunda Strm. Tarnopol (Graje), 23. V, zlowionv czerpakiem; (Kut-

kowce). 20. X. (OgnSd miejski), 26. IX z liScia wysiany.

Agaricophagus Schmidt.

iony pod wieczor czer-

Liodes Latreille.

parvula Sahib. Tarnopol (Kutkowce). 21. V, (Gaje), 2. VIII; czer-

pakiem lowiona.

chuHwomea Panz. Tarnopol (Kutkowce); 12. IX. i 29. IX. czer-

pakiem lowiona.
ihthia Kugelann. Wraz z popraedni^.
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badia Strm. Zarwanica, 23. V. wysiana.
ovalis Schmidt. Tarnopol (Kutkowce), 30. VIII. nad stawem czer-

pakiem zlowiona.

hrunnea Strm. Tarnopol (Kutkowce), 20. VI. pod lasem czerpa-
kiem zlowiona.

cakarata Er. Tarnopol (Szlachcince). 12. VIII. (Kutkowce). 30.

VIII. Na la.kach wsrod lasu.

rotundata Er. Tarnopol (Gaje). 30. IV, 29. VI; (Kutkowce), 18.

VI; czerpakiem lowiona.

Cyrtusa Erichson.

subtestacea G-yll. Tarnopol (Gaje), 29. XI. W lesie z liscia wy-

Illiger.

himemlis Kgl. Tarnopol (Kutkowce), 10. V. Zloczow, 24. VI, 29.

VI. Pod kora. splesnialych pniakow.
iu-il/«ri« Gvll. .Ink poprzednia. Zloczow, 29. V.
t'oshiiu-n Flerbst. Zloczow, 29. VI. Pod kora, sosny.
glabra Kugel. \V towarzystwie poprzedniej.

orbicularis Herbst. Tarnopol (Gaje), 25. V. Pod kora. pnia debo-

wego.

Amphicyllis Erichson.

globus F. Tarnopol (Gaje), 23. V. Pod kora..

globiforniis Sahib. Tarnopol i.ogrod miejski), 13. IV; pod liSciem

Agathidium Illiger.

xigripenne Kugel. Tarnopol (Kutkowce), 15. VIII. Pod kora.

winuhnn L. Zarwanica, 20. IV. Zloczow, 29. VI; wysiane.

laevigatum Er. Tarnopol (Kutkowce), 9. X, (Gaje), 29. XL Z h-

Eucinetus Germar.

rhoidalu Germ. Tarnopol (Piotycz); 30. X; wysiany.



Clambidae.

Clambus Fischer.

das Strm. | Tarnopol (Kutkowce). 28. IV, 9. X; (Gaje),

dhis Reitt. 24. IV, 15. IX; (Ogrod miejski). 13. IV.

scens Redtb.
J

Pod lisciem opadlem.

Cybocephalus Erichson.

politus Germ. Tarnopol (Gaje); 29. XI; wysiany.

Corylophidae.

Sericoderus Stephens.

lateralis Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 6. i 26. IX, 4. i 13. X.

Z liscia wysiany.

Corylophus Stephens.

csshloMes Mrsh. Tarnopol 22. IV; (Kutkowce). 29. III. (Zagro-

bela), 21. IV. Z naniesionego Seretem wysiany.

Orthoperus Stephens.

brunmpes Gyll. Tarnopol (Kutkowce). 20. X, 4. i 20. XI. Z K-

Triehopterygidae

Ptenidium Erichson.

Hiyrmecophilum Motsch. Tarnopol (Gaje). 19. Ill

czow. 15. III. U mrowki Formica ram.
pusittum Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 20. VII. W}
nitidum Heer. Jak poprzedni gatunek.



Neuglenes Thomson.

apterus Guer. Tarnopol (Kutkowce). 26. VIII. Pod kor^ starych

pni debowych.

Aderces Thomson.

suturalis Heer. Wraz z poprzednim w Kutkowcach.

Trichopteryx Kirby.

atomaria Deg. |

intermedia Gillm.
[ Tarnopol, 20. VII. W odchodach bydl§cych.

sericans Heer. ]

Scapliidiidae.

Scaphidium Olivier.

4-maculatum Oliv. Zloczow, 26. IV. Pod kora. starego pnia.

Scaphosoma Leach.

(igurichntm L. Tarnopol (Kutkowce, Gaje, Szlachcirice); na grzy-

bach drzewnych pospolite.

8ubalpinum Reitt. Zloczow, 5. XL Na grzybach drzewnych.
boleti Paur. Hluboczek, 17. X. Jak poprzednie na grzybach

drzewnych.

Phalacridae.

Phalacrus Paykull.

fimeiarmB F. W okolicy Tarnopola po kwiatach i pod lisciem

opadlem bardzo pospolity.

Jinietm-ins in. Doehieri Finch. Wraz z poprzednim.
i-'triris Strm. Tarnopol (Gaje), 15. VI. 16. VIII.

Olibrus Erichsun.

aeneus F. Tarnopol (Kutkowce), 30. VI.

millefolii Payk. Tarnopol. 3. VI.

hicolor F. Tarnopol (Kutkowce), 7. IX. Hluboczek, 26. X. Z li-



pjfgmaeus Strm. Tarnopol (Kutkowce), 4. IX.

coriicalis Panz. Tarnopol (Kutkowce), 7. IX, 24. XI.

Erotylidae.

Engis Paykull.

Hpushtfata Thunb. W okolicy Tarnopula na grzybach drzewnych
bardzo pospolity.

Triplax Paykull.

aenea Schall. Hluboczek, 20. V. Tarnopol, 2. VI; na grzybach

L. Hluboczek, 20. V. Jak poprzedn

Cyrtotriplax Crotch.

Upustulata F. Tarnopol (Kutkowce), 12. V; (Szlachcirice), 4. VI.

Na grzybach po poreczach.

Jakowlewi Semen. Tarnopol (Szlachciiice). 4. VI. Wraz z po-

Endoniychidae.

Lycoperdina Latreille.

wyl^gla
L. Tarnopol (Gaje), 17. VIII

1

f
Ja 1. XII.

Endomychus Panzer.

L. Zloczow, 15. V. Zarwanica. 3. VIII.



Myrmecoxenus Chevrolat.

subterranean Chevr. Tarnopol (Gaje). 23. III. Zloczdw, 15. IV,
31. X. U mrowki Formica raja.

Alexia Stephens.

globosa Strm. Zarwanica. 11. IV. Tarnopol (Kutkowce), 8. IX,
20. IX, 20. X. Wopadlem lisciu.

Cryptophagidae.

Telmatophilus Heer.

e), 9. i 29. X; (Ogrod miej-

'aricis O'liv. Jak poprzedni. Tarnopol (Kutkowce). 2. IX, 8. i 29.

X. Borki W. 15. X.
'Jphae Fall. Tarnopol (Kutkowce), 20. XI. Wysiany.
ichijnhcrri Civil. Tarnopol, nad stawem w trzcinie Phratpnitcs

communis. 8. I i 20. II. (Zagrobela), w naniesionem 26. IV.

Antherophagus Latreille.

i)i/ricomiy F. Tarnopol, przy wale kolejowym na Verbascum tha-

psus 21. VI. (SzlacheiAce), 22, VI, (Kutkowce), 29. VI. Czer-
pakiem lowiony.

>aUens Oliv. Tarnopol 21. VI. W towarzystwie poprzedniego.

Emphylus Erichson.

llaber Gyll. Tarnopol (Gaje), 23. III. U mrowki Formica rufa.

Paramecosoma Curtis.

23. IX; (Ogrod

Cryptophagus Herbst.

)ol, 21. IV. 4. V. Na wyiozonych kosciaeh

Tarnopol (Kutko

m. Tarnopol, 15.
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set/ilosi/s Strm. Tarnopol ( Kutkowce s. 19. IV. Wysiany.
a//wjis Strm. Tarnopol, 4. XI. w ogrodzie miejskim wysiany.
cellar is Scop. Tarnopol (Kutkowce), 12. IV. Na suchem scierwie.

acutangulus Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 14. IV. 24. V. Na de-
. skach sosnowych.

fiiuKifus Mars. Tarnopol, 4. IV; w ogrodzie miejskim wysiany.
badius Strm. Tarnopol (Kutkowce); pod lisciem 6. X.
dentatus Hrbst. W okolicy Tarnopola pod lisciem. po piwnicach

i na suchych scierwach pospolity.

sagiaatas Strm. Tarnopol (Gaje). 29. lit. U mrowki Formica rufa.
Thomsoni Reitt. Tarnopol (Ogrod miejski). 20. XL
scanicus L. Tarnopol (Kutkowce), 29.' X. Wvsiany
xitbdefrcsxif* Civil. Tarnopol (Kutkowce). 12. "IX; wysiany.
pubescens Strm. Tarnopol (Gaje), 15. IV. Wysiany.

Caenoscelis Thomson.

jerrugiitea Sahib. Tarnopol (Kutkowce); 10. X; wysiana.

Atomaria Stephens.

fimetarii Hrbst. Tarnopol (Zagrobela); 21. IV; wysiana.
innhrina Gyll. Jak poprzednia.
niyriuentr'tx Steph. Tarnopol; na scierwie 12. IV.
linearis Steph. Tarnopol, 28. Ill, 1. IV, 3. IV. U mrowki For-

mica sanguined. Takze znachodzi sie pod lisciem.

//
.

/

.'

j

,^,,' j/r

ann1
'

I
Tarnopol (Zagrobela), 22. IV; z naniesionego

munda Er.

'

)

Seretem wysiane.

mesomelas Hrbst. Tarnopol (Kutkowce). Na mokrawinach nad
stawem lowiona czerpakiem.

gatta Steph. Z poprzednia.. lecz rzadka.
///.sw//,/ Sehonh. W okolicy Tarnopola pod opadlem lisciem. oso-

bliwie w Kutkowcach nad stawem bardzo pospolita.

ntricupilh, Steph. Tarnopol (Kutkowce), 12. VIII. Nad stawem,
czerpakiem lowiona.

atra Herbst. Tarnopol (Kutkowce). 10. X. Wysiana.
peltataKr. Tarnopol (Kutkowce), 10. IV; nad stawem z nanie-

sionego wysiana.
fnscipes Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 13. X; z opadlego liscia

pusilla 'Sehonh. Tarnopol (Kutkowce), 8. IX. 20. X. 14. XL



testacea Steph. Razem z A. pttriila Schnnh. w Kutkowcach
scia opadlego wysiana.

gibbula Er. Tarnopol (Kutkowce); 10. IV; w naniesionem.

v. t/ini/i/iahis St l-iii.
J

Lathridiidae.

Lathridius Herbst.

lardarius Deg. ) Tarnopol (Kutkowce). 28. VIII; (Gaje)). 24.

angusticollis Gyll. [ IV; (Ogrod miejski), 13. IV. i 1. XII.

W lisciu opadlem.
Pandellei Bris. Zloczow, 4. V. Na swiezem drzewie.
Kifhh'ish-ii Reitt. Tarnopol (Kutkowce). W trzcinie Phragmites com-

munis, 2. I.

Enicmus Thomson.

hirtm Gyll. Hluboczek, 20. VII, 4. VIII. Na grzybach wierzby
i pod kora, tejze.

) uti L. Tarnopol (Kutkowce), 10. X, 20. X. Z liScia wy-

ronsim/fis Mannh. Wraz z poprzednim i w Gajach. 11. IV.

rugosus Hrbst. Tarnopol (Gaje), 11. IV; (Zagrobela), 22. IV. Wy-
siany.

transversus Oliv. W okolicy Tarnopola pod mchem i lisciem opa-

dlem bardzo pospolity.

brevkornis Mannh. Tarnopol (Proniatyn); 2. VIII; nad stawem
czerpakiem zlowiony.

Cartodere Thomson.

elongata Curtis. Zarwanica, 20. X. Z liscia opadiego wysiana.

pubescens Gyll. Tarnopol, nad Seretem 29. IV. W
x

8. V; (Ogre'
1 :

Kurkowce). S. V; (Ogrod miejski. lo. IV.

Beck. Tarnopol (Szlachcince); 14. VI
I Herbst. Tarnopol, 1 4. IV. Nad Sere



14. XI; (Gaje

Melanophthaln

transversalis Gyll.
|

gibbosa Herbst. Tarnopol (Kutkowce), 26. VIII, 10. X, 20.

mnilata Gyll. X; (Nad Seretem), 14. IV; Zloczow, 31.

fn*cnfa Hummel. X. Z liscia opadlego wysiane.

Triphyllus Latreille.

punctatus F. Tarnopol (Szlachcirice), 4. VIII i 12. VIII; na grzy-

bach drzewnych.

12. XI; pod

Tritoma Geoffroy.

quadripustulata L. Tarnopol iKutkowce), 8. V; (Gaje), 14. VI;

(Hluboczek), 18. VII. Na grzybach wierzb.

ijiiadrijDisttihitd v. impusttdata Schilsky. Jak poprzednia, w Tar-

nopolu 20. V.
picea P. Hluboczek. 2. VIII. Tarnopol, 24. IV. Na grzybach

drzevvnvch.

decempunctata !•'. Hluboczek, 4. IV. Tarnopol (Gaje), 27. VIII.

atomaria F. Hluboczek, 28. IX.
quadriguttata Mrdl. Tarnopol, 2. VI.
popHh V. Hluboczek, 2. VIII.
wiiltipiiiH-tnta Hellw. Hluboczek; na grzybach wierzb i topoli

bardzo pospolita, 24. IV. i 28. IX.
fulvicollis F. Podwoloczyska, 10. XI. W prdchnie wierzby.

Typhaea Curtis.

funurta L. Tarnopol (Kutkowce), 9. X. i 10. XL Z pod opadlego



Cercus Latreille.

pedicularius L. Tarnopol. nad Seretem w naniesionem 22,

(Gaje), 12. V. Hluboczek, 26. X. na Caltha palustris.

Heterhelus Duval.

Zloczow, 15. V. Na kwiecie bzu San/hurra*

Brachypterus Kugelann.

)
Tan

Steph. J

wach Urtica di

lopol (Kutkowc
chow, 5. VI.

garis.

;e), 28. VII. Plu-

ua Linaria vul-

Tarnopola bar-urticae F. Na pokrzywach Ui
dzo pospolity.

fulvipes Er. Tarnopol (Berezowica), 12. VI. Na kwiatach.

Carpophilus Leach.

hemipterus L. Hluboczek, 20. X. Na mokrawinie pod 1

limbata F. Tarnopol (ogrod miejski). 13. IV. Hluboczek, 26. X.
Pod lisciem.

Epuraea Erichson.

decernguttata F. Tarnopol (Gaje), 20. V, (Kutkowce), 8. VI. Na
soku debow.

ae.stiva L. W okolicy Tarnopola z wiosna. po kwiatach bardzo po-

welmn E. Tarnopol (Kutkowce), 8. V. i 14. V. Na kwiatach.

terminal!* Mannh. Zloczow, 3. V. Na grzybach.

neglecta Heer. Tarnopol (Kutkowce), 20. X. Wysiana.
nifomnrq'niata Steph. Tarnopol (Kutkowce), 21. IV. Z naniesio-

nego wysiana. Zlocz6w, 2. VI; na swiezem drzewie.

vtiriegata Hrbst. Zloczow. 22. VI. Na grzybach drzewnych.

obsoleta F. Tarnopol (Kutkowce). 3. V. Pod kora..

dhtiitcta Grimmer. Hluboczek. 18 VII. Xa -r/.vbaeh wierzby.

pygmaea Gyll. Tarnopol (Kutkowce); 18. V, pod kora, pni.



Reitter.

nhJnHoi'cjJinlii Marsh. Tarnopol (Gaje); 28. V; zlowiona czerpakiem.

Nitidula Fabricius.

bipunctata L. \ Na scierwach w Tarnopolu nie rzadkie; 27. IV.

rufipes L. | 10. V, 6. i 26. IX. (Kutkowce), 11. V.

carnaria Schall. Jak poprzednia. lecz przewaznie na scierwach
ptakow. Tarnopol, 27. IV. (Kutkowce), 11. V.

Omosita Erichson.

depressa L. Tarnopol 25. IV, 11. V; (Gaje), 14 V. Na scierwach

colon L. | Tarnopol (Kutkowce), 11. V, 6. IX, 26. IX, 5. X.
discoidea F. > Zarwanica. 11. IV. Na scierwach i pod opa-

dlem lisciem pospolite.

Soronia Erichson.

grisea L. W okolicy Tarnopola na soku wyciekajacym z drzew
i pod lisciem pospolita.

Amphotis Erichson.

1. V, w pniu debowym w towa-

llginosus.

Meligethes Stephens.

(
W okolicy Tarnopola pod opadlem lisciem i na

kwiatach pospolite.

I W okolicy Tarnopola po najwi^kszej czesci

z kwiatow strzesione i czerpakiem lowione.



Thalycra Erichson.

>rvida Oliv. Tarnopol (Gaje), 18. VIII; (Kutkowce), 31. VII.

Kugelann.

hcirice), 29. V. Zarwanica. 16. V,

Cryptarcha Schukard.

Glischrochilus Murray.

Oliv. | Tarnopol fKutkmvee, od 16. do 28. IV. Na
F.

|
soku drzew sok-tvch.

s L. Tarnopol iKutkowce). 18. V.

Pityophagus Schukard.

L. Tarnopol (Kutkowce). Pod korn. pnia dybowepo



parallelledlis Gyll. Tarnopol (Qaje), 10. IV, 16. IV. Jak poprzedni.

bipustukrim F. W lasach okolicznych Tarnopola pod kora. pni

debowych bardzo pospolity.

aeneus Richter. Tarnopol. nad Seretem 22. IV, z naniesionego

jHirva/ns Payk. Ztoczow. 2. V; pod kora_ bukdw.

Tiogositidae.

Nemosoma Latreille.

L. Tarnopol (Petrykow), na plocie 23. V.

Tenebroides Piller.

ius L. Tarnopol (Czahary), 16. V. Pod kor^ d§b6*

Ostoma Laicharting.

ferrugineum L. Tarnopol; w starem drzewie z mostu koleji

z Debicy przywiezionem 6. VI.

oblongum L. Tarnopol; na wierzbach 5. IV, 16. V, 3. VI.

Colydiidae.

Orthocerus Latreille.

muticus L. Tarnopol (G-aje), 29. V. Na suchem zboczu w mchu.

Synchita Hellwig.

juglandis F. Tarnopol (Kutkowce), 20. V. Pod kora.

crenata F. W okolicznych lasacb Tarnopola pod kora. pniakoV

debowych bardzo pospolita.

Colydium Fabricius.

elongatum F. Z kory pni debowych z lasu kutkowieckiego kolo

Tarnopola w domu wyl§gle. 10. XII.



Bothrideres Erichson.

W wierzbach kolo Tarnopola 28. I. 12. IV.

Cerylon Latreille.

fagi Bris. Zloczow, 8. V. Pod kora, buku.
histeroides F. 1 W okolicy Tarnopola pod kora. pni debowycli,
deplanatum G-yll.

j
osobliwie pierwszy bardzo pospolity.

Cucujidae.

Prostomis Latreille.

ndibularis F. Zloczow (Woroniaki); 12. VI; pod kora..

Pediacus Schuard.

depressus Herbst. Tarnopol:
wego z Debicy przywi

Laemophloeus Stephens.

testaceus F. Tarnopol, 6. V. Pod kora. lipv.

(Juplicahts Waltl. Pod kora. pni debowvcti w okolicy Tarnopola
dose pospolity. (Kutkowce), 12. i 28. V. (Gaje), 9. V. 8. VI.

corticinus Er. Ztocz<5w; pod korq, pnia sosnowego 31. X.

Hyliota Latreille.

planatus L. Pod kora. pni i lezakow w okolicy Tarnopola bardzo

pospolity. (Kutkowce). 14. IV, 16. V.

Psammoecus Latreille.

1iij)iwctatns F. Nad brzegami stawu tarnopolskiego, pod nanie-

sionem i pod litSciem opadlem pospi)lity. (Kutkowce). 2. i 29.

IX, 9. i 29. X.

Silvanus Latreille.

iiNidrntatiis Oliv. ) Pod kora, pni i lezakow w okolicv Tarm.pnla

Lulndatiis F. pospolity. (Kutkowce), 8. V. 26. VIII, 11.

IX. (Gaje), 12 V, 30. VIII.



Monotonia Herbst.

ollis Aub. Zloczow, 15. Ill, wgniezdzie mrowki Formica rufa.

oiclpes Herbst.

ongicollis Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 22. VIII;

THxagidae.

kolicy Tarnopola na malinach
nach bardzo pospolite.

Dermestidae.

Dermestes Linne\

Ischi Kngel. Tarnopol (Kutkowce); na suchem scierwie, 10. V.

ri/ms L. To mniejszych seierwach w okolicy Tarnopola z wio-

lardarius L. W domu i po seierwach w okolicy Tarnopola po-

spolity.

Attagenus Latreille.

pirexs Oliv.
j
W okolicy Tarnopola z wiosna. po kwiatach po-

pdlh L. spolite. (Kutkowce), 12. IV. 15. V, 6. V. (Gaje),

I
20. IV, 18. V, i t. d.

Megatoma Samouelle.

m&afa L. Tarnopol (Kutkowce), 17. IV, 26. V.

Globicornis Latreille.

marginata Pavk. W Tarnopolu na wierzbie 10. V.

Trogoderma Latreille.

versicolor Creutz. Tarnopol; na soku wierzby 4. VI.



Anthrenus Geoffroy.

pimpinellae F. Ztoczow; na kwiatach 21. V.
scrophulariae L. Z wiosna, po kwiatach koto Tarnopola bardzo

pospolity.

museorum L. Zborow; 20. V, na kwiecie Anthriscus silvestris.

fuscus Latr. W prochnie starej wierzby. Tarnopol, 5. IV.

Nosodendron Latreille.

fasciculare 01. Zloczow; 10. VI. Pod korq starego pnia.

Syncalypta Stephens.

setosa Waltl. \ W Tarnopolu nad stawem na namulisk
spinosa Rossi.

)
III. 31. Ill, 1. IV.

Curimus Erichson.

erinaceus Reitt. Tarnopol (Kutkowce); 4. VIII. Z li^cia v

Seminolus Mulsant.

Tarnopola ]

pospolity.

.
Geoffroy.

tarnopolskim z wiosna, pospolita;

3), 24. IV, 5. V.

Pedilophorus Steffahny.

tiitens Panz. Koto Tarnopola na suchych zboczach trawiastych

i koto stawu pospolity; 11. i 25. IV, 20. V.

aeneus F. Tarnopol; 20. V. pod kamieniami.

Simplocaria Marsham.

semistriata F. Tarnopol (Szlachcince). 28. VIII, ztowiona czerpa-

kiem. fCzvstvlowl 22. VI. (Kutkowce), 6. X. Wysiana.



Limnichus Latreille.

0; 23. VIII.

Histeridiie.

Hololepta Paykully.

plana Fiissly. Htuboozek, 20. IV, 8. XL pod kora. obumarlej to-

poli czarnej.

Platysoma Leach.

frontale Payk. Tarnopol (Kutkowce), 26. VIII. (Czahary), 21. V.

Zloczow (Woroniaki), 29. V. i 24. VI, pod kora, dni d§-

"«'/«'•«««( Herbst. W lasach kolo Tarnopola pod kora. starych

pni i lezakow bardzo pospolita.

oblongum F. ( Zloczow; pod kora. pni sosnowych 9. VI.

angmiatum Hoffm.
|

i 24. VI.

Hister Linne.

<[iiiidrimacuhtus L. Tarnopol (Kutkowce), 4. V, w odchodach by-

dlecych.

unkolor L. ) Tarnopol. VV odchodach bydlecych, 13.

„ v. ten-kola liedt.
\

17. i 23. V.
merdarius Hoffm. Tarnopol (Kutkowce); 10. IX. Pod scierwem.

cadaverinus Hoffm. W okolicy Tarnopola na scierwach pospolity.

(Kutkowce), 11. i 17. V, 21. VIII.
stereorarins Hoffm. W odchodach bydlecych kolo Tarnopola nie-

rzadki. (Kutkowce), 4. i 11. V, 20. VI.
Jimetarius Hrbst. Okolo Tarnopola w odchodach bydlecych i po

drogach z wiosna. bardzo pospolity; 5. IV, 20. IV, 10.

/»ifl»(nisecns Herbst. W odchodach bydl§cvch kolo Tarnopola

nie rzadki; 23. IV. 4. V 10. VI
ventralis Mars. Zloczow; w odchodach bydlecych 9. V.

mrfjonariiis Illig. .Ink poprzedni. Tarnopol, 10. V, 20. V, 1 2. VI. i t. d.

tjimdrhiotatHs Scrilrn. W odchodach bvdlecych i na scierwach

kolo Tarnopola bardzo pospolity, 10. V, 17. V, 8. VI.

funestus Er. Tarnopol (Kutkowce), w odchodach bydlecych 10. V.

Ms$e$8trictfua F. Tarnopol (Kutkowce), pod naniesionem 4. IV,.

24. IV.



kolo Tarnopola zebrany

Paromalus Erichson.

lus Herbst, Tarnopol; pod kora. belek sosnowych 9.

VI. Zloczow; pod kora. pni 29. VI.
fiaoieornis Herbst. Tarnopol (Kutkowce); pod kora. starych pni

debowych 26. IV. 12. V, 26. VIII.

Hetaerius Erichson.

ftrrngineus 01. Tarnopol (Gaje), 19. Ill, 30. IV, 5. V; u mrowki

Saprinus Erichson.

nitidulus Payk. Pod scierwem w okolicy Tarnopola bardzo po-

spolity (Kutkowce), 11. i 17. V, 5. IV.
imirJurriunis Weber. Tarnopol (Gaje), 19. VI.
imnimidus Gvll. Tarnopol .Kutkowce), 8. V.
aeneus F. Na scierwach kolo Tarnopola nie rzadki, 5. V. (Kut-

kowce). 11. VI.
virescens Payk. Pod scierwem psa, ktory na piasku lezal w Kut-

kowcach 17. V. licznie zebrany.
conjungens Payk. W okolicy Tarnopola pod odchodami bydle-

cymi i pod naniesionem bardzo pospolity. (Kutkowce), 11.

i 15. V, 7. VIII.

Myrraetes Marseul.

piceus Payk. Tarnopol (Gaje); 19. III. u mrowki Formica rufa.

Teretrius Erichson.

piclpes F. Tarnopol na starych wierzbach; 12. IV. 12. V i 11. IX.

Plegaderus Erichson.

pod 1

fill. (Kutkowce),



Ontophilus Leach.

striatus Forster. Tamopol (Proniatyn); 13. VIII,

Abraeus Leach.

globulus Creutz. Tamopol; pod odchodami bvdlecymi 14. V.

globosus Hoffm. Tarnopol (Kutkowce); pod kora. starych pni; 14.

VI. i 30. IX.

tus Herbst. Tarnopol (Kutkowce), 26. VIII, 12. IX. Hlu-

boczek, 28. VIII, pod kora, pni.

Platyceridae.

Platycerus Geoffroy.

L. W okolicy Tarnopola
•zbach bardzo

.e).

capreolus Fuessl. Wraz z poprzedn

Dorcus Mac Leay.

Qopol (Gaje); 29. V
14. VI, na starych bukach i w prochnie tychze.

parallelepiped™ L. Tarnopul (Gaje); 29. V, na soku debo^

Systenocerus Weise.

caraboides L. Zloczow, 26. IV. Na pedach mlodych klonow. Tar-

nopol (Kutkowce). 20. XL w korzeniach obumarlej leszczyny.

caraboides v. rufipes Herbst. Wraz z poprzednim.

Ceruchus Mac Leay.

chrysomelinus Hochw. Zloczow, 2. VI. Pod kora. sosny.

Aesalus Fabricius.

scarabaeoides Panz. Jezierna, w prochnie debu; 2. V.

Sinodendron Helwig.

cylindrieum L. Zloczow, 23. VII, pod kora, buku lezaku.



Scarabaeidae.

Sisyphus Latreille.

Schaetferi L. Tarnopol (Kutkowce), 6. V, w odchodach.

Gymnopleurus Illiger.

cantharus Er. Tarnopol (Kutkowce), 6. i 17. V, pod oc

bydlecymi i w locie.

Ontophagus Latreille.

taurus Schreb. W krowiericu. Zloczow, 21. i 28. V.
vertickornis Laich. W Zloczovvie z poprzednim 9. 21. i 23. V.

Tarnopol (Kutkowce), 20. V.
austriacus Panz. Tarnopol (Kutkowce). 17. i 20. V.
vacca L. } Tarnopol, 14. V. (Kutkowce). 15. V. Zlo-

„ v. medius Panz.
)

czow. 23. V. W krowiencach.
coenobita Herbst. Tarnopol, 14. V. (Kutkowce), 15. V, w odcho-

dach ludzkich.

fracticornis Preyssl. | W odchodach bydlecych w okolicy Tarno-
nuchicorm8 L.

j
pola bardz> pospolite.

lemur F. Tarnopol, 16. V. (Kutkowce), 13. V. w odchodach.
camelus F. Tarnopol, (Kutkowce), 13. V, 17. V. Podwoloczyska.

semkornis Panz. Tarnopol, 17. i 19. V. Ztoczow, 13, 21. i 23. V,
w odchodach bvdlecvch.

furcatus F. Tarnopol, (Szlachcince), 10. V.
ovatus L. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV. Zloczow, 23. V.

Schreberi L. W odchodach w okolicach Tarnopola pospolity. 8.

i 19. V. (Kutkowce), 13. i 17. V.

Oniticellus Serville.

e), 15. V. Zloczdw, 17.

Aphodius Ilhger.

erratkus L. W odchodach kolo Tarnopola



subterraneus L. Tarnopol, 12. i 21. V
fossor L. W okolicy Tarnopola pospol
hnuHorrhoidnVs L. Tarnopol. 28. IV. I

foeten* F. Tarnopol, 15. VI. (Kutkowce), 9. VI. Zloczow, 24. V.
fimetarius L. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity.
scybalarius F. Tarnopol 24. IV.
grananus L. W odehodach bydlroych kolo Tarnopola bardzo

pospolity.

Deg. Ta_. Tarnopol (Zagrobela); 24. IV,
pMridut Merbst. Tarnopol (Kutkowce). 28. IV
rufus Moll. Tarnopol (Zagrobela), 22. IV, w naniesionem.
hydruchaeris F. I m . .

'

nitiekaus F. j

TarnoPo1 ;
nad Seretem 4. IV, w naniesionem.

immundus Creutz. Tarnopol; w odcbodacb 28. V.
merdarius F. W odehodach kolo Tarnopola pospolity.
inil)lin,llU4 F. I _
mchmostictm Schmidt, j

TarnoP«l (Gaje) 24. IV.

prodromus Brahm.
) W Tarnopolu z wiosna. bardzo pospo-

pinu-tulnsHlruhis Strjji.
I

lite.

pusillus Hrbst. Tarnopol (Zagrobela); 22. IV. licznie wysiany
z naniesionego.

i-guttatus Hrbst. Tarnopol. 14. i 22. V. Zloczow, 23. V.
lividm 01. Tarnopol, 24. V.
varians Daft.

j
W kwietniu i z pocza_tkiem maja

v. ambigiuis Muls. na namuliskaeh kolo stawu i Se-

| retu w Tarnopolu pospolite.
^%^/^/x L.

) Tarnopol; nad Seretem, 4. V,

„ v. concolor Scliilsky. j w naniesionem.
bimaculatus Laxm. Tarnopol (Kutkowce), 25. V.
dcjurssus Kug. Zloczow (Woroniaki), 23. V; w lesie pod odcho-

"'" ""
v. a/j/rv,/;.< Muls «

TarnoPo1 (Gaje), 20. IV; w odehodach

v. nigrives F \

bydlecych.

rJiudod,,rh/hts Mrsli. Tarnopol (Zagrobela). 22. IV; z naniesionego

Oxyomus Laporte.

syhestris Scop. W odehodach, pod naniesionem i opadlem lisciem

koJo Tarnopola bardzo pospolity.

Pleurophorus Mulsant.

caesus Panz. Tarnopol (Zagrobela), 22. IV. Z naniesionego wysiany.



Rhyssemus Mulsant.

Psammodes Laporte.

sulcicollis 111. Wraz z poprzednim 27. IV.

Trox Fabricius.

Bolboceras Kirby.

unkorne Schrnk. Tarnopol (Gaje), 26. VI. na drodze.

Odontaeus Klug.

armiger Scop. Tarnopol. 6. VII. Przy latarni elektrycznej.

Geotrupes Latreille.

KtzJbl I
Koh T

1

a
r

opola w odchodaoh bydl§cych p°-

mutator Marsh.
|

spollte -

si/lvntir/fs 1'anz. \V lasach kolo Tanmpula bardzo pospolity.

ventalis L. Tarnopol. 8. VI. (Kntkowce), 12. VII. Po "polach

i miedzach.

Lethrus Scopoli.

cephalotes Pall. Z wiosna, w Tarnopolu osoblnvie na wale kole-

jowym i po miedzach bardzo pospolity.

Oryctes Illiger.

Rhizotrogus Latreille.

vermis Germ. Tarnopol (Gaje). 15. VI; na zbozu.

toUHHdUs L. Z kniurin ezerwoa w Tarnopolu po laka

skach i pustko\via<>h bardzo pospolity.

ossimilis Hrbst. Tarnopol (Gaje). 9. VII; na zbozu.



Polyphylla Harris.

fullo L. Zioczow, w lesie sosnowym; 25. VI, 14. VII.

Melolontha Fabricius.

hippocastani F. v. nigripes Com. Hluboczek, 8. i 10. VI; na wi-

vulgaris F. W okolicy Tarnopola pospolity.

Serica Mac Leay.

holosericea Scop. Zioczow, 9. IV. Na piaszczystem zboczu pod ro-

slinami.

brunnea L. Tarnopol (Gaje), 29. V; lowiona czerpakiem.

Anomala Samouelle.

Phyllopertha Kirby.

horticola L. Kolo Tarnopola bardzo pospolita; wyrz^dzj

cyatkigera Scop. Kolo Tarnopola na zbozu od 20. VI. do konca

lipca bardzo pospolita.

Hoplia Illiger.

farinosa L.

fjrtuiuttiro/a

Zioczow, 26.

F. Zlocz6w,
V; zto\

15. VI.

viona ezerpaki

Epicometis Burmeister.

hirta Poda. Tarnopol (Kutkowce), od 2. do 8. V.

Leucocelis Burmeister.

funesta Poda. Tarnopol (Kutkowce), 20. IV.

ta L. Tarnopol (Kutkowce, Gaje, Szlachcince), pospolity.

Wychowuje sie. mrowki u Formica rufa.



Potosia Mulsant.

marmorata F. Tarnopol (Kutkowce), 18. VI, 11. VII, (Gaje). 23.

i 28. VI. (Czahary), 6. VI.

speciosissima Scop. Tarnopol Kink ..we.. . 30. VII; na soku debow.
jiorkola Hrbst. Tarnopol (Gaje), 28. VI. (Szlachcince), 11. VII.

Zloczow, 2. VII.
hungarica Herbst. Tarnopol (Petrykow), w lesie 28. VII.

Valgus Scriba.

vterus L. Tarnopol. 12. V. Zloczow, 21. IV. Hluboczek. 28.

III. Pluchow, 19. IV, na kwiatach. W Hluboczku z pniaka
topoli bardzo licznie wydobyty.

Osmoderma Serville.

eremita Scopoli. Tarnopol, 19. VII. Na wierzbach.

Gnorimus Serville.

VI. Na kv

Trichius Fabricius.

fasciatus L. v. sybiricus Reitt.
)
Zloczow, 13., 18. i 28. VI, 2.

„ v. rosaceus Reitt. [ VII. Na kwiecie bzu Sam-

|
bums ebulus.

Baprestidae.

Chalcophora Solier.

mariana Lap. Zloczow; w lesie sosnowym 20. VI.

Dicerca Eschscholtz.

berolinensis Herbst. Zloczow; w lesie sosnowym 26. VII.

moesta F. Tarnopol, 10. VII. Ze slupa debowego wydobyt

Poecilonota Eschscholtz.

rutilans F. Tarnopol (Zagrobela), 19. VI; na lipach.



Buprestis Linne.

rustica L. ) Zioczow. 20. VII. W
Ikhwoi rhoidalis Herbst.

J
wym.

lesie

Phaenops Laeordaire.

cyanea F. Tarnopol, 2. VIII; na sqgach.

Anthaxia Eschscboltz.

grammica
nitidiihi L
4-pn»ct<it<i

Lap. Tarnopol (Gaje). 28. V.

. Tarnopol (Gaje), 8. VI; czerpakiem zlow

L. Na stacyi w Tarnopolu na sa.gacb, 12.'Vl.

Chrysobothrys Escbscholtz.

chrysostigma L. Tarnopol (Kutkowce), 20. VIII; pod korq klonu.

affinis F. Tamze na sqgach debowych zbierana 30. V, 5. i 19. VI.

Agrilus Curtis.

Guerini Lac. Hluboczek, 20. VI. Na sa.gach topolowvcb.

biguttahu F. W domu z kory debowej z Kutkowiec wychowany.
Wylegaty sie. juz w maju bardzi

:s L. Tarho] '
' T

»;/Vi\//.s L. Tarnopol (Kutkowce). 8. VI.
coeruleus Rossi. Tarnopol (Gaje), 1. VII.
pratensis Ratzb. Tarnopol (Kutkowce). 6. V.
elongatus Herbst. Tarnopol (Szlachcirice). 28. VI.

.***. i.%
kMis

\ Tarnopol (Kutkowce). ]5 . VI

laticorms Illig. tarnopol i Kutkowce). 2. IX.
olivicolor Kiesw. Tarnopol (Kutkowce). 15. VI.
derasofasciatus Lac. Tarnopol (Gaje), 5. VI.
integerrimus Ratz. Tarnopol (Kutkowce), 2 1 . VI.

Wszystkie z mtodych d§bow strzesione.

Aphanisticus Latreille.

F. Tarnopol (Kutkowce). 20. XL Z pod liscia

Trachys Fabricius.

do jesieni na iwach (Salix caprea) po-

nana Hrbst, Zarwaniea, 24. V; zlowiony



Throscus Latreille.

Drapetes Redtenbacher.

biguttatus Piller. Tarnopol (Kutkowee), 9. VI; z krzewow strze-

Dromaeolus Kiesen wetter.

barnabita Villa. Tarnopol (Kutkowee). 20. V; czerpakiem w przed-

lesiu zlowiony.

Archontas Gozis.

L. W okolicy Tarnopola na wiosne. pod kainicni;

la ro^linach bardzo pospolity.

Porthmidh

Schrnk. Zarwanica. II

Megapenthes Kiesenwetter.

tibialis Lac. Tarnopol (Kutkowee). 15. V; zlowiony czerpakiem



Hypnoidus Stephens.

pulchellus L. Tarnopol, 29. IV. i 20. V. Nad Seretem

sionego wysiany.

Cardiophorus Eschscholtz.

Melanotus Eschscholtz.

hni/tttipes Genu. \V lasaoh okolieznvch Tarnopola bardzo pospolity.

rujipes Hrbst. Tarnopol (Kutkowce), 31. X.
crassicollis Er. Zloczow, 12. V.

Limonius Eschscholtz.

pilosus Leske. Tarnopol (Kutkowce). 3. i 15. V. Zloczow, 8. V*

W lesie lowiony czerpakiem.
aeruginosa Oliv. Tarnopol I Kutkowce), 5. V; (Gaje), 17. VI. Zlo-

czow, 1. VI.

minutus L. Zarwaniea, 13. V.
parvulus Panz. Tarnopol (Kutkowce), 26. VI.

Athous Eschscholtz.

niger L. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiach bardzo

pospolity.

scrutator Herbst.

haemorrhoidalis F.
j
kolo Tarnopola i Zloczowa po

vittatus F. lasach i przedlesiach bardzo

„ v. dimidiatus Drapier.
\

pospolite. (Kutkowce). 18. V,

„ v. Ocskagi Kiesw. 27. V. (Gaje), 3. i 18. VI. Zlo-

subfutcus Mull. ) CZOW, 8. VI.
jejunus Kiesw. Tarnopol (Kutkowce), 27. V, 12. VI, 20. VI.

Ludius Eschscholtz.

pectinicornis L. Tarnopol (Kutkowce), 19. V, 2. VI; (Gaje), 14. VI.

castaneus L. Tarnopol; na wierzbach 26. IV. i 10. V.
sjaelandicus Mull. Na mokrawinach kolo stawu tarnopolskiego

na knieci (Caltha palustris) pospolity.

sjtielrindicits v. assimilis Gyll. Wraz z poprzednim, lecz rzadszy.
'-*- L. Tarnopol (Kutkowce), 18. V. Zloczow, 24. VI, oso-

ie na Salix caprea.



W Tarnopolu z wiosna, pod kamieniami dose czesto

znachodzi; 24. IV, 9. V, 8. VI, i t. d.

L. Zloczow; 27. VI, na Epilobkm angiistifoliunt.

latus F. Na calem Podolu na Ia.kach, zboczach trawiastych i po

przedlesiacb. n a j
<•/.<;>(• iej

j

»« >« I kamieniami. bardzo pospolity.

bipustulatus L. Tarnopol; na wierzbach 10. IV. i 14. IV.

Agriotes Escbscholtz.

pilosus Panz. Po lasach okolo Tarnopola nie rzadki (Kutkowce).

28. IV. (Szlachciiice), 14. V.
ustulatus Schaller. W okoHcy Tarnopola latem i jesienia. na Dau-

cus carota i Achillea ntillc/oliiait bardzo pospolity.

sputator L. Pod kamieniami czesto sie. zdarza. Tarnopol (Kut-

kowce), 12. V, (Gaje), 8. V. Zloczow, 3. VI.
lineatus L. Na mokrawinach kolo korzeni wierzb i w naniesio-

nem czesto sie. zdarza. Wedlug mego zdania falszywie za

szkodnika zbozowego uznany, ktorym wlasciwie jest A. ob-

scurus L. Tarnopol (Nad Seretem), 20. i 24. IV. (Hlubo-

czek), 30. VII.
obscurus L. Wlasciwy szkodnik zbozowy. Po polach pod kamie-

niami kolo Tarnopola bardzo pospolity.

sobrinus Kiesw. Tarnopol (Kutkowce), 13. V, pod kamieniem.
palliilnhis Illig. Tarnopol (j.Iajc), 18. V, czerpakiem zlowiony.

Dolopius Escbscholtz.

marginajus L. W okolicy tarnopolskiego stawu i nad Seretem, na
wiklinach bardzo pospolity.

Sericus Eschscholtz.

brumieus L. Tarnopol (Kutkowce), 21. V.

Synaptus Eschscholtz.

Jiliformis F. Wraz z Dol<>/>/ns >»ar(/nnit«s L.. bardzo pospolity.

Adrastus Eschscholtz.

14. VII, 7. IX; lowiony

Denticollis Piller.

linearis L. I W lesie w Kutkowcach kolo Tarnopola

, v. livens F.
J

13. V, 20. V, 8. VI. (Gaje), 28. V i 12. VI.



Dascillus Latreille.

cervkma L. Zloczow (Woroniaki), 7. VI; czerpakie:

Microcara Thomson.

Na miejscach bagnistyeh w lasach

Cyphon Paykull.

riabiHs Thunb. Po lasach i przedlesiach w okolicy Tarnopola

dnych kolo stawu tarnopolskiego

i nad Seretem bardzo pospolity.

coardatus Payk. Hluboczek, 14. V. i 28. VI.
Paykulli Guer. Tarnopol (Kutkowce); nad stawem pospolity.

W Kutkowcach kolo Tarnopola nad stawem
na roslinach nadwodnvch i krzewach po-

spolity, 19. VI. i 15. VII.

Homalisus Geoffroy.

Fontisbellaquei Fourcr. Tarnopol (Kutkowce), 1. VI. i 20. VI;

(Szlachcince), 24. VI.

Dictyoptera Latreille.

Aurora Hrbst. Zloczow (Woroniaki), 13. VI. Na krzewach.

Pyropterus Mulsant.

affinis Payk. Jak poprzedni, 18. VI.

Platycis Thomson.

Cosnardi Chevr. Zarwanica, 20. VII. Na spr6chniatem drzewie.

Lygistopterus Mulsant.

sanguineus L. W okolicy Tarnopola w Hluboczku i w Zloczowie



i Motschulsky.

splendidula L. Zloczow (Woroniaki), 17. VII.

Cantharis Linne.

fusea L.
|

rustica Fall. \ W okolicy Tarnopola w lecie pospolite.

ohscura L.
J

nigricans Mull. Tarnopol (Kutkowce). 25. V. i 3. VI.
livida L. v. rufipes Hrbst. W okolicy Tarnopola bardzo pospolita.

figurata Mannh. Tarnopol (Kutkowce), 12. VI. i 26. VI.

rufa L. Tarnopol (Gaje). 2."). V. i 3. VI.

„ v. jDa?^a Goeze. Tarnopol (Kutkowce), 25. V.
fktmcoilu F. Po polach w okolicy Tarnopola na zbozu bardzo

»lita. Lipiec i sierpieri.

Tarnopol, nad Seretem zlowiona 5. VIII; czerpakiem.

Rhagonycha Eschscholtz.

translucida Kryn. Zloczow, w lesie 16. VI; czerpakiem zlowiona.

fulva Scop. Tarnopol (Kutkowce), 28. V. i 4. VI; (Gaje), 18. VI.
testiu-ea L. Tarnopol (Kutkowce), 23. i 30. V.
ttworalis Brull. Tarnopol (Kutkowce), 12. VI.

pallipes L. Tarnopol (Gaje), 14. V.
atra L. Tarnopol (Kutkowce), 12. VI.

Silis Latreille.

nitidula F. W Kutkowcach pod Tarnopolem w maju i czerwcu
pospolita.

ruficollis F. Tarnopol (Kutkowce), 14. VI

Malchinus Kiesenwetter.

nigrinus Schauf. Tarnopol (Gaje), 3. V; czerpakiem zlowiony.

Malthinus Latreille.

punctata Fourcr. Tarnopol (Kutkowce), 29. VI.

fasciafus Oliv. Tarnopol (Kutkowce), 15. VI.

Malthodes Kiesenwetter.

mysticifx Kiesw. Tarnopol (Gaje), 8. VI.

ruficollis Latr. Tarnopol (Kutkowce), 29. VI; (Gaje), 28. VI.



Charopus Erichson.

plumbeomicans Goeze. Tarnopol (Czystylow), 26. VI; (Gaje), 10. VII.

Hypebaeus Kiesenwetter.

Voroniaki), 7. VI;

Ebaeus Erichson.

appendiculatus Er. Tarnopol (Szlachciiice), 4. VII.

pediaUariu8 Schrank. Tarnopol (Gaje). 8. VI; czerpakiem zlowiony.

Havicornis Er. Zloczow, 2. VII; czerpakiem zlowiony.

Axinotarsus Motschulsky.

pulicarius F. Tarnopol (Zagrobela), 2. VII; czerpakiem zlowiony.

Anthocomus ErichsoD.

:olicy Tarnopola dose pospolity; 2. V, (Kut-

VI. (Gaje). 2i\ V, 2. VII.kowce), 14. VI. (Gaje).

Malachius Fabricius.

aeneus L. Hluboczek, 28. V. W okolicy Tarnopola bardzo

marginellus 01. Tarnopol (Gaje), 4. VII. (Kutkowce). 23. V.

bipustulatus L. Tarnopol (Kutkowce). 12. VI. i 30. VI.

niger L. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiach b. pospolity.

coeruleus Deg. Zloczow, 26. IV.

plumheus Mtill. Jak D. niger L. pospolity.

ftWXtm lllig. Tarnopol (Gaje), 15. VI.

Dolichosoma Stephens.

lineare Rossi. Tarnopol, na wale kolejowym w czerweu bardzo

pospolity; 7., 10. i 18. VI.

Haplocnemus Stephens.

impresms Marsh. Tarnopol (Kutkowce), 7. VI.



CHRZASZCZE Z PODOLA GALIC. 1

Trichoceble Thomson.

floralis Oliv. Tarnopol (Kutkowce), 27. VI; zlowiony czerpakit

Cleridae.

Tillus Olivier.

L. Zloczdw, 24. VI, 29. VI. Tarnopol, 24. VIII; :

sa.gach drzew iglastych.

Necrobia Latreille.

violacea L. Tarnopol (Kutkowce), na suchem sScierwie 11. V.

Elateroides Schaffer.

dermestoides L. Zloczow, 15. V; na bzie Sambucus racemosa.

Brucliidae.

Gibbium Scopoli.

psylloides Czempirisk. Tarnopol; na dworcu kolejowym na mu-
rze, 20. V.

Niptus Boieldieu.

hololeucus Falderm. Tarnopol, 26. V; na magazynie kolejowym.
cretiatus F. Tarnopol, 20. XI; w wychodku na 3cianach.

Bruchus Geoffroy.

rufipes F. Tarnopol (Kutkowce), 29. in, 3. IV, 8. X.
fur L. Tarnopol; w domowym wychodku na scianach, 3. II. 20.

II, 13. Ill, 11. XI, 20. XL
Spraw. Kom. flzyogr. T. XXXVII. Cz?Sc II. 9
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opol (Kutkowce), 29. Ill; pod kora, pni i

V. \V T.

pilosus Miiller. Ztoczow, 15. III. Tarnopol (Kutkowce), 18. X;
w gniezdzir inrmvki Formica rufa.

dubius Sturm. Tarnopol; w domu z wierzby wychowany, 15. IV.

sexpunctatus Pan/. Tarnopol (Gaje); 8. VII.

variegatus Rossi. Tarnopol (Kutkowce), 10. XI; wysiany.

bidens Oliv. Tarnopol, 20. IV; w wierzbach.

Byrrhidae.

Gastrallus Duval.

laevigatus Oliv. Tarnopol (Gaje), 10. VII; czerpakiem ztowiony.

Byrrhus Geoffroy.

stnatus Oliv. Tarnopol (Kutkowce), 10. VI i 13. VII.

rujipes F. Tarnopol (Kutkowce), 18 VI; (Gaje), 2. VII, ztowiony

czerpakiem.

panicem L. W domu w Tarnopolu; 7. VI, 4. VII.

Xestobium Motschulsky.

Tarnopol (Kutl

23. V; na starych drzewach.
plumbeum Wig. Zloczow, 15. V; na bzie koralowym Sambucus

Ernobius Thomson.

Hedobia Sturm.

imperialis L. Ztoczow; 15. V, na bzie Sambucus

Trypopitys Redtenbacher.

ni Hrbst. Tarnopol (Kutkowce), 20. VI; (Gaje), 8. VII; na

nadpsutych drzewach.
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Ptilinus G-eoffroy.

pedii/iconris L. Tarnopol; 11,1 starych wierzbach, z wiosna. bardzo

poe-polity.

costatus Gyllh. Tarnopol (Kutkowce), 12. V, 25. V.

Xyletinus Latreille.

ater Panz. Tarnopol (Kutkowce), 8. VI. i 12. VII; zlowiony czer-

Dorcatoma Herbst.

puudalahi Muls. W dorau, z grzyba bukowego ze Zloczowa wy-
chowany, 2. V.

Coenocara Thomson.

bovistae Hoffm. | Z purchawek z lasu kutkowieckiego w domu
subglobosa Muls.

j
wychowane; 28. X.

Sphindidae.

Sphindus Chevrolat.

dubius Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 12. VI. Z grzyba Polypoms.

Aspidiphorus Latreille.

orbiculatus Gyll. Zarwanica, 24. IV. Z liscia wysiany.

Lyctidae.

Lyctus Fabricius.

u„ipunch/ his Herbst. W lesie kutkowieckim kolo Tarnopola w maju
i czerwcu na pniach debowych.

pubescens Panz. Kolo Tarnopola na wierzbach i piotach wierzbo-

wych bardzo pospolity w maju i czerwcu.

Bostrycliidae.

Bostrychus Geoffroy.

capuci/nts L. Tarnopol (Gaje), 14. V; Jezierna. 17. V; na sagach

debowych.



Ciidae.

Cis Latreille.

JnojUtwarti Mell. I

c/laliratiis Mell.

jo^ F. z grzybow drzewnych Polyporus z lasu

setiqcr Mell. J
kutkowieckiego i szlachcinieckiego

vnicans Hbst. w domu wychowane.

afra Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 20. X; zlowiony czerpakiem.

castaneus Mell. Hluboczek, 2. VIII. W grzybach wierzby.

/eafc'ircw Panz. Tarnopol (Kutkowce), 6. VII. Z grzyba drzewnego,

Rhopalodontus Mellie".

perforates Gyll. Ztoezow; 2. VI. Z grzyba bukowego.
fronticornis Panz. Tarnopol (Kutkowce); 6. VII. W grzybie.

Ennearthron Mellie.

afjine Mell. Zlocz6w; 2. VI. W grzybie buku.

Octotemnus Melli6

glabriculus Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 28. IV.

Tenebrionidae.

Gnaptor Solier.

Bpmimanus Pall. W Zloczowie i Zarwanicy na przedlesiu po mie-

dzach w maju i czerwcu pospolity.

Blaps Fabricius.

longicollis Stev. Tarnopol; w polu po miedzach cz^sto sie. zna-

chodzi; 8. IV, 20. V, 23. VI.
mortisaga L. W piwnicy domowej w Tarnopolu, 7. V, 2. VI,

similis Latr. Wraz z poprzednim i w Kutkowcach 12, VI. na

wierzbie, po ktorej lazl do g6ry.



quitquiHus L. W okolicy Tarnopola po piaszczystych zboczach
bardzo pospolity.

polita Sturm. Zloczow; po miedzach i zboczach trawiastych 15.

V i 13. VI. Zarwanica; pod naniesionem 3. VIII.

femoraUs L. Tarnopol, 18. IV; pod kamieniami. Zarwanica, 3.

VIII; pod naniesionem bardzo liczny.

Opatrum Fabricius.

Microzoum Redtenbacher.

Bolitophagus Illiger.

Eledona Latreille.

agaricola Hbst. Z grzyba wierzby. Zloczow, 2. VI.

Diaperis Geoffroy.

boleti L. Htuboezek; na grzybach wierzby 20. VIII.

Scaphidema Redtenbacher.

Platydema Laporte.

Dejeani Lap. Zarwanica. 18. IV; na grzybie Polype



Corticeus Piller.

castaneus F. Zloczow, 17. V. i 15. XI; pod kora. lezakow.

bicolor 01. Hluboczek. 14. V; pod kora. topoli czarnej.

Uloma Stephens.

culinaris L. Tarnopol (Szlachcirice), 2. VI; pod kora, pnia.

oLscHt-ns V. Hluboczek, 3. V.

molitor L. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity. Przebywa
ch§tnie w gniazdach gol^bi.

Helops Fabricius.

quwquilius F. Tarnopol (Kntkowce). 20. V. Z krzewow.
lanipes L. W lasach tarnopolskich bardzo pospolity. (Kutkowce),

12. V. i 3. VI. (Gaje), 8. VI.

Eryx Stephens.

na wierzbach 5. V.

Gonodera ^luls.nit.

,""[; Zloczow. 29. V; czerpaki(

Mycetochara Berthold.

axillaris Payk. Tarnopol, 4. V: w starych wierzbach. Zlocz6w,

8. VI;" w starym buku.
axillaris v. maurina Muls. W towarzvstwie poprzedniej.

flavipes F. Tarnopol. W starych wierzbach; 4. V, 20. V. 7. VI.

LiixtMiilata Illig. Na klodach debowvch na dworcu k<»H«»wym,

22. VI.
linearis Illig. Wychowana w domu w Tarnopola z gqsienic ze-

branych u mrowki Formica rufa 7. II. w Zloczowie. L^gly

si?: 6.-8. Ill, 26. i 30. IV. 2. V.



Podonta Mulsant.

F. Zloczow; na roslinach 20. VI.

Lagriidae.

Lagria Fabricras.

hirta L. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiacb bardzo

pospolita w sierpniu i wrzesniu.

Melandryidae.

Tetratoma Fabricius.

ancora F. Na soku drzewnym. Kutkowce, 12. IV. Zloczow, 26. IV.

Hallomenus Panzer.

binotatus Quens. Tanmpol [Szhu-heiiice). 28. V; na dworcu kole-

jowym 8. VI; w sproclmialein drzewie.

Orchesia Latreille.

micans Panz. Z grzybow drzewnych w ZIoczowie 2. VI. 20. VI;
w domu wychowana 2. III.

Melandrya Fabr

L. Tarnopol (Kutkowce). 2

dubia Schalf. Wr

Scraptia Latreille.

fuscida Mtlll. Tarnopol; ze starych wierzb wychowana 5. i 22. IV.



Tomoxia Costa.

biguttata G-yll. Tarnopol; na starych wierzbach 6. VII.

Mordella Linne\

fasciata F. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiach na
kwiatach bardzo' pospolita. (Kutkowce), 6. VII. (G-aje), 21.

fl
r VII. (Szlachcirice), 18. VII.

aculeata L. Jak poprzednia, lecz jeszcze pospolitsza.

Mordellistena Costa.

Neuwaldeggiana Panz. Tarnopol; ze starych wierzb wychowana

parvula G-yll. Kolo Tarnopola na walach kolejowych 4. VI, 19.

VI; czerpakiem lowiona.

pumila Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 2. VI; czerpakiem lowiona.

Anaspis G-eoffroy.

frontalis L. W okolicy Tarnopola po lasach, przedlesiach i zbo-

czach trawiastych bardzo pospolita.

frontalis v. lateralis F. Hluboczek; 24. VII. zlowiona czerpakiem.

thoracica L. Tarnopol (Kutkowce), 21. IV. (G-aje). 6. VI. 19. VI.

rufilabris Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 23. IV.

Rhipiphoridae.

Pelecotoma Fischer.

starych

Meloe Linne.

proscarabaeus L. Po zboczach trawiastych i na wale
kolo Tarnopola bardzo pospolita; 20. i 28. IV, i

violaceus Marsh. Jak poprzednia: (Kutkowce), 28. I

(Gaje). 24. IV. Zloczow 20. IV.
dccUricosw Leach. Znachodzi sie. razem z poprzedn

bardzo pospolity.
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coriarius Brandt. Znachodzi sie w tych samych warunkach. lecz

jest rzadki; 6. IV, 12. IV, 18. IV.
variegatus Donov. Po przedlesiach koto Tarnopola (Gaje), 18. IV;

(Kutkowce), 20. IV. i 8. V.
brevicollis Panz. Zloczdw, 28. IV. i 2. V.

Cerocoma Geoffroy.

Schaeferi L. Tarnopol (Kutkowce), 20. VI. Na kwiatach.

Lytta Fabricius.

•nopol (Kutkowce, Szlachciiice);

w czerwcu i w lipcu na je-

sionach. Pojawia sie. w wiel-

kiej ilosci.

PyrochVoidae.

Pyrochroa Geoffroy.

coccinea L. Tarnopol (Kutkowce), 22. V, 2. i 15. VI.
scrmticoniis Scop. Hluboezek. 21. V; czerpakiem zlowiona,
pectinicornis L. Hluboczek, ib. V. Zloczow, 9. V; na starych

pniakach.

Anthicidae.

Phytobaenus Sahlberg.

Euglenes Westwood.

zlowiony <

Q 'Tin. Hhiboozek, 1. VII; na sumach sosnowych.
oc/i/ntifs Gyll. Tarnopol; na stacyi kolejowej w sprochnialem drze-

wie 10. VI.
jiojjHh/eifs Panz. Tarnopol: w sprorhnialvch wierzbach 5. IV.

i 17. IV.

Notoxus Geoffroy.



Paykull. Schmidt.

floralis F. Tarnopol (Gaje). 8. VI. i 12. VI.

gracilis Panz. Tarnopol; nad Seretem w naniesionem 29. IV.

(tiithcriinis L. Tarnopol . Kuiknwce), nad stawem lowiony czerpa-

kiem 2. i 29. IX. Zarwanicai 11. IV, z liscia wysiany.

axillaris Schmidt. W najblizszej okolicv Tarnopola po suchych

zboczach, miedzy mierzwa! 28. Ill, 20. IV, 6. V.

OedeiiHMidae.

Nacerdes Schmidt.

ustulata F. Hluboczek, 6. VI. 18. VI; na roslinach bagiennych.

Asclera Schmidt.

flavescens L. Tarnopol (Szlachciiice), 25. VI.

virescensh. Tarnopol (Kutkowce), 18. VI; (Gaje), 25. VI; (Szlach-

luricla Marsh. Zloczow. 22. VI.

Salpingus Gyllenhal.

foveolatus Ljungh. Tarnopol (Kutkowce), 20. XI; zlowiony czer-

Rhinosimus Latreille.

vn-Hitpnutis Latr

rujicollis L. Tai

korq, pnia klono.

planirostris F. Tarnopol (Kutkowce). 20. IX, 15 XL Jak po-

przedni. Zarwanica. 11. IV; z pod liscia wysiany.

Mycterus Olivier.

curadionoides F. Trembowla, zebranv na krzewach; 14. VI.



Cureulionidae.

Otiorrhynchus Germar.

Iaeo/(/fit/is V. Tarnopol (Gaje . 20. VII: i-zerpakiein lowiony.

raucus F. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiach pod li-

sciem opadlem. a z wiosna, na roslinach bardzo pospolity.

tristis Scop. Tarnopol; po zboczach trawiastych 4. V.
ligustici L. \Y oknlh-y Tarnopola

|
»* > zl.ioc/.aeli tra wiastych. pod

kamieniami bardzo pospolity.

vein tin it* Germ. Po zboczach trawiastych w Tarnopolu pod ka-
mieniami, 9. V, 28. VII.

fullo Schrank. Tarnopol (Kutkowce). z krzewow strz§siony 13.

i 28. VI. 15. VII.
coardatm Stierl. Zarwanica, 15. V, na krzewach; 20. X, z liscia

ami. jak podI L. W okoli

opadlem lisci

cy Tarnopola tak

em wszedzie bardzo

Stomodes Sehon'

pud ka.i

pospolitST"

0>fo«Icollis Boh. Z<

15. V.

Peritelus Germ

:olejowy ,n p<M

!euco(/ra»)WNs Grin . Tarnopol (Kutkowce). 17. VII:

iopol (Gaje), 4. V. i 26. V. Z jabloni strz.-sion

h. Zloczow, 23. V; czerpakiem zlowiony.

i. } Tarnopol (Kutkowce), 20. V,

. viridiuis Bob.
|

i 13. VI.

Tarnopol (Kutko



psittacinus Germ. Tamopol (Kutkowee), 15. VI; (Gaje), 20. VI
i 2. VI. Na jezynach, Bubus fruticosus.

betulae F. Zloczow, 28. V; czerpakiem zlowiony.

oblongus L. W okolicy Tarnopola na wiklinach i innych nad-

wodnych roslinach bardzo pospolity.

brevis Gyllh. Tamopol (Kutkowee), 20. V i 4. VI; czerpakiem

pomonae Oliv. Tarnopol (Kutkowee). 22. V. (Gaje), 8. VI.

Polydrusus Germar.

mollis Stroem. Tarnopol (Kutkowee). 8. V; (Ogr6d miejski), 20.

V. (Gaje). 10. V. Zarwanica, 6. V. i 12. IX; na bukach.

sericeus Schall. Zarwanica, 18. V. Z krzew6w leszczyny strze-

ftavipes Deg. Tarnopol (Gaje), 6. V.

^/ t Ger l. Tarnopol (Kutkowee), 8. VI. Z krzewow strze-

Gyllh. Tarnopol, 21. V; na

cervinus L. Tarnopol (Kutkowee), 4. VI; czerpakiem zlowiony.

tercticollis Deg. W okolicy Tarnopola po krzewaeh i lasach bar-

dzo pospolity.

ruficornis Bonsd. Zloczow, 12. VI.

picas F. Tarnopol (Kutkowee), na mlodych pedach debow po-

spolity; 28. V. i 15. VI.

pterygomaticus Boh. Tarnopol (Kutkowee), 28. V. i 2. VI. (Gaje),

30. V. i 16. VI. Z krzewow strzedony.

coruscus Germ. Tarnopol (Czahary), 26. VI.

viridicindus Gyllh. Tarnopol (Kutkowee), 3. VI; czerpakiem zlo-

Sciaphilus Stephens.

asperatus Bonsd. W okolicy Tarnopola i Ztoczowa po lasach bar-

dzo pospolity.

sqmiHdns Gyll. Tarnopol; u ogrodnika miejskiego na rozach 30.

IV. Wszystkie paczki poobjadal.

Hampei Seidl. Tarnopol (Kutkowee), 20. V; czerpakiem schwy-

atflatus Boh. Tarnopol (Gaje), 29. IV; zlowiony czerpakiem.

rubi Gyll. Tarnopol (Kutkowee), 29. VI; jak poprzedni.

Brachysomus Stephens.

villosulus Grm. Tarnopol (Gaje), 24. IV.



echinatus Bonsd. Tarnopol (Gaje), 10. V. (Kutkowce), 20. X, 3.

XI; wysiany.
subnudus Seidl. Tarnopol (Gaje), 12. IV. (Kutkowce), 8. V.

Omias SchOnherr.

rujipes Boh. Tarnopol (Zagrobela), 26. IV; pod naniesionem, ]

V; pod odchodami bydlecymi.

Strophosomus Stephens.

coryli F. W okolicy Tarnopola po lasach bardzo pospolity.

capitatua Deg. Tarnopol (Gaje), 15. VIII. (Kutkowce); 5. IX,
krzewach.

Eusomus Germar.

9. VI; czerpakiem na wale kole^

Sitona Germar.

crimtus Hbst. W okolicy Tarnopola po zboczach trawiastych
bardzo pospolity.

tibialis Hbst. Tarnopol (Gaje), 14. VIII.
tibialis Hbst. v. brevicollis Sahib. Tarnopol (Kutkowce), 3. IX.
hispidulus F. Tarnopol; na wale kolejowym 14. V; czerpakiem

zlowiony.

hispidulus v. tibiellus Gyll. Tarnopol (Gaje), 10. V.
Jlavescens Marsh. W okolicy Tarnopola po polach i miedzach,

osobliwie na koniczynie bardzo pospolity; 8. V, 4. VI.
12. VII.

hmertdU Steph. Jak poprzedni; 8. V, 14. VII, 20. X.

„ v. discoideus Gyll. W towarzystwie poprzedniego.

Uncatus L. W okolicy Tarnopola, osobliwie na koniczynie bardzo

pospolity.

ononidia Sharp. Na wale kolejowym kolo Tarnopola 3. V.
sutcifroNs Thunberg. Wraz S. lineatus L. na koniczynie bardzo

pospolity.

Trachyphloeus Germar.

spiiumanus Germ. Tarnopol; pod kamieniami 14. IV.
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bifoveolatus Beck. Po zboczach trawiastych koto Tarnopola pod

kamieniami pospolity; 20. Ill, 2. IV, 14. V.

bifoveolatus v. tesselaius M.n->!i. Wraz z poprzednim.
nnstahis Gyll. Tarnopol. 11. IV. 14. VII; pod kamieniami. (Kut-

kowce), 20. IV; <

Liophloeus Germar.

tessellatus Mull. Tarnopol (Kutkowce). 12. i 20. V, 4. VI. (Gaje),

18. V.

Herbsti Gyll. Zloczow, 25. V.

v. lentus Germ. I Tarnopol (Kutkowce), 20. V. i 4. VI.

„ v. Schmidti Boh.
J

Wszystkie czerpakiem zbierane.

Barynotus Germar.

Thylacites Germar.

pilosus F. Jak poprzedni w Tarnopolu 22. IV; pod kamieniami.

Chlorophanus Germar.

trarWl* L. Hluboczek, 28. V, 2. VI; na wiklinach.

Tanymecus Schonherr.

[Hil/hit/is F. W okolicy Tarnopola na pokrzywach i ostach bardzo

pospolity; 8. V, 23. V, 4. VI, 8. VII.

Cleonus Schonherr.

glaucus F. v. turbatus Fahrs. Pluchow, 13. V; na piaszczystych

zboczach.

fasciatus Mull. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV, z naniesionego wy-

alhruttHs Hbst. Tarnopol; na kamienistem zboczu pod kamie-

niami 8. VI.
cbicreus Schrank. Z wiosna. po zboczach trawiastych pod kamie-

niami i w trawie pospolity.

piger Scop. TarnopoJ, 10. V. 12. VI. Osobliwie na piolunie.

tigrinus Panz. Po ostach i piolunach w okolicy Tarnopola bar-

dzo pospolity.
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Lixus Fabricius.

paraplecticus L. W Tarnopolu nad stawem 7. V; czerpakit

iridis Oliv. Tarnopol (Kutkowee), 2. VI. i 24. VI; na Conk
culatum i An th risen* s-i/Urstris

Asranu L. Tarnopol (Gaje), 3. VI; na ostach.

cuUttdrkus Ilbsi. Tarnop.Sl I'.ial.u. jak poprzedni 28. V.
cardui Oliv. Maxymdwka, 18. VI.

'

elongatus Goeze. Borki W.. 25. V. i 17. VII. Na ostach.

canescens Gvll. Tarnopol, 19. VI.
sturnus Schall. Tarnopol. 3. VII. Borki W., 13. VI.
planus F. Pluchow, 8. VI. Zloczow. 26. V.
jaceae F. Tarnopol, 1. VI, na wale kolejowym.

Wszystkie na ostach zebrane.

Tropiphorus Schonherr.

obtums Bonsd. Tarnopol (Kutkowee), 10. VI; czerpakiem zlowiony.

Zarwanica, 14. IV; z leszczyny strzepany.

Gronops Schonherr.

lunaius F. Tarnopol (Gaje). 17. VIII. Pod perzem Triticum re-

pens, bardzo licznv'.

Alophus Schonherr.

elegans Stierl. Na zboczach trawiastvcli kolo stawu tarnopolskiego

(Biala), 12. V; pod ka.nieniami (Zagrobela), 22. IV; z nanie-

sionego bardzo licznie wysiany.

Lepyrus Germar.

capucimis Schll. v. terrestris Mot. Tarnopol (Gaje), 24. V; na po-

lance lesnej.

Hylobius Schonherr.

« /""f/;.s L. Tarnopol; na sajrach sosnowych 20. V. Zloczow, 20. VII.
futnut Rossi. Tarnopol (S/.hn'hcince), 28. VI; czerpakiem zlowiony.

Plinthus Germar.

Megerlei Panz. v. Tischeri Grm. Tarnopol (Gaje); na polance le-

snej; 24. V.



Liosoma Stephens.

cribrum Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 28. Ill; z ligcia wysiane.

Hypera Germar.

punctata F. Zarwanica, 6. VIII; z liscia wysiana.

adspersa F. Tarnopol (Kutkowce), 4. VI. (Gaje), 25. VI. (Szlach-

cirice), 12. VII; na polankach lesnych czerpakiem lowiona.

rumkis L. Tarnopol (Gaje), 28. V; (Kutkowce), 13. V. i 20. VIII,

nad stawem czerpakiem lowione.

striata Boh. Tarnopol (Gaje), 18. VI; czerpakiem lowiona.

meles F. Tarnopol (Kutkowce), 14. VII; nad stawem.
arator L. Tarnopol (Kutkowce); w jesieni nad stawem czerpa-

kiem lowiona.

elongata Payk. Tarnopol (Gaje), 15. V. (Kutkowce). 28. V.

pedestris Payk. Tarnopol (Kutkowce), 12. V. i 2. VI; lowiona

czerpakiem.

murina F. Tarnopol (Kutkowce), 15. VIII.
variabilis Hbst. Po zboczach trawiastych w okolicy Tarnopola

bardzo pospolita.

plantaginis Degeer. Tarnopol; na wale kolejowym lowiona czer-

pakiem 4. V.

nigrirostris F. W okolicy Tarnopola po zboczach trawiastych bar-

dzo pospolita.

viciae Gvll. Tarnopol (Gaje), 24. V. i 6. VI. (Kutkowce), 30. VIII.

(Proniatyn), 28. VII.

Pissodes Germar.

pini L. \ Na dworcu kolejowym w Tarnopolu na sa^ach

Grypidius Stephens.

equiseti F. Hluboczek, 11. V. Tarnopol, 29. IV. (Gaje), 3. V; na

lakach kolo Seretu czerpakiem lowiony. Zyje na skrzypacn-

Equisetum.

Erirrhinus Schonherr.

festucae Hbst. Z poprzednim zlowiony. Tarnopol, 29. IV.

Xereis Payk. Tarnopol (Kutkowce); nad stawem 20. i 28. X-



Notaris Stephens.

Hmaculatus F. Tarnopol (Kutkowce). nad stawem 13. X. Hlubo-
czek, 24. VII; czerpakiem lowiony.

amdnhis L. \V okolicv Tarnopola na mokrawinacb okolo stawu
i pod opadlem lisciem bardzo pospolity.

Dorytomus Stephens.

fongmanus Forst \ Hluboczek. na topolach

v. macropus Redtb. j nvch,'l2. V.
tre»iu/ne Pavk. .Ink p,,piv.edni. 20. X.
tortrix L. Xa I'n^ln* tmnttla. Hluboczek, 28. V.
validirostris Gvll. Tarnopol (Gaje). 3. V.
hirtipeiuns Bedel. Tarnopol (Gaje). 13. V.
Dejetud Faust. Pluchow. 3. VII: na Silix caprea.
taenia!,,* V. Tarnopol (Kutkowce), 25. IV; na lozinach.
afjiuh Pavk. Hluboczek. 28. IV; na Populus nigra
mLlcwophtiudnws Pavk. Tarnopol (Kutkowce), 12. VI.
nmjnlh Pavk. Tarnopol (Gaje). 3. V; na Salias caprea.

saHds Walten, Tarnopol (Gaje), 19. V.
n'/nlus Bedel. Tarnopol (Biala), 1. VII.
dormdis L. Pluchow, 25. IV. 9.' V; na ,s7,//r caprea.

Smicronyx Schonherr.

juiKjennuitidue Reich. Tarnopol. 14. IV; pod mierzwa..

Anoplus Schonherr.

jplantaris Naezen. Pluchow, 9. VI; na olszynie. Alnus ylut'nutsa.

Tanysphyrus Germar.

lemnae Payk. Tarnopol, pod naniesionera i pod lisciem opadlem;
22. IV, 4. VI; nad Seretem i stawem. Zyje na rz^sie wo-
dnej (Lemna).

Bagous Schonherr.

binodulu* Hbst. Nad stawem w TarnoDolu 20. V. i w Kutkow-
cach 13. X: czerpakiem lowionv i z liscia wvsiany.

Tarn*

.

iZasfrobela^ ___

li^cia opadlego

Tarnopol (Za<?robela). 26. IV;

19. X. i 23.
~"



Hydronomus Schonherr.

V; w naniesion<

zek, 11. V.

nJismdtis Marsh. Tarnopol iZaurobela). 28. IV;
(Kutkowce), 10. X; z liscia wysiany. Hiuh
mokrawinach lowiony czerpakiem.

Dryophthorus Schonhej

•alia Payk. Tarnopol (Zagrobela). 21. I

siany.

Cossonus Clairvilli-.

Rhyncolus Stephens.

dinaria Germ. Tarnopol (Kutkowce), 3. VI; na ptoeie.

gnarius Marsh. Tarn. .p. ,1 (Kutkowce,. 2S. V; czerpakiem lowiony.

Cryptorrhynchus Illiger.

pathi L. Tarnopol (Kutkowce); na pedach wierzb, 20. V. Za-

zwyczaj przebywa na olszynie i przez robienie dziur w ga-

}§ziach bardzo jest szkodliwy dla tejze.

Acalles Schonherr.

imelua F. Tarnopol (Kutkowce), 10. X; u stdp debow z mierzwy

hWocrita li,

Mononychus Genua r.

[Ibst. Tarnopol (Kutkowce), 17. i 20. X; z nasie-

trw pseudacorus wyj Q ty.

Coeliodes Schonherr.

rarnopol (Gaje), 10. V; czerpakiem zlowiony.
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nh> r Marsh. Tarnopol (Kutkowce), 7. V; z krzewow strzesiony.

ri'tlirolciiriis Gmel. 'I'arno]); .i (Gaje), 12. V; lowiony czerpakiem.

mrdui Hbst. Kolo Tarnopola po przedlesiach i zboczach trawia-

stych bardzo pospolity.

pilobii r.ivk. Tarnopol (Kutkowce), 25. V; zlowiony czerpakiem.

(><<!</ri»mrn/at!ts L. \V okolicv Tarnopola na pokrzywie bardzo

pospolity.

'amii F. Tarnopol (Kutkowce), 24. VII; (Gaje), 10. VIII. 3. V.

Szlachciiice, 12. i 14. V. Zyje na Lamium album,

iffinis Payk. W okolicy Tarnopola na Geranium pospolity.

Scleropterus Schonherr.

serratus Germ. Pluchow, 20. IV; z liscia wvsianv.
cjlol 1 HI t. Tarnopol (Kutkowce). 26. VII; (Gaje), 2. VIII;

zlachcince), 4. VIII; czerpaki(

Castor F. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV; :

hrurh/idvs Hbst. Tarnopol (Kutkowce), 10. X; z liscia wysiany.
i"conspectus Hbst.

|
Tarnopol (Kutkowce). 24. VII; czerpakiem

peiicarpha L. ztowiony. (Zagrobela), 22. IV; w nanie-

j'niK'Hdioi/aris Reich. Tarnopol (Ogrod miejski), 14. IV. i 4. XI;

Phytobius Schonherr.

oris Gyll. Tarnopol (Zagrobela), 24. IV; z naniesionego wy-

''alicm'atHs Fahrs. Jak poprzedni, 28. IV.

'aftoni Boh. | Tarnopol (Kutkowce). 2o\ VII; zlowiony czerpa-

m,W Hbst. | kiem. (Zagrobela), 21. IV; w naniesionem.

'uU'n-Hhdiis V. Tarnopol , Zagrobela i. 21. IV. Nad Srretnn 2S.

IV; wvsianv.
"iiatus Gyll. //puprzednim.
'on/is Gyll. Tarnopol (Kutkowce), 14. V. i 20. VIII; lowiony

czerpakiem nad stuwem.
i'-<><jiixtt:r .Marsh. Tarnopol (Kutkowce), 8. XI; z liscia wysiany.

Amalus Schonherr.



Ceuthorrhynchidius Duva

horrid!,*

troglodyte

Panx

>s F.

. Tarn up, .] Pi;,

I. 24. vi.

L VI. i 2i

Pluchow.
}. VI.

8. i

Na ostach.

9. VI; lowiony

n^rJ^i Ivll. Tamo (Gaje0, w lesie 28. VII: czerpakiem lo-

Mars li. w ok
fz,

Tan ...pola po lasaeh i przedlesiach

<l<»rr;coh, hiyk.^T.-u-nnpoJ iGaje). 10. VIII; zlowiony czerpakiem.
//oralis- Payk. Wraz z (J. itigriniis .\larsli.. lecz jeszeze pospolitszy

MrrhorhijHchiis Marsh. | Tarnopol (Zagrobela). w naniesionem
pulmnatm Gvll.

j
21. IV.

l,osth,<uw* Germ. Tarnopol (Kutkowce), nad stawem czerpakiem

Ceuthorrhynchus G<,nnai

'(Ml

t. Tarnopc

a. niubo(
V. Hiuhof

.1 (Zagr

jzek, 11

obela), 21

L. V. na ;

VII: c/ei

. IV:

'tyhnn of,

MM Uvio
;>-ii. l'1,,,.1 i 9. VI; jak

|

,opr/e<lni

; ( ,c/i>. Tin:-nopol. na wale ] >wym hn
4. VI.

uni Gyll. Ta rnopol
I Proniatvn

), 11. . VIII; d

em zlowbmy.
«'"''> <->liv. Tarnopol (Gaje), 2. VI. (Kutkowce). 8. VI; w le-

sie czerpakiem scbwvtany.
./.«"/; Bris. Tarnopol [Szlachcince), 5. VII, w lesie.

ormitH* Gv\L Tarnopol (Gaje,, 20. V i ;}(). VI. ( Kutkowce), 29
V; w lesie czerpakiem scbwvtany.

litum F. Tarnopol iSzlarhrifirej. 20. VII; czerpakiem zlowiony
tri,-i

;
,H«tus Qyll. Tarnopol .Gaje). 17. V. i 9. VIII. Na polance

vnriryatHs Oliv. Tan.op-,1 S/.heheirice). 5. VII. Jak poprzedni.
r»y//W* lll ( .st . W,,, z p„p rz ,, ( lni.n.

onjifaf/is HI, st. Tarnopol (Gaje). 7. VI; czerpakiem lowiony.

qnudrid,.;** Pan/.. Tan.op 1; na wale kolejowym 16. V. Hlubo-

m<ir,dn-„li.„ Hbsr. \V Tarnopolu jak poprzedni 7. VI. -

/'" '">' ( 'Vl] Ulul Z1 .k. 24. X: /. pod liseia wysiany.
(JcHhcNlatus Schrnk. Tarnopol (Gaje), 14. IV; pod naniesionem.



20. VII. i 18. VIII. Zanvanic.1, 11. IV; z lis-

Zloczow. 20. V; czerpakiem n< i polar ce lesnej

rnopol (Szlach cirice). 22. VI; w lesie czerpakiem

Ht-osfiyHut Marsh. W okolicy Tarnopola po przedlesiach, zbo-

czach trawiastvcli i lakacli bardzo pospolity.

<>ae Civil. Tarnopol .O-n'il miejskii: p< >d lisViem 13. IV.
rirul/is Pavk. Tarnopol iGajei. 14. IV: z pud lisoia wysiany,
'/"'/"m Gyll. Tariiupul iKutkuwce); z opadlego liscia wvsianv

28. IX.
<4mi F. W okolicy Tarnopola po przedlesiach. lakach i pod

lisciem opadlem bardzo pospolity.

itntrtns Marsh. Tarnopol (i;.je. 28. VI; czerpakiem lowionv.
hareae Suffr. Tarnopol iKmkowce). 28. VI. i 5. VII; na po-

Poophagus SchOnher

nbrii F. Tarnopol (Kuikowce). 6. XI:

18. VIII.

Tapinotus bchonhorr.

ek, 26. X: pod opadlem lise

Orobitis Mannerheim.

(Petrvkow), 23. V. (Gaie), 11. V. Ztoczo



Baris Germar.

artemisiae Hbst. Pluchow, 8. i 9. VI; w lesie czerpakiem lowionv.

hitico/fi.s Marsh. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV; z naniesionego wy-

carbonaria Boh. Borki W.
5
20. V. i 28. V. Kolo wain kolejowego

pod kamieniami.

lepidil arm
I Tarnopol (Zagrobela) ; licznie z naniesionego

Zausmt.
C°P

'

J

v^siany 21 - IV -

Limnobaris Bedel.

T-album L. Tarnopol (Biala), nad stawem 20. IV, 12. i 18. V.

Sphenophorus Schunherr.

tthhftvintns F. Na przestrzeni miedzy Borkami W. a Tarnopolem
kolo walu kolejowego pod kamieniami 28. V.

Calandra Clairville.

0ranaria L. W magazynie kolejovvym w Tarnopolu 21. VIII;

bardzo liczny.

Balaninus Germar.

luimni L. Tarnopol (Kutkowee); na leszczynie 12. i 20. V. 4,

12. i 25. VI.

tarbutus Gyll. Tarnopol (Berezowica). 7. V; na kwiecie czerem-

chy 1
), Primus padus.

rubidus Gyll. Tarnopol (Kutkowee), 18. VIII; czerpakiem w le-

sie lowiony.

Balanobius Jekel.

r

r F. Na wirrzbaeh w Tarnopolu pospolity. (Kutkowc
(Gaje), 18. V. i 2. VI.

rvW™ Payk. Pluchovv. 9. V. Tarnopol (Gaje, 1 <> V

Anthonomus Gennar.

""" / Hbst. Na ostrezynaeh i na maliiiacli w lasaeh t

skich bardzo pospolitv. ((.lair. 12. i 2f>. V. (Kutko
i 20. VI. "

go 1

*) Zyje na debach w ioledzi. W Paskowie na Morawie wychc



L. Tarnopol (Kutkowce), 6. V. Pluchow, 8. i 9. V
. Tarnopol (Kutkowce). 29. X; pod lisciem opadle

Acalyptus Schonherr.

Hluboczek, 4. V. Na olszvnie.

Payk. Tarnopol (Gaje). 14. V; na topolach mlodych.
tus L. Tarnopol (Kutkowce). 30. V; na Salix caprea.

Tychius Germar.

mictntus L. Tarnopol (Szlachcince), 5, VI. i 12. VII; na
•lnvcli miejscach w lesie czerpakiem towiony.

Kiesw. Po suchych zboczach trawiastvch w Tarnopol u,

. VI. 5. i 17. VII; na roslinach lowiony czerpakiem.
v. ))iri/irii(//i/is Hris. Wraz /. puprzednim.
Stopb. TaVnopol; na wale kolejowym 12. VIII, lowiony

>t* Hbst. | \V Tarnopolu po zboczach trawiastych i na
is F.

j
wale kolejowym bardzo pospolity.

Hbst. Zloczdw; na wale kolejowym 8. VI.

s Scop. Tarnopol (Szlachcince). w lesie 17. VI.

Orchestes Illig.

,. Tarnopol (Kutkowce). 20. IX;
'arnopol (Kutkowce). 22. VIII;

j

iloc/()w; na holkacli bukowvch
Hbst. Tarnopol iGajr. Id V. 1

iica. 18. V; na Loii/ara Xylustc,

Donov. Tarnopol (Szlaehcihcri.

lowionv czerpakiem.

ak poprzedni

15. XI.

terezowiea). 7. V. 2ar-

12. VIII; czerpakiem

W okolicy Tarnopola po wierssbaeh i topolach bard/.o

(I™. Tarnopol 'Gajo. 2S. V:

Tarn,.p..l Kutkowc'o. o. V. i

c/..T| lakiein lowiony.

12. VI; (Gaje), 18. V.



arnopol (

v, 16. V.

1 (Kutkowce). 12. V. Hluboczek, 14.

poprzedni.

Ramphus Clairville.

Hbst. Hluboczek. 14. V; na wiklii

Hbst. Tarnopol (Szlachcince), 4. VIII. Pluchow, 8. VI;

erpakiem lowiony.

Grm. Tarnopol (Kutkowce). 17, X; pod lisciem.

beccabungae L. Hluboczek. 20. XL Borki W., 4. XI; z lis

asellus Grav.
\ R ,. w . . vy N Vnbaamm thansus

nctmn Germ. |

b0lkl U " U "

X L * tl ^''"'*""» tha^m.

nortis Hl)st. Tarnopol (Szlachcince), 17. VI; ezerpakiem !o\vi<

anulae L. Tarnopol; na wale kolejo

VIII; czerpakiem lowiony.

srrophx/arkie L. ( Tarnopol Kutkuwc,-, 20. V. i 12. VI; (Gaje)
7

tubereulosus Scop.
J

3. VI. i 18. VI; na Scrophularia nodosa.

Olivkri Rosscli. | Na luV/w //my^/x miedzv Borkami W.
tfajwiF.

|
aTarnopolem, 11. VI.

"

hortuhuui.s Foucr. Na F^^r/w bbdtarhx Tarnopol (Gaje), 24 V.

ofews F. Tarnopol ('Kutkowce), 28. V; w lesie lowionv czerpakiem.

alauda Hbst. Tarnopol (Kutkowce). 24. V; na ScrophOaria no-

pulchellus Hbst. Tarnopol (Szlachcince,. 25. V; na srodlesnej po-

Nanophyes Schbnherr.

. Tarnopol (Szlachcince), 15. VIII. i 12. IX: 1<>

ratus Goeze. W okolicy Tarnopola nad i

<<diraria pospolity.



Apion Herbst,

Pomonae V. \ Tarnopol (Kutkowce); na leszczvnie bardzo pospo-

nrorae L. | litv. 28. V, 3. i 26. VI.
canlnortnn Kirb. Tarnopol: na wale kolejowvm pod mierzwq 28.

III. Zyje na ostack.

penetrans Grm. Tarnopol (Zagrobela). 21. IV; z naniesionego wy-

otioponli Kirb. Tarnopol i Za<?robela), 26. IV.
von/fnens Kirb. Tarnopol (Riala). 28. IV.
»i<vw/w Kirb. Tarnopol KJajei. 2o. VI; czerpakiem lowiony.

nhnnirvnn Kirb.
j

Ay/»m/mw Uvll.
j
Tarnopol; na wale kolejowvm czerpakiem lo-

Hooferi Kirb." wione; 22. V. 28. V. 2. i 19. VI.

simihKxvh"
}

'

) '"Tu'n'i: 22. AAs' V. 2/ VI. rutvL^
1

nrfirostre F. Ttirm-pol lO-nul miojski ; z opadle-o liscia wvsiane

24. XL i 1. XII.
virinr Puvk. Tarnop,.!: na wale kl-.ovvm ,-zerpakiem lowionv;

12. V. i 7. VII.
varipc,: Grm.

| Tarnopol (Kutkowce), 29. X; z pod liscia wv-



artfiinjis Hbst Wraz z poprzednim.

Jatvtgatum Payk. Tarnopol (Kutkowee), 28. V; na leszczynie.

v. "extinction Kr. Tarnopol (Czaharv). 28. VI.

wcVtfotf Kirb. Tarnopol; na wale kolejowym 12. VIII.

vurax Hbst. Tarnopol i Kutkowee), nad stawem czerpakiem zlo-

wionv 9. VII.

pavidum Grm. Tarnopol (Gaje), 30. VI; w lesie lowiony czer-

pakiem.
uiiHintum Grm. Jezierna, 28. VII; na Bumex obhisi/olim.

fnnncntarium L. Tarnopol (Gaje). 20. VIII; czerpakiem lowiony.

aterrimum L. Tarnopol (Czahary), 28. VI.

simum Grm. Tarnopol (Kutkowee), 13. V. i 5. IX; lowiony czer-

pakiem.

Auletes Schonherr.

hasilaris Gyll. Tarnopol (Gaje), 17. VIII; zlowiony w lesie czer-

Rhynchites Schneider.

betuhte L. Zloczow; na mtodveh brzozach 18. V. 3. VI.

tristi* F. Zloczow; w lesie na mtodveh klonaeh 28. V. 7. VI.

Robit tutki z liscia tychze.

Mnuuerhcimi Humra. Taniopul (S/.laehciriee), 24. VI. Na brzozie.

pthcsrens F. Tarnopol (Gaje). 30. VI; czerpakiem zlowiony.

nanus Payk. Hluboczek. 24. V. (Kutkowee), 8. VI. Zloczow, 10.

VI; na wiklinaeh. Wo^olo pospolity.

rjinmniens Hbst. Tarnopol (S/Jacl.cince). 29. V. (Gaje), 2. VI.

Zarwanica. 18. V; czerpakiem w lasach lowiony.

pau.aUn.s Grin. Tarnopol (Kutkowee). S. V. i 19. V
nenronrms Mrsh. Zarwanica. 18. V.
eupreu* L. Tarnopol (Kutkowee). 9. V. i 11. V. Zloczow, 20. V;

na < 'rataeatu oxyacantha.

cocruleus Deg. Tarnopol (Gaje), 11. i 12. V; w lesie czerpakiem

V. Na I'mnns spinoso.

. Zarwanica. 21. V; na

betulae L. Tarnopol (Kutkowee). 8. V, 11. V,

populi L. Tarnopol (Czystylow); na mlodych



Cyphus Thunberg.

litens Soop. Tarnopol (Kutkowce), 2. VI. i 7. VII. (Gaje), 12. VI;
na mlodych pedach debowych.

Attelabus Linne.

oryli L. W okolicy Tarnopola na leszczvnie bardzo pospolitv.

(Kutkowce). 12. V. i 18. VI. (Gaje), 20. i 30. V. Pluclu'nv.

16. V.

Nenionychidae.

Nemonyx Redtenbacher.

ijblizsze

tsolida 15.

Cimberis Gozis.

attelaboides F. Tarnopol (Szlachcirice), 20. V.

Platyrrhinus Clairville.

i Scop. Tarnopol (Kutkowce). 20. VII; na pniach debowych.

rchicus Hbst. Hfuboczek. 22. VII; na plocie.

mrostris F. Tarnopol (Kutkowce), 8. i 15. VI;

Platystomus Schneider.

inm L. Tarnopol (Kutkowce). 2. VI. 14. VI.

rkgatus Fourer. Zarw.-mica. 18. i 21. V. Ta:

ski), 23. IV. (Kutkowce), 10. IV; z lis<

Urodon S



Mylabris Geoffroy.

rvfipes Hbst. Tarnopol na Vicia faba 20. IV. i 5. X.
httticonus Illig. Tarnopol (Kutkowce). 27. VI. i 12. VII.

atomaria L. Tarnopol (Kutkowce), 27. IX.

/of/ Pavk. Tarnopol (Szlachcirice), 26. VI.

scnritmnn L. Tarnopol (Gaje), 2. i 19. V, 7. VI.

olivacea Grm. Tarnopol; na wale kolejowvm na Situipis arvcnsis

20. VI. Zloczow, 11. VII.

risti V. Tarnopol (Gaje). 18. VIII: czerpakiem zlowiona.

nmryhialk F. Tarnopol (Kutkowce), 15. VI. (Szlachcince), 10. VII;

na polankach lesnych lowiona czerpakiem.

varia Oliv. Jezierna, 24. VIII; w rowie kolejowym.

Spermophagus Steven.

cardui Bohem. Tarnopol (Kutkowce), 13. V. i 29. IX. (Gaje), 20.

VIII; na polankach Ic.snych czerpakiem lowiony.

Scolytidae.

Hylastes Erichson.

t
j-

zloczow, 29. VI; w lesie sosnowym na pniach.

? Gyll. Tarnopol; na stacyi na sagach 29. V.

Hylurgus Latreille.

ligniperda F. Zloczow; w lesie sosnowyin porl kora pniakow 31. X.

(>itiii>t'r<lu L. Tarnopol; na stacvi kolcjowej na sairach sosnowych

14. V.
wnnjr Hartig. Jak poprzedni, 24. VIII.

Dendroctonus Erichson.

micans Kugel. Jak dwa poprzednie, 8. VI.

Hylesinus Fabricius.

fraxmi Panz. Zloczow: na klodzie jcsionu i pod kora. tegoz 15. V.

vittatus F. Tarnopol
: Kutkowce,; 10. X. Wysiany.



Scolytus Geoffroy.

sro/
;
/fus F. Zarwanica, 15. V; na starym pniaku pod korq.

Batzeburgi Janson. Tarnopol iIYtrykuV). 23. V.
hitricatus Katzb. Tarnopol

i Kutkowce). 3. 9. i 21. VI; na s^gach

d§bowych.
rugu&osm Katzb. Tamopol (Gaje), 8. VI; pod kora, staryck pniakow.

Crypturgus Erichson.

pusillus Gyll. Tamopol, 27. V; na stacyi kolejowej na sagaeh

> Cryphalus Erichson.

tiliae Panz. Tarnopol (Kutkowce), 20. VII; pod kora. pniaka

Pityogenes Bedel.

rhtilcogniphus L. Tarnopol: na stacyi kolejowej na sqgach sosno-

wych 25. V.
bidentatus Hbst. Tarnopol (Gaje). 15. VIII; na lezaku debowym.

Ips Degeer.

sexdentatus Boern. Tarnopol; na stacvi kolejowej na sqgach so-

snowych 8. VI.

typographic L. Jak poprzedni. 25. V.

aaminatus Gyllh. Jak dwa poprzednie, 8. VI.
land* V. Zloczow, w lesie sosnowym 29. VI; na sa.gach.

ci'rvidatti Grin. Tarnopol; na stacyi kolejowej na sqgach 29. VI.

Taphrorychus Eiclihoff.

bicolor Hbst. Na pniakach debowycb w Kutkowcach 27. VIII.

Dryocoetes Eichhoff.

autographus Ratzb. Zloczow; w lesie sosnowvm 29. VI; na sa.gach.

villosus F. Tarnopol (Gaje), 26. VIII, pod kora, odziomka dybo-

coryli Perris. Tarnopol (Kutkowce), 2. VIII; lowiony czerpakiem.

Coccotrypes Eichhoff*.

dactyliperda F. Tarnopol; na stacyi kolejowej na sa.gach 26. VIII.



Xyleborus Eichhoff.

Sit.n.fiuti Eatzb. Tarnopol; na stacyi kolejowej na sagach 25. V.

Xyloterus Erichson.

luieatus Oliv. Tarnopol (Gaje), na pniaku 15. VIII.

Platypus Herbst.

cylindrus F. Tarnopol (Kutkowce), 4. IX; na pniach debowych.

Ceiambycidae.

Spondylis Fabricius.

(prestoides L. Zloczdw; w lesie sosnowym 24. i 29. VI.

Prionus Geoffroy.

rifirius L. W lasach w okolicy Tarnopola z koiicem lipca
i w sierpniu pospolity. Tarnopol (Szlaclicii'ice), 14. VII. 20.

VII. i 20. VIII. (Kutkowce). 25. VII, 10. i 30. VIII.

Rhagium Fabricius. Ganglbauer.

njphanta Sehrnk. Tarnopol (Kutkowce); 12., 19. i 24. V, 8. VIL
na sagach debowych.

onlax Deg. W okolicy Tarnopola bardzo pospolity.
/'" s7/" / {- Tarnopol; na stacyi kolejowej na sa.gach sosnowycb

Rhamnusium Latreille.

'olor Sehrnk. Tarnopol (Czahary), 28. VI; na Salix caprea.

L. Zloczdw; w lesie bukowym 7. VI. i 26. VII.
)eze. Tarnopol (PlotyCze), 28. V. (Czahary), 5. VI;



Acmaeops Leconte. Ganglbauer.

eollaris L. W okdlicy Tarnopola po lasach bardzo pbspblitj

Leptura Linne.

ntfipes Schall. Tarnopol (Czahary). 8. VI: na kwiatach.
sexguttata F. Tarnopol (Gajel 2. VI; na kwiatach.
livitht F. Tarnopol (Szlachciiice). 14. VI. i 25. VI.
>-'ennt l h

!
/ri/urwi.s Schrnk. Zloczow. 18. i 27. VI.

qitafhifttsTiata L. Htuboczek, 17.' VI. Zloczow. 18. VI.

«>v/<7^ I\ I!1Z . Zloczow. 13. i 26. VI.
dethiops Poda. Tarnopol f Kutkowce), 14. VI. (G-aje). 15. VI. Zlo-

czow, 18. VI.
nirhutiira L. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiaeh bar-

dzo pospolita.

attenuata L. Hluboczek, 17. i 18. VI.

Allosterna Mulsant.

tabacicolor Deg. Zloczow; w lesic bukowym 21. V. 18. i 27. VI.

Grammoptera Serville. Fairmaire.

iistulata Schall. Zarwanica. 16. V.
I'ujicondfs F. Wraz z poprzednia.. 16. V, 1. VL

Necydalis Linne. Mulsant.

major L. W Tarnopolu; na wierzbach 26. V. i 17. VI.

Caenoptera Thomson.

L. Maxvmmvka; na stacvi kolejowej

atarum Schreb. Tarnopol \Kutko\vce). 29 .

P
vi;

C

'-in'ak ion

Obrium Curtis.

urn p. Tarnopol; na Stacyi kolejowej 21. VI.

Cerambyx Linne,

i na debach. Tarnopol (Kutkov

1 Zloczow; w Ichc l>uko\v\ in

7. VI, 13. VI, 18. VI.

reel
,

2. VII
kwiccie Sunil n ,,,,



Criocephalus Mulsant.

L. Zloczow; w lesie sosnowvm 24. i 29. VI.

Asemum Escbscholtz.

striatum L. Wraz z poprzednim. 29. VI.

Tetropium Kirby.

castaneum L. Tarnopol; na stacvi kolejowej 20. VI.

„ v. aulicum F. \ Zloczow, w lesie sosnowym 24. i 29.

„ v. fulcratum F.
j

VI; na s^gach.

Phymatodes Mulsant.

testaceus L. v. variabilis L. | Tarnopol (Kutkowce), 3. i 15., 20. VI.

„ v. rujipes Costa. | Na sa,gach clebowych.

alni L. Tarnopol (Petrykow); na plocie 23. V.

Pyrrhidium Fairmaire.

mtujuinemn L. Tarnopol (Gaje), 12. VI. Zloczow, 18. VI.

Callidium Fabricius.

violaceinn L. Tarnopol; na stacvi kolejowej na sa.gach 15. VI.

Hylotrupes Serville.

bajulush. Tarnopol; na stacyi kolejowej od 1. do 20 lipca i 14. VIII.

Rhopalopus Mulsant.

clavipes F. \ W okolicach Tarnopola po plotaeh i na wierz-

tnacropus Germ,
j

bach w lipcu bardzo pospolite.

Rosalia Smillr.

alpina L. Zloczow, 16. VI.



Plagionotus Mulsant.

Xylotrechus Chevrolat.

rustkus L. Hluboczek, 18. VI; na pniach topoli.

Clytus Laicharting.

arietis L. Zloczow; w lesie bukowym 25. V.

Clytanthus Thomson.

varius F. Jak poprzedni, 11. VI, 13. VI. i 7. VII.
jiguratus Scop. Tarnopol (Kutkowce); na kwiatach 28. V, 17.

i 20. VI.

Anaglyptus Mulsant.

mtjsticus L. I Zarwanica, 16. V; na kwiecie

., v. hhftxih/phicits llhst.
J

Crataegus oxyacautha.

Dorcadion Dalman. Ganglbauer.

Lamia Fabricius.

ttxtor L. Tarnopol. nad Seretem 20. VI; zyje na wierzbach.

Monohammus Stephens.

sartor F. Tarnopol; na stacvi kolejowej na sa_gach sosnowych 2. VI.
sutor L. Jak poprzedni. 28. VI.'

Acanthoderes Serville.

clavipes Schrnk. Tarnopol (Petrykow), w lesie 23. VI.

Acarithocinus Stephens.

aedilis L. Tarnopol; na stacvi kolejowej na sa,gach sosnowych

13., 18., 25. VIII.
griseus F. Jak poprzedni, 2. i 8. VI. Podwoloczyska, 19. V.



Exocentrus Mulsant.

lusitomis L. Tarnopol (Kutkowce), 25. VIII. i 2. IX; pod lasem
czerpakiem zlowiony.

Pogonochaerus Gremminger.

hispidus L. Tarnopol (Ogrod miejski), 13. IV. i 26. XI;

Jasciculatus Degeer. Tarnopol, na wierzbie 12. VI.

Haplocnemia Stephens.

nirnil'imioiilrs L. Tanmpnl Kutkowce). na pniach debowych 12.

i 18. VI.

nebulosa F. Tarnopol (Kutkowce), 12. IV; ze sprochnialej gal§zi

wyjeta.

na plotach 14. i 22. VI.

Agapanthia Serville.

e). 22. VI,

Saperda Fabricius.

carchnrias L. Hluboczek, 2. VI; na sa.gach fcopoli.

s-hnilis Laii-h. flucliuw. 20. i 22. VI: na Sttl/.r ra/>n

pojmlnen L. Pluchow, 20. i 22. VI; na topolach.
snilaris L. Jezierna, 28. VI; na sa^gach dylmwvch.
perforata Pall. Jezierna, 18. VI; tak samo.

Tetrops Stephens.

pramtfa L. Tarnopol (Zagrobela), 2. V; z krzewo^
Zyje na krnszynic UJiunums iraiignla.



Phytoecia Mulsant.

affinis Harrer. Tarnopol (Kutkowce), 31. V. i 12. VI; na nizkich

roslinach.

pustulata Schrnk. Zloczow, 5. VI; zlowiona czerpakiem.
rphipjtium F. Zarwanica, jak poprzednia 1. VI.
ajUndnm L.

j Tarnopol (Gaje), 11.. 19. i 28. V; czerpakiem
iiigrironiis F. j w lesie zlowione.

coeruleseens Scop. Tarnopol (Biala), na Cynoglossum officinale 1.,

molybdaena Dalm. Zarwanica, na la.ce srodlesnej zlowiona czer-

Oberea Mulsant.

linearis L. Tarnopol (Kutkowce), 28. V;

Chrysomelidac

Orsodacne Latreil]

cerasi L.
)

•• v. limbata Oliv. |

„ v. cantharoides F.

„ v. DufitschtniduWa
lineola Panz.

„ v. humeralis Latr. J

n v. coeruleseens Duft. Jezierna. 2. V; w lesie.

Donacia Fabricius.

TicZra Zs^hach. I
Jak popnedni., 10. V, 15. V. 1. i 25. VI.

impressa Payk. I

rlarijus V. Tarnopol (Zagrobela), przy korzeniu Phnun»it<x <•<»

munis 10. VIII.
fennica Payk. Tarnopol (Biala). nad stawem 27. V; czerpakie

*t»)irtipr<<t Panz. Wraz z poprzedniemi . jednak bardzo \»

cinerea Hbst. Tarnopol (Kutkowce), nad stawem 13. IX.



tommtosa Ahr. Tarnopol (Kutkowce), 23. IX; z liscia opadlego

Plateumaris Thomson.

sericea L. \ Tarnopol, nad stawem lowione czerpakiem 2.

discolor Panz.
J

i 15. V, 1. VI.

braccata Scop. Podwoloezyska, 5. VI; na zboczu kolo tamtejszego

consimilis Schrnk. Tarnopol (Kutkowce), 18. IX; z liscia wysiana.

Zeugophora Kunze.

subspinosa F. Tarnopol (Kutkowce), 12. VIII. i 4. IX; czerpa-

kiem lowiona.

Turneri Panz. Tarnopol (Troniatyn). 27. IX; jak poprzednia.

flavicollis Marsh. Hluboezek, 20. VII; na mlodych periach topoli

Lema Lacordaire.

Erichsoni Suffr. Zloczdw, 8. V; na ostach

lichenis Voet. \ W okolicy Tarnopola po zboczach trawiastych i na

melanopus L. j wale kolejowym bardzo pospolite.

Crioceris Geoffroy.

lilii Scop. \ Tarnopol (Kutkowce), na Liliuni martagon 8. i 20.

merdigera L. j V, 8. VI.

12-punctata L. | W Tarnopolu po ogrodach pospolite 18. i 25.

14-punctata Scop. ) VI. Na szparagach.

tridentata L. Tarnopol (Czahary). 2. VI; na brzozie.

fongimana L. Kolo Tarnopola na wale kolejowym bardzo pospo-

Lacordaire.

sexpunctata Scop. Tarnopol (Czahary), 12. VI; w lesie czerpa-

Ciytra Laichartin.U'.

4jinnlripnaetata L. Tarnopol (Gaje), 22. V. Wj



Gynandrophthalma Lacordaire.

salicina Scop. Tarnopol (Kutkowce), 18. V; na Salix caprea.

aurita L. Tarnopol (Kutkowce), 26. V; na leszczynie.

Coptocephala Lacordaire.

Cryptocephalus Greoffroy.

coryli L. Tarnopol (Ogrod miejski), 29. V; z leszczyny strze.

8-punctatus Scop. Tarnopol (G-aje), 27. V. 11. VI; lowiony czer

pakiem. Jezierna, 15. V.
6-punctatus L. Zloczow, na polance lesnej 15. V; czerpakiem lo

sericevs L. | W Tarnopolu na wale kolejowym w maji

hypochoeridis L. j i czerwcu bardzo pospolity.
viohirens Laich. Jezierna, 20. VI; na wale kolejowym czerpa

kiem lowionv.
nitidus L. Zarwanica, 17. V.
t>«rvithts Mull. Tarnopol (Czahary), 6. VI; na polance lesnej czer

pakiem lowiony.
4-guttatus Richter. "

\ Pluchow, na wale kolejowym lo

7, v. maurus Suffr.
J

wiony czerpakiem 9. V.
ekrtf8opua Gmel. Tarnopol (Czystylow), 4. VII; na mlodych to

ocellatus Drap. Tarnopol (Kutkowce), 24. VII; czerpakiem lo

Moraei L. W okolicy Tarnopola na Hypericum perforatum bar-

dzo pospolity.

vittatus F. Tarnopol (Gaje), 22. V; na mlodych topolach.

fulvus Goeze. Tarnopol, na wale kolejowym 4. VII; czerpakien

lowiony.
pusillus F. v. Marshami Weise. Wraz z poprzednim.

Pachybrachys Suffrian.

hieroglyphicus Laich. \ Borki W., 10. VII; na wikli-

Kirby.

ncolor Strm. Zarwanica, 20. IV; z HScia wys



pilo8tis Rossi \ Po suchych zboczach trawiastych w Tarnopolu
tessellatus Duft.

\ bardzo pospolite.

Adoxus Kirby.

obscurus L.
\ Tarnopol (Kutkowce), na Epiloh'imn <tn-

„ v. cpilobii Ws.
j

gusUfolium pospolite; 20. V. i 4. VI

Colaphus Redtenbacher.

sophlae Schall. Tarnopol (Szlachcirice), 30. IV i 11. V; w lesie

czerpakiem lowiony.

viridula Beg. Tarnopol (Zagrobela), 21. V; zlowiona czerpakiem.
\>olij(ji»(i L. Po zboczach trawiastych. pod parkanami i plotami

kolo Tarnopola bardzo pospolita.

Entomoscelis Chevrolat.

sacra L. Tarnopol (Biala gora), 3. V.

Timarcha Latreille.

rugulosa H. Schaeffer v. Lonmickii Mill. Tarnopol (Kutkowce). w le-

sie 5. IV, 20. V, 13. IX; (Gaie), 10. V. Zarwanica, 10. XL
Zloczow, 8. V.

'

Chrysomela Linne\

<jortt/t<f/e>/sis L. Klo Tarnopola na mokrawinaeh i kolo stawu

imbaia F. Zloczow; na zboczu trawiastem pod kamieniami 13. VI.

taphylea L. \\
r
okolicy Tarnopola po prz.'dlrsiach bardzo po-

s<u,<ii(htoIait<i L. Zloczow; pod kamieniami 29. V.
tiiarf/iiaifa L. Tarnopol i Kutkowce); nad stawem lowiona czer-

pakiem 20. VIII.
analis L. Tarnopol iZa^robela), 20. V; pod kamieniem.
geminata Payk. T.-irm-pol Kutkowce), 12. VIII; lowiona czerpa-

kiem. Zyje na Hyptricinii perforatum.
hyperici Forst. Tarnopol (Kutkowce). 23. VI; czerpakiem zlo-

wiona. Zyje jak poprzednia.
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cerealis L. v. altemans Panz. Tarnopol (Gaje), 21. VII; pod ka-

fastuosa Scop. W okolicv Tarnopola na Lamium bardzo pospo-
lita.

tnenthastri Suffr. Kolo Tarnopola na mi^cie wodnej bardzo po-

spolita.

varians Schall. W Tarnopol u na Hypericum perforatum bardzo

pospolita.

pollta L. Na miejscach wilgotnych kolo Tarnopola bardzo po-

Phytodecta Kirby.

rufipes Deg.
)

Sahx caPrea -

pallida L. Tarnopol (Kutkowce), 20. IV; na leszczynie.

Phyllodecta Kirby.

vulgittiasima L. Tarnopol; nad stawem i Seretem na wiklinach
bardzo pospolita. (Kutkowce), 20. IV i 2. V. Zagrobela 10.

V. Hluboczek 12. IV.
tiinalts Suffr. Borki W., na wiklinach 12. V.
vitelline L. Razem z Ph. vulgatissima L. bardzo pospolita.

Hydrothassa Thomson.

j
Tarnopol (Zagrobela), w nanie-

|
sionem 21. IV. Zborow, na

Ws.
I

Caltha palustris 15. VI.

Prasocuris Latreille.

phMandrii L. W okolicy Tarnopola na Phelland
pospolita. (Gaje). 12. V. (Kutkowce), 25. IV i

bela). 21. IV.
,'mnci Brabni. Tarnopol (Petrykow). 24. V; na

Phaedon Latreille.

iat F 1

m-moraciaeL. j
T"™ !'" 1 (Z^robela), 21. IV;



Plagiodera Redtenbacher.

versicolora Laich. W Tarnopolu na wiklinach bardzo pospolita,

Melasoma Stephens.

amea L. W Tarnopolu na olszynie rzadka, (Kutkowce), 4. XL
Z liscia wysiana.

20-punctata Scop. Tarnopol (Petrykdw), 23. V; z wierzby strz§-

populi L. \ W Tarnopolu w Kutkowcach na mlodych topolach

tremulae F.
j

bardzo pospolite. 20. V. i 7. VI.
saliceti VVs. Bogdanowka, na wiklinach 28. V.

Agelastica Redtenbacher.

zyni

9. V. Borki W., 10. VII.

Phyllobrotica Redtenbacher.

mopol (Szlarlicii'ic,.

czerpakiem, 12. VIII.

4-maculata L. Tarnopol (Szlachcirice); na srodlesnej mokrawin

afeem, 12.
™

Luperus Geoffroy.

xanthopus Schrank. Tarnopol (Kutkowce). 22. V. (Bluboczek),

3. VI. Na wiklinach i olszynie.

flavipes L. Tarnopol (G-aje). 19. V; na srodlesnej polance czer-

pakiem lowiony.

Lochmaea Weise.

capreae L. \V okolicv Tarnopola na Solix caprea bardzo pospo-

lita. (Kutkowce). 1.0. VIII. i 5. IX.
rnifarf/i Forst. Zarwanica. 16. V; na Crataegus oxyaeantha.

Galerucella Crotch.

viburni Payk. W Kutkowcach kolo Tarnopola na Viburnum op*
lus bardzo pospolita. Niszczy jej liscie do szcz^tu. 20. VIII.

nymphaeae L. W Tarnopolu nad stawem po roslinach nadwod-
nych pospolita. (Kutkowce). 22. IV. i 8. V.



lineola F. Jak poprzednia, na wiklinach bardzo pospolita. (Kut-

kowce), 20. V. i 12. VIII.
tenella L. Z dwoma poprzedniemi lecz rzadsza. (Kutkowce), 24. IX.

Galeruca Geoffroy.

tanaceti L. W okolicy Tarnopola po zboczach trawiastych w je-

sieni bardzo pospolita. Hluboczek, 19. VIII.
Pomonae Scop. Wraz z poprzednia,, jednak rzadsza. Tarnopol, 3. VI.

Derocrepis WYise.

rufipes L. Tarnopol (Gaje), 19. V; na srodlesnej polance czerpa-

Crepidodera Chevrolat.

ferruginea Scop. Kolo Tarnopola na mokrawinach i srodlesnych

polankach bardzo pospolita. (Kutkowce), 6. V. i 28. V.
(Gaje). 19. V.

Epitrix Foudras.

pubescens Koch. Tarnopol (Szlachcirice), 4. VIII. Htuboczek, 26.

X; czerpakiem lowiona.

Chalcoides Foudras.

nUidula L. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV; w naniesionem.
splendem Ws. Tarnopol (Gaje). II. V; na wiklinie.

aurata Marsh. Jak poprzednia, lecz bardziej pospolita.

Hippuriphila Foudras.

Modeeri L. Tarnopol (Kutkowce), nad stawem 22. VIII, 30. IX;
czerpakiem lowiona.

Mantura Stephens.

nistica L.
|
Tarnopol (Kutkowce), 4. V, 7. VII; nad

» v. suturalu Ws. \ stawem lowiona czerpakiem, (Ogrod

I
miojski) 13. i 21. IV; z liscia wysiana.



Chaetocnema Stephens.

semkoerulea Koch. Tarnopol (Zagrobela). 21. IV; w
Zyje na wiklinie.

I'oiininm Marsh. W okolicy Tarnopola na wiklinach i pod liscien

opadlem bardzo pospolita.

aridula Cvll. Tarnopol (Zagrobela), 21. IV; w naniesionem.

horiensis Fourcr. Tarnopol (Kutkowce), 20. VIII i 29. X. Plu

Psylliodes Latreille.

glabra Duft. Tarnopol (Ogrod miejski), 14. IV; z liscia wy-

attenuata Koch. Tarnopol (Ogrod miejski), 4. XI; w lisciu.

chrysoeephala L. Tarnopol (Szlachcince), 14. V. i 2. VIII; lowiona

czerpakiem.

euprea Koch. Tarnopol (Ogrod miejski), 14. IV.

afiinis Payk. W okolicy Tarnopola po lasach i przedlesiach bar-

dzo pospolita. (Kutkowce), 13. VIII. (Gaje), 2. VIII.

dulcamarae Koch. Hluboczek, 15. X; z liscia opadlego wysiana.

Haltica Geoffroy.

oleracea L. W okolicy Tarnopola wszedzie bardzo pospolita.

Batophila Foudras.

rubi Payk. Zarwanica, na malinach 19. IV.

Phyllotreta Foudras.

o-rhitittifiottis Thunb. Hluboczek. 26. X; w lisciu.

v. vtbex Ws. Wraz z poprzednia,
tetnisfi(/nxi Com. Tarnopol i Za-'-robcla). 21. IV; w naniesionem.

flexuosa Illig.
,

n

t)0 ,,7( .dni ,
„ v. fenestra t« Ws. |

" llU
'' F°P I/( dlll -i-

H^K/a^aKutech I
Tarnopol (Zagrobela), 2 1

.
IV, w nanie-

„ y.WK«atoW8. |

sionem -

pitttda Redtb.
\ W okolicy Tarnopola wszedzie bardzo pospo-

afra F. W Tarnopolu nad stawem bardzo pospolita.

nigripes F. W lasach kolo Tarnopola bardzo pospolita.



Jiaviceps All. Taiaopo] (Gaje), 12. VIII; czerpakiem lowion

lutescens Gvll. T;irncpol MJaje). 14. IV.

cocrwfea Fourcr. Hluboczek, 17. V. i 8. V; na Iris p.s

cyanella Redtb. Tarnopol (Kutkowce), nad stawem 14. IV.
euphorbiae Schrank. Zarwanica, 19. IV; z liscia wysiana.

ovata Foudr. Tarnopol (Kutkowce). 13. X; wysiana.
lacertosa Rosenh. Zarwanica, 20. X; z liscia wysiana.

Longitatsus Latreille.

echii Kocb.
\ Tarnopol (Biala). 3. V; na Echium vul-

„ v. tibialis Duft.
)

gore.

anchusae Payk. Tarnopol (Kutkowce). 4. VI; na Anchusa offici-

nalis.

niger Kocb. Tarnopol (Kutkowce). 23. VI.
parvuhts Payk. Tarnopol (Kutkowce), 13. X; w lisciu. Zagrobela

21. IV; w naniesioncm.
hohaticus L. Tarnopol (Zagrobela). 21. IV: w naniesionem. (Kut-

kowce), 3. VIII; lowion v czerpakuan.

<p»ulri<,,ittatus Pontopp. Tarnopol (Kutkowce), 2. VIII; nad sta-

wem lowiony czerpakiem.
apicalis Beck. Tarnopol (Gaje\ na srodlesnej polance 2. VIII.

i 17. VIII; lowion v czerpakiem.
brunneus Duft. Tarnopof (Kutkowce), 22 XI; pod kora, pni d?-

bowych.
luridus Scop. Tarnopol (Zagrobela-. 21. IV: w naniesionem.
nasfurtii V. Tarnopol (Ogrod nuejski, I. XII.
atridllus L. Tarnopol (Kutkowce). 5. X: z liscia wysiany.
inclauon phitlits (Jcy. Tarnopol i Zagrobela). 21. IV; z naniesionego

lateralis Illig. Tarnopol (Kutkowce), 21. VII; lowiony czerpa-

lycopi Foudr. Jak poprzedni. (Gaje). 2. VIII.
tantalus Foudr. Tarnopol Za-robelal 21. IV; w naniesionem.

succhwus Foudr. Zarwanica. 20. X: wysiany.

Dibolia Latreille.

Koch. Tarnopol (Gaje), 28. V; w lesie czerp;



Argopus Fischer.

Ahrensi Germ. W okolicv Tarnopola i Zloczowa na Clematis

erecta cz^sto sie znachodzi. (Gaje), II. IV. i 2. VIII. Zlo-

czdw, 10. i 24. VII.

Cassida Linne\

viridis L. Kolo Tarnopola po lasach, przedlesiach i zboczach tra-

wiastych bardzo pospolita.

murraea L. Na Inula helenium. Borki W., 14. V. Tarnopol, 20.

i 25. V. Podwoloczyska, 13. VI.

sanguinosa Suffr. Tarnopol (Kutkowce), 2. V; nad stawem czer-

rubiginosa Miill. W okolicy Tarnopola na ostach bardzo pospo-

lita.

vibex L. Tarnopol (Gaje), w lesie 3. V.
Mnqitiiioleitta Mull. Tarnopol; na wale kolejowym 28. IV, 3. V,

4. VIII. 20. IX.
nebulosa L. W okolicy Tarnopola na lebiodach bardzo pospolita.

subferruginea Schrnk. Tarnopol (Kutkowce), 20. IV; z pod liscia

wysiana.

flaveola ' Thunb. W okolicy Taniopol;. p<> mzmuitych roslinach

i pod lisciem opadlem bardzo pospolita.

vittntn Villers. Tarnopol (Gaje). 12. IV; pod kamieniem.
nobilis L. W okolicy Tarnopola z wiosna. po zboczach travviastych

i przedlesiach'pod kamieniami, w jesieni pod lisciem opa-

dlern bardzo pospolita.

hemuphaerica Brbst Tarnopol (Gaje), 11. IV. (Kutkowce). 1.9.

XI. z liscia opadJego wysiana. (Gaje), 18. VIII, czerpakiem

Cocci nellidae.

Subcoccinella Huber.

24-pundata L. W Tarnopol u po zboczach trawiastych i przedle-

siach bard/n pospolita. 2. IV, 13. V, 22. VI, 12. X.

Hippodamia Mutant.

signata Fald.



Adonia Mulsant.

riegata Goeze. Koto Tarnopola wszedzii

Crotch.

11-notata Schneid. W Tarnopolu na ostacl

Adalia Mulsant.

bipunctata L.

sexpusttdata L.
W okolicy Tarnopola na ro-

I Oata Scop.
[i

i

;;.

,lt
.

veh ru6hnach P°SP°-

marginata de Rossi J

Coccinella Linne\

'-punctata L. 1 T , , .

5-punctata L. }
Jak P°Przednie -

distincta Fald. v. magnified Redtb. Tarnopol (Gaje), 2. VI; na tar-

ninie, Primus spinosa.

10 punctata L. Tarnopol Kntkowce), 28. V. (Gaje), 8. VI. Zlo-

czow, 22. VI; na leszczynie.

10-punctata v. 4-pnnctata L. tarnopol, 2. V.

„ v. humeralis Schall. Tarnopol (Gaje), 7. VIII; lowiona

czerpakiem.
W-pxitctata v. lO-puxtuhrfa L. Wraz z poprzedni^,.

„ v. bimaculata Pont. Tarnopol (Kntkowce), 3. VI.
conglobata L. Hluboczek, 15. IV; pod kora, topoli.

14-pustulata L. W okolicy Tarnopola po rozmaitych roslinaeh

i pod lisciem opadlem bardzo pospolita.

Mysia Mulsant.

oblongoguttata L. Tarnopol (Kutkowce), 20. VII; na mlodej sosnie.

Anatis Mulsant.

20. V. Ptuchow. 30. V; na wikli-



Halyzia Mulsant.

16-guttata L. Tarnopol (Kutkowce), 24. IV, 12. V, 18. IX; na

12-guttata Poda. Ztoczow, 21. V.

tO-guttata L. Tarnopol (G-aje), 6. VIII; lowiona czerpakiem.

l-i-aiiftKln L. Tarnopol (ogrod mieiski). 13. IV. (Kutkowce), 14.

VIII. i 4. XL
18-guttata L. Ztoczow, 24. VI; w lesie sosnowym.
22-punctata L. Tarnopol (Kutkowce), nad stawem lowiona czer-

pakiem i z liscia opadtego wysiana; 20. IX. i 15. X.

U-P«^^-
mla F [

W okolioy Tarnopol. w^o.
J v. fimbria* Sol.: |

bardz0 I"^01"6 '

Chilocorus Leach.

renipustulatus Scriba. Tarnopol (Kutkowce), 9. V; czerpakiem.

bipustulatus L. Tarnopol (Kutkowce), 28. IV, 12. V. Hluboczek,

Exochomus Redtenbacher.

4-pustulatns L. Tarnopol (Kutkowce), 28. IV. Ztoczow 3. V.

Platynaspis Redtenbacher.

luteorubra Goeze. Po suchvch zboczach trawiastych koto Tarno-

pola i przedlesiach pospolita; 5. IV. i 1 2. V (Gaje). 25. V.

Hyperaspis Redtenbacher.

Coccidula Kugelann.

scutellata Herbst. | Nad stawem i Seretem w Tarnopolu po

rufa Herbst. I klinach pospolite; 21. IV. i 14. VII.

Scymnus Kugelann.

hoidalis Hbst. \ Tarnopol (Zagrobela), 21. IV;

urn Ws. Zarwanica
wysiane.

wysiany.



CHRZASZCZE Z PODOLA GALIC. 1

l>i(/>i.tfafn,s Muls. Tarnopol (Szlachcince), 5. V; w lesie czerpakie

ater Thunb. Tarnopol (Kutkowce), 22. VIII; nad stawem czc

pakiem lowiony.

rubromaculatus Goeze. Tarnopol, na wale kolejowym 6. V; 1

wiony czerpakiem.
frontalis F. v. 4-pustulatus Hbst. Jak poprzedni; 5. IV, 21. I

8. VI.
Apetzi Muls. Zloczow (Woroniaki), 6. V; lowiony czerpakiem.
pu/rhtl/Ns HI, st. Tarnopol

(
Kutkowce). 20. X; z liscia wysian

Hptmctatus Kugel. Tarnopol (Zagrobela). 21. IV; w naniesi

Bedtenbacheri Muls. Tarnopol (Szlachcince), 3. VI; na polance 1

snej lowiony czerpakiem.



MATERYALY

do fizyografii krajowej.

Cz^sc III.

Materyaty zebrane przez Sekcy§ rolnicza.





Studya nad rasami i odmianami bydta rogatego w Polsce

Dr. Waleryana Kleckiego,

WSTEJP.

W my31 dziatu VIII programu Sekcyi rolniczej Koinisyi Fi-

zyograficznej Akademii Umiejetimsci iw.pnczynamy publikaeye sze-

regu badari nad krajowrmi ras.nni bvdla r ^•itv-,.. Kclanie ras i od-

mian zwierz.^t dumowvcb ma w.Vlkie znaezrn.V niotvlko dla nauki
hodowli. dla ktorei stwarza nnu umiejetna i seisla nodstawy. ale

btopmowe 1 powolne raiany w skladz

rozmaitych czgsci ustroju. w ezynnodciach
pod wplywem otoczenia (milieu) i warunko



wiaja. sie, nader wyraznie u zwierzqt domowych, ktorych liczne rasy

powstaly wlasnie pod wplywem tych czynniknw. po czt^sci za sprawq.

czlowieka (hodowcy), po cz^sci zas zupelnie niezaleznie od jego

ingerencyi.

Podobniez wiele zjawisk dziedzicznosci mozna glebiej pozna(\

badajac dokladnie zwierzete domowe, a kwestye takie, jak pocbo-

dzenie zwierz^t domowych, genetyczne zwiazki (pokrewieristwo) po-

miedzy roznemi ich rasami. ellttgM utTzvnu wanic M{ pewnych cech

pomimo zmiany warunkuw (np. lepsze^p zywienia, innego trybu

zycia i t. p.). latwa natomiast zmiennosc innych cecb, moga, bye

wyswietlone tylko przez bardzo dokkdne, morfologiczne i fizyolo-

giczne badania zootechniczne.

Znaczenie tych badari dla fizyografii kraju wynika z tego

faktu, ze pomiedzy cecbami moriblogicznemi oraz wlasnosciaiui

fizyologicznemi zwierzqt domowych, a warunkami ich bytu, a wi§c

takze przyroda, kraju (klimatem. gleba., flora, i t. d.) zachodzi naj-

fci&ejszy zwia,zek.

Wreszcie dla historyi, antropologii, etnografii badania zoote-

chniczne z tego powodu sa. wazne, ze rzucaja. pewne swiatto na

migracye roznych szczepow ludzkich w roznych epokach, na po-

krewieristwo tych szczepow, na sklad etniczny roznych narodow
i t. d.; pierwotne bowiem rasy bydla, podobnie jak pierwotna lu-

dnosc. sa. niejako wytworem rodzimego siedliska,' i w roznych w§-

drowkach szczepow ludzkich najczescirj towarzyszyly czlowiekowi

zwierzeta domowe. Cechv. kt/.iv pozniej zniklv u' szczepow ludz-

kich wskutek zmicsz.-mia 'sic ich. cz.;>t..kn)c przetrwaly u zwierzat

kt6re albo mniej tcmu zmieszaniti. skrzvzowaniu ulegly, albo te£

okazaly si^- wobec wplywu krzyzowania* bardziej odpornemi i pier-

wotne swe cechy zachowaly.
Dlatego badania zootechniczne czestokroc daja. cenne wy-

niki wowczas, gdy antropologiczne zawodz^,
Jeden z tworcow antropologii. Pawel Broca. ocenit juz

przed trzydziestu kilku latv donioslosc hadari z.x.rechnicznych dla



II.

W Polsce zajmowano sie. dotychczas naukowem. badaniem kra-

jowych ras zwierz^t domowych bardzo niewiele. Istnieja.ce opisy

ras krajowych lub wzmianki o nich. z jakiemi sie. ispotykamy w da-

wniejszej literaturze polskiej z zakresu hodowli '
. opieraja sig na

obserwacyi powierzchownej. nie popartej dokladniejszem badaniem.
czgsto nawet tylko na tradycyi. i inaja rharakter opisow na uzytek
gospodarzy pisanych. bez pretensyi do scislosci i metodyki nau-

Podobny charakter maja. takze pobiezne opisy, znajduja.ee sie.

w nowszveh podrer/.nikach hodowli. np. Antoniego Popiela 8
).

dr. Karola Graf fa*), dr. Wl. Laszczy riskiego % A. Snie-
gockiego 5

)
i innych. Autorowii

przestawac na opisach ogolnikowych. ze wzglgdu
miary tych podrgcznikow i na czytelnikow, dla

znaczone. przedewazystkiem jednak ze wzgledu i

ficznych opracowan roznych ras. odmian i zawod

wydawanej w Warszawie przez Muzeum

i ii "low li. jakoto: II a u r:t: „Xk'miaii

„Opisanie dokJ ncych w zie

polskich. byloby dzielom bardzo pouczajarem i dia praktyki wysoce pozy

ii : ni<- ryrhfo jednak doczekamy sie takioj pra.-y. d t-_r I



Przemyslu i Rolnictwa, opracowanie artykulu dr. K. Graf fa l
)

p. t. „Bydlo u
,
— ani studya nad stanem hodowli bydla rogatego

w Krolestwie Polskiem, podjete w r. 1893 przez Departament rol-

nictwa i przemyslu rolnego rosyjskicgo Ministcrsiwa d6br paristwa,

ani wreszeie podobne studya, podjete pozniej (w roku 1899.) przez

Sekcye, rolna. warszawskiegn Muz<>uni przemyslu i rolnictwa.

Czirwinskij 2), ktory z ramienia Ministerstwa dobr pan-

stwa badal stan hodowli bydla w Krolestwie Polskiem, zalatwia

sie. szybko z kwestya, odmian i ras krajowego bydla. twierdzac, ze

krajowe bvdlo, przewaznie skrzyzowane z rasami importowanemi,

w czystosci prawie nigdzie si§ nie utrzymalo i ze rodzime bydlo

polskie wskutek tego zupelnie jest pozbawione wspolnego typu.

Wspomniawszy tedy zaledwie o bydle swietokrzyzkiem i o bydle

w Sterdyni, w ktorem podczas bytnosci Bwojej na miejscu w r. 1890

dopatrzyl sie. cecb, charakterystycznyeh juz to dla Shorthornow, juzto

Holendrow, juz wreszeie ras gorskich, przechodzi Czirwinskij
do opisu dworskich obor bydla poprawnych ras obcycli. a dalej do

zywienia bydla, prowadzenia hodowli. ntrzymania i uzytkowania

bydla, zaraz bydlecych i innych kwestyi czysto gospodarczcj natury.

Malo rowniez zajmowali sie. sprawa <t<-|i ra^owvrli bydla kra-

jowego uczestnicy ankiety. p<>dj<;tej zinicy.-itywy warszawskiej Sekcyi

rolnej w celu zbadania stanu hodowli bydla rogatego w Krole-

stwie Polskiem (referenci: pp. Czekanowski, Chaniewski,
Wieniawski i Zalewski). __.
I'zystn gospodarskiej natury i pod tym wzgl^de
teryal zawiera wiele cennych wiadomosci, ale naukowq, znajomosc

zawodow krajowego bydla malo posuwa naprzod. W tym kierunku

moze nawet usilniejsze byly starania Sekcyi chowu inwentarza by-

lego Towarzystwa Rolniczego, w ktorem miedzy r. 1858 a 1860

rasy. o ceehach roznych odmian krajowego bydla istepowego. zu-

lawskiego, karpackiego, litewsko-poleskiego. oadwiSlariskiego. * uie_

tokrzyzkiego, nazywanego inaczoj upoczvi'iskiom. kk'leekiVm. clieeni-

skiem, kamieniarskiem it. d.) a 'w dvskusvacli rvcli wvrazali swoje



w ten sposob materyal dostarczyl wielu wiadomosci. ale oczywiscie

tylko z charakterem czysto gospodarskim.

Taki sam charakter czysto gospodarski maja_ Hczne arty-

kuly. traktuja_ce ba_dz o kierunkach hodowli bydla w Polsce *), badz

er A. : Uwagi nad chowem bydla I
nego, Tarnow 1853.

owski Stan.: Kozbior pisemka p. A. Giinthera: Uwagi nad chowem
xajowego i zagraniczm - > I -.><„,: ,/, irzo-przewyslowykrakowski,18bL
rek A. Ziemianin. 1865. nr. 3.

Chow bydla w Galicj i, Rolnik, t. V, 1869, str. 214, 218.
rogor ou icz .). K. Gazeta Rolnicza. 1870.

'

ki: Kilka uwag o rasach bydla z powodu wystawy kosciariskiej, Zie-

i'raha
, 1870, nr. 25.

mowicz D.: bydle rogatem, Rolnik, t. Vlli i IX, 1871.

„0 bydle
rogatem". R(

iczowski Ludwik: kierunku, do jakiego hodowle bydla

Sby u nus nalezalo, Krakow. 1877.
iski J.: podniesieniu hodowli bydla u wloscian i o zaklad

\Zyll gospodarstw mniejszych. Rzeszow, 1883.

1. a n i
»• wski: \V sprawic podniesienia hodowli hydla. Sprawozdanie delegacyi.

si !' |» i\n i m-/ - iiydla, Gazeta liolnicza Nr. 2., 1898.
ski 1.: Zapatrywania na nasze bydlo, Gazeta Rohiirza nr. 33., 1898.

Iniesienie hodowli zwierzat (wedle Sprawozdania Wydzialu krajowegot.

V'vv. /loin., str. 1, 1898.

s /

S '"' .•i\v,>/daiiie <
i

1 .

-•
r: -• \ i hod<.wii India /. dot vt'li'v.asow vch ezviun .sci. Prace

Rohirj 1898. str. 65.

owski St.: Nasze bydlo na tegoroczm ch u \ .-tav. am roInic/.\

i Kielcach wobec wymagan njednostajnienia hodowli, Proce Sekcyi
i;,j/,„

:
i L898, str. 74-88.

ri-ZuUun/ 1899. nr. 11 i 12.

a St.: Uwagi nad projektem wspoluej pracy w hodowli bydl;

i»l». I9IM). str. 682.
i delegacyi. Kilka slow odpowiedzi panti Podkowie Gaz. h'oln. 1900,

y. ''k :'. ',! owski St.: Z dsiejdw naszej hodowli bydla. Fro* Seh i/i Rolncj
1 !)(M). :

wskh Sprawozdanie delegacyi hodowli hvdla. />,,„, N, /,u,i Rolnej.



tez zawierajqce opisy roznych odmian lub zawod6w krajowego

bydla i).

PierwBze badania naukowe nad krajowemi rasami bydla za-

wdzi§czamy dr. Stanislawowi Kruszynskiemu, docentowi

hodowli w Wyzszej Szkole rolniczej w Dublanach, nast^pnie pro-

fesorowi w Szkole czernicluAvskiej. Badal on kraniometrycznie

„bydlo brunatne lesne" z okolic miedzy Wisla, a Sanem 2
),

oraz

bydlo tatrzaiiskie 3
). Kruszynskiego glowna. zasluga^ jest, ze

pierwszy zacza.1 badac bydto rogate w Polsce metodami naukowemi;
ze jednak zebrany przez niego materyal nie hyl dostateczny, wi§c tez

Slizien W. : Stan hodowli bydla w gubernii minskiej. Gazeta Rolnicza 1901, nr. 36.

iynskiej. Gazrtn l!»h,irzu. l'JUl. nr. 48.

— Oprocz tego : Sprawozdania Towarzystwa Gospod. we Lwowie i Tow. Kol-

niczego w Krakowie oraz „Roczniki gospodarstwa krajowego".
') Passakas: Uwagi nad handlem i chowem bydla. Czesc II. O bydle

rogatem wogole i o krajowym tegoz zawodzie Rozprawy c. k. galic Towarzij-

Z. S.: O bydle rogatem polskiein. Itolnik XV. 1874 (zawiera pomiary bydla po-

Popiel J.: Kro
;

.

•

|
<;,,-.. I;„h,ie:u. !K!)7. nr. 31.



i wnioski zeii wysnute nie niogly sie. ostac\ Podlug Kruszyri-
skiego. brunatne bydlo krajowe. /.iniwim ni/.innc v. lesne. jako-

tez i gorskie (karpackie) jest pocliodzenia turzego (Bos priwigcuius)

i stanowi odmiany siwr^o bydla stepnuv^o. wytwnrzuna, pod wply-
wera warunkow fizyograficznych i bodowlatiych. Wobec wspolcze-

snych naszych wiadomosci o bydle krajowem, to twierdzenie Kru-
szyriskiego nie wytrzymuje krytvki naukov

wspolczesnie z Kruszyr
.— ^ydlem galicyjskiem dr. A

profesor szkoty weterynaryjnej we Lwowie. W pracacli tyeh po-

daje Baraiiski klasyfikacye. bydla galicyjskiego, w ktorem odro-

£nia: 1) bydlo brunatne gorskie (staropo'lskie i staroniemieckie)

i nizinne (lesne v. majdariskie i polne); 2) bydlo siwe stepowe (po-

dolskiei huculskie :
."> bydlo mirszane (nadwislanskie, sanockie, nad-

dniestrzariskie i werchoweriskie). i zastanawiaja,c sie. nad przvnale-
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ryjskiej '), zamieszkujaee polwysep balkariski (Rosnie. HercogoAving.

krotkorogiego (bos brnr/ii/crros), wvkaz.uje Ada met z w pracy '-)

ogloszonej w Spraicozdaniach krakowskiej Akademii Umiejetnosci

w r. 1893. ze brunatne bydlo polskie niew^tpliwie nalezy rowniez

do typu bos tain its bni<-/ii/m-os, a twierdzenio to ()piera na szczego-

metz opinig. wyrazona, bez szczegolowego uzasadnienia jeszcze w r.

1882 przez Augusta W rzesni o Avski ego. prof. Uniwersytetu

warszawskiego. ktory bydlo Podhala zaliezvl s
) do rasy krotkoro-

giej. twierdza.c. ze odpowiada ono t. z\v. wBraunvieh" gor szAvajcar-

skich. Nastepnie stAvierdza Adametz wybitne podobieristwo bydla

skiem. zaiwno pod uv.-l, dm, sklad i <-iala. jak .toz szcze-.'.lniej p.'.d

wzgledem czaszki. W.vszcie, n]„,r ; , jnc sir na Voznvel. faktacb bis'torv-

eznych i zootechnicznych. dochodzi A d a in e t /. .1 , wniosku. ze pierwo-

tnn'siedzib.'i Serbow i Kroatow. z ktorej nanulv te rozpoczelv swe we-
diwki ku polwyspcnvi balka.iskieniu.' byly ,,'k„l,Ve. poJozone na pot-

noc od Kaipat. mniej Aviycoj dzisiejsza (jalicva i Krolestwo Polskie.

ezem tlomaczy podobienshvo bydlu" bnmatnego polskiego do illiryj-

Wyniki tveb badaii Adametza nabralv jeszcze wiekszego

znaczenia. gdy "w r. 1S9S npis.it l znajdujacy sie w krakowskiej

Akademii Umiej^tnosri fragment czaszki dzikirj krowy, znaleziony

ka^hr^r^sr^^vLzk^'in'/nan"^'' dot" el.ezas!' a od tura (tioS



pri»)i(jcith<s Hoj.t riiziir^o -atuiiku dyluwialnego bydla. ktoremu
Adametz nadat nazw^ Bos (brachi/n >'<>*/ mi-opm n*. i ktore nalezv

todyczne studya nad niektoremi rasami zacliodnio- pilicvjskif--,.

bydla rogatego. W szczogolnosVi wymirnii 1 tu nalezy studya nad
bydlem Karpat zachodnio - u'alicx jskicli >

. oraz nad zaehodnio-gali-

cyjskiem bvdlern czervvonein. -) na ktoiv dawnicj juz zwrocil uwa^
liodowcow prof. M. Wilckens 3

). Wreszcie w'ulutnvch artyku-
laeh dawal Adametz tresciwe opisy wazniejszycli zawodow by-
dla rogatego mp majdaiiskie^o. kaiiczurkiego i t. d.). z jakiem
si§ w Galicyi Bpotykaf, juz to podczas swych pndrozy po kraju,

hnahodwwlygalievjskn.a w&Ti

ffp'p
badal rozmaite odmiany bydl

w Chersonszczvznic i wvnil

ski. aczeri prof. Holde-

-i m-h"lndln'
,a

Hik'Tl



w r. 1899 !
). Wspominamv o tej pracy dlatego. ze obejmuje ona

studya nad rasa., 2yja,ca. po czgsei w <>bivbio zicin Rzeczypospo-

litej, az po jej wschodnie kresy i dalej na wschod.

Z uczniow prof. Adametza. p. Marek Luszczkie wicz
opracowal bydlo Swi^tokrzyzkie, ktorego opis zamiescil w niniejszem

czasopismie 2
).

Rzut oka na systematyke, krajowego bydla w Galicyi dal

w r. 1894 Karol Malsburg. podowczas docent wyzszej "szkolv

rolniczej w Dublanach. w rozprawie p. t. Z si/stematt/ki hydta kra-

jowego 3
). W rozprawie tej zestawil i omowil Malsburg dawniej-

sze prace nad bydlom krajuuami. a biorar za punkt wyjseia pierw-

sza.prace. Adametza o krajowem bydle brunatnrni. ktora podowczas

(w r. 1893) wlasnie sie. byla pojawila, podal swoje wlasne spostrze-

zenia nad galicyjfikiemi rasami bydla rogatego. po cz§sci poparte

III.

X jiMwyzszego przegladu dotychczasowych prac nad rasam
ami i zawodami bydla rogatego w Polsce widzimv. ze nan

opracowyvvanie datuje si§ od niedawna. Galieyjskie odi

\l opracowywac systematycznie Adametz. a choc prac

: poswiecil trudu i choc wyniki jej sa pin-wszorz'/dncj <

i. to jednak wielo joszcze pozostaje tu do zrobienia. wiect

agu swego zvcia tnoze zrobie jedcn badacz. (> bvdle ro<

rolestwie Polskiem i na wschodnich kresach Polski wiem

szerne pole dla uielii badaczow, naukowo i praktvcznie

icych hodowl§ bvdla. Badania takie. a w szezeirohmsei

ar'y bvdla ivnrjr„ i szkiol.au , maja takze wiclkie znac
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powiednic rdznice. wyrazone w pmcenlaeli i t. d. Kwestye te bywaly
"vvprawdzie o ile moznosci jak najbardziej uwzgledniane przez ro-

znych badaczy. ale choc wyswietlenie ich nie przedstavvia zasadni-

czych trudnosci, to jednak wymaga obtiti'gn materyalu cyfrowego
i nader mozolnych obliczeri arytmetycznych. Do wyswierlenia n'w-

jednej z tych kwestyi przyczynic sie. raoze zebranie przez licznych

obserwatorow znacznego niateryalu cvI'imw rgi.. uzyskanego ta, sama.
metoda.. a odnosza.cego sie. do roznych odmian niewielu ras. jakie
w kraju na-zvm spotykamy.

Przedewszvstkicvn jednak dokladne zbadanie roznych odmian
i zawodow krajuwegu bvdla w rozmaityah okolieach Polski jest

jedynym sposobem ustalenia jego systematyki. Dotychczas poste-

powano zazwvczaj odwrotnie: ustanawiano sclieniaty, do ktoryeh

krajowego bydla, nprzednio nie zbadawszy ich dokladnie. a poprze-
stajac na bardzo tylko powierzehownej ich znajomosci. Stad ro-

znice \v pogla.dach na systematyke krajnwegn l>vdla. jakie spoty-
kamy u roznych autorow, mnogosc systematmv klasytikacvi. oeeny

;. takiego

: 'dla 'si!d'

ilnak d..



uzupelnic. potwierdzic lub zmienic nasze po^hply na znaezenie mor-

fologicznych studvow zootechnicznych, a w szczegolnosci pomiarow.

i powiekszye materyal liezbowy. na ktorym pewne zasady zoote-

cbniczne sig opieraja. lub w ktorym znajduja swe faktyczne po-

twierdzenie. Wreszcie wielo wmo'skow da sig wysnuc tylko przez

rozlegle porownywania uzyskanego materyalu liczbowego z mate-

ryalami dawniej zebranymi. Wlasciwa praca badawcza zaczyna

sir wire zwykle dopiero po zestawieuiu wynilo-w pomiarow, a pracy

tej uczniowie. ktorzy pomiary wykonali. najcz§6ciej z rozmaitych

powodow podja/' sir nic uiu^a. juz to dla braku czasu. jaki tej

pracy poswieeicby nalezalo. juz tez dla braku naukowego przy-

gotowania. znajomosci obcycli jgzykow i t. d.

Uwzglgdniajac wszystkie te okolicznosci, ktore mi dotych-

czasowe doswiadrzenie nasumlo. postanowilem zebrany przez uczniow

materyal surowy opracowywae krytycznie sam i w miarg moznosci

publikowac w roeznikacli Sekcyi Rolniczej Komisyi Fizi/ot/ntjirzitrj.

Trzymac sig przy tem zamierzam nastgpujajCego porzqdku :

Z pracy kazdego ueznia wybrany bedzie materyal faktyczny,

czysto rzeczowy. a w szczegolnosci liczbowy. oraz te wnioski i uwagi,

ktore wysnute prawidtowo z obserwowanych faktow, zawierac bgda.

spostrzezenia i prawdy nowe lub interesuja.ce potwierdzenie zna-

nych. Natomiast odrzucone bgda. nie tylko fakty lub rozumowania
blgdne, ale takze caly balast ogolnikow i rzeczy w nauce znanych.

ktory, w wypracowaniu ueznia potrzebny. bo iwiadczacy o obezna-

niu sig z przedmiotem. tutaj nie bylby wtasciwym i niepotrzebnie

do rozwleklosci pracy by sig przyczynial. Po przedstawieniu fakty-

cznego dorobku, zebranego wlasna. praca, ueznia, nastqpi krytyczne

rozwazenie azyskanego materyalu liczbowego. porownanie go z ma-

teryalami dawniej zebranymi. przedstawienie wnioskow, do jakich

nowy materyal upowaznia. wreszcie watpliwosci. jakie nastrgeza.

dyow zapewni im naprzod pewna. jednolitosc opracowania. a na-

stgpnie zawczasu p zw >li zwracac uwagg na punkty Diejasne lub

sprzeczne. ktore wyswietlic pozwoli praca pozniejszvcb obserwato-

rmv. rj. mlodszych kolegmv. wreszcie i.ouczy aczniow, Qa co pod-

ahv prawdy nie zarnacic. ale pr/.rciwnie z pnzorncgo chaosu ja. wy-

dobyc. jaka. wreszcie wartosc do roznycb pomiarow przywia,zywac.

Wprawdzie moznaby bylo poprzestac" na zbieraniu i
oglasza-

niu surowego materyalu liczbowego, jak to czyni Sekcya meteoro-

logiczna Komisyi Fizyograficznej ; aie do badari z zakresu zoote-

chniki sposob ten nie bylby odpowiednim, a to ze wzglgdu na

niedostateczna. pewnosc metod, niedostatecznie wyprobowana. wartosc

wielu z nieh i na trudnosc kontroli wynikow. Zgromadziloby sig



w ten sposob znaezny inateryal liczbowy. a gdyby w przyszlosci

ktos chcial przysta.pie do jego syntetycznego opracowania i dojsc ta

droga. do ogolniejszvch wni<>sk.'>w. przekonalby sie. niecliybnie. ze

wiele liczb nie ma zadnej wartosci. a w dodatku moze niewiado-

mem byloby w wielu wypadkach. ktore z nich mianowicie. ze brak
niektorych, najbardziej pozudanyrli wlasnie liczb utrudnia wysnu-
wanie wnioskow. i w koncu. znuzony zbyt mozolna. a niewdzi§czna_

praca.. porzucilbv ja. wkrotee. nie osia.gna.wszy zamierzonego celu.

i usilowania wielu skrzrtiiych praoownikow poszlyby na marne.

Przyjeta natomiast przezemnie metoda miec bedzie te. przy-

najmnioj zalne. ze \v uiiai-.; pustypu pracy. pozwoli skierowae ja

na wlasciwe tory, a gdyby nawet zastosowanie metody mierzenia

roznych zawodow bydla tego samego typu i rasy nie miato dac
wyraznvcb i pewnycli wynikow. pokaze si§ to przynajmniej dosyc
wczesnie, aby mozna bylo bez wielkiej straty czasu i pracy zbie-

rania tego materyalu zaprzestac.

W koncu jeszcze jedna uwaga dla sceptykow, ktorzy nie wie-

rz.'i w pozytek materyalmv. -iMinailz. .nvrli pr/.ez uczniow. a nie przez

znpelnie ukwalitikowanyeh specyalistow. Niezawodnie rezultaty by-
lyby bardziej przejrzyste i pewniejsze, gdyby je gromadzili specyali-

sci. rozj)t)vzadzajacy potrzebnym do prowadzenia takich badaii czasem.

wprawa. i siodkami. Ale zadanie jest bardzo rozlegle i do wyko-
nania go potrzebaby wielu speryalistow. wiele czasu i srodkow;
tymezasem jestesmy w polozeniu takiem. ze ani srodkow wielkicb
nie posiadamv. ani! Co wazniejsza. speeyalnie wyksztalconych ba-

daczow. To tez woliiny ivzpo.'zac pracy /. tyini srodkami i z pomoca.
tych obserwatorow, jacy na uslugi tej pracy czas sw6j i wiedze,

oddaja., niz nie rozpoczynac jej weale. Unikniemy w ten sposob

nowego potwierdzenia maksymy: „Lepsze jest nieprzyjaeielotn do-

brego" i jezeli nie dojdzieniv do wykryeia nowycli prawd biolo-

gieznych ani do umiejehirj klasviikaryi zyjaeycli na naszoj zieini

my pracQ naszych nasirpr-w. kt.'.rym wskazomy. jakieh dr.W na-



rodzimego bydla, jakie sie. u wloscian w kraju spotyka. Usi-

16

lowanie to, aczkolwick na wielkie zasluguje uznanie, uwazanem je-

dnak bye musi za bardzo niewdzieczne, a to dlatego, ze jeden ho-

dowca rasy trwale poprawic nie jest wstanie i tylko dzialalnosc

zwia,zkowa," kooperacya wielu hodoweow z jedna. pracujqeych mysla,,

do celu prowadzi. Kazdej odosobnionej, poprawnej oborze groza,

zatem wszystkie ujemne skutki chowu samego w sobie (liizucht).

a w koncu upadek. W kazdym razie swojemi usilowaniami, kto-

remi, bye moze, pragna.1 dad dobry przyklad. wyprzedzil p. Gorski

galicyjskich hodoweow czerwonego bydla polskiego. Ze stanowiska

tizyograficznego. opisy obor poprawnego bydla krajowego sa,

nadzwyczaj interesuja^ce, przez porownanie bowiem bydla popra-

wnego z materyalem pierwotnym, z ktorego powstalo, dochodzi sie.

do wnioskow co do tego. ktore cechy rasowe sa. tak silnie zako-

rzenione, ze ich wplyw lepszego zywienia, lepszyeh warunkow,

umiej^tnego doboru i t. d. zmienic nie jest w stanie, ktore nato-

miast latvvo zmianie ulegaja. Specvalnie opis obory p. Gorskiego
budzic musi wielkie zainteresowanie obecnie. gdy dzieki pracy

prof. Adametza posiadamy dokladne opisy galicyjskich obor czer-

wonego bydla polskiego. ktorveb poprawnosc swiezszej jest daty.

Ciekawem jest przeto pytanie. czy sie. obora stcrdyriska rozni od

t.'nvgo oiia puustala. w kulach Iiod..w,-.',w polskich odczmvano

ilosvr dawna. Stwierdza ja takze Spnurazda^ir z anhntij, r r:>>/-

Zhtrj przez SrLci/r L'nhn, ir rr/lf J><«l,u,ht fihuiii hoilmrli hijilhl

ttaju ir Krulestiric' Pohkiem ' \ w ktorem na str. 98 czvtamy:

.. Xa jwii.'ks/.a s/.knda. ze nie rnainv zadnvi'b wiadoinosri " ozar-

rasieXadbuzanskiej ehmvanej w St.-rdyni. P. L. Bryndza, de-

t na powiat krasnostawski. 'wspomina'w sworn sprawozdaniij.

idujeniekiedy u wloscian dose typowe, czarne bydlo wla^nie w tych

licach. Wartobv postarac sie. o sprawdzenie tej wiadomosci".

Pomiarami i\>pis<-in bvdla w Sr.-rdvui zajaj sie. w rokn 1899

Uigust Dehnel. Pomiary te po czysci zuzvtkowal w wyglo-

ivni w r. 1899 w warszawskiej Sekcyi Rolnej odczycie p. t.

owv rasv holenderskiej i nadbuzariskiej" p. Stanislaw Mi-

wski. ktorv takze w' r. 1897 oglosil 'krotki opis obory ster-

skirj w Gnzrrir Hufnir-rj -
.



August Dehnel

Obora bydla krajowego w maj^tku
Sterdyn.

Poloienie geograficzne. Majatek Sterdyn znajduje sie. na Pod-
lasiu. w ziemi drohickiej. na poirraniczu Mazowsza (w powiecie

sokolowskim gubernii siedleckiej). mniej wiecej o mile, od rzeki

Bllga.

Historya obory sterdyriskiej. Obora krajowego bydla w Ster-

dyni istnieje od r. 1870. jak to wyka/.uja iniejscowe regestra go-

spodarskie. ktore w tym cclu przrgladalrni. Picrwutiiym matoryalem.
z ktorego ta obura zostala ut wtirzomi. bvlo czvstej krwi krajowe
bydlo masci rozmaitej. przewainie jrdnak czaniyj.' ktore sprowa-
dzono do Sterdvui przed litv trzydzii'stii z szlaclu'i'-kich zasciankow.



Kadzono sobie w rozmaity sposob: dawniej skupowano nad Bugiem
po zasciankach drobnej szlachty buhaje ezarnej masci, 2 do o le-

tnie, ktore przeznaczano do rozplodu. Rozukaty I > \ 1 y niedobre, a bu-

haje owe, w mlodym wieku nedznie zywione i niewyrosniete, wy-
gla_daty wprost ^miesznie przy krowach. juz dosye poprawioiiycdi.

Dopiero od lat kilku do pewnego stopnia zaradzonn ztemu, ku-

puja,c nad Bugiem '2 do o miesieczne buliajki. wychowujac je

w Sterdyni i z posrod najlepszyck wybierajac stadnika. Uzyskano

w ten sposob lepsze rozplodniki. ale \v Uazdvni razie prowadzona

w ten sposob hodowla napotyka na wielkie trudnosci. ktorym za-

radzic mogtaby tylko wspolna, zbiorowa akcya nad poprawieniem

miejscowego b'ydla, kierowana przez stowarzyszenie hodowcow. Po-

jedyricza obora nigdy do takich rezultatow dojsc nie moze, jak

zjednoezenie wiekszej liczby obor. prowadzonych \v jednym kie-

runku i z jednym celem.

Uzupelniajac history*; obory sterdyiiskiej, wspomniec tu mu-
sz§. ze przed "20 latv u/vwanvm 1

» \ 1 \v u>] oborze w cia,gu trzech

lat rt'produktor rasy Angela. Sprowadzajac go, miano na wzgledzie

wyrownanie form i poprawienk; inlecznosci. Formy istotnie wyma-
galy wyrownania. krowy I)o\viem. wvchowane z jaloszek. zakupio-

nych po nadbuzaiiskirh zasriankaek. ' pod wzgledem skladu bardzo

bvlv i-tiznorodnc.

Wptywu tego buhaja Anglera dzis tylko siady pozostaty

i smialo mozna o oborze sterdyiiskiej powhjdzicc. ze sklada sig oiia

z czvstt'go bydla krajowego.

Pomiary 15 krbw z obory sterdyiiskiej. Ponizej podaje. wy-

Wymiary te pozu-ola. ,„.,.nic: kszialu krajowe-n bvdta sterdyiiskiego

i stopien jego wyrownania.

Skfad krow sterdyriskich na podstawie pomiarow. 2a podstawe.

ponizszego opisu budowy krow sterdyiiskieh na zasadzie pomiarow

przyjmuje. normy, podane przez Werner a oraz Kraemera.

nku do dlugosci tulowia. bvdlo to jest wysok



wiec przy stosunkowo znacznej dlugosci nog) wysokosc
ynosi okolo 45% dlugosci tulowia, w opasowych
h krotkich) wynosi ona okolo 35°/ dlugosci

sokosd = 84-1% dlugosci), wyzsze, niz przecietaa. uzyskana przez

Wernera (82%).
Przyczynia sie. do tego dlugosc nog, ktora wynosi (od lokcia)

a krow sterdyiiskich 469% dlugosci tulowia, gdy podtug Wer-
nera srednio wynosi 40—45% l

). a nogi, ktorych dlugosc wynosi
45—50%. (a wi^ctakie,jakubydlasterdynskiego)uchodza. za dlugie.

mleeznyc

punktu B i e 1 e r a wynosi okolo 45% dlugosc]

<a wiec przy nogach krotkich) wynosi ona
tulowia. gdy u kn'»w sterdyiiskich wysokosc punktu
nosi 40-7% dlugosci tulowia, a wi§c niezbyt wiele; polega to je-

dnakze nie na tem. ze nogi sa. krotkie, ale ze w stosunku do po-

lozenia wyrostka lokciowego, punkt Bielera lezy nizko (o 94 cm.
nizej).

Gl^bokosc tulowia (wzglednie piersi), zmierzona bezposrednio,

jest u 5 2 cm. wieksza od obliczonej przez odjecie dlugosci nog, mie-
rzonej od punktu Bielera, od wysokosci w klebie. W % gleboko-
sVi tulowia w ten sposob obliczonej, dlugosc nog od punktu Bie-
lera wynosi 936%. co wedlug Kraemera odpowiadaloby typowi
bydla o uzytku wielostronnym.

Znaczna w stosunku do dlugosci tulowia wysoko36 w klebie

przy dlugich nogach jest wlasciwa typowi inlcczni'inu. Podlug Krae-
mera, w chowach mlecznych wysokosc w klebie w % dlugosci
tulowia zbliza sie, bardziej do 85%. w chowach mi§snych — bar-
dziej do 77%. Podlug Wernera. w chowach mlecznych dlugosc
nog przecietaie wynosi 446% dlugosci tulowia, w miesnych 41-6%.
Wvmiary odpowiednie krow sterdyiiskich wskazuja. zatem wyraznie
na' typ mleczny.

Szyja jest bardzo dtuga, co rowniez odpowiada typowi mle-

lczalnbv uwazai : .'zo czolo jest ii, h1/.w\c>:ij kr.'.tl-:ie. odlesjlosc miedzv
n.i-.nlanii ro Ur,',\,r mala, najmniej s/.a s/.ernknSC ,r/;ota sivdilia, wreszcie

>..,jU-iuks>

Zwl czolo jest udensa)%eo krotkie; dlugosc )W wynosi
/.al-dwit.. 41%, dlugosci gtowir

}
sd .y-

podlug Werr, czolo.

ll»^ (
:

i wynosi mniej r

e. Podobniez w n

tiz 45% dlugoici glow v. 'juz

1

...•i.i.dzi

/-•.bard/,.) kn'.tki iajszerszem miejscu czolo jest bard/.o

i Przecietna z 750 pomiarow
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t. j. w najbardziej na zewnqtrz wv.sr.ijacvcli punktach na obwodz

(Kv.( .(lnh'jwl wvnos'i mniej. niz 44% dlugosci glowy, uchodzi za ba

dzo wa
£
zkie.

Rogi krow sterdynskich sa, dlugosci sredniej. Dlugose ieh wy-

nosi 54-5% dlugosci o-lmvy, podczas gdy przcci./tnie 11 bydla dlu-

rokosc miednicy krow sterdynskich. Zarowno szerokosc
_

piersi

z przodu. jak rowniez glebokosc i obwod piersi sa. znaezne i odpo-

wiadaja. typowi bardziej opasowemu, t. j. wymiary ich znajduja. sie

pomiedzy normami. uznacz<memi przt-'z Wernera dla typow mle-

cznego i opasowv^M.. Szcmki i>r piersi / pr/.ndu o()% dlugosci tu-

lowia) jest wieksza od uzyskanej przez Wernera przecietnej.

a szerokosc za toparkami (31*2% dlugosci tulowia ndpmviada prze-

bydla poprawnego (27—33%).
Szerokosc miednicy w biodrach jest podlug norm Wernera

duza. wynosi bowiem 372°/8 dJngosei tutowia, gdy przecietnie wy-

nosi ona u bvdla. pudlu- oziKirzon Wernera :

:i;W>°/ . Szerokosc

miednicy z tvlu <u vvvr..stkach sirdzcni.nvvch jest wedlug norm

Kraemera (20-26"/,, dlugosci tulmviai. przvjetych dla bydla po-

\Vivs/..-ic u- •,!!„• .,„„•,.. tak \Y ,- r n - r a. iak iwniez i Krae-
mera. wysokosc kosci o-n.cliowrj u ndniesirniii dn dlugosci tulowia

jest sivdn'ia. W 8t0sunku zas do wysokosc punktu Bielera, kt<5-

niz polow§. jest 'wysokosc kosci grochowej zbyl

duza. Wysokosc prz.^ubu(33-r) 0?
dJng.tulowia fcsl podlug Wernera

znaczna, a scisle rzeczy biora_c. na granicy sredniej (30—33%
i dufej (33-35*/

),
wedlug Kraemera jest ona zbyt wielfca.

1
)

Linia grzbieti1 jest dosyc rowna. Krzyz pulozony j«;*t w Fze "



Skora. nadzwyczaj elastyczna, jest grubosci sredniej; cienka,

nozna jej nazwac; tylko u kilku s/.tuk /.ainvazylein cinika skore.

Podgardle jest naogol malo rozwiniete.

Wymiona sa, naogot piekne. choc nie brak na nieh grubycb,

lacbetnycb wtosow.
Z y \ y m 1 e c /.in/ pi'/.cw.iznie dobrze rozwiniete.

W a g a z y w a krow wynosi przecietnie 450 kg.

Naogol obora ta robi bardzo dobre wrazenie i w kolach ho-

:6w zjednata sobie pewne uznanie.

MlecznosC. Podlug wyk;i//>w mii'jscnwych. wvdajnosc mleka
- kramwvch w Stenlvni hvta w Vzasu- „d r." !S96dol898

6w dalo mlek a 54028 (przeci§tni

60754 (

78720 ( B

tyeh wynika. ze przeciefaiie kra

laje 21(ll litruw mleka rocznie. i

450 k u .. wypada zatem na 1 I

koto 4-94 kg. mleka. >)



bardziej treseiwa. z.asobniejsza w bialko. mozna mlecznosc t§ je-

szcze barclziej podniesc.

Tlustosc mleka. Wykonalem kilkanaseie oznaczen tluszczu

w mleku krow sterdyriskich. ale- niestety -- nie tnajae na miejscu

przyrz^du Gerbcra. musialem poprzcstuc na laktobutyrometrze.

ktory daje. jak wiadomo. ivzultat\ miiirj dokfadne.
" Przecietna ilc.sc tluszczu iz kilkuiiastu pvob'l wynosila:

w mleku krow krajmwch sterdviiskich 3'32%
w mleku krmv holendcrskich w' Strrdyni 3-17%

Zawartosc tedy tluszczu jest w przeci^ciu imiicjsza. niz u czerwo-

nc;fo bydla polskiego. u ktorego zwykle wynosi 4—4"5°/ .

Woly robocze. Woly wprawdzie rosna, i rozwijaja. sie. po-

woli i dlugo, nie osia.gaja.c znacznego wzrostu. ale sa, wytrzymaler

muene i do pracy zdatne.

krbw. Jalowki sa dopuszczane do bu-

haja po skcuWeniu 2 lat. Pierwsze cielenie sie. przypada zatem

zwykle. gdy krowa ma skonczonych lat 3.

Dojrzalosc. Krowy s§ zupelnie rozwiniete po skonczonych
4 latach.

Waga cielat nowonarodzonych wynosi okolo 2"> do 32 kg.

Wychbw cielat prowadzi sie, w nastepujacy sposob: Przez

puyidi 2 tygodiiiach cicleta sa pujone mlekieni. w ilosci naimniej

2 garncy (= 8 litrow); kazile. ciele dostaje mlcko swojcj matki;

szezone. \' a fi owsa. do 1 ft makuchu (utluczonego i zmieszanf

Zywienie krow. Przez 4%iiesia_ce letnie krowy chodza.

dobrem pastwisku. przewaznie po koniczynie. Przez pozostate 8 m
siecy stoja. na stajni. gdzie dzienna racya paszy na sztuke. wync

wvwaru .... KJ5 ii<=i2-D kg.)

slomy i sieczki 21 #(= 8"5 kg.)

siana 6 U(= 2-4 kg.)

makuchu .... 1*5 #(= 0*6 kg.)

Krakow 1899 r.



Waelaw Zakrzewski

Czarne i czerwone bydlo krajowe

w Sterdyni.

Badania nad krajowem bydlem w Sterdyni podjajem w roku
1902 w celu sprawdzenia i uzupelnienia materyalu, zebranego je-

szcze w r. 1899przez p. Augusta Dehnela. Uzupelnicnie mate-
ryalu, zebranego przez p. Dehnela. bylo pozadanem z dvvu po-
wodow:

1) p. Dehnel z posrod 32 krow. ktorych mlecznosc za rok
1897/8 podaje. zmierzyl tylko 15. Mozna wiec bylo przypuszczac,
ze przecietae wymiary, podane przez p. Dehnela, nie daj^ obrazu
istotnej przeci^tnej z calej obory stcnlvtiskiej. a tylko z pewnej
jej cz^sci, bye moze ze sztuk najpiekniejszych, a nie z najbardziej

typowych; 2) w czasie, gdy p. Dehnel bydlo sterdyriskie mierzyl,

nie bylo ono jeszcze scisle rozdzielone pod wzgledem masci.

Jeszcze w roku 1898, w wykazie mlecznosci z gospodarstwa
w Sterdyni podano cyfry dla krow czarnych i czerwonych razem.
Dopiero w pazdzierniku 1899 r. przeprowadzono krowy czervvone

do osobnego folwarku (Seroczyna) i dopiero od tego czasu zapro-

wadzono scisly rozdzial bydla pod wzgledem masci. I z tego wiec
powodu pozadanem bylo pmvtorne zk-idanie obory sterdyriskiej ze spe-

cyalnem uwzgle/lnieiaiem masci. aby sie. przekonae, czy zachodzi
istotna roznica pod wzgledem budowy i ewentualnie stopnia wy-
rownania miydzv wenvonem i i-zaninn bvdlem oborv sterdvii-

•kioj.

Masc.

W dobrach sterdyriskich istnieja. obecnie dwie obory krajo-
wego bydla: bydlo maici czarnej w Paulinowie i masci czerwonej
"w Seroczynie. Obora bydla czarnego jest liczniejsza i na oko wy-
daje sie. bardziej wyrownana,. Bydlo czerwone zaczeto hodowac jako
osobny zawod dopiero kilka lat temu.



Bydlo czarne.

Ubarwienie tego bydla nio jest czysto czarne. Patrza,c pod

swiatlo. u wszystkicb prawie sztuk mozna zauwazyc pewien od-

cieri rdzawy; u niektorych wyst^puje nawet na pewnycb partyach

zupetnie wyraznie rdzawe ubarwienie. To rdzawe ubarwienie wy
stejmje u tych sztuk najcz§sciej w kroku, na wewnefrznej stronie

tylnych nog. czosciowo takze i przednich, czasami, lecz juz rzadziej

i w mniejszym stopniu, na podgardlu i na udach, dalej na

brzucbu, czgsciowo na wymieniu i na tarezy mlecznej. Niejedno-

krotnie i na policzkach mozna zauwazyc ten odcieri rdzawy. U kilku

sztuk czub na glowie obfituje w rdzawe wlosy. Pr§ga grzbietowa,

rowniez rdzawa, z czarnym, wqziutkim paskiem posrodku, dosyc

<*/troka w \ tQpuje u trzech krow (z posrod 27 krow odmiany

czarnej). w szczegolnosci bardzo wyraznie u jednej (Nr. 8). Prawie

u wszystkich sztuk wyst^puja, mniejsze lub wieksze plamy biale

na brzucbu i eze,sciowo na wymieniu, wogole od spodu. Plamy

te zwvkle sq niezbyt wielkie. nickiedv jednak przeebodza. nawet

w szeroki bialy pas, biegn^cy srodkiem brzucha (Nr. 10). U paru

sztuk mozna zauwazyc mate biale gwiazdki na czole. Nadto po-

spolicie wystepuja. biale wlosy w ogonie w postaci mniejszego lub

ktorveli sztuk zdarzaja sie. wsn'xl wlo.s.'.w czarnvcli porozrzucane

wlosy biale. nie na/byt' jednak -esto; szrz.-olniej' wyraznie wyste-

tam. idzie wvsh'puja l^^-'rdzaw.V'.na'ia ,mr "v'barwe. w calym

,0^,1



roa (3 sztuki)

wpadaja,ca w wisniowata,

z grzbietem jaiaiejttyin

Zadna jednak z powy/.rj poilainch kategnryi max-i nie \vy-

§puje na caiem ciele; stanowi ona zwykle tylko zasadniezy tun.

•zytem jednak na roznyeh rzyseiaoh ciala mozna zauwazye dosyo
,izo cit'imiiejszvch lub jasniejszych odcimi. Ciemniyjsze odmiuny
larzaja. sig przedewszystkiem na glowic. zwlas/.c/.a jki czole, wo-
Sle na przodzie glowy, okolu oczu (ez^sto to ciemniejsze zabarvvie-

te wyst§puje tutaj dosy6 wyraznie w postaei t. zw. ..okularuw"

ekoii pyska, ponad jasna. obwodka,, okalajacq, bezposrednio, slu-

iwic^ 1

). dale] po bokach cz§sci twarzowej. a nadto na brzegach
5zu. Oprocz tego, ciemniejszy odcieii es@gtofryst§pnje bardzu wyra-
lie od przodu na nogach. zwlasze/.a |»rz<>dnich (przechodzac niekiedy

iiach bukuw. czasami nabrzuchu. a nie rzadko na dolnej c/.esci ogona.

u ezerwunego bydla znajduje siy zwvklc \v kisci n^mowcj dosvc
)oro wlosow jasnyeli a nawct lualych. \\>rod wl«>s<>\v eicnmieiszych.

byt cz§st

porosniete bialym wtosem. I u sztuk czerwonycb cza

biala gwiazdka na czole. Sluzawica jest w wiql

cienina; tylko u czterecb sztuk znalazlem sluzawi

Jak to juz zaznaczylem, pre.ga grzbietowa i jasnicjsj

ja,ca sluzawice, (t. zw. sarni pysk, z niemieckiego lit

u krow czcrwi hi veil <li>s\< : czgsto. a mianowioie
przebiegajacn przez calv grzbict. lub wystrpuj.-y

grzbictowyj zauvvazvlem'u 7 sztuk: rmvniez u 7 z



jakic widzialem, 3 sa, na catena prawie ciele wyras

rude. Mascia. swoja, roznia, sie. one zarowno od bydla i

kotez czerwonego, wi§cej jednakze zblizaja.c sie. do czarnego. Na
grzbiecie posrod barwy ciemno-rudej wyst^puje u wszystkich trzeck

sztuk jasno-ruda pr^ga. Wszystkie trzy maja, jasniejsza. obwodke.

dookola ciemnej sluzawicy. Z posrod 10 sztuk czarnych wyrozniata

si^ wybitnie jedna. Miala ona wyrazna, pr^ge. grzbietowa,, obwodke.

jasno-dzikicj barwy okalaja^ca, sluzawic§, uszy od wewnatrz rdzawe,

nogi tylne nad samemi racicami bialr. nadto spora, biata, plam$ na

brzuchu 1
). Biata plama na brzuchu wyst§puje jeszcze u trzeeh innyeh

sztuk czarnych. Naogot u jatowizny czarnej rdzawy odcien wy-

stejmje daleko stabiej. anizeli u krdw czarnych. Wsrod czarnej

jatowizny byly 3 sztuki zupelne pozbawione odmian i pod tym
wzgledem rozne od vrozyatkich sztuk doroslych. Jatowizne czerwona,

cechuje wyraznie ciemniejszy ton masci w porownaniu z krowami.

2 pomi§dzy 8 sztuk czerwonych u 5 przewazat w ubarwieniu

bardzo wyrazny ton wisniowy, 3 zas" sztuki byly jasniejsze. U
wszystkich wewnetrzne cz^sci nog bvlv jasniejszi' i wymiona wogole

jasne. U 7 sztuk kita ogonowa calkiem jasna. JasSniejsza obwodka
dookola sluzawicy wyst^powata u 6 sztuk; wszystkie one mialy

£luzawice. ciemnq,. Sluzawicy jasna, zauwazylem u jednej tylko

sztuki. Na ogot pod wzgledem masci wridocanem jest u czerwonej

jatowizny znacznie wieksze wyrownanie. anizeli u krow odmiany

Podczas bytno^ci mojej w Sterdyni w siorpniu 1902 r. zmie-

rzytem wszystkie zupetnie wyroste krowy. jakie podowczas sie znaj-

dowaty na folwarkach w Paulinowie i Seroczynie, a mianowicie

21 krow czarnych (Paulinow) i 13 czerwonych (Seroczyn) 3
). W ua-

st§pujacyeh dwu tablicach podaj§ przecietae wyraiary zmierzonych

przezemnie tak czarnych. jak i czerwonych krow, maxima i minima

tych wymiarow, oraz stosunki zachodzace miedzy przeci§tnemi tych

wymiarow.
Wymiarow kazdej z osobna krowy i stosunkow miedzy tymi

wymiarami dla kazdej z tych krow w niniejszej pracy nie podaj§.

Odpowicdnio tablice stosownie do zyczenia Prof. Dr. W. K 1 e c k i o g o

ka ta, jak slyszaiem, ma bye usunieta z chowu.

tylko jednej sztuki czerwonej bard



przygotowalem i zlozylem w Zarza/lzie Sekcyi rolniczej Kum.
Fizyogr. Akademii Umieje^nosci.

Wnioski, jakie z pomiarow zestawionych w tablicach na

str. 32—35 wysnuc mozna. \v wielu wypadkach sa, zgodne. ezesto iden-

tyczne, z wnioskami p. De line la. Jednakze w szczegolach dokladne

porownanie pomiarow raoich z pomiarami p. Dehnela wykazuje
pewne roznice, dla niektorych pomiarow nawet bardzo znaczne,

i dlatego zniewolony jestem szczegolowo porownac liczby, zawarte

w muich tablicach (Tabk I i II). z liczbami. uzyskanemi przez p.

Dehnela. Porownanie to pozwoli mi uwydatnic. p >d jakiini wzgh;-

dami i o ile uzyskane przezemnie rezultaty $% zgodne z wynikami
p. Dehnela lub o ile od nich sie. roznia..

Co do wielkos'i kr6w BterdyAskich, r. j. wzrostu i dlugosci
T

)wia, z moich liczb wypada ten sam wniosek, ktory w pracy

p. Dehnel. t. j.. ze krowy te sa, wielkosci sredniej.swojej podaje
Jednakze wedlug moich poi

pomiarow p. Dehnela. Prrzecietna wysokosc w klybie jest wedlug
moich pomiarow u czarnych krow zaledwie o 3 cm., a u czerwoiiych

ogulu bydla; r'dui^ i dinger tulowia |' >zi.,mo'mierzona) rozni si§

6trzvmanVJuv.cv.emnt' liezhv. \>kv^h)'X "r -unek'' vvVk '

sci

w klebie 'do dlagofci tulowia S3 : «> dlii-nsei tulowia dla bvdla
czarnego. a 844 », dla QWTWOnego) roznia si, nhv.nacznie od liezbv

p. D eh n el a (84-1 %), sa. zatem rowniez wyzsze od przecietaej uzvska-
nej przez Wernera ,82'O u

„). Mozna wi§czg<nej przez Wern e r a ,
S2 "

n
. Mozna wiqc zgodnie z p. Uelinelem

powiedziec. ze bydlo sterdyiiskie w stosunku do dlugosci tulowia
jest wysokie.

Z otrzynianych przezemnie liczb, okreslajacych dlugose
-

nog
odlokcia rowniez wypada podobny wniosek, jak z liczb p. Dehnela,
t- j- nogi uwazadbv nalezalo jako dlugie. Jezeli jednak. oceniajac
dlugose" nog, poslugiwaC" sie, b^dziemy no we mi normami Wer-
nera 1

), ktore sie, roznia. od dawnych tern, ze odpowiednie wy-
miary sa, obliczone w °

/0
wvsoko.sci w klebie, a nie w °„ dlu-

gosci tulowia, a nadto ze w porownaniu z dawnerai sa. cia^niejsze,

to dlugose nog od lokcia, zarowno wedlug liczb p. Dehnela jak
i moich, uznad nalezy za mniejsza.; wedlug liczb p. Dehnela
uzn.-irby nalezalo nogi (na podstawie nowych norm) jako zaledwie
srednio dlugie. wedlug zas moich nawet jako krotkie.

Wysokosc" nog od punktu Bielera. zarowno wedlug pomia-
row p. Dehnela, jak rowniez moich, nie jest znaczna; uzyskane
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przezemnie odpowiednie liczby sa. nieco mniejsze od liczb p. D e li-

ne la; zauwaz§ nadto, ze z moich liczb wynika talc samo, jak z liczb

p. Dehnela, iz roznica miedzy wysokoscia. wyrostka t'okciowego

a wysokoscia. punktu Bielera jest znaczna (przeszlo 9 cm), czyli

ze punkt Bielera w stosunku do wyrostka lokciowego lezy nizko.

Glebokosc tulowia (a wzglednie piersi), mierzona bezposrednio,

jest wedlug moich pomiarow dla czarnego bydla o 3'1 cm, a dla

czerwonego o 2-3 cm wieksza od obliczonej przez odjecie nog od

punktu Bielera od wysokosci w klebie (w pomiarach
r

nela roznica ta wynosila 52 cm). W
lowia, w powyzszy sposob obliczonej.

lera jest nieco mniejsza od podanej przez p. Dehnela, a miano-

wicie: podlug moich pomiarow wynosi ona u czarnego bydla 9O8°/
,

a u czerwonego 90-9°/
, zas podlug pomiarow p. Dehnela 93-6%.

Stosuja,c normy Kraemera, mozna jednak mimo tej roznicy po-

wiedziec, ze pod tym wzgl§dem bydlo sterdyriskie ma budow§,

wlasciwa. bydlu o uzytku wielostronnym — wniosek, ktory z od-

powiednich liczb swoich wycia.gnai takze p. Dehnel.
Natomiast dlugosc" nog od lokcia (przy zastosowaniu norm

Werner a) i stosunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia

(przy zastosowaniu norm Kraemera) odpowiadaja, typowi bydla

mlecznego. Takze i ten wniosek wynika zarowno z pomiarow p.

Dehnela, jakotez i z moich.

Wieksze roznice pomiedzy lirzbami. podanemi w pracy p. Deh-
nela a mojemi. zachodza. CO do wvmiarmv piersi.

Wprawdzie glebokosc piersi i jej obwod okazuja. sie. dosy6

znaczne, zarowno wedtug pomiarow p. Dehnela, jak rowniez we-

dlug moich 1
); ale szerokosd piersi czy to w barkach, czy tez

za lopatkami, jest wedlug moich pomiarow wyraznie
mniejsza, niz podaje p. Dehnel. Zaznacze. przytem, ze jezeli si§

zastosuje no we normy Wernera. to glebokosc piersi wypadnie

na granicy miedzy srednia. a wielka., a obwod jej trzeba bedzie

nawet uznad juz za maly, nowe bowiem normy Wernera sa. co

do obwodu piersi znacznie wyzsze od dawniejszych. Szerokosc" piersi

w barkach przy zastosowaniu dawniejszych norm Wernera jest

wedlug moich pomiarow srednia,, nieinai juz mat,}, a przy zastoso-

waniu nowych norm Wernera okazuje sie. nawet mala., podczas

gdy wedlug liczb p. Dehnela wypadalaby ona w pierwszym
przvpadku wprawdzie takze jako srednia, ale juz na granicy wiel-

kiej, w drugim jako srednia. Szerokosc piersi za lopatkami, ktora

wedlug liczb p. Dehnela odpowiada przecietaej, wymaganej przez

iiar<5w obydwa te wymiary sa nieco i



•M

Kraemera od prawidlowo zbudowanego bydla poprawnego,
dlug moich pomiarow jest od tej przecietaej znacznie nizsza, cho-

barkach wedlug moich pomiarow wskazuje na typ mleczny
wymaganiom Kraemera czyni zadosd. Szerokosc

piersi w barkach wedlug moich pomiarow

badanego bydla, gdy p. Dehnel pod
dza na podstawie Dorm Wernera pewnq tendency? w kierunku
budowy, wlasciwej typom opasowym.

Wieksza. jeszcze roznice. w porownaniu z pomiarami p. Deh-
nela wykazuja, moje pomiary szerokosci miednicy.

Szerokosc miednicy w biodrach na podstawie moich pomia:

przy zastosowaniu dawniejszych norm Wernera wypada jako
rednia; jezeli zas zastosowac nowe normy Wernera, to szerokosc

miednicy w biodrach nalezy uwazac: u bydla czarnego jako mala^ 1

blizka. granicy pomi^dzy malq, a srednia,, a u czerwonego jako mala..

Kraemer za/Ja, aby u poprawnego bydla wymiar ten wynosil
trzecia. cz^sc dlugosci tulowia, tyle tez wynosi on wedlug moich
liczb. Natomiast wedlug pracy p. Dehnel a nalezaloby szerokosc
w biodrach uznac za wielka, (zarowno na podstawie dawnych, jak
i nowych norm Wernera, a takze na podstawie norm Krae-
mera). Najwi§ks/.;i jninak lw.nica miedzy pomiarami p. Dehnela
a moimi zachodzi co do szerokosci miednicy, z tylu mierzonej (od-

leglosc wyrostkow siedzeniowych). Wedlug p. Dehnela, szerokosc"

ta wynosi 230°/ dlugosci tulowia, albo 27-4% wysokosci w kl§-

bie, podczas gdy z moich pomiarow wypada dla bydla czarnego
18-7<>

/0 dlugosci tulowia albo 23-3% wysokosci w klebie, dla czer-

wonego za^ w pierwszym przypadku 181%, w drugim 21-4%.
Kraemer wymaga, aby u poprawnego bydla odleglosc wyrostkow
siedzeniowych wynosila minimalnie 20°/„ dlugosci tulowia. Wymiar
ten zatem wedlug moich pomiarow bylby nadzwyczaj maly. gdy
tymczasem wedlug p. Dehnela wymaganiom Kraemera w zu-

pelnosci odpowiada. Jezeli sie. jednak uwzgledni te. okolicznosc, ze
Kraemer opieral swe spostrzezenia na poprawnem bydle szwaj-

carskiem, u ktorego juz ze wzgledu na znaczne umi^snienie zadu
wymiar ten musi bye znacznie wiekszy, anizeli u niezawodnie
mniej poprawnego naszpgo bydla (u ktorego przytem jest on daleko

lepszym obrazem wlasciwej szerokosci miednicy), to nie bedzie mo-
zna uwazac podanego przezemnie wymiaru za tak bardzo maly.

Twierdzenie to opieram na wniosku prof. Adametza codo sze-

rokosci miednicy u czerwonego bydla polskiego '), a nadto jest ono
zgodne z normami, jakie w now'em wydaniu swego dziela podaje

Werner. Wedlug tych norm szerokosc miednicy z tylu mier/.ona.

Studien tiber das polnische liothrieh. Wit



nalezy uwazac za srednia., jezeli wynosi 184 — 21-6%, za wielk**,

jezeli wynosi 21'7—25'Q°/o wysokosci w klelne. Zatem wymiar ten

wedlug powyzej podanych moich liczb i uwzgl^dniajajC nowe nor-
my Wernera, uznacby nalezalo u czerwonego bydta jako sredni,

a nawet juz blizki gornej granicy tej sredniej, a u czarnego jako ju£
wyraznie wielki, gdy na podstawie liczb p. Dehnela wypadaloby
go uwazac

-

jako bardzo wielki.

Qmowiwszy powyzej wazniejsze wymiary, ktore rzucajq, pe-

wne swiatlo na wlasnosei uzvtkuwc bvdhi >irrdvnskiego, przejde.

do rozpatrzenia wymiarow, ktore wprawdzie w bezposrednim zwiazku
z wlasno^ciami uzytkowemi nie pozostaja., ale la.cznie z poprzednio
omdwionymi daja. pelniejszy obraz ksztaltow tego bvdla.

Glowa (wedlug liczb przezemnie otrzymanych 34-3°/ dlugosci
tulowia tak dla czarnego, jak i czerwonego bydla, a 40-8% wysokosci
w klebie dla czarnego, 40 ,

7°/ zas dla czerwonego) jest podlug da-
wnych norm Wernera bardzo dluga. nar..miast po'dlug norm, po-

danych w nowem wydaniu jego dziela, tylko dluga l
). Pordwnywar

ja_c liczb y, otrzymane przez p. Dehnela (33-3% dlugosci tulowia
i 396°/ wysokosci w klebie), z normami Wernera dawniejszemi
i nowszemi nalezal by uwazac' glowe. w pierwszym przypadku za

diug^, (nie zas bardzo dluga.), a w drugim tylko za s>ednio dluga:,

chociaz juz blizka. gornej granicy tej normy.
Przechodza,c do ksztaltu glowy, zaznacz§, ze i tutaj zachodza.

pewne, choc niezbyt wielkie roznire ponii^dzv lie/.liami otrzymanemi
przez p. Dehnela a mojemi. Wprawdzie dlugusc czola jest i we-
dlug moich pomiarow (43-5% dlugosci calej glowy u krdw czar-

nych. a 44-3% u czerwonych) bardzo mala,' jednakze nie tak ude-
rzaja_co mala, jak to wypada z liczby p. Dehnela (41% dlugosci
glowy). Wedlug tej liczby p. Dehnela, czolo jest nadzwyczaj
krotkie nietylko absolutnie, ale nawet w stosunku do dlugosci glowy,
ktora wedlug pomiarow p. Dehnela jest krotsza niz wedlug moich.
Co do najwiekszej szerokosci czola, to jest ona przy zastosowaniu
norm Wernera, zarowno wedlug pomiarow p. Dehnela, jak
i moich jeszcze bardzo mala, ale tylko w odniesieniudoca-
lej glowy, a nie do dlugosci samego czola, gdyz u bydla
czarnego jest ten wymiar (43-9°/ dlugosci glowy) nawet wiekszy,
ani^eli dlugosc czola. Wieksze roznice zauwazyC" mozna mi§dzy po-

miarami p. Dehnela i moimi w najmniejszej szerokosci (weiyznie)
czola. Wedlug p. Dehnela wymiar ten (37O/ dlugosci glowy)
jest sredni, a scislej powiedziawszy. st<«i na granicy miedzy srednim

*) W dawniejszem wydaniu Werner przyjmnje ten wymiar -/.a dtugi przy

32—34% dlugosci tulowia, a powyzej tej normy juz jako bardzo dfn-i. podc*U
gdy w nowem wydaniu podaje, ze przy 390 -400% wysokosci w kJebie nalezy
uwazac gtowe za srednio dluga, a najdiuzsze dochodaa do 42%.



a raaJym, podczas gdy wedlug raoich liczb szerokosc ta u czarnych
krow jest juz widocznie mala (341°/ ), a u czerwonvch nawet bar-

dzo mala (33-4%). Werner uwaza ja. za mala, przy 34-37<>/
,

a ponizej 34°/o za bardzo mala..

Dlngoso rogow jest wedlug moich pomiarow u czamego bydla
deksza, anizeli to wypada z liczb p. D elm el a. Jednakze

rdznica jest tak nieznaczna, ze nie zmienia podanego przez p. Deh-
nela okreslenia rogow jako „dlugosei sredniej". Wprawdzie u ezer-

wonych krow rogi sa. nieco krotsze, niz u czarnych. ale musze. za-

znaczyc, ze wszystkie czerwone krowy mialy same korice rogow
uciete i to mniej" wi§cej o tyle wlasnie," ile wynosi roznica ich dlu-

gosci w porownaniu z bydlem czarnem.
Pozostaje mi jeszeze rozpatrzyc wymiary dolnych czeici nog.

Wysokosc kosci grochowej jest wedlog moich pomiarow nieco wie-
ksza, niz podaje p. Deknel, i bardziej zbliza sic do przecietnej,

jaka. dla tego wymiaru podaje Werner w dawniejszych swych
normach (jest od niej troche wi^ksza). Przvjmujqc nowe normy
Wernera. wymiar ten jest wedlug moich liczb maly (27'4o/ wy-
sokosci w klebie dla czarnego. a 2 r7 u dla czerwonego bydla). ale

juz blizki granicy ze srednim. -dv podtug p. Dehnela jest on wy-
bitnie maly (2iY2

, >; Werner uznaje wymiar ton jako maly przy
26 -i— 27"9°, wysokosci w kiebie. Natonuast jezeli sig wezmie ten
wymiar w stosunku do wysokosci punktu Bielera. okaze sie. on
przy znstosowaniu norm Kraemera zbyt wielki, w wiekszej jesz-

cze inierze wedlug pomiarow moich, niz wedlug pomiarow p. Deh-
nela. Jest to jednak zrozumialem. jezeli zwazymy. ze punkt Bie-
lera jest u bydla sterdynskiego nizko polozony. jak o tern po-
przednio byla rnowa.

Podczas gdy wysokosc kosci grochowej jest wieksza wedlug
moich pomiarow, niz wedlug pomiarow p. Dehnela. to tymczasem
wysokosc stawu skoko weg<> przegubu jest wedlug moich pomiarow
mniejsza. Gdy podlug liczb p. Dehnela wysokosc ta przy zasto-

sowaniu tak nowszych, jak i dawniejszych norm Wernera znaj-
duje sie. na granicy sredniej i wieUciej. 'to wedlug moich liczb przy

identyezna, z piv.ec'iytna. jaka \V e r n c r 'p ,daje dla ogdlii India).

przy zastosowaniu zas norm nowszych okazuje sic una juz wyra-

Linia grzbietu. U wiejkszosci szruk mozna zauwazyc pewna.
l?gowatosc, niebardzo jednak znaczna; krzvz jest przecietaie o 51
wzgl. 3-8 cm wyzszy od wvsokosci w klebie (rdznica ta wynosi we-



dlug p. Dehnela tylko 29 cm); u stosunkowo znacznej liczby

uk wyst^puje pewne przebudowanie, dochodzace nawet (u krowy
,rnej Nr. 6) 8czarnej Nr. 6) 8 cm roznicy iedzy wysokoscia. w klebie i w krzyzu.

tego znacznie jedna z krow czerwonych (Nr. 30),

i ktorej wysokosc w krzyzu jest nawet o 2 cm mniejsza, i

vysoko£6 w klebie.

Z pomiarow p. Dehnela wynika, ze bydlo sterdyriskie ma
sklad wlasciwy typowi mlecznemu (ustosunkowanie cz§sci tulowia

gosc glowy i nog, dlugosc szyi), z tern jednakze zastrzezeniem,

::';

wiascrwy
przedniej, srodkowej i tylnej, stosunek dlugosSci do wysokosci,

)sc glowy i nog, dlugosc szyi), z tern jedna
1

'

ymiary piersi wskazuja. na pewne usposobie

Moje pomiary potwierdzaja, glowny wniosek p. Dehnela,
nie potwierdzaja. jednak powyzszego zastrzezenia. Wedlug uzyska-

przezemnie liczb, skladem swoim bydlo sterdyriskie pod k a-

l wzgl§dem odpowiada typowi mlecznemu 1
). Jezeli p. Deh-

nalazl wymiary piersi tak znaczne, ze juz znajduja, sie. one

pomiedzy normami. oznaczonemi dla typow mlecznego i opasowego,

to tlomacze. to sobie tem, ze p. Dehnel, mierzac tylko cz§s6
krow, jakie sie w Sterdyni znajdowaly, wybral, bye moze, sztuki

najbardziej poprawne, szerokiej budowy i wskutek tego uzyskal

przeci^tna.. ktora nie pod kazdym wzgledem odpowiada istotnej prze-

cietaej z calej obory — przypuszczenie, ktore na wst^pie mojej

pracy wyrazilem i ktore do jej podjecia bylo powodem.
Rozniee av skladzie bydla czarnego i czerwonego pod wzgl§-

dem budowy sq, bardzo male, jak to widac z zala,czonych tablic

i co zreszta. wvnika /. liczb. jakie przytaczalem przy porownywaniu
moich pomiarow z pomiarami p. Dehnela (n. p. w wysokosci

i glebokosci tulowia, szerokosci miednicy i t. d.).

Rozpatrzywszy ksztalty bydla sterdyriskiego na podstawie po-

miarow. przejde; do niektorych szczegolow morfologicznych, ktore

daje bezposrednia obserwacya.
Kla_b jest na ogol niezbyt wydatny, wcale dlugi, natomiast

Lopatka jest dosyc stroma, niezbyt silnie umi^sniona.

Rogi u wszystkich krow czarnych sa. u nasady jasne (jasno-

zolte lub nieco wyzej biale), a w dalszyiii przcbiegu przechodza,

w czarne. U wiekszr.sci sztuk ta czarna barwa juz wyst^puje mniej

wiecej na trzeciej czrsci dlu^osci (liczac od korica). czasem je-

dnak i polowa dlugosci jest czarna. a zdarzaja, sie. rogi prawie eal-

kiem czarne (n. p. u krowy Nr. 20). U czerwonych krow natomiast

>sci w klebie. Powyi-
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rogi sq, naogol jasniejsze. Wprawdzie i tu wszystkie sztuki maja.

Pod wzgledem ksztaltu rogow, bydlo sterdyriskie wykazuje
znaczne wyrownanie. Prawie powszechnie rogi skierowane sa. od
nasady w bok, nast^pnie zginaja. sie. ku przodowi i z lekka ku gorze,

dalej silniej ku przodowi i troche. wi§cej ku gorze; cz§sto jeszcze
korice zakrzywiaja. si§ nieco ku wewna_trz, a czasami takze troche wtyl.

Sk or a jest naogol dosyc trudno przesuwalna i niezbyt miekka l
).

przytem dosyc gruba. Na szyi jest ona znacznie cierisza i dosyc
czesto wystepujq tarn zmarszczki, jednak niezbyt obficie. Pamietac
wszakze nalezy, ze bydlo to duzo czasu sp^dza na pastwisku, ze

zatem skora bardzo cienka, by6 nie moze.
Inne oznaki mlecznosci (wymi§, zyly i dolki mleczne)

sa. u wiekszosci sztuk wcale dobre, z wyjatkiem nie bardzo sze-

rokich przestrzeni mi^dzyzebrowych. Wymie. jest na ogol dosyc
dobrze rozwiniete. a zdarzaja, sie. sztuki nawet o bardzo pieknem
wymieniu; przytem jednak jest ono czesto porosniete dlugim. a nie-
raz i dosyc grubym wlosem. Strzyki dodatkowe zauwazylem u 8 sztuk
z posrod 40 badanych; u pieciu z nich bylo po jednym. u trzeeh
po dwa strzyki nadliczbowe; jednak u zadnej z krow strzyki te

nie byly silnie rozwiniete. Zyly mleczne wystepuja. u wi§kszosci
sztuk dosyc wydatnie. Dolki mleczne przy ujsciu zyl do jamy brzu-
sznej — srednie, a t. zw. „gorny dolek mleczny" bardzo malo wy-
datny. Zebra niezbyt szerokie i nie bardzo jedno od drugiego od-
dalone: u wiekszosci sztuk miedzy zebra dwa palce sie mieszeza.,
czesto nawet z pewna, trudnoscia.; u kilku mozna bylo wlozyc trzy
palce pomiedzy zebra.

Mlecznosc. Miejscowe w}4cazy stwierdzaja. stosunkowo zna-
cznq mlecznosc u krow stcn! vnskich. Wykazy te byly sporzadzane
w nastejuijae-y sposob. Trzy razy na miosiac przeprowadza sie pro-
bne udoje. Otrzymana z tych probnych udojow przecietna wydaj-
nosc dzienna, pomnozona przez liczb§ dni wmiesi^cu, daje wydaj-
uor?e miesiQczna,, a przez zsumowanie wydatkow we wszystkich

'ydajnosd mleka (od 1 ]

., . ten sposob u/.Yskancj. du-
daje sie. jeszcze pewna, liczbe. litrow, ktora wedlug przvbliznncgo
oszacowania odpowiada ilosoi mleka. ktoiv zuzytem zostalo na od-

karmienie cielecia. Przytem: dla cielat, przeznaczonych na chow.
liczy sie ogoiem 480 I, dla eirlat zas, kturych sie do chowu nie za-

'e, liczy sie 8 I mleka na kazdy dzieri, przez ktory ciele

)opiero po doliczeniu tej ilosci otrzymuje sie caloroczna. wy-
dajno^c mleka kazdej krowy. Podczas pobytu mojego w Sterdyni

•A:. Dor

Tylko u kilku sztuk zauwazyler



przejrzalem naatepujq.ee wykazy mlecznosci (w brulionach): 1) wy-
kaz z roku 1898/99, t. j. z epoki, gdy jeszcze krowy ezarne i czej>

wone znajdowaly si§ razera w jednej oborze na folwarku Pauli-

now; 2) wykaz mlecznosci krow czarnych z roku 1899/900 i 3)

z roku 1901/2, a nadto 4) wykaz mlecznosci krow czerwonyeh
1901/902. Z wykazow tych sporzadzilem odpisy, na podsts

ktorych ulozone sa, poni/.t'j z-m.i.'s/.i >n< dane liczbowe o mleczno-

sci krow sterdynskich. Zaznacze. przytem. ze o ile z wykazu dla

krow czerwonych na folwarku Seroczyn widocznem byJo. jaka. liczb§

litrow dodano do pierwotnrj .• ,i. i- czimj sumy dla zrownowazenia
tego, co odeszlo na odkarmienie kazdego cielecia, to tymczasem
w wykazach z folwarku Paulinow podane byly tylko liczby, ozna-

czaja.ee caly wydatek mleka (wraz z iloscia. zuzyta. przez ciel§ta).

Nadto zaznacz§, ze ogolna roczna wydajnosc mleka, w tych wy-
kazach podana, nie zawsze sie. zgadzala zupelnie dokladnie z ob-

liezona. przez zsumowanie wydatku we wszystkicb miesiacach roku.

Wedlug tych wykazow, w roku 1898/99 mlecznosc przeei§-

tna 1

) (28 krow)" wynosila 2577 / (maximum 3816/ u krowy czarnej

Nr. 6, minimum 1176 I u krowy czarnej Nr. 42); w r. 1899/900
przecietaa mlecznosc krow czarnych (23 sztuki) wynosila 2285 /

(maximum 3712 / Nr. 24, minimum 735/). W roku i 901/902 mle-

cznosc krow czarnych powi^kszyla si^ bardzo znacznie i wynosita

dla 23 krow przeeietaie 2699 / (maximum 3788 / Nr. 51, minimum
2152/ Nr. 32). W tymze roku mlecznose krow czerwonych wyno-
sila przecietnie (12 kr6w) 2339 / (maximum 3150 I Nr. 47. minimum
1110/ Nr. 19). Wahania w wydajm.soi mleka sa wi§c duze; je-

dnakze, uwzgledniajac niezbyt wielka. wag§ zywa. krow sterdyn-

skich, nalezy uwazac ich mlecznosc" na podstawie wykazow naogol

jako bardzo znaczna,.

;ietnej nie uwzglednil



Zygmunt Lueyan lhnatowiez

Bydlo krajowe ziemi nurskiej.

WstQp. Do najbardziej znanych obor krajowego bydla w J£r6-

lestwie Polskiem niezawodnie nalezy obora sterdynska. W naszej

prasie rolniczej cz^sto spofcyka sie. o niej wzmianki i hodowla bydla
nadbuzanskiego w Srerdvin l.mlzi zain'teivsowanie naszych hodow-
cow. Jednakze dokladnych wiadomosci o tej oborze mielismy do
ostatnich czasow bardzo niewiele. a o materyale pierwotnym, z kt<5-

rego powstala, w literaturze rolniczej prawie zupelny byl brak
jakichkolwiek wiadomosci. Gdy dzieki pracom pp. Augusta
Dehnela i Waclawa Zakrze wskiego pozyskalis.ny
moznosci scisle dane o bydle nadbuzariskiem w Sterdyni, poparte
szczegolowymi pomiarami, poznanie prototypu tego bydla, t. j. wto-
sciariskiego wzgl. drobno-szlacheckiego bydla, ktorego uszlachetnio-
n$, poprawna, forma, jest bydlo sterdynskie. bylo szczegolnie poza,-

danem. Zwlaszcza musialo wysuna,c sie. na pierwszy plan pytanie,
gdzie jest wlasciwa tego bydla ojczyzna. jakiem jest jego rozsie-

dlenie, jak wielkim jest obszar, przez nie zamieszkiwany, czy sta-

nowi ono skonsolidowany typ pierwotny, czy czarna masc jest

jedna. z jego cech charakterystycznych, wiele zatem sztuk czarnego
bydla spotyka sie. w stosunku do bydla innej masci i jak wyglada
to bydlo czarne, pierwotnego typu?

Zach^cony przez Prof. W. Kleckiego i korzystajac z jego
wskazowek, postanowilem do cz§sciowego wyswietlenia tych pytari
i"? |>i-zvczyiiie. W fee] mysli w sierpniu roku 1902 udalem sie. do
Sterdyni i tarn obejrzawszy dokladnit

gdzie byly s

niiejscowej oborze krajowego bydla daly poczatek, i gdzie nabywano

obejrzawszy dokladnie poprawne bydlo krajoi

nf'urmaoyi. gdzie byly skupowane pierwsze sztuki. kt.

bydlo, ktorem pozniej obore. t§ zasilano. Zebranie tych wiadomosci
ufatwila mi uprzejmosc jednego a najstarszyeh oficyalistow, ktory
by! wykonawcn mvsli i pierwszych w tym wzgledzie zarzadzen
prezesa Q-6rskiego, wlasciciela Sterdyni. Na podstavvie tych infor-

macyi, udalem sie do zierai nurskiej. Wedr6wke. moja. zaczalem od
Czyzewa, stacyi kolei warszawsko - petersburskiej i ograniczylem

B do obszaru, lez^cego po stronie poludniowej tej linii kolejowej.

Najpierw zwroeilem sie. na poludnio- wschod, w kierunku Ciecha-
nowca, potem na poludnio -zachod w kierunku Nura, a w koricu

badalem bydlo w okolicy Szepietowa. Badania moje prowadzi-
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lem zatem w poludniowo-wschodniej czgsci powiatu ostrowskiego

i w poludniowej cz^sci powiatu mazowieckiego gubernii lomzynskiej,

obejmujq,c niemi granicza.cq, z Podlasiem cz§sc ziemi nurskiej, mie-

dzy prawym brzegiem Buga i prawym brzegiem jego prawego

,
Nurca, stanowia^cego obecnie granice. miedzy Krolestwem

i a gubernia. grodzierisk^, dawniej zas granice. mi§dzy Ma-

(ziemia. nurskaj i Podlasiem. Glowna. ez§sc moich badari
" -Glinki i Kamienczyk Wielki

epietow w pow. mazowieckim.

Podlug informacyi, udzielonych mi w Sterdyni, pierwotny

materyal, z ktorego miejscowa obora zostala utworzon^. pochodzil

z zasciankow, polozonych glownie w gminie Kamienczyk Wielki

powiatu ostrowskiego, a w szczegolnosci z szeregu zasciankow. no-

sza.cych wspolne nazwy: Zawisty i Tymianki. Glownie w tych

zasciankaeh robiono zakupy bydla do Sterdyni, co tez pozniej,

gdym do owycb zasciankow przybyl, potwierdzali ich mieszkaiicy 1
).

Tu wiec jest glowne centrum prototypu bydla sterdyriskiego.

Jako jedna z cech charakterystycznycb bydla nadbuzanskiego,

hodowanego w Sterdyni, uchodzi dosyc powszechnie czarna jego

masc. Nie jest to z'upelnie sluszne. Wsrod bydla, pochodza.cego

z ziemi nurskiej, a zakupionego do obory sterdynskiej w epoce,

kiedy ja. zakladano, byly obok sztuk czarnyeh, takze i inne,

a i obecnie prowadzi sie. w Sterdyni hodowle. nie tylko czarnego,

ale i czerwonego bydla, — jak sie. zdaje, tego samego zreszta. typu.

Jezeli moze bye mowa o „czarnem" bydie nadbuzanskiem, a nie

ma sie. przytem na mysli poprawnej, przez selekcye. pod wzgledem
maSci wyrownanej, czarnej obory sterdynskiej, lecz bydlo nadbu-

zanskie typu pierwotnego, — to nazwa „czarnego u bydla moze bye

do niego zastosowana. tylko w tern rozumieniu, ze czarna
masc w 3 r 6 d tego bydla dosyc" c z § s t o wyst§puje. To

stosunkowo czeste wystepowanie czarnej masci ma bye cech a. cha-

rakterystyczna. bydla nadbuzanskiego; ono pierwotnie" sklonilo pana

'lor ski ego do stworzenia obory czarnego bydla i ono tez ponie-

k$d moze sluzyc jako wskazowka przy badaniu rozsiedlenia pier-

wotnego typu bydla nadbuzanskiego.
Z tych wzglcdow uwuzalem za pozyteczne oznaczyc o ile

moznosci dokladnie ilosc czarnego bydla w stosunku do jego ogol-

nej ilosci w rozmaitych czysciach regionu, w ktorym studya moje

prowadzitem. Na sztuki czarne glownie zwracalem uwage; jako

domniemalnie najbardziej typowe, albo za typowe uchodza.ee, sztuki

czarne dokladniej badalem, a wykonane przezemnie pomiary robione

Sterdyni takze po ja:
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byly wylacznie na sztukach czarnych. Wreszcie, zbierajac wiado-
mosci o rozleglosci obszaru, zamieszkiwanego przez bydlo nadbu-
zaiiskie, i wogole o rozsiedlmiu tego India, jako wskazowke. pod
tym wzgledem bralem cz§stosc\ z jaka. wyst^puje czarna masc.

Zanim przejd§ do szczegolowego przedstawienia moich ozna-

czeii ilosci czarnego bydla nadbuzariskiego w stosunku do ogolnej

jego ilosci w rozmaitych okolicach ziemi nurskiej, chcialbym dla

oryentacyi podac najpierw zebrane przezemnie podczas mojej w§-
drowki wiadomo£ci o ojczyznie tego bydla i obszarze przez nie

zamieszkiwanym.

Obszar, zasiedlony czarnem bydfem, t. zw. nadbuzariskiem. Po-
niewaz studya moje ograniczaja. sie. do zbadania bydla w stosun-

kowo nieznacznej czgsci dwu powiat6w, nie jestem wiec w moznosci
podac granic calego obszaru, zamieszkalego przez t. zw. „czarne"

bydlo nadbuzanskie (t. j. bydlo, wsrod ktorego czarna masc ez§sto

si§ trafia). Te wiadomosci, ktore ponizej o rozsiedleniu tego bydla
podaj§, zgola nie wyt.-yzaja /..item mozliwosci, ze bydlo zupelnie

tego samego typu i masci i w innvcli ezrsciaeli Mazowsza lub

Podlasia sie. znajduje.

Jak juz wspomnialem wyzej, pierwotny materyal, z ktorego

obora sterdynska zostala utwurzona. pmdiodzil z zasciankow. polo-

zonych glownie \v gininic Kaniicnczyk Wielki pow. ostrowskiego.

Jednakze wedlug zdania. ktore cz§sto slyszatem od mieszkaricow
tych zasciankow. bydlo tego samego typu i w^rod ktorego masc
czarna rownie czgsto wysteinije, znajduje si§ takze w gminacb
Andrzejow i Jasienica w powiecie ostrowskim, polozonych na pol-

noco-zacbod od badanego przezemnie terenu; informowano mnie
takze, ze bydlo takie spotyka sie rowniez w polnocnej cz§sci powiatu

mazowieckiego w kierunku Tykocina, oraz na Podlasiu, po lewej

stronie Nurca. juz w gubernii gmdziu'iskiej. w okolicy Ciechanowca.
a moze nawet ad po IW-ki i Bielsk. Za tem, ze informacye te sa.

prawdziwe, przemawia poniekad fakt, ze w polnocno - wscbodniej

cz§sci powiatu mazowieckiego spotyka sie. dosyd duzo bydla czar-

nej masci.

Jadac juz po ukoriczeniu moicb studytfw w ziemi nurskiej

z Suraza, miasteczka polozonego nad Narwia^ w powiecie bialosto-

ckim, na same) granicv pwwiatn mazowieckiru-o. do hap. stacyi kolei

warszawsko-petersburskiej, w dwu wsiach (Dolki i Lapy - Debnica)
na 100 sztuk bydla, ktore obejrzalem, naliczylem 13 sztuk czarnycb.

Ale i w cze^ci Podlasia, po lewej stronie Buga polozonej,

w okolicy Sterdyni, Ceranowa (w powiecie sokolowskim gubernii

siedleckiej) spotyka si§ jakoby tego samego typr

jakkolwiek juz tvlko sporadyeznic. Tak pi-zynajmniej informowano



mnie w Sterdyni '). Natotniast jakoby nie spotyka sie. wcale jedno-

ma^cistego czarnego bydla typu nadbuzariskic.n'M ani nad Liwcem
(w powiecie w^growskim gubernii siedleckiej), ani tez w innych

czgsciaeh PodlaBia^ np. w okolicacb, polozonych w gornym biegu

Buga, po lewej jego stronie, w kierunku Drohiczyna. Tych jednakze

wiadomosci, udzielonyeh mi w Sterdyni, nie mialeni sposobno^ci

sprawdzic.

Jakkolwiek nalezy przypuszczac, ze obszar, zamieszkiwany
przez ezarne bydlo nadbuzanskie, jest dosyc" znaczny, jak to juz

widac z podanych powyzej wiadomosci, to jednak zdaje mi si$ ze

obecnie glownem centrum, gdzie bydlo tego typu przecho-

walo sie, \v najwiekszej ezystosci, jest gmina Kamiericzyk
\V i e 1 k i i grainy sa.siednie.

Przypuszczenie to opieram na tem, ze w miare, tego. jak si§

do Kamiericzyka zblizalem (od Czyzewa), ilo^c czarnego bydla
golnej ilosci bydla statecznie sie, zwiekszala; w miare.

tego zas, jak sie, od Kamiericzyka oddalalem (w kierunku Szepie-

towa), ilosc bydla czarnego statecznie sie, zmniejszala.

Utrzymanie sie, pierwotnego typu bydla czarnego w okolicy Ka-
mienczyka w calej jego ezystosci, bye moze, tlomaczy ta okolicznoSc,

ze okolica ta moAe najmniej iiylu wystawiona na wszelkie wplywy
zewnetrzne, wskutek odleglosci od centrow handlowycb, zlych ko-

munikacyi, braku wiekszycb majatkow, a wreszeie — last not least—
wskutek usposobienia miejscowej drobnej szlachty, bardzo przy-

wiazanej do dawnych tradyeyi i strnniaccj od wszelkich nowosci.

Duzo bydla czarnego spotykac mozna na jarraarkacb po mia-

steczkach i osadach ziemi nurskiej i Podlasia. Najwiecej moie
przyprowadzaja, go do Ciecbanowca; oprocz tego, centrami bandlu

tem bydlem sa.: Czyzew, Wysokie - Mazowieckie, Sokoly, Brarisk,

a nawet podobno Bielsk i Kleszczele.

Zanim przejde, do dokladniejszego opisu bydla, w cze^ci po-

wiatow ostrowskiego i mazowieckiego, pragnalbym podad niektore

szczegoly o tych powiatacb, zaczerpniete ze statystyki urzedowej,

ktore poniekad rzucaja, pewne Swiatlo na warunki, w jakich bydlo

Ogolna charakterystyka powiatu ostrowskiego i mazowie-
ckiego na podstawie wiadomosci statystycznych. Powiaty ostrow-

ski a zwlaszcza mazowirrki irulx-rini 1 n nski v ktorych prowa-
dzilem moje studya nad miejscowem bydlem, cechuje dominowanie
malej wlasnosci ziemskiej, a zwlaszcza drobnoszlacheckiej, i nieza-
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wodnie okolicznosd ta jest jednym I glownych pGWOdow. dlac/.ego

w tyeh stronach utrzymal sie. W czystosci typ bydla krajowego.

Jak dalece w tych powiatach przewaza mala wlasflogd. o tern

pouczaja. nastepiijare ex-fry. obliczone na podstawie materyalu. ze-

branego przez warszawski' Kmnitet statystyczny za r. 1894 1
). Z tej

urzedowej statystyki wynika. ze uaibernia Inmzyiiska wsrod 10
gubernii Krol. Polskiego zajmuje pierwsze miejsce pod wzgledem
obszaru, b^dacego w posiadaniu malyj wlasnosci. Obszar ten wynosi
w gub. lomzynskiej ()4*1 °/ calego obszaru gubernii (wyiiosza_cego

903421 dziesiecin 2
),

podczas gdy przeci§tnie W caleni Kmlesfwir
mala wlasnose zajnuije tylko f>1-6°/ ogolnej przestrzeni (a nie liczac

ziemi. naleza.cej do wlasicicieli osad, nawet tylko 49*/|). W powie-
cie ostrowskim mala wlasnose stosunkoWo jeszcze nie tak bardzo
dominuje, zajmuje ona bowiem stosunkowo mniej szv obszar (55"2°/

)

niz w calej gubernii lomzynskiej, ale w powiecie mftzowieekim ta

przewaga drobnej wlasnosci jest bardzo wielka. Gdy bowiem w ca-

lem Krolestwie wlasnose mala zajmuje tylko mniej wiecej polowe.

przestrzeni. to tymczasem w powiecie mazowieckim zajmuje ona
az f (75%) calego obszaru.

W gu))ernii lomzynskiej mala wlasnose sklada sie. nie tyle

z wlasnosci wlosciariskiej, ile raczej z wlasnosci drobnoszlacheckiej.
ktora w tej gubernii szezegolnie silnie jest reprezentowana., gdy
tymczasem we wladaniu dworow i wloscian znajduje si? daleko
mniej ziemi, niz wogole w Krolestwie 3

). Podczas gdy przecietaie

w Krolestwie inamy 5"9°/ ziemi w posiadaniu drobnej szlachtv.

to tymczasem w gubernii lomzynskiej ziemia, naleza,ca do drobnej
szlachty wynosi 33 -

l°/ calego obszaru. a w powiecie mazowieckim
az 60-7°/ . W rozprawie „Ludnosc rolnicza". ogloszonej w Ency-
Hopedyi Rolniczej 4

). wymienia Adam Zakrzewski miedzy po-

wiatami. w ktoryeh sir znajduje najwieeej posiadlosci drobnoszla-

checkich. powiaty ostrowski i mazowiecki. — a to na podstaAvie

wiadomosci, podanych w zeszycie XXIII pttUJ Komitetu statysty-

cznego. W tych 4-ch gminacli.' w ktoryeh badania moje prowadzi-
lem (Klukowo. Szepietow w pow. mazowieekim. Dmochy-Glinki
i Kamienczyk Wielki w pow. ostrowskim). wlasnose" drobnoszlache-

dzicsieoina = 11

w XXIII zeszycie



cka jest reprezentowana, o wiele silniej, niz przecietaie w calej

gubernii, a w trzech ostatnich uminach nawet silniej, niz w powiecie

mazowieckim. W tych trzech gminach bowiem do wloscian nalezy

zaledwie kilka % ogolnego obszaru, dwory maja. w swem posiada-

niu zaledwie -^ cz^sc catego obszaru (w gminie Kamienczyk Wielki

nawet jeszcze mniej), natomiast okolo ^ tego obszaru ma w swem
posiadaniu drobna szlachta 1

).

Nastejmjaca tablica, ktorej cyfry obliczylem na podstawie

wspomnianych materyalow, zebranych przez warszawski Komitet

Statystyczny, ilustruje rozdziat gruntow miedzy wloscian, dwory
(wraz z ziemia. skarbowa, i gruntami nalezacymi do miast i osad),

oraz drobna. szlachte. w okolicy, w ktorej bydlo miejscowe badalem,

w porownaniu z analogicznym rozdzialem gruntow w calem Kro-

lestwie, w gubernii lomzynskiej i dwu jej powiatach: ostrowskim

Ziemia w posiadaniu ~ 1 1 J J I I
|
c % °

J J °.

J |
=

g £
=

Tak dominujaca w powiecie ostrowskim, a zwlaszcza mazo-

wieckim drobna szlachta ma w swem posiadaniu: w pow. ostrow-

skim 28116 dziesiecin (=54860 morg6w). w pow. mazowieckim
69 584 dziesiecin (=135722 morgow) ziemi.

Podlug statystyki z dnia 1 stycznia 1894 r. bylo w powiecie

ostrowskim 17 120 ludnosci drobnoszlacheckiej, w powiecie mazo-

wieckim 40 887 2). Na glowe przypadaioby zatem w powiecie

ostrowskim 1'6 dziesieciny, w powiecie mazowieckim 1*7 dziesieci-

ny ziemi. Jednakze gospodarstwa drobnoszlacheckie sa oczywis>i«

wieksze, gdyz podane powyzej liczby stosuju si§ do calej ludnosci

iczyk Wielki wymienia A. Zakrzewski (1. c.) jako prs

ktorych szlachta drobna wylaezna lndnoac stanowi".

zewski 1. c. sir
i ,lmej szlachty f

' gubernii lomzynskiej 167 534 osob, w calem Krolestv



STUDYA NAD BYDLEM ROGATKM W POLSCE 49

drobnoszlacheckiej, a nie do wlascicieli gospodarstw drobno-

szlacheckich. W okolicy, w ktorej studya moje prowadzitem. gospo-

darstwa drobnoszlacheckie maja. przewaznie po 10—15 morgow, a nie-

zbyt liczne wieksze dworki — wi§cej. czasem nawet do 100 mor-
gow. Z wiadomosci statystycznych. zebranych przez centralny Ko-
mitet statystyczny *) wynika, ze wlasno^c prywatna, nie stowarzy-

szona (z wyla.czeniem wlosciariskiej), ponizej 100-morgowa wy-
nosi w powiecie ostrowskim 51119 morgow = 67%, w powiecie

mazowieckim 78426 morgow= 80% calej, (tj. bez roznicy rozle-

glosci gospodarstw) wlasnosci prywatnej niestowarzyszonej (z wyla.-

czeniem wlosciariskiej).

Pomimo ogromnego dominowania wlasnosci malej, a zwlaszeza

drobnoszlacheckiej. w powiatach ostrowskim i mazowieckim, powiaty
te bynajmniej nie naleza. do g§sto zaludnionych. Gdy w calem Kro-
lestwie Polskiem na 1 wiorste. kwadr. przypada przeci§tnie 611
ludnoSci wiejskiej, to tymczasem w powiecie ostrowskim przy-

pada jej na te. sama, przestrzeri tylko 55 8, a w mazowieckim za-

ledwie 47-8 2
). W gminie Szepietow g^stosc zaludnienia jest jeszcze

mniejsza (443 ludnosci wiejskiej na 1 wiorst§ kwadr.) 2
).

Ze hodowla bydla w powiecie ostrowskim i mazowieckim sta-

nowi wazny czynnik gospodarczy, o tern swiadczy stosunkowo bar-
dzo znaczna ilosc bydla w tych powiatach. w porownaniu z innemi
cz^sciami Krolestwa Polskiego. Gdy bowiem w Krolestwie Polskiem 8

)

przypada na 100 mieszkaricow przeci^tnie 319 sztuk bydla, a w gu-
bernii lomzynskiej 37*5. - to tymczasem w powiecie ostrowskim
przypada na te. sama. liezbe. mieszkaricow 39-2, a w mazowieckim
nawet 499 sztuk. W tych gminach, w ktorych badania moje pro-

wad/.ilem. ilosd bydla na loo mieszkaricow waha si§ od 41*6 (Dmo-
chy-Glinki) do 64"2 (Szepietow) sztuk.

Materyaly. zebrane przez warszawski Komitet statystyczny,

ucza. nas nadto, ze ilosc bydla na 100 dziesiecin ziemi uprawnej
(bez lasow) jest wieksza w powiatach ostrowskim (39'0) i mazowie-
ckim (38-7), niz przecietaie w Krolestwie Polskiem (35'5). Jednak
nalezy zaznaczvc. ze jest ona mniejsza od tej przecietaej w gmi-
nach Dmochy-Glinki (32"2) i Kammn.v.yk Wielki (33-5).

Naogol mozna jednak powiedziec, ze okolice, w ktorych stu-



dya moje prowadzilem, cechuje slabe stosunkowo zaludnienie i sto-

sunkowo znaczna ilosc bydla. Bydto to w znaeznej cz^sci nalezy

do malej (glownie drobnoszlacheckiej) wlasnosci. a mianowicie: do

mate] wlasnosei (drobnej szlachty i wtoscian) nalezy w gminie Sze-

pietd'w 75-7°/ calej ilosci bydla. w gminie Klukowo 80-6°/o; w ermi-

nie Dmochy Glinki 80'7°/
,
w gminie Kamiericzyk Wielki 88 2

'
.

gdy przecietaie w Krolestwie Polskiem do malej wlasnosei nalezy

tylko 781% caleJ ilo^ci °ydla (a mianowicie do wloscian 71*7
°/ ,

a do drobnej szlachty 6-4°/
).

Zasluguje przytem na uwag§, ze drobna szlachta na jednostke.

powierzchni trzyma mniej bydla, niz wloseianie. Stosuje si§ to nie-

tylko do tych okolic, w ktorych moje studya prowadzilem. Prze-

cietaie w calem Krolestwie na 100 dziesiecin ziemi uprawnej (bez

lasow), naleza,cej do wtoscian, przypada 46"2 sztuk bydla wloscian-

skiego, na 100 dziesiedn ziemi uprawnej. nalezacej do drobnej

szlachty, przypada tylko 349 sztuk bydla drobnoszlacheckiego.

Szczegolnie wyraznie zaznacza sie. ta charakterystyczna roznica

w gminie Szepietow, gdzie wloseianie przecietaie trzymaja. na 100

dziesiecin ziemi uprawnej az 72*6 sztuk bydla, gdy drobna szlachta

na tej samej przestrzeni swojej ziemi trzyma tylko 291 sztuk by-

dla. t. j. niewiele wi§cej. niz przreirinie- tr/.vnia wielka wlasnosc

w calem Krolestwie Polskiem (17-8 sztuk).

Stosunkowo znacznej ilosci bydla w powiatach ostrowskim

i mazovvieckim, a w szczegolnosei w tych gminar.h. w kf<>rveh um'JO

studya prowadzilem. nie odpowiada bvnajmniej ilosc lak i pastwisk.

jak o tern swiadczy nastepujace zestawienie, zaczerpniete ze staty-

stvki urzrdowej ').

Na 100 dziesiecin ziemi przypada:

w Krolestwie Polskiem fprzecietaie) 86 7'6 16'2

w gubernii lomzyriskiej 109 12 5 234
w powiecie ostrowskim 6"7 80 147
w gminie Dmochy-Glinki .... 37 14 51
w „ Kamienczyk Wielki . . 62 147 209
w powiecie mazowieckim .... 87 8-6 17*3

w gminie Klukowo 82 79 161

Zauwazyc nalezy. ze liezbv. tyrzae.e sir pastwisk. nie sa zii-

pelnie dokladne / powodmv. kfo're "wvjasnia redaktor wars/.. Rom.
statyst. na str. XII cytowanego wydawnictwa. Lasow znajduje sie.

we wspomnianych gminach mniej (w stosunku do ogolnej prze-



-strzeni), niz przecietaie w calem Krolestwie Polskiem (2O6°/ )- Naj-
wi^cej (18*4°/ ) znajduje si§ ich w gminie Klukowo. najmniej (3'2°/

)

w gminie Dmochy-Glinki.
Masc bydla z ziemi nurskiej i stosunek ilosci czarnych sztuk

do ogolnej ilosci bydta. Jak w wielu okolicach kraju, tak tez

i w ziemi nurskiej, bydlo jest pod wzgledem masci roznorodne:

czarne, czerwone, srokate, graniaste i t. d. Jednakze wsrod tego

bydta czarna masd stosunkowo czysto si§ spotyka. Powyzej wyja-
snitem juz, dlaczego na bydlo tej masci gtowna. zwrocilem uwag§.
Wsrod bydta „czarnego" nalezy wyroznic: 1) bydlo czysto czarne,

zupelnie jednolite, bez zadnego odcienia rdzawego i bez odmian;

2) bydlo czarne. juzto z odcieniem rdzawym bez odmian. juz tez

z malemi plamunii bialemi gwiazdki na czole. biale plamy na wy-
mieniu lub wymiona calkowicie biale, biale plamy na brzuchu lub
na nogach); 3) bydlo czarne z wielkiemi odmianami bialemi, lysemi
glowami. bialemi nogami i brzuchem lub wreszcie czarno-srokate.

Bydlo czysto czarne (yTupa I) zdarza si§ wprawdzie, ale sto-

sunkowo rzadko. Xajpowszechniej spotyka si§ bydlo, zaliczone do
grupy drugiej. t. j. juzto czarne z odcieniem rdzawym. juz tez czarne
z niewielkiemi odmianami bialemi. Wsrod tego bydla najcz£sciej

zdarza ja sir sztuki czarne z plamami rdzawemi lub bialemi na kraii-

cach tulowia. Mniejsze lub wieksze rdzawe plamy wystepun po-

spolicie na nogach. ndach i mied/.ykroczu. rzadziej na brzuchu i bio-

drach; zrzadka wlos rdzawy wystepuje takze \v uszach. Zdarzaja.

sie takze dosyc czesto sztuki z odcieniem rdzawym na ealym tu-

lowiu (na 23 krowy, ktore zmierzylem, bylo takich rdzawveh b).

Czesciej. niz rdzawe plamy. wystejmja. biale. Z posrod zmierzonych
23 krow przeszlo polowa (12 sztuk) miala wymiona badz zupelnie

biale. b^dz tez z bialemi plamami. Rownie czysto. jak te biale plamy
na wymieniu, zdarza si§ bialy wlos w kisci ogonowej; rzadziej juz
plamy biale wyst§puja_ na brzuchu, a naj rzadziej na nogach.

Zasluguje na uwag§, ze u tego prawie czysto czarnego bydla
wyst§puje czasem pr^ga grzbietowa, zwykle w postaei ciemniejszego
pasa na tie nieco jasniejszego grzbietu. rzadziej w postaei pasa rdza-
wej barwy. Na 23 sztuk, ktore zmierzylem, 5 posiadalo taka. pr§g§

grzbietowa..

T. zw. „pysk sarni" r6wniez si§ u tego bydla zdarza, w po-
staei jasnej obwodki dokota blony ^luzowej pyska lub w postaei

ciemnej obwodki na tie drugiej, jasniejszej. Zdaje si<£ jednak, ze

npysk sarni" rzadziej si§ spotyka. niz pr§ga grzbietowa. Na zmie-
rzonych przezemnie 23 sztuk, tylko dwa razy z „pyskiem sarnim"
*i§ spotkalem.

Bydla, ktore do trzeciej zaliczylem kategoryi, spotyka sie. ro-



wniez duzo. moze jednak mniej. niz bydla, zaliczonego do kategoryi

Ogolem ilosc bydla czarnego wszystkich trzech kategoryi w oko-

licach, stanowiqcych glowne srodowisko bydla nadbuzanskiego (t. j.

w Zawistach, Tymiankach, gminie Kamiericzyk Wielki i t. d.) —
)rzyblizonego oszacowania wynosi niespelna polowe;

prawdzie sa. miejscowosci, gdzie ilosc bydla

nej ilosci bydla; sa, jednak/..- i taki«- miejscowosci w tych i

gdzie zaledwie trzecia cz^sc sklada sie. z bydla czarnego lub czar-

no-srokatego.

Jest to niezawodnie bardzo wiele, gdy sie. zwazy, ze masc

czarna, a nawet czarno-srokata, jest u naszego bydla krajowego

czystej krwi stosunkowo rzadka, ze w wielu okolicacb nie spotyka

si§ jej u bydla polskiego prawie wcale, a tarn, gdzie si§ on a cze-

sciej zdarza, bywa zazwyczaj nast^pstwem domieszki krwi obcej r

najcz§sciej po buhajach dworskich. mniej lub wi^cej krwi czarno-

srokatego bydla nizinnego (holenderskiego. wscliodiiio-l'rv/.vjskicu"

i t. p.) zawieraja.cych. Wobec tego, ze domieszki krwi bydla nizin-

nego u bydla nadbuzanskiego w tych cze^ciach ziemi nurskiej.

w ktorych je badalem, niepodobna wcale przypuszczac i ze dobor

pod wzgledem masci nie bywa tu swiadomie stosowanym — nalezy

uwazac, ze stosunkowo c z § s t e wyst^powanie czarnej ma-

sci jest istotnie tego pierwotnego bydla nadbuzanskiego wlaSciwo-

gcia, przyrodzona. i stanowi jego ceeh§ charakterystyczna., mimo ze

obok tej masci. masc czerwon^ rownie cz§sto sie. spotyka.

Aby dokladniej oznac/.vr czrstosr. /. jaka. czarna masc u bydla

nadbuzanskiego wyst^puje. policzvlem bvdlo w 39 miejscowosciach

w gminach Dmocby-Glinki, Kamiericzyk Wielki. Klu'kow, Szepie-

tow i Nur. i nadto w tych samych miejscowosciach policzylem sztuki

czarne pierwszych dwu powvzcj npisanyrh grup razem. Umyslnie

z obliczenia sztuk czarnych wyl'aezylem sztuki trzeciej grupy. t. j.

maja.ce wieksze odmiany biale, aby tern wyrazniej okreslic ez^stosc.

z jaka. wyst^puje czysta lub prawie czysta maSc czarna.

Obliczenia moje nie sa. b e z w z g 1 § d n i e scisle, nieraz bowiem

trudn ' '

kie
jezeli obliczenia moje w niektorych miejscowosciach nie byl

pelnie doktadne, to w kazdym razie od bezwzglednej scisiosui

odbiegaja. malo. a w zadnym razie nie odbiegaja. o tyle, aby to

zasadniczo wplynelo na rezultat ostateczny, t. j. na obraz, przedsta-

wiajaey cz§stos"c, z jaka; czarna masc wystejmje u bydla w calej

badanej okolicy i w roznych jej cz^sciach.

Zaznaczyc" tu musz§, ze w zadnej wsi, ani w zadnej gnimie-



wykazu ogolnej ilosci bydla znalezd nie bylo mozna i dlatego zmu-
szony bylem sam w kazdej miejscowosci ogolna. ilosd bydla i liczbe.

sztuk czarnych liczeniem oznaczyd.

Dokladnosc tych obliczen byla w niektorych miejscowosciach,

jezeli nie zupelna, to przynajmniej prawie zupelna (np. w niektorych

zasciankach w Tymiankach i Zawistach), w innych miejscowoSciach

stosunku liczby sztuk czarnych

.
ybii"

bydla mialem n

Od roznych warunkow lokalnych zalezala dokladnosc" obliczen.

ogolnej ilosci bydla moglo bye tylko przyblizonem
,
gdyz tylko

•cz^sc znajdujacego sie. tam bydla mialem moznosc widziec.

np. bydlo znajdowalo sie. w jednem miejscu,

sku gromadzkiem, tam mozna bylo dokladnie je policzyc i ozna-

•czyc liczbe. sztuk czarnych; gdzie natomiast cz^sc bydla znajdowala
sie. w oborze lub na pastwisku, albo gdzie kazdy gospodarz pasal

swe bydlo na wlasnym kawalku gruntu, zadanie stawalo sie. tru-

•dniejszem i pewnosc jego dokladnego wykonania byla mniejsza.

W kazdym razie, jak juz wspomnialem, zebrane przezemnie
dane sa. o tyle scisle, ze przedstawiaja, z wielkc} dokladnoscia.

5 jaka. wsrod bydla ziemi nurskiej spotykaja, si§ sztuki

albo prawie zupelnie czarnej masci. Znaczna liczba szt

tore zostaly przezemnie policzone (bez mala 1500
' •

,ch), •miejscowosciacli . z\vi*;ksza prawdupodobienstwo, ze rezultat ostate-

-czny wiernie oddaje rzeczywistosc x
).W tablicach na str. 54—56 podaje. ilosc bydla w rozmaityeh

miejscowosciach powiatow ostrowskiego i mazowieckiego, wedlug
moich obliczen, oraz liczby sztuk czarnych (z wylaczeniem czarno
srokatych lub majaoych wieksze odmiany biale) w kazdej z osobna
miejscowosci. Dla niektorvrh mieJscdwo&cJ podaje. nadto liczbe. sztuk
jednolicie czerwonych. ktora. gdzieniegdzie oznaczalem, majac na
wzgledzie te. okolicznosc, ze w ostatnich czasach zajeto sie. w Ster-

dyni takze hodowla, czerwonego by < 1 1 a nadlm/.-Miskirgo. Mase sztuk

czerwonych wykazuje ton jasnv. wpadajacy w ubarwienie plowe
lub kasztanowate.

Zaznaczyc" musze^ ze do rachunku wlaezalem zarowno krowy,
jakotez woly, buhaje i cieleta. Naogol jednak weszlo do rachunku
*tosunkowo najwiecej krow i jalowizny. najmniej wol(5w.

') PodI g danych 8 atystycznyc h za rok 1899, ogdlna ilosc bydJs w 4-ch
piiinacli: Dm . Kiitni<Mi<->

14886 sztuk. I'..li<-zv!,.,.. o T\ wszystkiego bydla
Nalezy przyten uwz^ledni , 4e oblicze lia moje nie

-

-

w gmmach Kiokowo Szepietowo, gdzie
^vlasnie ilosc Dbu gminach 9768 sztuk), stu-

ko CZiJSC Ob zaru. Nadto nie liczylem bydia, n
<lo wielkiej wt ego w 4-ch wspomniany h gminach jest 2811 •ztak.
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Rezultat obliczeri zestawilem w dwu tablicach ze wzgledu

na rozny stopien ich dokladnosci. W tablicy I zestawione sa. te

miejscowosci, w ktorycb obliczenia wykonane byly prawie zupelnie

sciSle, w tablicy II— te, co do ktorycb prawdopodobieristwo niedo-

kladnosci jest wiekszem, juz to z powodu, ze tylko cz$sc bydla

w danej miejscowosci moglem obejrzec (np. Boguty, Luniewo,

Drewnowo), juz tei ze obliczenia byly wykonane okolicznoscio-

wo, w przejezdzie (Zabiniec i Wawrzence).

Tablica II.

Liczba sztuk

Powiat
Wies, zascianek

lub dwor [Gmina]
bydla

Liczba

czarnych

w % ogolneJ

Ostrowski Goiyn - Drewnowo

\

[Kamienczyk Wielki]

Boguty

[Kamieiiczyk Wielki]

Luniewo

12

26

4

7

11

58-3

43-3

500
— Zabiniec *) 31 6 19-4

Ma/.uwifcki s""""" w'™"" 39 5 12-8

112 31 27-8

Z podanych powyzej tablic wynika. ze w przecieeiu 1. a mose

nawet \ cz§s6 bydla w badanej przezemnie okolicy (w ktorej obej-

rzatem szczegolowo przeszlo 1400 sztuk) sklada sie. z bydla zupel-

albo prawie zupelnie czarnego. Niezawodnie procent bydla czar-

no-srokate.

Nadto tablica I wskazuje, ze w niektorych miejscowosciacb
procent bydla czarnego jest znacznie wiekszy, niz w ogolnem prze-

cieeiu z calej okolicy, w innych zas" jest on wyja,tkowo znacznie

mniejszy. I tak w Zawistacb, ktore — jak wspomnialem — glownie
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dostarczyly materyalu do oborv stenh nski.'j. zirtjdujemy najwvzszy
procent sztuk czarnych (od 2f*3% do 396%), w dworku Tymianki-
Szklary procent ten wynosi zaledwie 8*8%. Naogol jednak, t. j.

w wiekszosci badanych miejscowosci, procent bydta czarnego wy-
nosi 15—25% ogolnej ilosci bydla.

Z tablicy I wynika wreszcie. ze procent jednomascistego czer-

wonego bydta w badanej okolicy wynosi 201 °/ °gomeJ
ilosci by-

dta. t. j. jest mniej wiecej taki sam, jak procent bydta czarnego
<20-2o/

).

Reszta bydta (t. j. okoto 60%) sktada sie. z bydta czarnego
z wiekszemi biatemi odmianami. czarnosrokatego i rozmaitych in-

nych magci.

Liczb., zamieszczonych w tablicy II, jako mniej scislych, szcze-

golowo rozpatrywac nie widze. potrzeby.

Pomiary 23 krow masci czarnej. Ponizej (tabl.III, na str. 58—59)
podaje. przeci^tne pomiary 23 krow czarnej masci, ktore mierzytem
w rozmaitych wioskach i zasciankach powiatu ostrowskiego i ma-
zowieckiego (w Michalowie. Bialkach-Papiezach, Perysiach, Zawis-
tach, Dworakach, Backach-Godlewie, Tymiankach-Szklarach, Sku-
piach, Pachotach. Demboszach. Moderkach i Klukowie), oraz w sa-

mej Sterdyni (gdzie zmierzylem 4 krowy, nalezace do miejscowych
oficyalistow i sluzby, a pochodza.ce z najblizszej okolicy Sterdyni
tub tez z bielskiego i tomzyriskiego). W kazdej wsi mierzytem zwy-
kle jedn§ tylko krow§, wiernie przedstawiajaca, typ miejscowy,
w niektorych wsiach lub zasciankach mierzytem po 2 lub 3 sztuki,

zwtaszcza jezeli pochodzity one z roznych miejscowosci. Uzyskane
liczby przecietae daja, zatem przyblizony obraz przecietnej budowy
czarnych krow ze znaczncj ez^-sci zk-mi nurskiej.

Do pomiarow wybieratem wvtaeznie krowy starsze, przynaj-
mniej po 2 albo 3 cieletach.

W tablicy HI podane sa. oprocz przecietaych takze wymiary
maksymalne i minimal ne, oraz wymiary przecietae, obliczone w %
dtugosci tutowia poziomej. wysokosci w ktebie albo dtugosci gtowy.

Tablicy. zawieraja.cn. wvniiary kazdej krowy zosobna. zlozylem
w zarza/lzie Sekcyi rolniczej Komisyi fizyograficznej Akademii Uraie-

jetaosci.

Na podstawie podanveh w tablicy III liczb mozna wytworzyd
sobie pojecie o sktadzie krajowego bydta z ziemi nurskiej. Dla z'u-

petnosci obrazu podaje nast?puja.ee szczegoty morfologiczne, tyczace
si? bydta czarnego:

1. Przebieglinii grzbietowcj u badanego bydta rzadko
kiedy bywa prawidlowy. a przytem pod tym wzgledem bydto to

nie wykazuje zadnej zgola jednolitosci. Bardzo cz^sto (mniej wiecej
u |- cz§Sci kr6w) grzbiet jest lekko zakl^sniety, niekied)' znow



"' ' '"' §SSI 5 III
IT! \ \- '•

|Ui:iM|.-nl .1,1.1111:11 '•>: ';•' "J,
I

| 1 8 1 1 I 1 1 1
1 1 1

>

I. r: in.- .
'... ..... l*j SS5 £ 1 'm 1 us

Is 1

1 1 *

1 f « 122'5

(Nr.

18)

126

(Nr.

13)

1105

(Nr.

13)

215

(Nr.

20)

43o

(Nr.

13)

46

(Nr.

13)

19

(Nr.

21)

12

(Nr.

21)

15-5

(Nr.

6,

14,

16,

i
18)

195

(Nr.

16,

17,

18,

19

i
20)

14

(Nr.

18)

12

(Nr.

14)

19

(Nr.

19)

1-1 i

1 * 1
152

(Nr.

1)

14

(Nr.

1)

124-5

(Nr.

1i
15)

33

(Nr.

1
i
15)

53

(Nr.

5)

57

(Nr.

5)

26

(Nr.

5)

16

5

(Nr.

11)

17-5

(Nr.

1,
3

i
15)

23

(Nr.

6)

17

(Nr.

5)

15

5
(Nr.

6)

30-5

(Nr.

4)

----- iiiSS S-SSi ^ §§§

i

i 1**

[

i
-

1 f

1
:

i

I

I

1
1 4 1

, 1 •

z

•8
I

I J

i



1 1 1:1 1
1.1 i II 1 1 1

I § 1 1 S S S fS | II||l.fIII a £

1 ££ t s&iii I ' 1: 1 $ % 1 1 8

1

S 1

3 s 3 =
'

s ^SSS2 §2;:2g3S8S s g

R

!:

II J
395

(Nr.

6)

44

(Nr.

fi)

39

(Nr.

1)

69

(Nr.

5)

1805

(Nr

3)

51

(Nr.

1)

28

(Nr.

1)

129-5

Nr.

1)

70

5
(Nr.

5)

61

(Nr.

7)

37-5

(Nr.

2)

48

(Nr.

6)

44

(Nr.

6)

I
~ J

§ 1 IS § 1 Sill ^S!a5£3S&3 8 8 1

* 5 :

§ !

i 1 1
I; i



grzbiet tuz za ktebem wznosi si§ nieco ku gdrze, a w dalszym

przebiegu obniza si§ tak, ze ledzwie leza. ponizej krzyza. U nie-

ktorych sztuk widzimy znaczne przebudowanie , u innych nizki

krzyz i mzks\, nasad§ ogona. Zupelnie prosta linia grzbietu, ledzwi

i krzyza spotyka sie bardzo rzadko.

2. Rogi u nasady jasne, w dalszym przebiegu zwykle sa.

coraz ciemniejsze, od polowy juz zupelnie czarne. Najczgsciej, pra-

wie powszechnie, rogi maja. nast§puja,cy kierunek: Zrazu idq one

' gore;, w bok i nieco ku przodowi, w dalszym przebiegu zwraeaja.

chylone ku tytowi.

rch niepodobna

Dej odmiany byd"

yroznionych przez Rt

5. biuzawica prawie wyi^cznie (

4. Ksztalt glowy. Bez badan kranioiogicznyc.

scisle okreslic przynaleznoici danej odmiany bydla do jednego

typow, wyrozmonycn przez Kiitimeyera, Wilckensa oi

^dametza. Nie rozporzadzajac materyalem czaszkowym, starali

si§ zebrac pewne dane o budowie czaszki, o ile to przez wyczu-
wanie bylo mozliwe. Oczywiscie dane te nie upowazniaja. do wnio-

sk6w stanowczych, ale moga. miec" pewna^ wartosc jako przyczynek
do sprawy przynaleznosci rasowej czarnego bydla ziemi nurskiej.

Obejrzalem dokladnie glowy u 18 krow i stwierdzilem. ze u polowy
z nich (t. j. u 9) czolo bylo zupelnie plaskie i potylica stosunkowo
nizka (o ile to sie. da na zywem zwierzeciu ocenid); u pozostalych

9 sztuk mozna bylo wyezuc wieksze lub mniejsze wzniesienie na

czole, a u niektorych z posrod nich zakle^niecie pomiedzy oczami;

w parze ze wspomnianem wzniesieniem na czole szedl zwykle dosyc

rozwoj walu czolowego i wysoka potylica. Sa_dzae z tych

laktow, moznaby przypuszezac, ze wsrod bydla czarnego ziemi

nurskiej spotyka sie. dwa typy czaszkowe (primigenius i bra-
chyceros) albo tez, ze bydlo to powstalo ze zmieszania dwu
typow. Jednakze slusznosci przypuszczenia tego dowiesc nie mozna,

nie przeprowadziwszy scislejszych studyow kraniologicznych.

Mlecznosc i jej oznaki. Q mlecznosSci nie mialem moznosci

zebrac dokladnych danych. Zaznacze. tylko, ze miejscowi gospodarze

ja. bydlo swoje za bardzo mleczne w porownaniu z bydlemuwaiaja.

z innych stron, a nadto twierdza., ze mleko miejscowych krow od-

znacza sie. znaczna. tlusto^ciq-.

Oznaki mlecznosei u ogolu kr6w sa, jednak niezbyt dobre.

Wymiona u wiekszej cz§sci krow sa_ male, zyly mleczne naogol

slabo rozwiniete, nadliczbowe strzvki zdarzaia sie rzadko n. Jednakzeriniete, nadliczbowe strzyki zdarzaja, sie. rzadko 1
). Jednakz*

Kora, cnociaz mato przesuwalna, po wiekszej czefoi dc

miekka, jak na bydlo pierwotne, kt6re znaczna. cz§sc ]

:

) Z posrod 2 J posiadaly



na pastwisku, a zima. przebywa \v budynkach. po wiekszej czeici

zle zbudowanych i chlodnych. Wzgl^dna cienkosc skory do pewnego
stopnia przemawia za pewnji zdolnoscia. przyrodzona, w kierunku
mlecznym. Przemawia za nia. po cz§sci takze dlugosc klatki pier-

siowej, o ktorej daje pojecie odleglosi pomiedzy ostatniemi dwoma
zebrami, pomiedzy ktore u wiekszosci krow mozna wlozyc" swo-
bodnie przynajmniej 2, a cz^sto nawet 3 palce. Chociaz u ogolu
sztuk oznaki mlecznosci, wziete razem pod uwagQ. sa. srednie, to

jednak trafiaja. siq sztuki o wybitnych oznakach mlecznosci.

Takich sztak o zupetnie dobrych oznakach mlecznosci widzialem
dosyc" wiele w gospodarstwach, gdzie bydlo lepiej bylo zywione.

Spot§gowaniem mlecznosci miejscowi hodowcy dotychczas malo
sie. zajmowali, po cz^sci z powodu braku umiej§tnosci, po cz^sci

takze z powodu malego zbytu na produkty nabialowe. W os atnich

czasach bardziej »^u m p<>siadacze kilko-wlokowych gospotdarstw
zaczynaja. juz myslec o wyrobie mask centryfugalnego i wysylaniu
go do Warszawy, a tern samem zapewne beda. si§ starali mlecznosc
miejscowych krow powi^kszyc.

Wychow mlodziezy i zywienie. Ciele, przeznaczone do chowu,
przez pierwszych 6 tygodni ssie matke. (cala ilosd mleka), przez na-
st^pne 2 tygodnie jeszcze cz^sciowo karmi si§ mlekiem, a rowno-
czesnie zaczyna skubac siano.

Naogol zywienie bydla jest dosyc nedzne, do czego przyczy-
nia si<j; niedostnteczna ilosc dobrych pastwisk. Przytem rzadko kiedy
pastwisko stanowi wylaczna, wlasnosc jednego wlasciciela. Zwykle,
niemal powszechnie, bydlo z calej wsi lub zascianka. czasem nawet
z kilku zasciankow 1

). pasie sie. razem na wspolnem pastwisku. Osta-
tnimi czasy zaczyna si§ rozpowszechniac przeswiadczenie. ze to wspolne
pastwisko jest niedostateczne; coraz wiecej tez wchodzi w zwyczaj
bardziej dla drobnego posiadacza klopotliwe pasanie ^miedzami".
System ten polega na tern, ze po wypasaniu scierniska na polu, sta-

nowiq,cem wlasnosc jednego gospodarza, sztuki bydla. prowadzone
na postronkach. pasa. si§ na miedzach i w rowach sa.siednich. przy-
czem cz^sto sie. zdarza. ze stapajac nogami po sciernisku swego wla-
sciciela. bydl§ wyjada zboie lub rosliny pastewne z pola sasiada.

Szkody, sta.d powstajace, rownowazy sobie poszkodowany przez za-

stosowanie tego samego systemu wzgledem swego sasiada. U go-
spodarzy, ktorzy nie poprzestajac na wsp61nem pastwisku. stosupj,

takze pasanie „miedzami u
. bydlo wygl-jda daleko lepiej. niz tarn.

gdzie tego zwyrzaju nicma. Zimowe zywienie bydla po/.ostawia

wiele do zyczenia, podobnie jak i letnie; wiekszo&S bowieffl hodow-

gdzie te zascianki powsl
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cow nie robi znaczniejszych zapasow paszy na zim§, poprzestajac

na przygotowaniu zupelnie niewystarczajacej ilosci siana. Trafiajq.

sir juz jednak gnspodarze. kt/>rzy sieja koniezyne. czerwon^,, wyk§,

czasem i seradel§, i rosliny te czeiciowo zbieraja. na siano, aby

ulatwid dobre przezimowanie bydla. Post^p w tym kierunku utru-

dniaja. jednak szachownice i sluzebnosci pastwiskowe.

Uwagi o hodowli bydla w ziemi nurskiej. W regionie, ktory

zwiedzitem. jak zreszta. i w wielu innych okolicach kraju. nie widzi

sie. wcale swiadomej celu pracy nad wyrownaniem i poprawieniem

miejscowego bydla, ktore w kazdym razie posiada znamiona odre-

bnego typu krajowego. Rozmaite sa. tego przyczyny: nizka kultura

gospodarcza w tej stronie kraju, trudne pod wielu wzgledami wa-

runki, a przytem brak umiejetnosci racyonalnego prowadzenia hodo-

wli i nierozumienie wartosei, jaka. w hodowli przedstawia dzialalnosd

zbiorowa 1
). Z poirtid rrudimsci. jakie nastrecza poprawienie miejsco-

wej odmiany bydla krajowego. jedna, z wazniejszvch jest wielki brak

dobrze rozwiniyrvcb. pieknych buhai czarnych. Wog61e buhajow
spotyka sie. w tej okolicy niewiele, gdyz wlaSciciel malego gospodar-

stwa (a takie male gospodarstwa prawie wylaeznie w tej okolicy

spotykamy) rzadko kiedy jest w stanie utrzymac dobrego bubaja.

We wsiach. ktore zwiedzilem, bylo zaledwie i'O buhai masci czarnej,

w wicku 1 — 2 lat. Wszystkie one (z wyja_tkiem jednego. ktory wzro-

stem i budowa. odpowiadal pojeciu dobrego b'uhaja .,dworskiego
u

)

byly male i drobne. Dla oryentacyi oznaczylem wysokosr w klebie

jednego z tych buhajow (dwuletniego); wynosila ona 123 cm. Zau-

waze. przy sposobno^ci. ze z posrod 7 czarnych buhai, ktore widzia-

lem, 4 mialo wyrazna, jasna. obwodke. dokola pyska, a 2 pr§ge. grzbie-

towa. (barwy dzikiej. a wzgl. jasnej).

Wobec braku dobrych buhajow krajowych, hodowcy. zamieszku-

jacy okolice, gdzie wiecej znajduje sie. dworow (np. w poblizu

Czyzewa), korzystaja. z buhajow dworskich, mniej lub wi§cej po-

prawnych i cz§sto zawierajacych krew ras obcych. Zauwaze. ze

jalowki zwykle bywaja doprowadzane do buhaja po raz pierwszy

w trzecim roku zycia.

zc strony drobnej szlachty i wloscian gnbernii fomzyriskiej stwierdza takze Spra

wozdanie Delegacy! hodowli koni lomzyriakiego Towarzystwa Rolniczego, zlozon

przez jej przewo.ini. •/.,, ,.„,. p. Wl. Glinke, na ogolnem zebraniu Towarzystm
odbytem w d. 28 lutego 1903. Majac na widoku zaopatrzenie gubernii w pe^n
liczbe dobrych ogierow, Delegacya hodowlana Tow. lomzynskiego chciala z:ik>/y

spolki dla kupna ogier<Sw do uzytku wspolnego. Tworzenie takich spolek sie ni

sklonic do tejro mtiyh wta^icioli. t. j. drc.bn;i* szlachte i wtoscian. jest na tera;



O ile nie nasta,pi zorganizowanie hoclowli bydla krajowego
i utworzenie wiekszych obor dworskieh w tej cz§sci naszego kraju.

w ktorej bvdlo rodzime w stosunkowo czystym przechowalo sie. sta-

nie. b^dzie ono musialo z biegiem czasu uledz zagladzie, podobnie
jak to sie. stalo w innych okolicach. wskutek przekrzyzowania roz-

maitemi rasami obcemi. Obecnie ogol hodowcow w ziemi nurskiej

nie zdaje sobie sprawy z potrzeby dzialalnosci zrzeszonej, a war-
tosci miejscowego bydla nie docenia. A przeciez w okolicach bar-

dziej oddalonych od wiekszyrli zbionnvisk ludzkich, gdzie przytem
warunki zniewalaja. do gospodarki bardziej ekstensywnej, gdzie za-

tem hodowla poprawnego bydla ras obcych oplacac sie. nie moze,
w kraju zatem takim, jak ziemia nurska. bydlo rodzime zasluguje

na to, aby je w stanie czystym utrzymad, a wl&snosci jego uzytkowe
podniesc. tern wi§cej, ze bydlo to ma pewne zalety. ktoremi zjednalo

sobie uznanie miejscowej ludnosci: Wedlug zdania. powszechnie pa-
nujaeego w okolicy, ktora. zwiedzilem, czarne bydlo miejscowe slynie

jako niezwykle wytrzymale na zte warunki. zahartowane, odporne na
choroby, przytem 'jest ono bardzo niewybredne, doskonale wyzyskuje
nawet gorsza, pasz§ '), a nadto jest podobno bardziej mleczne. niz

bydlo krajowe w innych okolicach.

>t.T.iv ni stu/.ba folwarczi



Studya nad bydlem nadbuiahskiem.

Czesc pierwsza.

Waleryana Kleckiego

Glownem zadaniem niniejszych studyow jest Oiua^ulo *>«*

pnia poprawnosci i wyr6wnania, do jakiego doprowadzonem zostalo

nadbuzariskie (moze raczej nadnurczanskie) 1
)
bydlo krajowe,

przez dlugoletniq, hodowle. w dobrach Sterdyn, oraz porownanie tego

bydla z bydlem innych ras i odmian, a w szczegolnosci z pierwo-

tnem bydlem z ziemi nurskiej, a takze z „czerwonem bydlem
polskiem", nad ktorego uszlachetnieniem od kilku lat gorliwie

pracuja. zacliodnio-galicyjscy hodowcy.
Przeprowadzone w niniejszej praey porownanie bydla sterdyri-

skie^-o z bydlem roznyeh zagranicznycb i krajowvch. pierwotnyeh

i poprawnych ras i odmian opiera sir /. jednej stmnv na podan\eh

przez pp. Dehnela, Zakrze wski ego i Ihnatowicza wymia-

raeh bydla sterdyiiskiego oraz jego prototypu, bydla nurskiego. z dru-

giej — na wynikach pomian'nv. dok..nanycli przez lieznyeh badaezow

Zanim jednak przystqpie. do krytycznego rozbioru materyalu

cyfrowego, zebranego przez pp. Dehnela i Zakrzewskiego,
uwazam za potrzebne uziipelnir p..dany przez nich opis obory ster-

dyriskiej niektorymi szczegolami. na kfore zwroeilem uwage. podczaa

bytno^ci mojej w Sterdyn i w kwietniu 1902 roku, i dolaczyc wia-

domosci. uprzejmie mi udzielone przez prezesa, Ludwika G6r-
skiego, wiasciciela Stenlvni. oraz przez zarza.dzaja.cego, p. Mi-

sze wski ego. Saalze. ze pVzy tej sposobnosci bedzie pozytecznem

przvtoczyc" niektore fakty. pndane w pracy p. Misze wskiego,

') Materyal, z ktorego utworzona zostaia obora sterdyriska, zakupil p.
J*

(in rski, ktoremu to wiadomosc zawdzieczam, glownie w ziemi narskie.j, w okoh-

cach nad Nurcem.'prawym dopjywem Biiga: podlnjr p. Miszewskiego (Frace

Sekci/i robwj w r. 1899) materyal ten pochodzil z okolic nad Bugiem i Liwcem.

Jednakze w samej Sterdyni stwierdzil p. Ibnatowicz. ze w okolicach nad Li-
wcem ani wogole w miejscowosciach, polozonych po lewej stronie Buga, przy z*1'

kladaaiu obory sterdynskiej bydla nie kupowano. Nurzec stanowi czesc granicy

miedzy gab. Lomzynaka i Grodzienska, Liwiec zas, lewy doplyw Buga, plym°
w gubernii Siedleckiej.



I Historya obory sterdyriskiej. PocUug p. M isze wsk it -«»

,;,n kr,
i

,vv. - l,v.Ila u Sterclvni. hvla ta

,„sc. zo <!awni,jsza .,1,,,.'* musi.-m„ \v mku 1 Sr>2 ,alk,".wi,i,

z pmvo.lu ksu-nsus Z u. Zakla.laj n c nWt; krajnwo-., bvdla.

-.» na wszclkiV <-1h.i-«.1)v. slusznu si^ sp. »«lzk-u ;i!,o. /, Id* >ka

uszu iuz sie nie pmvtuiv.y. Z kr.'.w i jah.wu. zakupiunyrh

zka ki'u'i' X'v'-l. r!i- '"'Ai V'ln i Sr'hwvrz

. Oprucz buhaja r.-.sy An-eln. <> ktorym w.

p.' Misze'wAki. \akzr l.uhaj rasy Schw

ii1Ti'
,

vl'zat<!u-!r,l!! kilkl.'^/.tuk's). \V ci:

ad Masc bydla krajowego w Sterdyni. Na po<



czarne rasy krajowej w Sterdyni-, a gdy na wystawie warszaw-
skiej w roku 1897, na ktorej wystawione byly sterdyriskie krowy
masSci czarnej. od jednej z nich uleglo sie. ciel§ ealkowicie czer-

wone, wywolalo tu w kolach hndnw.-uw pewne zdziwienie i rozraaicie

bylo tlomaczone. W pracy swojej o bydie sterdynskiem p Dehnel
prawie zupelnie pominal sprawe. masci tego bydla i z tego wzgledu
sprawe. te. nalezalo wyjagnic".

Jak mnie objasnil p Ludwik G or ski. pierwotny materval.
z ktorego utworzonq, zostala obora sterdyriska. bvl p.» (

|" uvirledem
niasci zgola niejednolity. Skladal sie, on z okazow masei czerwone

j

w roznych odcieniack, srokatej, graniastej i czarnej. .lednakzc wsrod
tego pierwotnego bydla nadbuzariskieg.'. spotvka'lu sic uderzajaco
wiele sztuk scisle czarnych i na nie zwrdcono Bzczegdlniejszq awagg.
Z biegiem czasu z tego mieszanego materyalu wytworzyla sie obora,
zlozona przewaznie z bydla masci czarnej. Jak mnie" informowal
p. Miszewski, rozdzielenie krajowego bydla w Sterdyni na dwa
odrebne chowy (czerwony i czarny) nasta.pilo przed mniej wiecej
pieciu laty. W czasie, kiedy p. Dehnel pomiary swoje wykony-
wal, podzial ten prawdopodobnie nie byl jeszcze "scisle przeprowa-
dzony i dlatego nie podaje p. Dehnel zadnych wiadomosci o dwu
odrebnych chowach w Sterdyni, ani tez nie zaznacza, czy mierzyt
wyla,cznie czarne sztuki. Przekonawszy si§, ze w Sterdvni osobno
si? hoduje czarne i osobno czerwone bydlo krajowe. zacheciiem p.W Zakrzewskiego, aby uzupelniajac prace p. Dehnela, zmie-
rzy] bydlo w obu oborach.

Obecnie bydlo czarne umi.'s/.,. 7...n l
. jest w fulwarku Paulino-

wie, czerwone — w Seroczynie, w samej zas Sterdyni jest tylko
obora bydla kolenderskiego, krajowe-,, n j r ma tain U cale. Podczas
bytnosci mojej w Sterdyni w kwietimi r. L902 znajdowato sie na
folwarkach sterdyriskich:

1) w Paulinowie (krajowe czarne)
kiw 28
jalowic cielnych 6
jalowek roznego wieku. . . .18
buhai starszych 1

buhai mlodych 2
wolow roboezych wlasnego ehowu 24

Razem sztuk . . 79

2) w Seroczynie (krajowe czerwone)
kr<5w 14
jalowic cielnych 2

Do przeniesienia . .16



Z przeniesienia . . 16
jalowek roznego wieku ... 8

buhai starszycb .1
buhai mlodych 1

Razem sztuk . . 26

Urodzenie sie, ciel^cia czerwonego od krowy czarnej (jak si§ tc

•zdarzyto w r. 1897 na wystawie w Warszawie) w chowie czarnym
ktdry jednakze powstal z materyalu, pod wzgl^dem masci rozno-

rodnego. zgola nie jest zjawiskiem rzadkiem lub dziwnera. T16macz\
je w zupelnosci atawizm. W danym jednakze przypadku wytlo-

pierwiastka. i z tego powodu stanowiona byia z buhajem <

co si§ tlomaczy tem. ze w Sterdyni cielat po pierwiastkach zwykle

ad Mlecznosc. Podlug wiadomosci, udzielonych mi przez

p. Misze wskiego. wydajnosc" mleka w oborze czarnego bvdla
w r. 1900/1 (od 1 lipca 1900 do 1 lipca 1901) wynosila w ogol-

nem przecieciu z calej obory 640 garncy (= 2560 litrow). Liczba
ta uzupelnia dane o mlecznosci krow sterdyiiskich, zebrane przez

Pp. Dehnela i Zakrzewskiego. Z zestawienia liczb. okresla-

jacych przecietaa., roczna, wydajnosc mleka od roku 1894 5 do
1901/2 widac, ze mlecznosc w oborze sterdviiskiej stale wzrasta.

Zmniejszenie wydajnosci mleka nastqpilo tylko w roku 1899/900.
•

' niVktoryrh sztuk wydajnoSd mleka znacznie przewyzsza prze-

eietna,. 1 tak w kilkakrotnie juz wspomnianej pracy podaje p. Mi-
szewski. ze wydajnosc' mleka piecioletniej krowy masci czarnej

^r. 51, jednej z najbardziej odpowiadaj.'\cych typowi stada, wyno-
sila w r . 1897 8 3429 1. przy wadze zywej 486 kg.

nil Waga cielat nowonarodzonych. W swoim opisie obory ster-

dviiskiej pisze p. Miszewski: „Ciele>i rodza, sie slabe i mate.

czeato waia. zaledwie 60 t (= 24*3 kg), tak, ze od 30 czarnych
krow na rok wychowuje sie. 5 tylko jalowek. Przytem cielete

pomimo silnego zywienia, do skoiiczonego roku sa, nieobiecujace

dopiero pozniej dobrze sie. rozwijajq".

u xu j ..-hi ta jacych uwagaeh o oborze sterdyriskiej przej-

zegolowego studyum skladu (exterietir) krow ster-

odstawie pomiaroV. wykonanych przez p. Augusta
Paclawa Zakrzewskiego.



u/Ttk^v'tvp
1

^, Wdla*?
P° ** 1C W}SnUh °g0lnJ ^^

\Y ninicjszvH, "sr.ulva,h zamierzam :

1) zbadao. u- laki.n kionmku poszlo uszlaeluWnie b
w Stordvni.

] do jakiego doszlo stopnia. Badanio to opiorac si<

<l/i<' na poiwnaniu wymiarovv bydta stcrdyiiskiVgo z wymia

2) okreslic

zni sie od czerwonego bydla p
kim stosunkii wzajomnym znajduja.. ~sie: zarodowe bydlo w

t^neb^^dbut^
to umozliwia mi ogtoszona w r. 1901 praea prof. Adar
o ozonvonem bvdlo polskicm;

3) oznaczyc stopuai wvrownania bvdla w oborze sterdy
przez szczegolowe rozwazeniV wahan wiclkosci pojedvnezvc

nad uszlacbrtnicnicm bvdla krajowrgo \v Strrdyni. ah- przcdcnvszyst-

bydia nadbuz fa^Sti^
dzicwam sie. zr studya te bvda

\

gdow metodolo-
gu-zin -•]_.. zy mianmvieie przvczynia si v ,.n.- do' wlasciwcj oceny

fn^ch' v6±
^ kt6ni P°miary JU* "nie '

mo^ "wydatniad ist0"

czerpie z nastepii jacych z'rodcl:



1) A da met/.. St/alien :/ir Mom,gra/Jiie de.x ilh/risehen Rindes. {Jour-

nal /'. Landwirihschaft, 1895) [A. 1]

2 — CutersueJiungen fiber den Kiir/ji than der nionti •negrinisehcn

Schh'ige des illurise/icn Hinder. [Journal fur La/a/irirfhseJui ft,

1896) ..." [A. 2]

3) — Leber die Hinderrasse der westgalizischen Karpathen. (Uexter-

reichisehe Molkerei-Zeitung. 1898; [A. ft]

4) — Studien iiher das pidnisehe Rmtheieh. i Oexterreich. Molkerei-

Zeitung, 1901 Srparatabdrnck) [A. 4]

5) Backmayr. Viehzucht and Malh-ereiiresen in Schottland. (Scpa-

rat-abdr." der Oesterr. Mvlkerei-Zeitnnt/l Wien 1900 . . [B.]

6) Dehnel. Obora bydla krajowego w majatku Sterdyn. (Spra-

wozdania Komisyi fizyogr. Akad. Umiejeniosei w Krakowie.
t. 37. 1903) [D.j

7) Holdefleiss. ha Hinderzueht Schbsims, Iheslau, 1896 [H.]

8) Ihnatowiez. Bydlo krajowe ziemi nurskiej. (Sprawozdania
Kom. fizyogr. Akad. Uraiej. w Krakowie. t. 37. 1903) [I.]

9) Kaltenegger. Hinder der
'

w*tcrrciehisehen Alpenliinder, Wien,

Ministerium) ' |Iva]

lOjKlecki. Studva nad murfolo-ia. wlasuoseiami uzytkowemi
i pochodzeniem bvdla n.gat.-u IWvtanii. Krakmy. 1898 [Kl.]

11) Lydtin and Werner. Das deutsche Rind. (Arbeitcn der

deutscheu Landtr, (iest 11,-rha ft. licit 41. IWlin 1,899) |L. i W.I
12) Luszczkievviez. O bvdle -H- Swietokrzvzkirh. ^Sprawozda-

nia Kom. fizyogr. Akad'. [Jmiej. w Krakowie, t. 34. 1899) \L.)

13) Ullrich, rniersuehanuen iibcr da* sehbsisebe Rind, Merseburg
19J0) . [U.|

14) Werner. Die Rinderzucht. Berlin 1892 [W. 1]

15) — Die Hinder >neht. Zm-ite Ami, an. Reelin 1902 . [W. 2
16) Zakrzewsk,. C/.arne i ezenvone' bvdlo krajmye w Sterdvm.

(Sprawozdania Komisvi fizyu-r. Akad. Umiejetnosci w Kra-
kowie. t. 37. 1903) " IZ.I



1. Dlugosc tuJowia.

Nast§puja_ce zestawienie przedstawia nam przecietaa. dlugosc*

(poziomo mierzonaj tnlowia kr.nv strnlynskidi w purownaniu z dlu-

goscia. tulowia krow rozmaitych picnvotnyoh odmian polskich:

-i^ !.,;_•- pozioIMU'-VC...

Rasa albo odmiana Zrodlo W 1

11 l 'l I

Sterdydskie czarne [Z.1 27 1525 1435 1600
[Z.] 13 151-8 1415 1615

m 1515 1380 1620

stawy w Krakowie w 1897 r. . [A. 4. str. 801 24

[A. 4, str. 47]

[A. 4, str. 83] 1 21 2 150
l5y.Ho z ziemi nurs'kiej! '.

'.

[L]

50

133-3

By It" karpackie z okolic Muszyny [A. 8]
i

z okolic Chabowki [A. 4, str. 80] 3 126-8 "

Z powyzszyeh liczb wynikajq,

1) Bydlo sterdyriskie jest zn'aV
skie bydlo rozmaitych odmian polskich
tnych, ale nawet juz cokolwiek usalachetnion;
skie bydlo z wystawy krakowskiej).

Nawet najkrotsza krowa sterdyriska je
przecigtnej krowy wlosciariskiej czerwonej
dluzsza od najdlu"

rownie dtuga).

2) Bydlo p:
w przecieciu d

,-, :,!.!.:.

etokrzyzkiej. (a przynajmniej,

&
w.-.dowickim. X.-.jwiekszr szn.ki pienvotm-go U
doehodzjj, takiej dlugosci, jakq w Sterdyni ma_



Wzi§te do porownania rasy wzgl. odmiany pierwotne polskie

zgnla nie naleza do najnmirjszvch. jakic znamv. I tak jeszcze

krotszem jest np. bydto illir\-'jsk'ie (zwl. czanu- i plowe), czarnogor-

skir i lm toi'iskic. jak pmicza nasty|mja<a' zrstawienie:

B. .a albo odmiana

•*.? lrtuposcpoziomawcra

4^o j| | 1

; a i ' 1 1 |

Uliryjskie brunatne [A. 11 U 128-5

[Kl.] HI
! 1213 134-8

[A. 11 16 1206
. A. 11

i 17 120
zarnogors be p^£e : : : :

1360
1140



Dluzsze niz w ktorejkolwiek /. ubm- -aln-vjskie-o

wonego. bydlo sterdyriskie nie jest jrdnak tak dlu^i*

w...m slaskie. kt/av-o dlu-osc wvnosi:

podlu- pmnian.w ! L. i W..' sir. HIT] 102-5 cm.

podlu- pumiarow ill., tab! XI.
|

162-9 cm. (sztuk 128):

miarow |U.. str. 26| 16515 cm. (sztuk 68).

Oczywiscie jest bvdlo sterdynskie krotszem ud bydl:

poprawnvcli ras zacliodnio-eumprjskich. Dla zobraz.nvani

bydla rozmaitvch ras p »p:-au'iiych. P..i-/>\viivvvaj««\c, dluir<>>

tyoh ras z dtu-^cia bvdla stvrdynski.-n. uwz^dnic

tezjedneliczbv u/awM-zaja dln-osr tuiouaa. mierzuna pnzi

ane dla niektorych

ktore zaczerpni§te sa. z dziela Lydtina i Werner a.

dlu-.se tulowia mimv.mui skusmo".

W ninieisz-i nra.'v u-s/.vstkie liczbv. ..kivslainre d

)ld.-nbur-i: I'inzpmrYyVsimnmnthalerv bade'nskie MesskireliM 1

varskie (Micsbacln; Shurtimrnv zurodWe szlezwiekie ,Kidersta<



lllgauery bawarskie . . . .

wirtemberskie . . .

Mdenbargi (Jeverlaiul. Marscli) .

.Vschodnii* Frvzy. srokate. Marsch

ndry wschodnio-|»rnsk'ic .

ithalery orygin. szwajcar-

(.Simmenthal-Saane) *)

'rstad

Z

tT wyborowe
eZWl

! '

Ji •)

skie, bardzo cigikie •)

[W. 2, str. HOI]

L. i W. str. 2231



Jednakze sa. i takie poprawne rasy zagraniczne, dla ktorycb
przeci§tna dlugosc tulowia w porownaniu z bydlem sterdyiiskiem

jest mniejsza. I tak, w przeci§ciu krotsze od sterdynskich sa m. i.

'Ayrshire |B.. str. 36] 146-9 cm. (139- 160 cm.; sztuk 8V
Oberinnthal [Ka., str. 68] 1481 cm. (sztuk 63).

Wschodnie Fryzv czerwono-brunatne (Geest) [W. 1. str. 181]

149 cm. (sztuk ?).

Ayrshire [W. 2, str. 242] 50-0 cm. (sztuk 4).

dz^ przecietnej dlugosci poprawnych,
Anglerow, a nawet Allgauerow.

Wymiary przecietae wraz z maksymalnymi i minimalnymi
jeszcze nie daja. zupelnego obrazu; nie wykazuja. one bowiem, ani

w jakich granicach waha sie, dany wymiar u przewazaja.cej
liczby sztuk. ani tez nie daja. pojecia o stopniu wyrownania. Jedna,

sztuka, u ktorej dany wym'iai jesi wyj.-itknwo duzy lub maly, moze
sprawic, ze granice wahan beda. nadmiernie, niejako sztucznie, roz-

szerzone. a istotna przecietaa, albo raczej liczba, okreslaja.ca „naj-

prawdopodobniejszfi" wartosc danego wymiaru przez to zostaje nie-

jako sztucznie powiekszona. lub zmniejszona..

Aby przedstawic granice najpospolitszych, niejako normalnych
wahan, a zarazem dac obraz stopnia wyrownania 'bydla nadbuzari-

skiego pod wzgledem jego dlugosci, podaje. nast§puja.ce zestawienie.

okreslaja,ce liczbe. sztuk rozmaitej kategoryi pod wzgledem dlugosci.

.**-*-*
Sterdyn. [D.]

bte

ne
yn

[Z

C

r
r" .Sterdyn. c-zor-

wonefZ.]
|

**.*]

120-125
|

5

125-130 — _
!

5

130-135 5

135 140 1 _
1

3

140-145 2 i

H5-150 5 8 6 i 1

150-155 10 4

155-160 2 8 1 —
powyzej 160 2 - 1

-

Z liczb tej tablicy widzimy. ze dlugosc (pozioma) wiekszej

cz^sci kr6w sterdynskich waha sie. miedzy 145 a 155 cm, a nadto

pokazuja. one, o iie w oborze sterdynskiej wyzszym jest stopieii wy-
rownania (pod wzgledem dlugosci), w porownaniu z bydlem pier-

wotnego typu z ziemi nurskiej.



2. Wysokosc w kfebie.

Przedstawilem powyzej. w jakim stosunku pod wzgledem dlu-

gosci tulowia znajduje sie. bydlo z ziemi nurskiej i sterdyriskie

w porownaniu z bydlem rozmaitych ras. poczynaj^c od najbardziej

pirrwotnyeh dn najbardzioj poprawnych.
Podobny obraz daje porownanie tego nadbuzaiiskkgo bydla

z bydiem innych ras pod wzgledem wysokosci. Ponizsze zestavvie-

Czarnogorskie poludniowe [A.

Czarnogorskie wschodnie [A. i

llliryjskie brunatne [A. 1]

Bretoiiskie nszlachetnione [Kl.]

Swietukrzvzkie [L.]

Bydlo karpackie z okolic Muszyny [A. 3] .

121-3 11G-0



Allgauery bawarskie [L. i W., str. 367] . . .

Holendry Marsch (zachodnie Fryzy) [W. 2, str. 1(

AJlgauery wirtemberskie [L. i W., str. 391] . .

ite, Marsch, zarodowe [L. i

iii\

[H. tabl. XI]



X'i

Z powyzszych liczb wynika:

1) ze pod wzglgdem wzrostu. bydlo z ziemi nurskiej prze-

wyzsza juz nietylko czerwone bydlo polskie pierwotnego typu pod-

karpackiego, ale nawet wyborowe wlosciaiiskie (np. z wystawy kra-

kowskiej w r. 1897).

2) ze bydto sterdyriskie przeci§tnym wzrostem
wyzsza zarodowe Anglery oraz Holendry z piaszcz

(tereny t. zw. Geest). Roslejsze sztuki w oborze sirnhii.-

lnaja wzmst poprawnych ras bydla [Allgauerow. wsehodnich lub

cb.whiich Fryzow z z'ulaw czyli Iggow (Marsch) i t. d.]; najniz
krowy sterdyriskie maja, wzrost. mniej wiecej odpowiadajacv p i

cigtnej dla zarodowego dworskiego bydla czerwonego w Gal
Stopieri wyrownania pod wzgledem wzrostu przedstawiaja.

nastgpuja.ce tabiice:

WysokoHC w kiebie
a f f ^ f 1 § 1 1 | ?

110-115

115-120

12 5-130

— — 12

8 13 8 —

.5 27 L3 83



Gdy roznica miedzy maximum i minimum dlugosci tulowia

krdw sterdynskich: 24 cm. [D.], a wzgl. 16-5 cm., wzgl. 20 c

„ z ziemi nur.: 295 „

,m. [Z.]

>kosci w klebie) wynosi:

i (wy-

krow sterdynskich: 12 cm. [D.], wzgl. 14, wzgl. 13-5 c

„ z ziemi nurskiej: 14 „ [I]

m. [Z.]

Wzrost wykazuje zatem mniejsze wahania
ia, a nadto pod wzgledem stopnia wyrownani
yst§puje wybitna roznica miedzy pier

urskiej a poprawnem bydtem w Sterdyi

II. Stosunek dtugoscitutowia do wysokosci w ktebie.

Z prac Adametza o bydle illiryjskiem i czerwonem pol-

skiem, a takze z moich pomiarow pierwotnego i uszlachetnionego

. bydla bretoiiskiego wynika, ze przy ocenianiu stopnia poprawnosci,

czyli uszlachetnienia rasy waznym wskaznikiem jest stosunek po-

miexlzy dlugosci^ tulowia a wysokoscia. w ktebie, a mianowicie: im by-

dlo jest bardziej pierwotn< :m. zblizonem do stanu dzikosci. tern

na ogot krotszvni j.-^t 'yzu tulow w stosunku do wzrostu; w niiare.

tego, jak nast^puje uszlachetnienie, dlugo^c tulovvia w stosunku do

wysokosci w klebie wzrasta. Przytern, w rasach opasowych tulow jest

w stosunku do wysokosci dtuzszy, anizeli w rasach mlecznych.

Aby uwidocznid, o ile ta zasada znajduje uzasadnienie w wy-

nikach pomiarow, i zarazem aby wskazac. jaki stopieii poprawnosei

pod tym wzgledem wykazuje bydlo nadbuzanskie, podaje. ponizej

zestawienie przecietnej wysokosci w klebie w % dlugosci tulowia dla

roznych ras bydla rogatego.

Rozpatruja,c liczby powyzszej tablicy, nie mozemy nie przy-

— -owyzej zwiajzek mi§-

(patrz tablice ,

j tablicy. nie mozemy
>omniany powyzej zw
lo wzrostu a stopniem poprawno-

wlasnosciami uzytkowemi (opasowemi i t. d.).

Jednakze liczby tej tablicy stwierdzaja. istnienie tego zwiazku tylko

w og61nym zarysie, nie zas we wszystkich szczegolach. I tak nie

jest zrozumiatem, dlaczego np. u brunatnego bydla illiryjskiego od-

powiednia liezba procentowa jest stosunkowo tak nizka (840%)



Illiryjskie pJowe (blond) . .

Czarnogorskie poludniowe . .

wschodnie . .

Bydlo karpackie z okolic Mai

,n,!sk;, Zuia/.kn

w Krakowie 1897 r

'zerwone zarodowe polskie w Kozach

r n UK Limanowej

Czerwone zarodowe polskie w Kabie Wyznej



l wysokosc w kl§bie

< >M.'ril>m-"-i f.Jeverland Marsch ....
Kerry [B., str. 54]

Ayrshire [B.]

Czerwone Marine [H. 2]

Krajowe bialogrzbiety slazkie [H. 2,

*tr. 114]

Bretonskie uszlachetnione

Simmenthalery oryginalne szwajcarskie

Wseliodiuc Frv/y. czerwono-brunatne (je-

InoinaAcisto) Marsch

Czerwone slazkie [U.]

Wscbodoie Fryzy, nrokate, Marsch za-

rodowe ~
Fryburgi

Pinzgauery

Simmenthalery zarodowe, wyborowe . .

Shorthomy zarodowe szlezwickie (Eider-
stadt)

slnirtliorny improved oryginalne . angiel-
skie, nagrodzone

Holendrj Marsch (zachodnie Fryzy) . .

Hereford [W. 2, str. 369; 2 krowy za-

Devon [W. 2, str. 366; 3 nagrodzone

Wales [VV. 2, str. 362; 1 nagrodzona



albo dlaczego jest ona r6wniez nizka u bydla swi§tokrzyzkiego
w tyra specyalnie wypadku, gdy dlugoiSc tulowia oznaczana. byta
skosnie (82*7 %). Mimo takich nieprawidlowosci. zestawione w ta-

blicy liczby dowodza., ze w pewnych granicach wspomniany
vispek niezaprzeczenie istnieje, a jezeli ?ktoiv liczby

tlomaeza.. to najrozmaitsze mogq, tego bye
rzyczyny: ba,dz, ze mierzona, byta niedostateczna liczba okazow,
adz tez, ze wybrane do mierzenia okazy pod wzgledem stosunku
lugosci do wysokosci nie byly typowe, badz wreszeie, ze sposob

lierzenia nie zawsze byl jednakowy lub tez ze nasta_pila omylka
t mierzeniu lub obliczeniu; takie wylamywanie sie. pewnej liczby

ogolnej reguly moze takze miecjakies glebsze, obecnie :

nane. uzasadnienie albo i-~~

jeszcze

ijawii"

zastrzezeniach co do wartosci podanej powyz
1

, pewnego stopnia stosunek
tulowia rzeczywiscie jest wskaznikie

odkrywac prawidlowosc w bad'anveh przez oas zjawiskach.

a uczy n

ebie do dl '

stopnia poprawnosci rasy. mzpati-zniy. jakie z niej plvua wnioski
co do bydla nadbuzariskiego. Rozejrzenie sie. w liczback tablicy

prowadzi nas do wniosku. ze:

1) bydlo z ziemi nurskiej wykazuje niezwykle duzy

cznej mierze. jak zadna inn a z wyliczonych ras i od-
mian bydla. Na podstawie tego wskaznika, nalezaloby
uwazac bydlo z ziemi nurskiej jako nadzwyczaj pierwotne,
bardziej pierwotne, niz np. czarnogorskie;

2) bydlo sterdynskie pod wzgledem stosunku wzrostu
do dlugosci tulowia mniej wiecej odpowiada przecietnej z najbar-
dziej znanych galicyjskicn obor zarodowych czerwonego bydla pol-

skiego, zmierzonych przez prof. Adametza. Bydlo czarne
pod tym wzglgdem okazuje si? bardziej poprawnem,
niz czerwone. Liczby (zdaje si§, mniej pewne), okreslaja.ee sto-

sunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia. skosnie mierzo-
nej, ss\ dla bydla sterdyriskicgn zblizmir do odpowiednich liczb np.

dla czerwonego bydla sla^kiego, dla Oldenburgow. a mniej sze od
liczb dla poludniowo-niemieckich Simmentkalerow i Allgauerow *).

Stosunek wysokosci do dlugosci tulowia wykazuje u bydla
z ziemi nurskiej bardzo znaczne wahania, u bydla sterdynskiego

Iniowo-niemieckie Simmenthalery i Allganery sq w s

yzsze, anizeli bydlo sterdynskie. moznaby tlomaczyc

. do dlugosci tulowia nogami bydla tych ras.



mniejsze, ale badz co bqdz znaczne. I tak stosunek ten waha sie.

w nast^pujacych granicach:

u bydla z ziemi nurskiej 81*9— 94-3°/ (roznica 12-4%)

„ „ stordyiiskie-o \D.\ 78-4— 88'1
„ „ 97 „

„ „
sterdvri. czar. [Z.] 80'4—882 „ „ 7 8 „

a „ „ czenv. [Z.] 81-0-89-0.,
„

8"0
„

Podlug tych liczb. wsrod bydla z ziemi nurskiej znajduja, si?

sztuki, u ktorych stosunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia
jest taki, jaki przecietnie spotyka si? w rasacli zupelnie po-
prawnych mlecznych. a obok nich znajduja si? inno. np. I. Nr. 18,

ktorych budowa. niernal
n kwadratowa" (94*3%), wskazuje na naj-

wyzszy stopieii pi rw tn soi Minim ln\ -, mek Mi> u
,

)
wykazaia

krowii [I. Nr. 1 j. pooMzfea z ziemi nurskiej. ale naleza,ca do
sluzby folwarcznej w Sterdyni. Wsrod zmierzonych przez p. Ihna-
towicza 23 sztuk bylo takich krow 4. Jezeli je wylaczyc, po-
/ustawiajac tylko to, ktore byly mierzone na miejscu w ziemi nur-
skiej. to mi nim um stosunku wysokosci do dlugosci tulowia wy-
nosi 84-2<>/

, co odpowiada przecietnej dla zarodowego bydla czer-

wonego w Gralicyi.

Krowa I. Nr. 1, najnizsza w stosunku do dlugosci (81-9«/ )

jest zarazem najwieksza., (najdluzsza i najwyzsza. bezwzgl?-
dnie) ze wszystkich, ktore mierzyl p. Ihnatowicz. Krowa 1.

Nr. 18, najwyzsza w stosunku do dlugosci (94-3%), jest zarazem naj-
kr.'.r.s/.a i nalezy do bezwzglednie nizszych (H55 cm.).W oborze sterdyriskiej wahanin stosunku wysokosci w kl?bie do
dlugosci tulowia sa juz mniejsze, niz wsrod pierwotnego bydla z ziemi

nurskiej, ale jednak sa. one bardzo znaczne. Sa w tej oborze sztuki.

ktorych wysokosc w stosunku do dim;-. ;<-i j, -a i ik wielka albo na-
wet wieksza, jak przecietnie bydla czarnogorskiego lub bydla
z ziemi nurskiej. sa. inne, u ktorych ten stosunek odpowiada prze-
ci?tnej dla bydla ras zupelnie poprawnych. Krowa D. Nr. K
najnizsza w stosunku do <1Iii_n,-«-i .78 4 ,, l\ /a.a/nn lu /w/^l' dnie

najdluzsza, ze wszvstkich. ktore n
'

przecietnego 127 cm.). Krowa I
w stosunku do dlugosci (877), jest zarazem najrnniejs/.a (bezwzgle-
dnie n.ijkrolsza l najnizsza) w cdej oborze. a* krowa D- Nr. 50,

najwyzsza w stosunku do dlugosci (88*1 °, j. jest zarazem bezwzgle-
dnie najwyzsza. (choc tylko przecietnie dluga.).

Krowa Z. Nr. :>2. najnizsza w stosunku do dlugosci (804°/ )

jest dluga (156 cm.). choc nie najdluzsza, (160 cm.), i nizszego
wzrostu (125-5 cm.) od przecietnej (128-0 cm.) dla krow czarnycb,
mierzonych przez p. Zakrzewskiego.

zvl p. Dehnel (choc wzrostu

S
T
'r. 32, jedna z najwyzszych



Krowa Z. Nr. 6. najwyzsza w stosunku do dtugosci (88-2°/ )

jest zarazem bezwzglednie najwyzsza. z krow czarnych, mierzonych
przez p. Zakrzewskiego, i ofago&d preeciftiiej (152-5 cm.)

Krowa Z. Nr. 49, najnizsza w stosunku do dtugosci (81-0%)
jest zarazem bezwzglednie najnizsza. z krow czerwonych. mierzo-
nych przez p. Zakrzewskiego. i dtugosci (152-5 cm.) nie o wiele

przewyzszajacej przecietna. (15
1

-8 cm.).

Krowa Z. Nr. 5, najmniejsza (najkrotsza i najnizsza) z krow
czarnych, ktore mierzyt p. Zakrzewski, ma wysokosc w sto-

sunku do dtugosci (84-0%) prawie rowna. przecietnej (83-9%).
Krowa Z. Nr. 5. najwyzsza w stosunku do dtugosci (89°/ )

jest zarazem najkr<5tsza_ ze wszystkich krow czerwonych, ktore

mierzyt p. Zakrzewski, i wzrostu nieco mniejszego, niz przecietny.

Z rozpatrzenia tych przykladow kraricowych widzimy. ze nizki

w stosunku do dtugosci wzrost niektorych sztuk bywa spowodo-
wany: 1) bezwzglednie ni/.kini wzrostem przy dlugosci przecietaej

[np. czerwona krowa Z. Nr. 49], 2) wybitnq dtugoscia. tutowia przy
przecietaym wzroscie [np. krowa D. Nr. 1], 8) stosunku wo

czarna Z. Nr. 52|. a tak/.e 4) taki n i z k i \- stosunku dVdlu-
gosci wzrost zdarza sig u sztuk bardzo wielkich
[np. I. Nr.

1J._
Z drugiej strony widzimy, ze znaczny w stosunku do dtugosci

tutowia wzrost zdarza' sic inVtylko: I i u krow wvsokiego wzrostu bez-

wzglednie [np. D. Nr. 50 tub czarna krowa Z.*Nr. 6] lub 2) u sztuk
bardzo krotkich [np. I. Nr. 18 lub czerwona krowa Z. Nr. 5|. ale
t ak z e 3) u k r 6 w b a r d z o m a 1 y c h, [np. D. Nr. 32]. chociaz u takich

bardzo matych krow zdarzyc sie. moze takze. ze stosunek wysokosci
do dlugosci jest tvlko srednio-wielkiin jnp. czarna krowa Z. Nr. 5].

Rozmaite wiec sa. powody. dla ktorych stosunek wysokosci
do dtugosci tulowia j.-st wielki albo malv. Gdyby w tych wypad-
kach kraricowych dziatala jcdna przvczvna. wabania wysokosci wkle-
bie i dtugosci tutowia bytyby mniejszc

Gdyby przyczyna np. nizkiV-,. stosunku wysokosci w kl§bie do

dtugosci tulowia powncj iczby krow by! nizki ich wzrost przy dtu-

gosci przeciexnej. w takim razie dtugosc'i wzrost tych krmv musialyby

wahac sie. w ciasnych granicach. To samo musiaioby bye. gdyby ta

przyczynq, byta wybitna dtugosc przy przecietnym wzroscie albo

glownie'oddziatywata tvlko jcdna przyczyna. musiaioby to za sol....
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lowia, jak i wysokosci w klebie. sa, bardzo znaczne, i to nietylko w calej

grupie. ale takze wsrod tych krow, ktore wykazuja, specyalnie

nizki lub wysoki stosunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia.

Przytem. dtugosd nie zmienia sie. proporcyonalnie do wysokosci i wsku-

tek tego stosunek wysokosci do dlugosci rowniez ulega znacznym

2) amplituda wahai wysokosci w klebie wynosi 140cm.= l2°/

przecietnej wysokosci w klebie;

3) amplituda wahan stosunku dlugosci tulowia do wysokosci

w klebie wynosi 12'4% = H'1% przeci^tnego stosunku.

Amplitudy analogicznych wahari w£rod bydla gterdynskiego sa:

a) wedlug pomiarow p. Dehnela: 24 cm. = 15-8°/
?

prze-

cietnej dlugosci tulowia; 12 cm.= 9-4°/ przecietnej wysokosci w kle-

bie; 9-7°/ = llo°/ przeci§tnego stosunku.

b) wedlug pomiarow p. Zakrze wski ego nad bydlem czar-

nem: 16-5 cm. = lO8°/ przecietoej dlugosci tulowia; 14-Q cm. =
10-9»/ przecietnej wysokosci w kl§bie; 7-8% = 9-3% przecietnego

c) wedlug pomiarow p. Z a k r /. e w s k i e g o nad bydlem czer-

wonem: 20 cm. = 13-2% przecietnej dlugosci tulowia; 135 cm. =
10-5°/ przecietm-j wysokosci w klebie; s°/ =9 -5% przecietnego

Stosunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia ulega wiec

znacznym wabaniom. ktore jednak tylko wsrod bydla z ziemi nur-

skiej znacznie sa, inniejsze. niz te. ktorym ulega dlugosc tulowia.

Stosunek ten, ulegajacy prawie tak samo wielkim wabaniom,
jak sama dlugosc lub sama' wysokosc\ uie jest zatem na ogol wiel-

koscia. (funkeyaj, ktoraby charakteryzowala dana, grupe zwierza.t

lepiej. niz przecietaa dlugosc i wysokosc. Wszak mogloby bye. ze

stosunek ten ulegalby malym wahaniom. mimo ze zarowno wy-
sokosc jak i dlugosc wahatyby si^ w duzych granicach. Tak je-

dnak nie jest.

Xatomiast stosunek ten okazuje pewna. zaleznosc od wiel-

kosci zwierz^cia (dlugosq i vryaokodci w klebie razem wzie-

tych). Jezeli mianowicie kazda, z 4 grup krow rozdzielimy na 3 katego-

rye: 1) krowy wielkie, t. j. ktorycb dlugosc jak rowniez wysokosc
sa. wieksze od przecietnej dlugosci wzgl. wysokosci, 2) krowy male,

ktorych dlugosc i wysokosc sa, od odpowiednicb przeeietnych*mniej-
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sze i 3) krowy sredniej wielkosci, ktorych dlugosc jest wiekszq,

od przecietnej, ale wysokosc mniejsza. lub jej tylko rowna., albo

odwrotnie, — i jezeli dla kazdej kategoryi oznaezymy liczbe. sztuk,

u ktorych stosunek wysokosci w ktebie do diugosei tutowia jest

wiekszy od stosunku przecietnego, oraz liczbe. sztuk, u ktorych ten
stosunek jest in! nrzecietneu'o mniejszy. --- to okazuje si^>, ze:

a) Wsrod krow z ziemi nurskiej wszvstkie 7 krow ..wielkich"

wykazuja, stosunek wysokosei w kl^bie do dlugosci tutowia mniejszy
od przecietnego, a na 13 krow „matych": u 10 stosunek ten jest

od przecietnego wiekszy. a u 2 bardzo blizki przecietnego;
h) Wsrod kr6w, mierzonych przez p. Dehnela, na 5 krow „ wiel-

kich" 4 wykazuje stosunek mniejszy od przecietnego, na 7 „matych"
— 5 wykazuje stosunek wiekszy od przecietnego. a 2 — prawie
rowny przecietnemu;

(.) Wsrod krow czarnych, mierzonych przez p. Zakrzew-
skiego, na 9 krow „wielkich" u 5 stosunek wysokosci do dlu-

gosci jest mniejszy od przecietnego. na 10 krow ..malych" u 8

stosunek ten jest wiekszy od przecietnego;

d) Wsrod krow ezerwonych. mierzonych przez p. Zakrzew-
skiego, na 4 „wielkie" u 3 stosunek jest mniejszy od przecie-
tnego, na 6 „malych u u o w mowie bedacy stosunek jest od prze-

cietnego wi§kszy.

W obrebie zatem danej grupy (rasy. odmiany. cliowu) stusu-

nek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia moze iilegac" znacznym
wabaniom, a wartosc (wielkosY, tego stosunku jest scisle zwiazana
z wielkoscia. zwierza.t: sztuki wieksze sa w stosunku do dlugosci
na ogot nizsze. sztuki mniejsze sa w stosunku do dlugosci wyzsze.
Jest to zreszta zupelnie zrozumiale: dlugosc tulowia ma znacznie
wiekszy amplitude wahan. niz wysokose: sztuka zatem wi§ksza. je-

zeli ma budowe. normalnq, jest zwykle o znacznie wieksza. iiczbe cen-

tymetrow dluzsza od mniejszej. niz wynosi odpowiednia roznica we
wzroscie obu krow; tern samem musi ona bye dluzsza. w stosunku
do wysokosci, w porownaniu ze sztuka. mniejszy.

Tak samo, w rasie bvdla. ktorcj cecha. sa. wieksze rozmiarv

zwierzat niz przecietne rozmiary bydl.-i wogdle, (t. j. wszystkich
jego rasj. sama wielkosc zwierzat oddzialywad bedzie zrnniej-

szajaco na wlasciwy danej rasie (przecietny) stosunek wysokosci
do dlugosci 1

). Jezeli mimo to stosunek ten bedzie w przecieciu wy-
-"ki. przemawiad to bedzie H brtOtCtie niniej>/.\m stopuiem popra-

wnosci danej rasy. Podobny przypadek zachodzi z bydiem sterdyri-

skiem. Bydlo to w porownaniu z czerwonem polskiem zarodowem

Bye moze, ze w podohny s P - 1 «yj.:tdni^ wyt» u:n>-/.y (\ rclatywnie matij

wartosc stosunku wzrostn ih> dln^o^-i bruiKitne^o l.y.iln iliiryjskiego, najwiek-
szej odmiany rasy illiryjskiej.



jest bardzo wielkie (o wiele wyzsze i dluzsze); mimo to jednak
przecietny stosunek wysokosci do dlugoSci jest mniej wiecej taki

sam w obu rasach. Dowodzi to, ze bydto sterdynskie w porowna-
niu z czerwonem polskiem jak na swoja, wielkosc jest w sto-

sunku do dlugosci tulowia za krotkie, t. j. pod tym ' wzglqdem
i w tern rozumieniu mniej poprawne. Podobny wniosek wypada
z porownania obu prototypow, a mianowicie bydla z ziemi nurskiej

okolic Muszyny). Bydlo z ziemi

lacznie wirkszr (dluzsze i wyzsze);
mo to, stosunek wysokosci w klebie do dlugosci tulowia jest

yzszj u bydla z ziemi nurskiej.

Stopien wyrownania bydla sterdyriskiego pod wzgledem sto-

nku wysokosci w klebie do dJugosci tulowia ilustruje nast^puj^ce

Wysokoec w klebie

[D.] i [Z.] czarne [Z] czerwone

82-86 10 22 10

1 i 1 1

Eazem sztuk 15 27 13

LU'.skicj widziiny natomiast mniejsze i

wynoszaca SU--S2",,, uvkazuje sztuk 1

" 84-86" "
I

4

86-90 r „ „
13

90-92
„ „ „

2

92-94.. .. -
j

P"«\vztO 94, : - 1



Z posrod 23 krow z ziemi nurskiej u 12 wysokosd w klebie.

wyrazona w °/
n dlu^osVi rul.iwia. jest mniejsza,. niz w przecieciu

(87'8), u pozostalych 11 jest wieksza,.

Glowne wnioski z poprzedzaja,cyck studyow mozna strescic

w nast^pujacy sposob:

1) Bydlo z ziemi nurskiej jest w przeci§ciu wi§ksze
(o mniej wiecej i em. dluzsze i o 7—9 cm. wyzsze) od
czerwonego bydla podkarpackiego. typu pierwotnego.
Pomimo to, ze jako wi§ksze, raczej mogloby byewsto-
sunku do swojego wzrostu dluzsze, jest ono'przeci-

2) Bydlo sterdynskie jest w przecieciu wi^ksze
(o 7-8 cm., dluzsze, o 6— 6 1

/., cm. wyzsze) od czerwonego
zarodowego bydla w Galicyi. Pomimo tej wielkosci,
nie jest ono od czerwonego zarodowego bydla w Ga-
licyi wyraznie dluzsze w stosunku do wzrostu. ale
wy'kazuje mniej wiecej taki sam stosunek wysokosci
w klebie do dlugosci (czar ne— jest cokolwiek dluzsze.
czerwone — cokolwiek krotsze w stosunku do wyso-
kosci. w porownaniu z czerwonem polskiem w Galicyi).

3) W porownaniu ze swoim prototypem, t. j. z by-
dlem z ziemi nurskiej. jest bydlo sterdynskie wi§k-
sze. w stosunku do wysokosci znacznie dluzsze i bar-
dziej wyrownane, ta'k pod wzglcjdem dlugosci, j ak
rowniez stosunku jej do wysokosci, — chociaz wy-
rdwnanie to w porownaniu z by diem innvch ras po-
prawnych zapewne nie jest bardzo wielkie.

4) Hodowla bydla nadbuzanskieg o w Sterdvni
doprowadzila zatem do 1) podniesienia wielkosci'. 2)

wiekszego wyrownania i 8) wzgl^dnego wydluzenia
tulowia, — jakkolwiek to ostatnie jeszcze nie odpo-
wiada temu, czego moznabv oezekiwac od bydla sto-

sunkowo tak wielkiego. jak sterdynskie. Jezeli pod
wzgl § dem relatvwnej dlugosci nie ..si a g nieto w Ster-
dyni tak wide, jak p'od wzgledem podniesienia wiel-

nVlsktc]). tn"wlV. Intv 111" t'i'go.Vi' "enmatVryal pierwo-
tny odznaczal sie. wybltna krotkoseia tulowia w sto-



111. Wysokosc nog.

Porownawcze studya nad przecietaa. wysokosciaj (= dlugosciaj

nog w rozmaitych rasach bydla do pewnego stopnia utrudnia ta okoli-

cznosc, ze pomiar dlugosci nog od lokcia nie jest zupetnie scisly, niema

bowiem na wyrostku lokciowym stalego punktu, ktoryby mozna bylo

zyjac jako punkt graniczny tego pomiaru. Podane przez rozmai-

^ ch badaczow okreslenia „wysokosci nog" nie zawsze sa. dostatecznie

sciste.albo tez zdarza si§, ze okresleniu nie odpowiada sposob, jaki rze-

czywiscie stosowano podczas mierzenia, o czem przeko

zna, zestawiajae rysunek z definicyq,. I tak. Werner w pierwszem

wydaniu swojego dziela o hodowli bydla podaje l
). ze oznacza dlu-

gosc nog „od wyrostka lokciowego" lub „od lokcia", nie okresla-

jac wcale punktu. stanowiaeego granic§; w wydaniu drugiem 2
)

Werner okresla ten punkt jako ,,najwyzszy punkt wyrostka lok-

ciowego" i to samo okreslenie spotykamy w dziele Lydtina i Wer-
nera Das deutscht Bind. In-tnikcya. pomieszczona w znanem dziele

zbiorowem o rasach bydla w Austryi 3
)
(wedlug ktorej mierzyl np.

Kaltenegger) poleca oznaczac" dlugosc nog „od ziemi do gor-

nego guzowatego zaoknigloni;i \wr<>stk;i lokciowego". Adametz 4
)

okresla te. dlugosc jako odleglosc gornej krawedzi wyrostka lokcio-

wego od ziemi.

Wobec tego, ze najwyzszy punkt wyrostka lokciowego lezy

zwykle bardzo wysoko (znacznie wyzej. niz mostek). ze polozenie

jego zalezy od ksztaltu i polozenia gcSrnej ez§sci tego wyrostka,

ktore bezposrednio nie wplywaja. na wlasciwa. dlugosd nogi, okre-

slanie dlugosci nog nod najwyzszego punktu wyrostka lokciowego

nie jest wlasciwe, tem wiecej, ze robiac pomiary zywego zwierz§-

cia (nie koscca), trudno jest ten najwyzszy punkt wyczud. Sadzac

z rysunkow, podanych w drugiem wydaniu dziela Wernera-")
i w" dziele Lydtina i Werner a 6

), tylko okreslenie nie jest Sci-

sle, same pomiary zas byly w rzeczywistosci robione w sposob ra-

cyonalny. Podlug mnie powinno sie. okreslad dlugosc nogi jako od-

leglosc ziemi „od najbardziej ku tylowi wysunietego punktu tylnej

powierzchni wyrostka lokciowego". Trzymajac sie, tej zasady, wy-
konywali odpowiednie pomiary pp. Dehnel, Zakrzewskiilhna-



mac, ze pomiary ich byly wykonane w taki sam sposob, jak po-

raiary, przytoczone w dzielach Lydtina i Wernera i innych
badaczow.

Okre^lony w powyzszy sposob punkt lezy o mniej wiecej
4—5 cm. nizej w porownaniu z najwyzszym punktem wyrostka
lokciowego, i wiecej od niego sie. zbliza do poziomu mostka.

W nast§puja_cej tablicy podana, jest przecietaa wysokosc czyli

dlugosc nog w rozmaitych rasacb bydla:

Wys,

Bretoriskie pierwotne

Bretoriskie uszlachetnione

Illiryjskie czarne

Plowe

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowt

Swietokrzyzkie

Illiryjskie brunatne

Bydio karpackie z okolic Muszyny ....
Ayrshire [W., 2]

Czerwone polskie Zwiazku hodowlanego wlosciar]

Oberinnthalery

kowie w 1897 r."

Wlosciaiiskie czerw. polskie z powiatu wade
wickiego

Zarodowe czerw. bydfo polskie, wedlug pomiaroi

Zrodla, z ktorych zaczerpniete s

580 705 12 5



Wysokoscnogwcm.

- 1 \

ill

Rasa albo odmiana

I'll

£

I

Anglery zarodowe

Wschodnie Fryzy czerwono-bruns

Sterdynskioczerwone[Z.]

Sterdynskie czarne [Z.] .

Holendry, Geest

- 70-0

702

703

70-8

710

72-0

731

735

740

w
74-5

74.5

7(3<i

685

660

67

630

6*6

670

66-0

—

73-0

740

760

80-0

760

80-0

80

12C

mo
i.-.i.

i;;o

l.'H)

Holendry Marsch, (zach. Fryzy)

Allgauery bawarskie ....

Simmenthalery oryg. szwajcarski < imment :il

Simmenthalery zarodowe wyborowe

fShorthorny improved oryg. angielsk

Wschodnie Fryzy. czerwono-branatn
sciste) Marsch

Wschodnie Fryzy, srokate. Martelt,

Holendry wschodnio-pruskie . .

e, nagr.

e (jedno

Oldenbur i 2 -

Z\ :
80-6 -

Simmenthalery badenskie (Messkirch) . .

Shorthorny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt

feimmenthalery bawarskie (Miesbach) . .



Podlug liczb tej tablicy, ab
u krow sterdyriskich mnieji

litych poprawnych rasach bydla (Holendrv. Siiiiniriitli.ilcrv.

dfugosc przecietaa nog
z przeci§tna dlugosc" nog

Shorthorny, Oldenburgi i t. d.), a bydlo z ziemi nurskiej ma nogi

jeszcze znacznie krdtsze. Zaledwie u niektorych krow w Ster-

dyni dtugosc nog absolutna dochodzi przecietaej dla niektorych

ioprawnych.

Jednakze. aJednakze, aby miec obraz wierny i zupelny. musimy odniesc

dlugosc nog do wielkosei zwierz^t, a wi§c do ich dlugosci i

Bydto karpacki b z okolic Mu-

Wtosc. czerwon polskie z po-

ckiego . .

Czarnogorskie w schodnie

poludniowe .

HHryjskie czarn

stawy w Krai
polskie z wy-
owie w 1897 r.

Czerwone polskie Zwiazku ho-

Bardzo plerwotr e karpackie z

Sl!kr!
e

zk^

>ryg. szwajear-

Marsch (zach. Fryzy)

Shorthorny improved oryghialn

Sussex, opasowa. nagrodzon:



Aby przedstawic, jaki jest stosunek wysokosci nog do dlugo-

sci tulowia u bydla nadbuzaiiskiego w porownaniu z temi rasami,

dla ktorych dlugosc tulowia oznaczona. byla skosnie, podaje. ta-

bHce. nast§puja.ca.:

%«*.*...•..*.-«.>«>««>

Rasa albo odmiana %

Bretonskie pierwotne . iS-6f) Allgauery bawarskie .... ;:>'.»

Swietokrzyzkie 475 Holendry wschodnio-pruskie .
(5*9

Simmenthalery bawarskie (Mies-

Bydlo z zierai nurskiej .

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

Allgauery vvirtemberskie . .

Sterdynskie [D.I ....

469

466

46-3

Czerwone slazkie [L. i W.j

Sterdynskie czarne [Z.l .

;;» so

15-2

45

Wschod. Fryzy, srokate, Marsch,

Jfi-9

kie (Eiderstadt)

Simmenthalerv !
i

Hrek) i(id

Anglery zarodowe

„,,

Wreszcie nast^pna tabli?a uzupelnia poprzednie prz<

ira. dla tych samych ras przeci^tna. dlugosd (= wysol

jsunku do przecietaej wysokosci w klebie.

(patrz tablice str. 93).

iiniu z roziiyiiii *-«g*"--

•asami poprawnemi. Widzimy, zezwlaszcza wstosunku
sokosci w kl§bie, bydlo sterdynskie. jak rowniez

prymitywne bydlo z ziemi'' nurskiej, ma nogi przecietaie

cokolwiek krotsze, niz bydto rozmaitych ras poprawnycb (np-

Oldenburgi, Wschodnie Fryzy zarodowe, Anglery, a nawet szlez-

wickie Shorthorny). Ale i w stosunku do dlugosci tulowia nogi by;

dla nadbuzaiiskiego nie sa. wiele dluzsze w porownaniu z nogami



w,..k.ii .«, . •/. V«k.i.i . h,w.

— - - » % >»*.— -•/.

llliryjskie brnnatne .... 5925

Bydlo karpackie z okolic Mu-
szyny 591

Czarnogorskie wschodnie . . 58'8

llliryjskie plowe i) 588

stawy w Krakowie w 1897 r. 587

llliryjskie czarne 58"5

Czarnogorskie poludniowe . . 58"4

Bretonskie pierwotne .... 58"35

a okolic Chabowki .... 576

1900 . .

P
. . . . a 576

Swietokrzyzkie 571

Wschod. Fryzy, srokate, Marsch,
zarodowe 569

Oldenburgi (Jeverland), Marsch 565

Anglery zarodowe 66'4B

Oberinnthalery 563

Holendry wschodnio-pruskie . 56 '3

(Eiderstadt) 563

Holendry, Geest 560

bach)
*.

GTJ ™ a

. . . . 560

Allgauery wirtemberskie . . 5o'S

Sterdyriskie [D.] .... 557

Bretonskie uszlachetnione . . 555

brun. (jednoniascistt ) Marvel bb"i

Cerwone slazkie [L. i W.] . 552

Allgauery bawarskie .... 551

Sterdynskie czarne [Z] . 549

Bydlo z ziemi nurskiej . 548

Sterdyiiskie czerwone [Z] 54 8

Wschodnie Fryzy czerw.-bru-

natne, Geest 547

Holendry, M<tr8ch -achodnie

Szwyce 537

WalloAskie 535

Fryburgi 53-3

Shorthurnv improved oryg. an-

gielskie, nagrodz 5305

Siiii!in.-Mth:il«'r\ t.rygin. szwajc.

(Simmenthal-Saane) . . .
525

Simmenthalery zarodowe, wybo-

zarod., nagrodz 500



bydla roznych ras poprawnych; nawet nogi pierwotnego bydla nad-

buzanskiego sa. mniej wiecej rownie dlugie, jak np. Oldenburgow lub

bawarskich Simmenthalerow, a nogi bydla sterdyiiskiego sa. jeszcze

krotsze. W stosunku do wysokosci w klebie, nogi dlatego okazuja. sie.

jeszcze krotszemi, niz w stosunku do dlugosci tulowia, ze bydlo nad-

buzariskie jest w stosunku do swojej dlugosci w porownaniu z bydlem

innych ras wysokie. Z tego samego powodu p. Zakrzewski, ktory

podlug norm Werner a ocenial dlugosc nog, uznal je jako bedaee

na granicy miedzy dlugiemi a sredniemi w stosunku do dlugosci

tutowia, jako krotkie — w stosunku do wzrostu.

Porownajmy teraz wysokosc nog od lokcia: krow sterdynskich

i krow z ziemi nurskiej.

Porownanie to pokazuje. ze:

1) krowy sterdvnskie" maja. nogi dluzsze od krow z ziemi

nurskiej o 6-1 cm. [Z.], wzgl. o 69 cm. [D.].

2) ze jednak w stosunku do dlugosci tulowia, krowy

sterdyriskie maja. nogi krotsze. anizeli krowy z ziemi nurskiej.

Roznica wynosi podlug pomiarow: p. Dehnela l*2 / , P-
Za-

krzewskiego: 1/85 wzgl. 2°/ dlugosci tulowia.

3) ze w stosunku do wysokosci w kibble, nogi krow

sterdynskich sa. takiej samej dlugosci, jak nogi prymitywnycb

krow z ziemi nurskiej. Dla czarnych krow sterdynskich roznica

jest tak mala (0-l°/ ), ze mozna ]t\ pominac; w porownaniu z kro-

wami czerwonemi, krowy z ziemi nurskiej pod tym wzgledem zgola

zadnej roznicy nie wykazuja.. Pomiary p. Dehnela dajjfc

wprawdzie pewna. roznicy, a mianowicie nogi krow sterdyiiskicli

okazuja. sie tu w stosunku do wzrostu cokolwiek dluzsze, ale

roznica jest bardzo mala (0-9%), a przytem pomiary p. Dehnela,
(ktory zmierzyl tylko cz§sc krow sterdynskich) mniej sie. nadaja.

do porownywania bydla sterdynskiego z nurskiem, niz pomiary

p. Zakrzewskiego, ktory w Sterdyni zmierzyl wszystkie krowy

krajowe. a przytem mierzyl bydlo w zupelnie taki sam spo-

sob, jak p. Ihnatowicz w ziemi nurskiej. Ta jednolitosc metody

mierzenia w najdrobniejszych szczegolach tlomaczy sie. tern, ze pp-

Zakrzewski i Ihnatowicz wspolnie odbyli wycieczke. do Ster-

dyni oraz do ziemi nurskiej i w pracach swoich wzajemnie sobie

pomagali.

O ile liczba zmierzonych sztuk jest dla wysnuwania wnioskow

dostateczna i o ile stwierdzone powyiej rozniri- p.aui^lzv ndpowic-

dnimi wymiarami poprawnego i pierwotnego bvdla nadlmzaiiskai:"

moga. bye uwazane jako dostatecznie wyrazne, — moznaby z przed-

stawionych powyzej stosunkow wyprowadzic ten wniosek, ze:

\V miare. tego, jak bydlo z pierwotnego staje si?

poprawnem, nogi jego staj a. sie. bez wzgl^dnie dluzsze,



r j akira wydtuzaja.
i

Zewzastosowaniu do b y d 1 a nadbuzariskiego wnio-

sek ten jest sluszny, o ile sklad tego bydta wiernie odzwierciadlaja.

przytoczone w tej pracy pomiary, nie ulega watpliwosci.

Gdyby mia'la powstac pod tym wzgledem w ai pliwosc na pod-

stawie tego, ze pomiary dtugosci nog od tokcia nie sg, dosyC sci-

ste, to mozna ja. rozproszyc, wykazuja.c, ze do takiego samego wnio-
sku doehodzimy. licz^c eU ktu Bielera. Krowy bo-

wiem sterdyriskie maja. nogi o 5'0 cm. [Z.]. wzgl. 5*1 cm. [Z. czerw.],

wzgl. 5-7 cm. [D.] dluzsze (liczqc od punktu B i e 1 e r a), niz krowy
z ziemi nurskiej. W stosunku do dtugosci tulowia, nogi krow ster-

dyriskich sa. jednak krotsze, anizeli nogi krow z ziemi nurskiej

o l-2o/ [D.]
}
wzgl. 1-7% [Z. czerw.], wzgl. 20°/ [Z. czarne]. Na-

tomiast w s t o s un k u do wysokosci w klebie, dlugoscnog
od punktu Bielera jest u krow st erdyriskich taka sama

nurskiej. Stosunek ten wynosi bowiem u krow z ziemi nur-
skiej 47-8°/

, a u sterdvriskich 47-6°/ [Z. czerw. i czarne]. wzgl.
48-35o/ [D.].

Wreszcie o mniej wiecej proporcyonalnem wzrastaniu dtugosci

nog wraz z wzrostem swiadczy takze porownanie wysokosci kosci

grocbowej i stawu skokowego z wysokoscia, w klebie.

Wysokosc kosci grochowej w % wysokosci w klebie wynosi:

u krow z ziemi nurskiej .... 27*6
°/

„ „ sterdvriskich [D.] . . .
25*2

„

„ „ „
czarnych [Z.] 27"4

„

Wysokosc stawu skokowego w % wysokosci w klebie wynosi:

u krow z ziemi nurskiej .... 37*0%

„ „ sterdyriskich [D.] . . .
39'8

„

„ „ sterdyriskich czarnych [Z.] 377 „

Z liczb tych widziniv. ze odpuwiednie stosunki nie wyka/.uja

znaczniejszej roznicy miedzv bydlem /. ziemi nurskiej i sterdyri-

skiem, ktore mierzvl p. Zakr'zewski. Wymiary, podane przez

P- Dehnela, co prawda, wykazuja. stosunkowo znaczna, roznicy.



96

Jednakze na podstawie istniejacych pomiarow nie mozna

wyrazonego powyzej wniosku uogolniac. Jezeli np. porownamy
poprawne czerwone bydlo polskie z jego prototypem, t. j. z by-

dlem karpackiem, np. z okolic Muszyny, widzimy, ze i tu takze

nogi wydluzyty si§ (o 5 cm. liczac od lokcia, o 4-8 cm. liczac od

punktu Bielcra). ze w stosunku do dlugosci tutowia rowniez sie

skrocily (o 2-9°/
, liczac od lokcia, o 2-5°/

05 liczac od punktu Bie-

lera), ale zarazem ze si§ takze skrocily (choc mniej) w sto-

sunku do wysokosci w klebie (o l'5°/ liczac od lokcia. o 1*3%,

liczac od punktu Bielera). Jezeli do porownania wziac bydto bar-

dzo pierwotne z okolic Chabowki, okazuje sie, ze poprawne czer-

wone bydlo polskie w porownaniu z niem ma nogi bezwzglednie

dluzsze (o 7-8 cm. liczac od lokcia. o 6"8 cm. liczac od punktu

Bielera). w stosunku do dlugosci tulowia krotsze (o 0-7%. liczac

od lokcia. o 1%, licza_c od punktu Bielera). aw stosunku do wy-

sokosci prawie takie same, a wzgl. troche, krotsze [liczac od lokcia,

dlugosci takiej samej (576%), liczac od punktu Bielera — o O4°/

krotsze, a mianowicie: pierwotne z okolic Chabowki 53*7 %, po-

prawne czerw. polskie 53-3°/ ].

Roznica w porownaniu z bydlem nadbuzanskiem nie jest wielka,

ale okazuje si§, ze u czerwonego bydla polskiego w miar§ post^pu

hodowli, dlugosc nog powiekszala si§ nie w takim samym stosunku,

jak wzrost, ale cokolwiek mniej.
Pod tym wzgledem jeszcze bardziej rozni sie od bydla nad-

buzariskiego — np. bretoiiskie. Wysokogc nog od lokcia w stosunku

do wysokosci w ktebie jest u bydla poprawnego bretonskiego o 2-85°/

mniej sza, wysokosci kosci grochowej (w stosunku do wysokosci) —
o 1'1'Vo mniejsza, niz u pierwotnego, czyli: dlugosc nog w znacznie

mniejszym stopniu si§ powiekszala, w miar§ uszlachetnienia, niz

wzrost — w porownaniu z bydlem nadbuzanskiem.
Wogole zaterm w miare^ uszlachetnienia, nogi wy-

dluzaia. sie absolutnie, skracaia. sie^ w stosunku do

dlugosci tutowia, w stosunku za? do wysokosci (ktora

jest mniejsza niz dlugosc i w mniejszym od niej stopniu si§ p
0_

" takze sie skracaja. albo tez zostajawieksza)

ostatni wypadek zaszedl w Sterdyni

k samo dlugie, jak byly u typu
padek zaszedl w Sterdyni. W sto
skrocily si§ w por6wnaniu z bydle

tem samem w stosunku do wzrostu mniej musialo przybyc tutowia

na glebokoSc (w kierunku pionowym, liczac od poziomu wy-
rostkatokciowego do najwyzszego punktu klebu), niz w in-

nych chowach lub rasach. gdzie nogi ulegly skrdceniu nawet w sto-

sunku do wzrostu; a ze widocznie tulow rozwijal sie; mniej wiecej

rownomiernie na glebokoSc i na dtugosd. t. j. ze i w kierunku pO"



dluznym przybylo go w stosunku do wzrostu zbyt malo, przeto
bydlo w Sterdyni nie wydluzylo sie w stosunku do wzrostu w ta-

kim stopniu. jak od rasy tej wielko^ci moznaby oczekiwac.
Ze w miare. uszlachetnienia glebokosc tulowia w danej rasie

bydla zwieksza sie mniej wi§oej w takim samym stosunku. jak jego
dlugosc, pokazuje nastepuja.ee zestawienie, oparte na oznaczeniach
relatywnej glebokosci piersi, podanych w tabliey na str. 107.

W stosunku do dlugosci tulowia. glebokosc piersi wynosi:

1) u poprawnego bydla czerwonego polskiego .... 45-25%
„ pierwotnego bydla czerw. z okolic Chabowki . . . <4'8

„

n n n r> n n Muszyny . . . 45-0 „

2) u bretonskiego poprawnego 44*3 „

n „ pierwotnego 45'0
n

3) u nadbuzariskiego w Sterdyni [Z. czarne] 46-0 „

r, „ „ „ [Z. czerwonej . . . . 457 „

[D.] 46-9 „

n „ „ ziemi nurskiej 46-7 „

Jak widzimy, liczby te ma*o sie. miedzy soba. roznia, a w kazdej
ie zosobna roznica miedzy forma, pierwotn

najwyzej lo/
oj a po wiekszej czesci tylko 02-

grupie zosobna roznica miedzy forma, pierwotna, i poprawnq, wynosi
.„: ^j l0^ a ^ wi?kszej czesci tylko 0'2—Cr7

/
?

.

Powyzsze roztrza.sania doprowadzily nas do wniosku. ze hodo-
wla. prowadzona w Sterdyni. nieco mniej skrocila nogi miejsco-
wemu bydlu nadbuzariskiemu, niz to mialo miejsce w galicyjskich
oborach czerwonego bvdla (w stosunku do jego prototvpu karpa-
ckiego). Mimo to jednak. bydlo sterdynskie ma nogi (li-

czqc od lokcia) tylko o 02 — 10 cm. dluzsze, niz czerwone zaro-
dowe bydlo polskie, a przytem w pordwnaniu z niem wvraznie
krotsze. zarowno w stosunku do dlugosci tulowia
(o 1-6 — 2-4o/

). jak i do wysokosci w klebie (o l-9-2-8%).
Jeszcze wyrainiej ta krotkosc" nog bydla sterdyriskiego w po-

'3kiem w Galicyi wvst^puje wowczas. gdy
ktu Bielera.

Dlugosc nog od punktu Bielera wynosi przecietnn

'. czerw. polsk. 64'8

'rdvn. [D.] 61-6

•rd. czerw. [Z.] 61-0

= 44-9% dlug. tul.=- 532 o/oWysok.tul
= 40-7. „ „ =4835- *_

= 47t



Liczac od punktu Bielera, nogi krow sterdyiiskich s^, zatem

kr6tsze w stosunku do dlugosci tulowia o 4*2—5%, w stosiinku do

wysokosci w klebie o 4-85—5'6%, anizeli nogi poprawnego bydta

czerwonego w Galley i.

Jezeli pomimo mniejszego skrocenia nog bydta
nadbuzariskiego w Sterdyni. ma ono jednak nogi fa-

ktycznie krotsze, niz czerwone bydlo polskie w Gali-

cy'i, tak w stosunku do dlugosci tulowia, jak i do wy-
sokosci w klebie, — to dlatego, ze pierwotny materyat,

krotszemi w porownaniu z bydlem karpackiem.
To pokazuja. zamieszczone w poprzednich tablicach liczby,

z ktoryck wynika, ze w porownaniu z bydlem pierwotnem z oko-

lie Chabowki i Muszyny. nogi bvdla z zu'mi nurskiej sa w stosunku

do dlugosci tulowia o 1-1— 3*3°, !

. w stosunku do wysokosci w ktebie

o 2-8— 4-3°/ krotsze. Ale nietylko w porownaniu z tak bardzo

pierwotnem bydlem. jak bydto z okolic Chabowki i Muszyny, by-

dlo z ziemi nurskiej ma nogi krotkie, ale nawet w porownaniu
z zarodowem czerwonem polskiem. W 'zadnej z obor czerwonego
bydla, przez prof. Adametza mierzonego, nogi w stosunku do

dlugosci tulowia nie sa. krotsze, niz u bydla z ziemi nurskiej, a tylko

w niektorych oboracb (Raba Wyznia i Jodtownik) stosunek ten jest

taki sam, jak u tego pierwotnego bydla nadbuzariskiego, [t. j. wy-
sokosc n6g = 48-l% dlugosci tulowia poziomo mierzonej).

Te, krotkosc nog bydla z ziemi nurskiej w porownaniu z kar-

packiem uwidoczniaja, takze oznaczenia dlugosci nog od punktu

Dlugosc nog od punktu Bielera wynosi przecietaie;

1) u bydta karpackiego z okolic Muszyny:
60'0 cm. = 47-4o/ dlugosci tulowia = 54 6% wysokosci w klebie;

2) u bydta karpackiego z okolic Chabowki:
58-0 cm. = 45-9o/ dlugosci tulowia = 53-7«/ wysokosci w klebie;

3) u bydla z ziemi nurskiej:
55-9 cm. = 41-9% dlugosci tulowia = 47-8% wysokosci w klebie.

1) Bydlo sterdyriskie ma nogi przecietaie krotsze w stosunku

do dlugosci tulowia i do wysokosci w kM.ir. anizeli czerwone pol-

skie zarodowe bydlo w Galicyi.

2) Prototyp bydla sterdynskiego, bydlo z ziemi nurskiej, ma
nogi przecietnie krotsze w stosunku do dlugosci tulowia i do wy-
sokosci w klebie, anizeli bydlo karpackie, prototyp czerwonego by-

dla polskiego.



Mozemy z tego wnosic, ze relatywna (w porownaniu
z bydlem na Podkarpaciu) krotkosc nog jest rasowa.
cecha. bydla nadbuzanskiego.

Dlugosc nog bydla nadbuzanskiego wykazuje znaczne waha-
nia. Amplitude tych wahan ocenic mozna z nast§puja.cego zesta-

wienia, w ktorem podane s^: nuu:i»hni> i mbihinini dlugosci nogi

od wyrostka lokoiowego, oraz maximum i minimum stosunku tejze

dlugosci do dlugosci tulowia, a wzgl. wysokosci w klebie wsrod
krow z ziemi nurskiej i w Sterdyni.

Byd
ntir *«**. [D.j^^^izr"

Sterdyn. czer-

wone [Z.]

Wysokosc ndg od lok-

Wysokosc nog od lok-

lowia (poziomej) . .

Wysokosc nog od lok-

T&l wjsotoic
:

58-0 (Nr. 10)—
70-5 (Nr. 5)

44-1 (Nr. 3)-
52-8 (Nr. 11)

51-8 (Nr. 10)-
59-8 (Nr. 2)

63-0 (Nr. 12)- 660 i Nr. 32 )

-

76-0 (Nr. 5) 740 (Nr. 6)

42-3(Nr.l2)-44-4(Nr.l6)-
507 (Nr. 32) |49'0(Nr.8)

50-4 (Nr. 12)

58-5 (Nr. 5) 57'7 (Nr. 8)

68-5 (Nr. 1)-
730 (Nr. 19)

49-8 (Nr." 5)

57-0 (Nr. 46)

Czyli amplituda

Bydio z ziemi
Sterdyn. [D.]

Merdyr^czar-
woS'[Z

Z

]

er

A5^.t^:
12-5 cm. 130 cm 8-0 cm. 4-5 cm

In waharl wy-
sokosci nog,obliczonej
w % dlugosci tnlowia 8-7% 8-4% 4-6% 6'1%

w
°/o wysok°w

1

kIeWe 8-0° 8-l°/o 4-5% 3-9°/

Z liczb tej tablicy wynika:

1) ze wysokosc nog. obliczona w °/ wysokosci w klebie.

ulega cokolwiek mniejszym wahaniom. niz gdy ja. obliczac w %



dlugosci tulowia *). Najwieksze sa. wahania absolutnej wysoko-
sci nog.

2) ze w Sterdyni od czasu, gdy bydlo tamtejsze mierzyl
p. Dehnel, wyrownanie pod wzgledem dlugosci nog zrobilo
post§py.

Porownywajqc liczby przedostatniej tablicy z liczbami na stro-

nicach 91—93. widzimy, "ze:

1) wsrod bydla z ziemi nurskiej trafiaja, sie sztuki o no-
gach dluzszyck w stosunku do dlugosci tulowia, lub do wysokosci
w ktebie, niz przeei^tna ktorejkolwiek z przytoczonych w tych
tablicach ras;

2) ze w oborze sterdyriskiej tylko niektore krowy maj^
nogi tak dlugie w stosunku do dlugosci tulowia, lub do wysokosci
w klebie, jak przecietnie galicyjskie czerwone bydlo pierwo-
tnego typu. Z drugiej strony, krowv sterdynskie o najnizszych
w stosunku do wysokosci w klebie nogach sa. pod tym wzgledem
zbhzone do przeciejnej rozmaitych zupelnie poprawnych ras

7

nawet takich, jak np. Shortborny.
O ile obecnie wiekszem jest w sterdynskie j oborze czarnego

bydla wyrownanie pod wzgledem dlugosci nog w porownaniu z by-
dlem z epoki, gdy pomiary wykonywal p. Dehnel, lub z bydlera
prymitywnem z ziemi nurskiej, albo z bydlem czerwonem, od nie-
dawna hodowanem w Sterdyni jako odrebny zawod, — pokazujaj
nast§puj^ce zestawienia:

I. Wysokosc nog od tokcia w cm.

1) Wsrod bydla z ziemi nurskiej na 23 sztuk:
9 ma wysoknsr. nog. wynuszacq, 58-0—621 cm.

rysokosc nog, wynoszaxa. 63—66

3) Wsrod bvdla czarnego sterdyriskie<
przez p. Zakrzewskiego, na 21 Ktok/



2 ma wysokosc nog, wynosza.ca. 66-0 67-3 i

673-69 3

69 3-713
71-3— 73-3

73-3-740

ego sterdynskiego, mierzonego '

z,aKrzewsKiego, na 13 sztuk:

i wysokosc nog, wynoszqca, 68-5—692 cm.

692—712 „

712—73-0 „

U bydla z ziemi nurskiej:

n 7 „ '

„ 1 „

44-l-45-lo/
45-1—47-1

„

471-491 „
49-1—51-1

„
51-1-52-8

„

2) U bydJa sterdynskiego, mierzonego przez p.

u 2 sztuk .... 42-3-43-9%

„ 5 „ 43-9—45-9
„

„ „ 45-9-47-9„

„ 7 „ 47-9—499 „

„ 1 „ 49-9—50-7
„

3) U bydla czarnego sterdynskiego [Z.]:

u 7 sztuk .... 44-4-45-1%

„ 15 - .... 45.1-471-

4) U czerwonego bydta sterdynskiego [Z.]:

u 4 sztuk . . . 437 -45-25%
„ 5 „ ... 4525-4725-
„ 3 „ ... 47-25—49-25

„

„ 1 „ 49-25-49-8 „

III. Wysokosc nog od lokcia w °
/0

wysokosci w klebie wyka-
zuje stosunkowo najwieksza. prawidlowosc wahari (z wyja.tkiem by-
dia, mierzonego przez p. Dehnela). t. j. u wiekszosei sztuk sto-



3unek ten waha si? w ciasnych granicach, blizkich przeci?tnej.

A mianowicie, stosunek ten wynosi:

1) U bydla z ziemi nurskiej:

2) U bydla sterdynskiego, mierzonego przez p. Dehr

50-4—52-7 »/o

52*7—54-7-

„

54 7-567 „

56-7—58-5 „

53-2—53-9%
53-9-55-9

„

55-9—57-7
„

53-1—53-8%
53 8-55 8 „

55-8-57-0
„

Rozpatruja,c powyzsze liczby, widzimy:

1) ze u bydla z ziemi nurskiej, sterdyriskiego, ktore mierzyi

p. Dehnel. i u czerwonego sterdynskiego nie tylko wahania dlu-

gosci nog sa, znaczne, ale takze ze sa, one powszechne, t j. ze ogoi

krow danej grupy wykazuje pod tym wzgl?dem wielka, nierowno-

miernoSd. Natomiast u ogo'tu czarnych krow sterdyriskich dlugosc

n6g waha si? w bardzo ciasnych granicach. a tylko niewielka liczba

krow przyczynia si? do rozszerzenia tych granic. Krowy czarne sa,

zatem pod tym wzgl?dem bardziej wyrownane od ozerwonych, a takze

od krow z epoki, kiedy pomiary wykonywat p. Dehnel.
2) ze wsrod krow z ziemi nurskiej wi?cej bylo krow o no-

gach krotszych, niz to odpowiada wahaniom najczestszym (zwla-

szcza w stosunku do wysoko^ci w klebie), niz o nogach dluzszycb.

Bye moze, ze mozna w tem widziec potwierdzenie wyrazonego po-

wyzej wniusku, ze relatywna krotkosc nog jest cech^ rasowa, bydla

nadbuzariskiego (niezaleznie od stopnia uszlachetnienia).



W koricu rozpatrzray jeszcze, o ile zacbodzi korrelacya

dzy dl
wielkosc

do wysokosci
Z tego faktu, ze dlugosc nog, wyrazona

bie. u wiekszosci sztuk waha sie. w ciasnyc o
przecie.tnej (co zwlaszeza stosuje sie. do bydla z ziemi nurskiej
i czarnego bydla, mierzonego przez p. Z a k r z e w s k i e g 6). mozeray
juz wnosic, ze miedzy dtugosciq nog a wzrostem zachodzi korre-

i nog a wzrostem. a gdyby stosunek ten byl

dkosciV stala., powiedzielibysmy, z.e wzrost'jest wprnst proporcy-
onalny do dlugosci nog.

ile ten zwiqzek miedzy wzrostem a dlugosciq nog jest scisly.

pokazuja, nast^pujaee fakty:

1) Z posrdd 23 krow z ziemi nurskiej: 6 sztuk jest wzrostu
wiekszego od przecirtnego i wszvstkie 6 maja zarazem nogi dluzsze
od przeci§tnej; 14 sztuk jest wzrostu nizszego od przecietnej i z't'ych

14 sztuk 12 ma zarazem nogi krotsze od przeci§tnej.

2) Z posrod 27 czarnveh kn'.w stmlyriskie!) |Z.]: 12 sztuk
jest wzrostu wiekszrgo. niz nrzecietny. i z nio-h 11 ma zarazem nogi
dluzsze od przecietnej; 13 jest wzrostu nizszego. niz przecietny,
i z nich 10 ma zarazem nogi krotsze od przeeietnej.

Wymiary czerwonych krow sterdyriskieh nie ujawniaja. tej

korrelacyi (na 5 sztuk wyzszego wzrostu tylko 2 maja nogi dluz-

sze od przecietaej, na 8 nizszego wzrostu tyiko 3 maja nogi krotsze .

Przyczynia sie do tego zapewne takze niewielka liczba zmierzo-
nych sztuk. Gokolwiek wvrazniej wyst§puje la korrelacya wsrod
krow, mierzonych przez p/Dehnela (na 7 krow wyzszego wzrostu

ma nogi dluzsze od przecietnej, na 8 nizszego wzrostu 5 ma nogi
od przecietnej krotsze).

Pomiedzy dlugosciq nog w stosunku do dlugosci tulowia a sto-

sunkiem wysokosci w klebie do dlugosci tulowia zachodzi takze

pewna korrelacya. Stopien scislo>ci zale/.nosci miedzy tymi dwoma

nice, w jakich sie. waha "stosunek dlugosci nog do wy-



Im bowiem stosunek blizszym jest wielkosci statej, tem wi§-

cej sie. zblizamy do przypadku, kiedy stosunek - jest wprost pro-

porcyonalny do -=-.

Pomiary czarnego bydta sterdynskiego X. li kt<5rego stosunek

— waha sie. w najciasniejszych granicach (zwlaszeza dla wiekszosci

krow), pouczaja. nas tez najlepiej, o ile scisla. jest zaleznosc miedzy

wspomnianymi stosunkami. I tak okazuje si§, ze z posrod 13 sztuk,

u ktorych nogi w stosunku do dtugosci tutowia sa. dtuzsze od prze-

cietaej, 10 sztuk wykazuje zarazem wyzszy od przecietaego

nek wysokosci w ktebie do dtugosci tutowia.

Stosunek dtugosci nog do wysokosci w ktebie tylko w takim

razie okazywalby scisla. korrelacye. ze stosunkiem wysokosci w kte-

bie do dtugosci tutowia, gdyby stosunek dtugosci nog do dtugosci

tutowia wahat si§ w ciasnych granicach.

Te granice nie sa. jednak dosyc ciasne u czarnego byclia ster-

dyriskiego [Z.], a tem bardziej w innych grupacli bydta nadbuzan-

skiego, w tych studyach rozpatrywanych; wskutek tego, na 12

sztuk czarnych, ktdrych nogi w stosunku do wzrostu sa. dtuzsze od

pr2ecietaej, tylko 5 sztuk ma zarazem wiekszy od przecietaego

stosunek wysokosci w ktebie do dtugosci tutowia.

Co sie. tyczy korrelacyi miedzy bezwzgl^dna. dtugoscia. nog

a stosunkiem wysokosci w ktebie do dtugosci tutowia, istnieje ona

do pewnego tylko stopnia. Z posrod 15 czarnych krow sterdynskich,

ktore maja, nogi bezwzglednie dtuzsze od przecietaej. 8 sztuk wyka-
zuje zarazem wiekszy niz przeci^tnic stosunek wysokosci w ktebie do

dtugosci tutowia. a wsrod nich krowa Nr. 6 (najwyzsza przy dtugo-

sci przecietaej) ma bezwzglednie naj dtuzsze nogi i najwiekszy stosu-

nek wysokosci w ktebie do dtugosci tutowia. Z posrod pozostalych

7 sztuk — 5 sa, to krowy ^wielkie", t. j. ktorych zarowno wzrost.

jakotez dlugosc sa. wieksze od przecietaej. U tych 5 kr6w bez-

wz^lrdnej dluguM-i inW towar/.yszy o tyle znaczna dtugosc tutowia,

ze stosunek wysokosci \\ klcbic do diuuM>>ci jest od przeci§tnego



IV. Gl^bokosc piersi.

Aby porownad bydlo nadbuzaiiskie pod wzglede
piersi z bydlem innych ras podaje. nast§pujace cztery

m el§bokosci

ablice:

Easa albo odmiana

GI<jbok. piersi w cm.

,
s a

E

iU-5

B6-5

R8-0

68-8

59-3

(KM)

60*4

622

653

680

68-4

S94

50-0

52-0

60-6

575

_

63-5

65-8

65-0

690

9-5

llo

;;•;

LI-6

too

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki

Bydlo karpackie z okolic Muszyny

kio czerwone polskie z powiatu wa-

Czerwone polskie Zwiazku hodowlanego wloscian-
skiego w Willamowicach

Zarodowe czerwone bydlo polskie. wedlug po-

miarow w r. 1900

4. Bierzanow

Ayrshire (B 1

66 76Sterdynskie czerwone [Z.J

Szw ce 66-0 77-0 \->-n

SterdynskieczarnefZ.] 70 2

705

655 730 7 5



Glebck. piersi w cm.

Kasa albo odrniana

I J 1

lii

Sterdydskie [D.]

Czerwone slazkie [L. i W.]

Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch zarodowe

, czerwono-brunatne, Marsch .

Holendry wschodnio-pruskie

Czerwone slazkie [H.] , .

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

Simmenthalery baderiskie (Messkirch) ....

710

72-0

74-0

7il)

74-0

74-5

74-5

75-0

76-6

77-5

79-3

81-0

680

z

z

660

78-0

750

850

87-5

92-0

(i-5

140

Sunmenthalery oryginalne szwajcarskie (Jfe^

Siminenthaleryb^a^e^Uch) . . .

Shorthorny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt) .

Shorthomy improved oryginalno angielskie, na-

(patrz tablice str. 107 i 108).

Rozejrzenie sie. w liczbach poprzedzajqcych tablic z jednej

rony wyjasnia nam znaczenie giebokosci tulowia, t. j. pozwala

nioskowac o czynnikacb. od ktorych ten wymiar glownie zalezy,

drugiej strony — daje nam moznosc okreslenia, w jakim sto-

unku do innych ras pod tym wzgledem znajduje sie. bydlo nad-

1) Jako wskaznik stopnia uszlachetnienia w obrebie danej rasy,

r pewnej mierze sluzyc moze absolutna glebokosSc" piersi; W
zimy bowiem, ze przez uszlachetnienie glebokosc piersi zwi^kszyla

i^: u bydla bretoiiskiego — o 4 cm., u czerwonego polskiego (w po-

ownaniu z bardzo piervvotnem bydtem karpackiem) — o 8'8 cm.,

bydJa sterdyiiskiego (w porownaniu z bydtem z ziemi nurskiej) —



1 Przecietna glebokosc piersi w °,

dlugosci tnlowia poziomej

i-^aW-B !

•/. Rasa albo odmiana. °

wadowickiego

Wlosc. czerw. polskie i wystawy
w Krakowie w 1897 r. . .

Bydlo karpackie z okolic Mu-

5175

\\"t..M.-i:ni-kie czerwone polskie

Breton-kie uszlacliotnione . . 44'3

Bardzo pierwotne z okolic Cha-

>1,

'ki7

1

-nun^ i ;i!a">a"nJi

,Car
"

44"9

Bydlo karpackie I okolic Mu-

Bretoiiskie pierwotne .... 45"0

Zarodowe czerw. bydlo polskie.

wedlug pomiarow w r. 1900 45-25

dowlanego wlosc. w Willa-

Sterdynskieczerwone[Z.] 457

Fryburgi 459

Bydlo z ziemi nurskioj . 467

Sterdy.iskie [IX] .... 46 9

Bardzo pierwotne karpackie z o-

SiMmeathalery badi-iiskio Me—

Swi^tokrzyzkio

Czerwone slazkie [L. i W.] .

Bretonskie pierwotne ....
Zarodowe czerwone bydlo pol-

1900
we

.

ug pomiarow w r

;

Bretonskie uszlachetnione . .

Bkk Sitn.nenthal-Saane) . .

Wschodnie Fryzy, czerw.-bru-

natne(jednomasciste,
t
Marsch

52-8

53-1

532

53-9

542

5i-(i

54-8

') W oryginale [A. 1J odane Itfft, -d-t ff*/r



Przecietna giebokosc piersi w °/

wysoko'sci w kiebie

Przecietna gle^okosc piersi v

skosnie mierzonej dlugosci t

_*.-«*_ 1./. Rasa albo odmiana

Holendry wschodnio-pruskie . M-8 Anglery zarodowe i.H-2

Anglery zarodowe U8 Swietokrzyzkie in-si

Sterdynskie came [Z.] . 548 Allgauery bawarskie .... 44-11

Oldenburgi, Marsch (Jeverland) 55-0 Allgaaery wirtemberskie . . ii-1

Czerwone slazkie [H.] . . . 65-1 Czerwone slazkie [L. i W.] . ; ; -o

Pinzgauery 55-9 Bretonskie pierwotne .... ii\

Simmenthalery badenskie (Mess-

Sterdynskie [D.] .... 55-7 Pinzgauery i*6

Wschodnie Fryzy, < zerw.-bru- Holendry wschodnio-pruskie .
;;:

natne, Geest 59-8 Sterdynskie czerwone[Z.] 447
Simmenthalery zarodowe, wybo-

Illiryjskie czarne 56-1 Sterdynskie czarne [Z.] . 449
Ayrshire []$.] 66- 1

VVschod. Fryzy, srokate, Marsch,

llliryjskie brunatne .... 56-5

Fryburgi 56-8 Bydio z ziemi nurskiej .
455

llliryjskie plowe (blond) . . 57-1 Oldenburgi (Jeverland), Marsch fe6-6

Ayrshire [W. 2| 60-8 Simmenthalery bawarskie (Mies-
i.v:

463
Shorthorny zarodowe szlezwic-

bach
)

kie (Eiderstadt) 60-9

Shorthorny zarodowe szlezwic-

gielskie, nagrodzone . . . r,:vs kie (Eiderstadt)

o 7-2—8-8 cm., wyborowe Simmenthalery maja. piers* 2*7 cm., gl«b-

sza, od przecietaych, Shorthorny nagrodzone angielskie — o 4 cm.

gt^bsza. od szlezwickich zarodowych i t. d.

To samo stwierdzi<5 mozemy, biora.c pod uwage. glebokosc

piersi w stosunku do wysokosci w kl§bie. ale w tym razie roznice

staja. si§ mniej wyrazne. a chociaz w miare. uszlachetnienia glebo-

kosc piersi wiecej wzrasta, niz wzrost zwierzecia. to jednak ma to

miejsce w stopniu stosunkowo nieznacznym.
Jezeli jednakze wezmiemy pod uwage. glebokosc piersi w sto-

sunku do dlugosci tulowia, to okazuje si§. ze stosunek ten

stanowi zadnego wskaznika poprawnosci;
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chetnienia, tulow rozwija sie. zarowno na dlugosc, jak i na glebo-
kosc, a przytem raz cokolwiek wi^cej sie. rozwija na glebokosc, niz
na dlugosci (np. czerwone bydlo polskie), innym razem troche, wie-
cej sie. rozwija na dlugosc, niz na glebokosd (bretoriskie. nadbuzari-
skie). ale wogole mniej wi^cej jednakowo sie. rozwija w obu kie-

2) Z liczb, podanych w tablicach, wynika takze, ze glebokosc
piersi jest wazna. cecha, rasowa., a najwyrazniej ta zaleznosc wyst§-
puje, jezeli wyrazimy gl§bokosc piersi w °/ dlugosci tulowia, wla-
snie dlatego. ze w stosunku tym nie ujawnia sie. juz stopieri uszla-

chetnienia. Z tego wlasnie powodu w ostatnich dwu tablicach znaj-
dujemy w mniej lub wi^cej blizkiem ze soba. sasiedztwie: bydlo
bretoriskie pierwotne obok uszlachetnionego, bydlo z ziemi nurskiej
obok sterdyriskiego i t. d. Mozemy rowniez ocenic, jak niezwykle
gleboka, jest piers u bydla illiryjskiego; stanowi ona rzeczywi^cie
charakterystyczna. ceche. rasowa. tego bydla, jak to slusznie podniost
w rozprawie swojej o bydie illiryjskiem prof. dr. Adametz.

Co sie. tye/.y hy.ii.-i nadbuzaiiskiego, piers jego w stosunku do
dlugosci tulowia jest gl^bsza^ anizeli u bydla czerwonego galicyjskiego.

Podczas gdy w rozmaitych odmianach galicyjskiego bydla
czerwonego glebokosc piersi wynosi 44*0— 45-3°/ dlugosci tulowia.
to tymczasem u bydla nadbuzariskiego wynosi ona 457—469° \.

Absolutna glebokosc piersi u bydla w Sterdyni jest w przeci§ciu
o 4-1—5-7 cm. wieksza. niz u zarodowego czerwonego bydla pol-
skiego w Galicyi. Gtebokoscia, piersi (bezwzglednaj bydlo sterdyri-
skie przewyzsza zarodowe Anglery. a aawet rollejsze od nich Allgau-
erv. aw stosunku do wysokosci wkl^bie piers' krow ster-

dyriskich jest glebszq,, anizeli piers czerwonego bydla slazkiego a na-
wet Simmenthalerow.

Wobec tego. ze glebokosc piersi jest wazna. cecha. rasowa., i bio-
r^c pod uwage.

1) ze bydlo sterdyriskie ma piers przecietaie glebsza. (absolu-
tnie. w stosunku do dlugosci tulowia i do wvsokosci w kl§bie). anizeli

czerwone polskie zarodowe bydlo w Galicyi,

2) ze prototyp jego. bydlo z ziemi nurskiej. ma piers prze-

cietaie glebsza ialisolurm'e. \v stosunku do dlugosci tulowia i do
wysokosci w klebiei. anizeli jakakohviek odmiana pierwotna czer-

wonego bydla karpackiego —
mozemv powiedziec. ze w porownaniu z czerwonem

bydlem galicylskiem b v <llo nadbuzaii skie odznacza
*i? wybitna. gl^bokoscia. piersi (wzgl. tulowia), ktora

bydla nadbuzanskio-o



Glebokosc piersi w °/ dlugosci tulowia (poziomej) waha si§:

1) w szeregu ras, wymienionych na str. 107
od 44-0—50-1% ( = 6-l»/ amplitudy);

2) wsrod bydla z ziemi nurskiej

od 44-1-49-2 (=5-1% amplitudy);

3) wsrod bydla sterdyriskiego [D.]

od 44-1-507 (=66% amplitudy);

4) wsrod bydla czerwonego sterdyriskiego [Z.]

od 43-9—47-5 (—3'6°/ amplitudy);

5) wsrod bydla czarnego sterdyriskiego [Z.]

od 42-7—48-5 (=5-8<>/ amplitudy);

Glebokosc" piersi w °/ wysokosci w klebie waha si§:

od 51-4—63-8% (=12-4<»/ amplitudy);

2) wsrod bydla z ziemi nurskiej

od 51-1—56-4
(=5-3«/o amplitudy);

3) wsrod bydla sterdyriskiego [D.]

od 53-1-57-9 (=4-8«/ amplitudy);

4) wSrod bydla czerwonego sterdyriskiego [Z.f

od 51-6-55-9' (=4-3o/ amplitudy);

5) wsrod bydla czarnego sterdyriskiego [Z.j

od 51-1—57-7 (=6-6% amplitudy).

Z wyjaikiem grupy krow, mierzonych przez p. Dehnela,
we wszystkich grupach bydla nadbuzariskiego stosunek glebokosci

piersi do dlugosci tulowia waha sie. wsrod bydla danej grupy w gra-

nicach cokolwiek ciasniejszych. niz stosunek glebokosci piersi do

wysokosci w klebie
;
jednakze wahania kazdego z tych dwu sto-

sunkow sa, znaczne w porownaniu do wahari odpowiednich prze-
ci^tnych stosunkow w calym szeregu ras.

Wahania np. glebokosci piersi, wyrazonej w % wysokosci w kle-

bie. sa, w oborze sterdyriskiej tak znaczne, ze krowy o relaty-

wnie najmniejszej glebokosci piersi odpowiadaja. pod tym wzgledem
przecietaej dla prymitywnych udmian karpa< ; kicgo bydla. krowy
zas o najglebszej piersi moga. bye porownywane z przeeietna. jakiej-

kolwiek rasy poprawnej. z wyjatiriem Shorthornow.
Stopieri wyr6wnania ilustruja, nastepuja.ee zestawienia:

Glebokosc piersi. wyrazona w <>/ dlugosci tulowia (poziomej),

1) W^rod bydla z ziemi nurskiej:



u 1 sztuki ........ ponizej 442
'

' „ 4 sztuk 44-2—45-2

„ 3 „ 45 2-462
„ 4 „ 462 47.2

„ 8 „ ........ 47-2—48-2

„ 3 „ . . . 48-2—492

Z tych liczb moznaby wnioskowac, ze u vvi§kszosci bydta
z ziemi nurskiej gt^bokosd piersi w stosunku do dtugosci tutowia
jest moze jeszcze wieksza, niz podana poprzednio przecietua, co po-
twierdza wyrazone poprzednio zdanie, ze znaczna gtybokosc piersi

jest cecha. rasowa. bydla nadbuzariskiego.

2) wsrod bydta sterdynskiego. mierzonego przez
p. Dehnela: gtebokosc piersi wyraiona w % dtugosci tulowia

u 1 sztuki ........ ponizej 444
„ 2 sztuk 44-4—45-4

„ 4 „ 45-4—46-4

„ I „
46-4-47-4

„ 5 „ .' 47-4-48-4

„ 1 48-4-49-4

„ — „ 49-4-50-4

„ 1 „ powyzej 50-4

3) wsrod czerwonego bydla sterdynskiego [Z.] ten
sam stosunek wynosi:

u 2 sztuk ........ ponizej 442
„ 3 _ 44-2—45-2

„

„ 3 „ 45-2-46-2,,

„ 3 „ 46.2—47-2
„

„ 2 „ powyzej 472 „

4) wsrod czarnego bydta sterdynskiego [Z.J ten
sam stosunek wynosi:

u 1 sztuki ponizej 43-5
/o

„ 3 sztuk 43-5—44-5
„

„ 5 _ 44-5—45 5 „

„ 10 „ 455-465~
„ 7 „

46-5—47-5
„

„ 1 sztuki powyzej 475 „

Z liczb tych wynika, ze czarne bydlo sterdynskie i pod tym
wzgledem wykazuje znaczne wyrdwnanie w porownaniu nietylko



z bydiem z ziemi nurskiej, ale takze

lub z bydiem z epoki, kiedy pomiary wykonywal p. Dehnel.
Glebokose piersi (relatywna) wykazuje pewnq, zaleznosc od

wielkosci zwierzat

I tak, z posrod 27 czarnych krow sterdyriskich [Z.]:

1) na 9 krow wielkich (t. j. wzrostu i dlugosci wiekszej, niz

przecietna), 6 sztuk ma glebokose piersi w stosunku do dlugosci tulowia

(a 7 sztuk — w stosunku do wysokosci w klebie) mniejszq, niz

przecietna; 2) na 10 krow „malych" — 9 sztuk ma glebokose

piersi w °/ dlugosci tulowia (a 8 sztuk — w stosunku do wyso-

kosci w kl§bie) wi^kszq. niz przecietna.

Bydio nadbuzariskie jest od czerwonego polskiego w G-alicyi

wi§ksze (dluzsze i roslejsze). Jezeli zatem ma piers w stosunku do

do dlugosci tulowia glebszq, niz czerwone polskie,

wskazuje to tern bardziej, ze ta znaczna glebokose piersi jest rasowa.

cecha. bydla nadbuzanskiego.

V. Dlugosc glowy.

Poniewaz jedni autorowie (np. Kaltenegger, po CZ§8Cj

ner) oznaczaja. dlugo^d glowy do pocz^tku sluzawicv

z) oznaczaj^ jq „do przedniej krawedzi wargi gor-

iej
u

lub, co na jedno wvchodzi. _d.» irodka s'luzawicy" (np. Lydtin
i Werner), wreszcie inni autorowie (np. Holdefleiss), nie podaja.

blizszych szczegolow o sposobie, jakim ten wvmiar oznaczali, a je

inni (poczesci Werner, Ada met z, Ullrich i inni) mierza. dlugosc

glowy obu sposobami, przeto w nast^puj^cej tablicy rozniee te zo-

staly o ile moznosci sScisle uwzglednione. Jednakze dla ras, ozna-

czonych gwiazdkami, pozostaje niepewnem. czy dany wymiar ozna-

cza cala. dlugosc glowy, cay tez dlugosd do pocza.tku sluzawicy.

(patrz tabliee sir. 113, 114, oraz 115).

Aby porownac pod wzgledem relatywnej dlugosci glowy bydio

nadbuzariskie z bydlem tyeh ras, dla ktorych dlugosc tulowia mie-

rzona, byla skosnie, podaje, tabliee. nastepujae:v

(patrz tabliee str. 116).

Z liczb, zestawionych w tablicach poprzedzaja.cych wynika:

1
1 fte bydio z ziemi nurskiej ma przecietnie glowe. o 2-7 -5,7 cm

dtuzsza.. niz bydio rozmaitych odmian wlosciariskiego czerwonego"

bydla polskiego w G-alicyi, a o 3'8 —9-8 cm. dtuzsza.. niz bydio rasy



Swi?tokrzyzkie

Wlosciariskie czerw. polskie z po^

dowickiego

Illiryjskie bronatno

I'/.rrw. po]skie Zwiazku hodowlanc

Ayrshire [W. 1, str. 23H|

Oberinnthalery ....
Holendrv, Geest [W. 1. str

;:;;> ?,\) \>\ +i-G(37~



Rasa albo odm] ma

Przeciotna din o6c glow, w cm.

^x^x Do poczqtku

"dkaSatiS
"

s.uzawicy

-^.^.MW.,;,,.
50-0 | _

Bydlo zzicmi nurskiej 503(46-57) 47- 1(43 5-53)
Sterdynskie [D.] 505(46-65) 48 5(43-53)
Shorthorny improved oryg. angielskie, na-

50-5(45-55)

-Vvrshire [B.]

151-5

Holendry Marsch (zachodnie Fryzy [W. 1.

49(46-66)

52- 1(49-56-5) 49> Hi -53-5

BterdyAtkie czarne |Z.| 52-2(48—55) 49 i

44-5-51 -5)

Czerwone slazkie [H.] *) _ I'M;

S.wyce [W. 1. str. 266] 52-2(60- 55) 50 (i8—55)

Cerwone Slaakie [U.] 527 50-0

"•chodoie Fryzy srokate, Marsch, zaro-
dowe

68 —
Wschodnie Kryzy czerwono-brunatne (je-

dnomasciste) Marsch 53 —
Holendry wschodnio-pruskie 535 _
^h

stadt°)

rny Zar°d0We sz,ezwickie
(
Eider"

53-5(51-5—55)

Oldenburgi (Jeverland) Marsch .... 54-5 _
.Simmenthalery bawarskie (Miesbach; . . 54-5 _
Allgauery bawarskie

Fryburgi [W. 1, .str. 296] 54-5 525

Simmenthalery oryg. szwajcarskio (Simmen-
thal-Saane) [W. 1, str. 296] 5-48(47-60) 50-7(43-56)

Allgauery wirtemberskie 55-0 _
Simmenthalery badenskie (Messkirch) 55-0 _
Walloriskie *) 550

552
Simmenthalery zarodowe. wyborowe 510



ugosc glowy do przedniej 1

i karpaekie

rw. polskie

lodowlanego wloscianskiego

bydlo polskie. wjdlug pomi

nthalery 9TJg.

Holendry, Marsch (zachodnie Fryzy)

Sussex, zarodowe, nagrodzone [\V. 2,

Devon, zarodowe, nagrodzone ....



^~^^-^:C^^)£ste

368
\11 a e •

t b k'

1 a r Lie 343

333

SterdydskU c^orwone [Z.]

Sterdynskie came [Z.]

Sterdyriskie [D.]

Holendry wschodnio-pruskie

329

32-8

Wscbodnie Fryzy, srokute. Marsch, zarodowe . . .
32-2

Simmenthalery bawarskie (Miesbach) 3215

Wschodnie Fryzy, czerwonc 1 tne jel on te)

321

32-0

3065

305Shorthorny zarodowo szlezwickie (Eiderstadt) . . .

iej (w Bosnii i Czarnogorze). Wstosunku do dlu;
tulowia, dlugosd glowy bydlazziemi nurskiej
niezwykle wielka. Pod tym wzgledem bydlo z z

nurskiej przewyzsza wszystkie wzi§te do poro
nia f ;i .s y. i u il(.- muzt-my uwazac dfugosc glowy w stosunl
dluirosoi tutuwia /.a \vsk;iznik >t<»pnia poprawnosci. musielibys
podstawie tego wskaznika powiedziec to samo. co powiedzii

"", l»"ds!awi,- stosmiku wysokosci w klybie do dhigosci ti

ij pi ardziej pierwo

2) ze bydto sterdyriskie ma glowe (licza.c bezwzglednie w cm.)
mniej wieeej takiej dlugusci. idb«> troche kn'.tszri. jak np. Szwycc albo

czerwone bydlo sla.zkie, a w pordwnaniu z zarodowem czerwonein
bydlem polskiem w Galicyi o iy, do 3 cm. dluzsza,- Wstosunku
do dlugosci tutowia. bydlo sterdyriskie ma glowe mniej' wieeej
takiej same] dlugosci (wedlug zupetniejszych, bo cala. obore obej-



mujacych oznaczeri p. Zakrze wskiego — troche dluzsza\ jak za-
rodowe czerwone polskie bydlo w Galicyi.

Porownanie bydla nadbuzanski ego (pierwotnego
i poprawnego) z czerwonem galicyj skiem (pierwotnera
i poprawnem)podwzgl ? dem stosunkudlugosci glowv
dodlugoscitulowiadajenam zatem takf sam lezuf-

pod wzgleVm^tos'uV'ku w vs !>k)h eV'Iv 'k /e h ie do ^lil
gosci tutowia.

Przez selekcye (mniej lub wiecej swiadoma celu lub nawet
meswiadoma.) skrocono bydlu nadbu/aiiskicmn w Sterdyni glowe.
w stosunku do dlugosci tutowia; innemi slowy: glowa daleko mniej
sie wydiuzyla, niz tulow (w porownaniu z typem pierwotnym). To
samo mialo m^BJsce w galioyjskich oborach czerwonego bydla. ale
w typie pierwotnym bydlo n adbuzariskie" ma glowe.
o wiele dluzsza. w stosunku do dlugosci tutowia, niz
czerwone podkarpackie. tak samo jak ma wstosunku
do dlugosci tulowia wiekszy niz bvdlo podkarpackie
wzrost, spowodowany nie wy sokonoznos ci a, ale nie-
zwyklym rozwojem tulowia na gt§bokosc.

Znaczna, w stosunku do dlugosci tulowia dlugosY glowv bvdla
z ziemi nurskiej. podobnie jak i duzy jego wzrost w stosunku do
tejze dlugosci, moznaby tlomaczyc" krotkoscia tego tulowia. Sre-
dniej dlugosci glowa w stosunku do bardzo krotkiego tulowia by-
laby bardzo dluga.. Aby nalezycie wyja£ni<5, jak wielka jest dlugosci

glowy u bydla tej rasy w porownaniu /. innemi, a niezaleznie
od wi^kszej Tub mniejszej krotkosci tulowia. podaje.

tablice. nast§puja,ca, w ktorej dlugosc glowy (do przedniej krawedz.
wargi gornej lub w pomiarach Lydtina i Wernera do srodkoi
wego punktu sluzawicy) wyrazona." jest w % wysokosci w klebie-

(patrz tablice sir. 118)

Ostatnia tablica uczy nas. ze jak na swoja wielkosc. bydlo
z ziemi nurskiej ma niezwykle dluga. glowe. niezaleinie od
tego, ze tu!6w jego jest bardzo krotki; glowa bowiem jest

bardzo dluga. nawet w stosunku do wysokosci w klebie
i bydlo z ziemi nurskiej ta. relatywn.-i dlttgolci^ -l<>uv przewvz-

z wvjatki<>m brunatnej odmiany illiryjskiej rasy. To brunatne bydlo

illiryjskie w stosunku do dlugosci jest bardzo malego wzrostu. i dla-

tego glowa jego w stosunku do wzrostu wypada bardzo wielj

kiej (lluirusci. choc w stosunku do dlugosci tulowia jest krotsza,

niz glowa bydla z ziemi nurskiej.



Przecietna dlugosc giowy w °' przecietnej wy8oko,ci * klebie

Kasa albo odmiana

Illir -skie brunat 43-1

430
42-5

42-3

421

41-8

41-5

415
41-3

41-2

40-95

40-8

408
407
40-4

40-3

40-2

399
39-9

396

38-4

38-35

380

Bydlo z ziemi nurskiej

Swietok kie

Czirno^orskie po*adaio«e

Hardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Wtosciariskie czerwone polskie z wystawy w Kr

Sterdyriskie czarne [Z.]

Sterdynskie czerwone [Z.] . ....
r 1900

2. Raba Wyinia

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

ickiego

ilQi:::i,;
•Simmenthalery bawarskie ^Miesbach)

Shortborny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt) . . .

Shorthorny improved, oryginalne angielskie, nagrodzone



Co si§ tyczy bydla sterdyriskiego, to i ono takze ma glowe
nawet w stosunku do wysokosci w klebie dluzsz^, niz zarodowe
czerwone bydlo polskie w Galicyi l

),
jakkolwiek roznica pod tvm

wzgledem bardzo wielka. nie jest, wynosi bowiem tylko 03— 0'4°
.

A przeciez, jezeli porownamy pod tyra wzgledem bydlo ster-

dynskie z bydlem z ziemi nurskiej, to przekonamy si§, ze gtowa
bardzo wydatnie sie skrocita (nawet w znaczniejszej mierze. niz u czer-
wonego bydla polskiego zarodowego, jezeli je porownac z materyalem
pierwotnvm. z ktorego powstato). Jezeli mimo to przecirtna dlugosk:

gtowy takze w stosunku do wysokosci w klebie jest
w Sterdyni zawsze jeszcze cokolwiek" wiyksz^, niz w dworskieh
oborach czerwonego bydta polskiego. to dlatego. ze pierwotny ma-
teryal nadbuzanski eeelmje wieksza dluguglowosc, niz podkarpaeki.

Podobniez. jak juz widzielismy poprzednio. pierwotny materyal
nadbuzanski odznacza sie. wieksza. relatywna, krotkoscia tulowia (w sto-

sunku do wzrostu). w porownaniu z pierwotnem bydlem czerwonem
podkarpackiem i dlatego. pomimo silnego wzglydnego wydluzenia,
jakiemu tulow bydla nadbuzanskiego ulegt w oborze sterdyriskiej,

nie osiqgnql on jednak takiej dlugosei (w stosunku do wzrostu).
w porownaniu z poprawnem czerwonem bydlem galicyjskiem. jak
by tego mozna bylo oczekiwac od bydta tej wielkosci.

Zauwaz^, zeprzecietaa relatywna dlogolc gtowy. ktora w oborze
sterdyriskiej jest troche, wieksza. niz przecietnie w zarodowych obo-
rach czerwonego bydla polskiego w (ialievi. jest jednak mniejsza.
niz przecietna relatywna dlugosc glowy Allgauerow (i to zarowno
w stosunku do dlugosei tulowia. jak i do wysokosci w ktybiel Co
prawda, Allgauery \v porownaniu z innemi rasami poprawnenii r>d-

znaczaja. sie dosy'c znaczna dlugoseia glowy.

Stwierdzona powyzej analogia pomiedzy relatywna. dlugoseia.

glowy
(w stosunku do dlugosei tulowia) i relatywna dlugoseia tu-

lowia (w stosunku do wzrostu) nastrecza potrzeby wyjasnienia. do
jakiego stopnia siyga korrelacya miedzy tymi dwoma stosunkami.

btosunki te uwazane sa. jako „wskazniki si >pnia p iprawnosci". a rd-

wniez jako taki wskaznik uwazany jest stosunek wysokosci nog do
dlugosei tulowia. W miare bowiem. jak nastypuje uszlachetnienie

j
powieksza sie vrielko4c, mcfaamy, ze w stosunku do dlugosei tu-

lowia zmniejsza si§: 1) dlugosc glowy, 2) wzrost i 3) vvysokosc nog.

Przyczyna. tego zmniejszania sie. tych trzech stosunkow jest ta oko-

krotsza w stosunku do wysokosci w klebie, w porownaniu z zarcniowein czerwonem
bydlem polskiero, ale, jak to juz w pmcy swojej zaznaczyl p. Zakrzewski,
p. Dehnel nie mierzyl wszystkich krow obory sterdyriskiej i dlatego podane prz< z

niego przecietne nie wyrazaja przecietnej z ealej obory, a tylko z pewnej jej czrs. i.



licznosc, ze w miare. tego, jak formy staja sio uiejcsze i barclziej po-

prawne, dlugose tulowia powieksza sie. w stopniu o wiele wi^'kszyin. niz

dlugose glowy lub nog. a nawet niz wzrost. Pomiedzy wspomnianymi
trzema „wskaznikami stopnia poprawnosci" (stosunkami) powinna

zatem zackodzic pewna korrelacya.

Jednakze ckociaz trzy te stosunki. vvraz z powiekszeniem sie.

poprawnosci w danej rasie, korrelatywnie si$ zmniejszaja.. to jedna-

kze kazdy w innym stopniu. a przytem stopieri tego zmniejszenia

zalezy od kierunku selekcyi.

Proporcyonalnosci pomiedzy wskaznikami poprawnosci nieraa.

gdyz:

1) aby stosunek dlugosci glowy do dlugosci tulowia (wskaznik I)

byl proporcyonalny do stosunku wysokosci w klebie do dlugosci tu-

lowia (wskaznik II), trzebaby byto. aby stosunek dlugosci glowy do

wysokosci w klebie byt staly, co nie odpowiada rzeczywistosci;

2) aby ten sam wskaznik I byt proporcyonalny do stosunku

wysokosci nog do dlugosci tulowia (wskaznik III), trzebaby byto, by

stosunek dlugosci gtowy do wysokosci nog byt wielkoscia. stala.. co

rowniez nie odpowiada rzeczywistosci;

3) aby zas wskaznik II byl propuivyoiialny do wskaznika III-

trzebaby byto. aby stosunek wysokosci nog do wysokosci w klebie

byl stalv. co otrolnie bior^C, rowniiv. nie jest sluszne.

Jednakze cbociaz te 3 stosunki. ktorydi stalosr jest warunkiem

proporcyonalnosci trzech ..wskaznikow".' nie sa_ stale, to jednakze

dwa z nicb (stosunek dlu-osci -lowv do wysokosci w klebie i sto-

sunek wvsokosei nog do w\s ,kwi w kleli < waliaj i sie. w granicacb

• :y.\:\ 37-70
o

, :im plitudv 4-4%)

33-6-35-6 „ ( „
2-0 J

34-4-359 „ ( „
1'5

r>

)

udy W\ '•

" 3-8 J;
2-0 „ )J



3) Wskaznik III (wysokosc nog w o/
o
diugosci tulowia) waha si§:

bydJa:

a) nadbuzariskiego
. . . miedzy 461—48-1% (amplitudy 2-0°/

);
b) czerwonego polskiego . „ 484—51-4

„ ( „
" 33..);

c) bretoriskiego .... „ 45'7—49"2 „ ( „
3-5

„ );

Tymczasem:

1) Dlugosc glowy, wyrazona w % wysokosci wkl§bie, waha si§:

a) nadbuzariskiego . . . miedzy 39-6—43-0
„

(amplitudy 34%);
b) czerwonego polskiego . „

" 39-8—41 -3
„ ( „ " 1-5 „ );

2) Wysokosc nog. wyrazona w o/ wysokosci w klebie, waha sig:

bydla:

a) nadbuzanskiego . . . miedzy 54-8—55-7°/ (amplitudy 0-9»
/c );

b) czerwonego polskiego . „ 57'3— 594 „ ( „
" 21..);

cj bretoriskiego .... „ 55-5— 58"3 „ ( „
2-8

„ ):

"> nadbuzariskiego
. . . miydzy 7 11 — 7S-;> u-implitudv 74% i

f) czerwoneo-o polskiego . „ 67'8— 71-7
r ( „ 3'9

„ );

c) bretonskiego .... _ 72-9—75-3 „ ( „
2-4

r );

(patrz tabUee str. 122 i 123).

Jakkolwiek wahania stosunku diugosci --lowy do wysokosci nog
sa. znaczne. to jednakze liczbv tablicv pnk.-i/uja wvraznie. ze w roz-

maitych grupacb bydla nadbuzanskiego (wiecej lub mniej popra-

wnych) — glowa jest o wiele dluzsza w stosunku do nog, anizeli

^vsrod rozmaitych ' odmian bydla czerwonego polskiego. Pod tym
^-zgledem bydto nadbuzariskie podobnem jest do bretoriskiego

Co sie. tyczy dwu innych stosunkbw. t j. stosunku diugosci

glowy do wysokosci w kbd.ie i stosunku wysukosci nug do wysokosci

^ klebie, wahaja, sie one w granicach cia$nieJ8zych, niz wskaznik



DIagosc giowy do przedniej kraw^dzi wargi gornej (lub do srodka

Bretoriskie uszlachetnione

Allgauery bawarskie

Simmenthalcry oryginalne szwajcarskie (Sii

Allgauery wirtemberskie

Ilolendrv. Mursch zachodnie Fryzy) . .

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabo

Fryburgl

Simmenth'alery badeiiskie (Messkirch) . .

Oldenburgi (Jeverland), Marsch ....

llliryjskie czarne

llliryjskie plowe (blond) .......
Holendry wschodnio-pruskie

Zarodowe czorwono polskie, wedlug pomia



Dlngosc gtowy do przedniej kraw§dzi wargi gornej (lub do sr

w ° wysoko6ci nog od lokcia

odka sluzawicy)

Rasa albo odmiana

69-8

69-7

WJoscianskie czerwone polskie z wystawy w Kra-

692
CZe

iTmowica
1

ch
kie ^^ ^""j!**"! "*<**• W WU

]

Bydio karpackie z okolic Muszyny 692

Pinzgauery

6855Simmenthalery bawarskie (Miesbach)

68-2

Shorthorny improved oryginalne angielskie. nagrodzone

zarodovve szlezwickie (Eiderstadt) . . . 6815

Wtosciariskio czerwone polskio z powiatu wadowickiego 67-8

I i III. a to dlatego, ze wysoko^e w klebie ulega mniejszym wa-
Hiiniom. niz dtugoSd tulowia.

Gdybysmy jako wskazniki stopnia poprawnosci przyjeH owe
dwa stosunki. bylyby one wskaznikami mniej „czulymi". a za to

bardziej „wiernymi u ."'

I tak: dlugosc glowy (lub nog), wyrazona w °
/0

dtugosci tulowia, jest czulszym wskaznikiem stopnia poprawnosci,
bo wykazuje wieksze roznice, zaleznie od stopnia poprawnosci, na-

tomiast dtugosc glowy (lub nog), wyrazona w o/ wysokosci w kle-

bie, jest wskaznikiem wprawdzie mniej czutym, ale za to bardziej

wiernym, pewniejszym, bo nawet niewielkiej roznicy w jej waha-
niacb odpowiada' bardziej istotna roznica w stopniu poprawnosci.

W obrebie tej samej rasy wskazniki owe daja. mi are. sto-

pnia uszlachetnienia d'anej sztuki lub danej grupy (chowu ltd).

Jezeli wezmiemy pod uwag§ dwie rasy pierwotne, wskazniki
te bedq odslanialy cechy rasowe (np. u bydla z ziemi nur-

skiej: relatywnie krotki a gleboki tutow na krotkich nogach, przy

glowie bardzo dlugiej, w por6wnaniu z czerwonem bydtem kar-

packiem).

Jezeli porownywac b^dziemy ze s o b a. dwie ro-

zmaitego pochodzenia rasy uszlachetnione, obraz
b§dzie niejasny, bo wspomniane wskazniki b^da. uja-



cyi sztucznej itd.)

Uszlachetnienie. zaleznie od sjiosobu prowadzenia selekeyi. is<S

moze w rozmaitym kierunku. I tak, w jednyra np. przypadku moze

silnie sie. zmniojszyc'- stnsu.M'k dlu-.'sri ^lowy i wysokosci w klebie

do dlugosci tulowia, a relatywne skrocenie nog (w stosunku do

dlugosci tulowia) moze bye" daleko mniejsze; w innym zas przypadku

relatywne skr6cenie nog i relatywne wydtuzenie tulowia moze bye*

znaczne, a stosunek dlugosci glowy do dlugosci tulowia w znacznie

mniejszym stopniu moze uledz zmniejszeniu i t. p.W nast^pujacej tabliov z«>sta\vione sa liczbv. ktore wskazuja,.

w jakim kierunku poszlo uszlachetnienie w trzech rasach (nadbu-

zanskiej, czerwonej podkarpackiej i bretoriskiej) i do jakiego doszlo

stopnia pod wz^ledem relatywnego skrocenia glowy. nog i wydlu-

zenia tulowia. Liczby dla poprawnej formy bydla nadbuzariskiego

stosuja, sie. do czarnego bydla sterdynskiego, liczby zas do piervvo-

tnej formy bydla czerwonego polskiego stosuja. si§ do bydla karpa-

ckiego z okolic Muszyny.

(patrz tablice str. 125).

Liczby
tvup.c skrocenie glowy i relatywne obnizenie
do dlugosci tulowia) byly znacznie w y d a t n i e j s z e *), niz u czer-

wonego bydla polskiego (lub u bydla liivtnuskiegu:. iiatmniast rela-

tywne skrocenie nog, tak wydatne u bydla bretonskiego, juz mniej-

sze u czerwonego bydla polskiego. bylo u bvdla nadbuxansku'g"

bardzo nie wydatne.
Jezeli sobie przypomnimy, ze za znamiona rasoAve bydla nad-

buzanskiego uznali£my znaczna. dlugosc glowy i znaczny wzrost

w stosunku do dlugosci tulowia, przy nogacb krotkicb, to mozemv
teraz powiedzieC", ze przez selekcye. 1 uszlachetnienie najwydatmej

ulegly relatywnemu zmniejszeniu te wlasnie wymiary, kt6re niejako

z natury byly najwi^ksze, te zas, ktore z natury juz byly relaty-

wnie male (np. dlugosc nog) ulegly w daleko mniejszym stopniu

zmniejszeniu.

Pomimo jednak tego ni\veluja.cego wplvwu selekeyi, znamiona.

odrozniaja.ce bydlo nadbuzanskie Od karpackiego pod vvzgledem za-

proporcyi eiala, iifr/.ynialv si.; o tyle. ze sa, one widoczue

ju-zy pm-i.•ownywamu hvdl.t popra
diem w zarodowvcli obdraoboracli
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R"7.|i,-irr/.in\ Tciviz. j.iki sfnpici'i w\ t.'>\\ nania pod wzgledem dlu-

glowy przedstawia bydlo nadbuzariskie i jakiego rodzaju sa.

laoye miedzy dlugosciq, glowy i dlugoscia. tulowia, oraz wyso-korrelacy

koscia. w ktebie i wysokoscia. nokoscia. w ktebie i wysokoscia. nog.

W szeregu rozmaitych ras. poczawszy od najbardziej pry
tywnych az do Shorthornow (wylqezajnc grupy. zlozone z kilku na<

dzonychsztuk)mamynast£puja,ce wahania przecietnych stosunk

Natomiast wsrod bydla nadbuzariskiego wahania indywidu-
!
tych samych stosunkow przedstawiaja. sie. w nast^pujacy sposob:

(pair: tahliq- 127).

sukosci \\

od bydla
takze

Z hczb poprzedzajacej tablicy widzimy, ze pod wzgledem dlu-
*~ y (zarowno w stosunku 'do dtugosci tulowia, jak i do wy-

klebie) czarne bydlo sterdyriskie jest wiecej wyrownanem
kiej i od bydla czerwonego sterdyriskiego,

robione

ktebie do dtugosci tulowia i o wysoko^ci nog w stosunku

mwyrazniewykazuja

)
Pod wzgl?dem wysokosci nog w stosunku do wysokosci w klebie czerwone

erdynnkie wykazuje wieksze wyr6wnanie, co zapswne tldmaczy u

,
ze wogole korrelacya mi?dzy dlugoscia nog

a takze od bydla w Sterdyni z epoki, gdy pomiary byly
przez p. Dehnela. To samo mozna powiedziec o stosunku
kosci w ktebie do dhiir<>>ci mJ.iwia i c w^cO^,,,- „x„ ,„ =t

do dlugosci tulowia

I
liczba. zmierzonych i
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i>IWMtt<n*<t*
|

1) Z ziemi nurskiej . 34 2-40-8° 377 I ,-00, L7'6%

j
2) Sterdyn.

|
D.] . . . 31 2 -359

w ° dlugosci tu-
| 3) „ czar. [Z.] 32.2-35 6 ' 34 „

(,.;,_

lowia fpoziomej). ( 4) „ czerw. [Z.j 31 9—365 313 4-6 .
1M i .

2 DIugosc glowy la- ( 1) Z ziemi nurskiej . 403—45-8 188,

cznie ze sluzawica^
j
2) Sterdyn. [D.] . . . 368- 423 39 6 5-5, :;->!>.

1 3) „ czar. |Z.] 38-li—43-0 10-8,

w Hebie.
1 4 „ czerw. [Z.] 38-3-43-3 4<>7 .Vii. i

-1 3 .

S) DIugosc glowy (la- 785 137 „
17-:..

2) Sterdyn. [D.] . . . 64 3—78 4 14-1 „ 19-S.

w°, wysoko8cin6g
) 3) „ czar. [Z.] 69 2-791 99 „ I ;;:;..

od lokcia).
[ 4) „ czerw. [Z.] 69 5-813 118 „ l :.:».

i) Wysokosc nog od
|

1 ) Z ziemi nurskiej . 441 52 8 m 8'7 _ 181 -

lokcia w °
o

dln- 2) sterdyn. [D.] . . - 423-50-7

goAci tutowia (po-
j 3) „ czar. [Z.] 444-49-0 46 1 . 46 - LCH) ..

ziomej).
1 4) „ czerw. [Z.] 43 7-498 l:.:i .

5;Wy.okoW n6g od
* 1) Z ziemi nurskiej . 518 -698 8-0, i 1 6 ..

2.Sterdyii. [D.] . . . 50 4—585
lokcia w ° wyso-

|
3i . czar. [Z.] 53 2-577

[ 4) , czorw. [Z.] 531-57-0
64 9 „

kosci w klebie. 648„ 3 9„

6)Wy.okoM w kle_
t 1)Z ziemi nurskiej . 819-943

1
2) Sterdyn. [D.] . . .

784-88-

1

1 4) I czerw. [Z.j 81 '0 -89"0 844, I: |
wzglgdem zasadniczych proporevi <• i a 1 a.

Wsrod czarnych krow sterdynskich stosunok (Uugosei glmvy

do dlugosci tulowia jest w przeci?ciu taki sain, jaki wsn'.d

pierwotnych krow z ziemi nurskiej wykazuje sztuka. posiada-

ja_ca ze wszystkich najkrotsza, w stosunku do dtugoSci gtow? . Te

czarne krowy sterdyn skie. ktore maja. w catej oborze najkrotsza,

gWe. w stosunku do dlugosci tulowia, zblizaja. sie. pod wzgledem

tego stosunku do przeci^tnej dla ras zupelnie poprawnych typu mle-



cznego lub wielostronnego (jednakie nie mi§snego). Trafiaja. sie. je-

dnak wsrod czarnych krow sterdyriskich i takie, ktore maja. glowe.

w stosunku do dlugosci tulowia tak dfrtgft, jak to odpowiada prze-

cietnej np. dla illiryjskiego bydla czarnego lub dla najbardziej pier-

wotnego typu bydla karpackiego.

Ostatnie dwie tablice prowadza. nas takze do pewnych wnio-

skow, tycza,cych sie. stopnia scislosci korrelacyi mi^dzy rozmaitymi

wymiarami lub stosunkami. Im bowiem amplituda wahari jest wi§-

ksza. tern £cislosc korrelacyi jest mniejsza.

Z liczb, podanych we wspomnianych tablicach, widzimy, ze

najscislejsza. korrelacya wykazuja, nast§pujqce przecietne wymiary
(stosunki) w obrebie szeregu ras, lub tez indywidualne — w obre-

bie jednej rasy (nadbuzanskiej):

1) wysokosc w klebie i dlugosc tulowia,

2) wysokosc w klebie i wvsokosc nog
awzglednie:

1) dlugosc glowy (lub nog) w °/ wysokosci w klebie i dlugosc

glowy (lub nog) w °/ dlugosci tulowia

2) wysokosc nog w % dlugosci tulowia i wysokosc w klebie

w % dlugosci tulowia.

Wynika z tego, ze przecietny stosunek wysokosci w klebie

do dlugosci tulowia, ulegajac dla rozmaitych ras mniejszym wa-

haniom, niz inne przecietae stosunki, mniej wyraznie te rasy wza-

jemnie odroznia. To sarao mozna powiedziec o stosunku wysokosci

nog do wysokosci w klebie. Stosunek ten takze w obrebie bydla

nadbuzariskiego okazuje si? stosunkowo bardzo stalym, jak o^ tern

wyzej juz byla mowa l

), i dlatego zachodzi stosunkowo scisla

korrelacya: I) miedzy wysokosci^ w klebie i wysokosci** nog,

oraz 2) miedzy wysokoscia, nog w o/ dlugosci tulowia i wysokosci^

w klebie w % dlugosci tulowia. Stopien scislosci tych korrelacyi

rozpatrzylismy juz powyzej 2
).

Co si§ tyczy przecietnego stosunku wysokosci nog do dlugosci

tulowia, wykazuje on w obrebie szeregu ras znaczne wahania. a w ob-

rebie jednej rasy (nadbuzanskiej) wahania tego stosunku rowniez

sa_ znaczne." Z tego wynika. ze korrelacya 1) miedzy wysokoscia. nog

i dlugosci.-j tulowia. oraz 2j miydzv stosunkiem wysokosci nog do

wysokosci tulowia i stosunkiem wysokosci w klebie do dlugosci tu-

Co sie. tyczy dlugosci glowy. w szeregu rozmaitych ras oka-

zuje naj mniej sze wahania (naj mniej sza. relatywna. amplitude wa-

hari) przecietay stosunek dlugosci glowy do wysokosci nog. wieksze



juz sa wahania przrcietnego stosunku dlugosci glowy do wysokosci
w klebie, a najwieksza. relatywn^ amplitude, wahari wykazuje
przecietny stosunek dlugosci gfowy do dlugosci tulowia. Ten stosu-
nek, wykazujacy w szeregu ras najwieksze wahania, najlepiej zatem
rasy te odroznia. Natomiast w obrebie jednej rasy' (nadbu/.aiiskiej

stosunek dlugosci glowy do wysokosci w klebie, a zwlaszcza do dlu-
gosci tulowia. wykazuje daleko mnioj^za lvlatywna amplitude wahari,
niz w obrebie szeregu ras, czyli jest wzglednie stalszy i dlatego
stosunek ten mozemy uwazac jako lepiej charakteryzujacy rase..

Zauwazmy, ze:

1) stopieri stalosci stosunku dlugosci glowy do dlugosci tulowia
okresla stopieri scislosci korrelacyi:

a) miedzy dlugoscia. glowy i dlugoscia. tulowia;

b) mi§dzy stosunkiem dlugosci glowy do wysokosci w kle-
bie i stosunkiem wysokosci w klebie do dlugosci tulowia;

2) stopieri stalosci stosunku dlugosci glowy do wysokosci w kle-
bie okresla scislos6 korrelacyi miedzy:

a) dlugoscia. glowy i wys,.>koscia w klebie;

b) stosunkiem dlugosci glowv do dlugosci tulowia i stosun-
kiem wysokosci w klebie do dlugosci tulowia:

3) stopieri stalosci stosunku miedzy dlugoscia. glowy i wyso-

dtugo^ci tulowia

alosc (naj-

k) wvkazu
do wysokosci w kle-

\<r<'n\ czarnych krow

igosci glc

wVs.'.ko'.
1

,



wie, a pozostale dwie maja. tulow cokolwiek dluzszy od przecietaego

przy glowie cokolwiek krotszei od przecietnej.

W kraiicowych wypadkach korrdacya rownirz sie uwvdatnia.

ale tylko w niektdrych przypadkack I tak: krowa czarna Z Nr. 52

ma glowe w stosunku do wysokosci w kl^bie najdluzsza. i zarazem jest

najnizsza, w stosunku do swojej dlugosci. Ale np. krowa czarna ZNr.

44, ktora ma glowe w stosunku do wysokosci Qajkrdtez^j ma stosunek

wysokosci do dlugosci tulowia nawet cokolwiek nizszy od przecie-

tnego, a znow krowa czarna Z Xr. 6. ktora w stosunku do swej dlu-

gosci jest najwyzsza (a nawet i bezwzglydnic najwyzsza), ma glowe.

w stosunku do wysokosci w klebie tylko cokolwiek krotsza. od prze-

cietaej. Zauwazyc nalezy. ze u krowy Z Nr. 44 relatywna krot-

kosc" glowy polega wyla.cznie tylko na wyja.tkowo wielkim jej wzroscie

(bezwzgledna bowiem dlugosd glowv jest blizka. przec.ie.tnej). zas

krowa Z Nr. 6 nia wybitnie dluga, glowe (bezwzglednie).

Wypadki krancowe, wtasnie dlatego, ze sa^ takimi, mnicj si?

nadaja, do uwydatniania wzajemnych konvlacvi miedzy proporcyami

ciala. U krowy Z Nr. 52 omawiana korrelacya wys'tepuje dlatego

tak wyraznie, 'ze glowa jest dosyc dluga. a nizki stosunek wzrostu

do dlugosci tulowia nie jest spowodowany wyj a_tko wo nizkim wzro-

stem przy przecietaej dlugosci, ale umiarkowanie nizkim wzrosteni

przy znacznej (w stosunku do przecietaej) dlugosci tulowia.

Porownywajae waliania stnsunkow mziiiaitvrh wymiarow w ob-

rebie bvdta nadbuzariskiego z wahaniami w ealym szeregu ras (strona

126—127), wi.lzimv. /c ainplituda ualian w obrebie tej jednej rasy jest

reguras. Pamie^ac je<lnaknalez V . ze 1 i waliania w obrebie jednej obory

lub rasy sa. to wahania sVosunkow wymiarow u poje-

dyriczych sztuk, gdy tymczasem wahania w szeregu roznych ras

sa. to wahania przeci^tnych stosunkow. z natury rzeczy

zatem ciasniejs/.r. 2) ze amplituda wahari w obrebie jednej obory

lub rasy nie daje nam wcale wyobrazenia o stopniu wyrownania,

dopoki nie wiemy, jaki jest ilosciowy uktad w obrebie oznaczonych

granic.

I tak, wprawdzie stosunek dlugosci -lowy lacznie ze sluza-

wicaj do dlugosci nog od Jokcia waha sir wsn'.d 27 czarnych kroW

nych; ale wsro.ft yh 27 kr.'nv jest l> takieh, <Ua kt.'.rych stosunek

ten waha sie. w granicach daleko ciasnirjszvch: miedzv 717 i 7;>"<°/o;

a dla 11 z nich granice te sa. jeszcze eiasniejsz.-: 72*7—74 - 7°/ -
,

W^rod bydla z ziemi nurskiej ten sam stosunek waha sie

anicach jeszcze szerszych (70'7—84'4<>/ ). ale te granice bardzo
: 4n a krowa (70-7° ). ktora ze wzgledu na swoje pocho-

•na. zostala do krow z ziemi uurakiej, choc mierzona.



lai

byla w samej Sterd}mi, i ktora juz zupelnie czystego typu bye
nurskiej nie przedstawia l

). Jezeli tg jedna, sztuke. wyta_czy6,
' glowy do

posroa men u 12-tu
sztuk stosunek ten przewyzsza 78%, a z nich u 5-ciu waha sie.

)ozostalych 22 sztuk wsponiniain stosunek dlugosei gle

"rod i

"

"

uugosci nog- waha sie. mi§dzy 73 i 84-4%. Z posn.d nich

ztnk stosunek ten

liedzy 82 i 84-4%.
O stopniu wyrownania bydla nadbuzaiiskiego pod wzgl^dem

osunku dlugosei glowy do dlugosei tulowia pouczaja. nast§pujace

Dlugosc glowy do przedniej krawedzi wargi gornej, wyrazona
" % dlugosei tulowia, mierzonej poziomo, wynosi:

1) wsrod bydla z ziemi nurskiej:

u 3 sztuk 34-2-35-2

„ 3 „ 35-2-36-2

„ 3 „ 36-2-372

„ 2 „
37-2-38-2

„ 6 „ 38-2-39-2

„ 4 „ 39-2—40-2

„ 2 „ 402-40-8

2) wsrod bydla sterdynskiego, mierzonego przez p. Dehnela:

u 2 sztuk 31-2—31-8

„ 4 „ 31-8-32-8

„ 4 „
32-8—33-8

„ 3 33-8-34-8

„ 2 „ 34-8—359

3) wsrdd bydla czerwonego sterdynskiego fZ]:

u 2 sztuk 31-9-32-8

„ 2 32-8—33-8

: 3 338-348
n 5 348—35-8

„ 1 sztuki 35-8-36-5

4) wsSrod bydla czarnego sterdynskiego [Z]:

u 1 sztuki ....... 32-2-32-7

„ 5 sztuk 32 7- 33-7

"|5 „ 337-347
„ 6 " 34-7-35-6



132

I pod tym wzgledem stwierdzamy roznice w stopniu wvrowna-

nania, podobne do tych, jakie stwierdzilismy poprzednio pod wzgl§-

dem dlugosci nog: najmniejszy stopieri wyrownania. wykazuje oczy-

wiscie bydlo z zicmi nurskiej, najwi^kszy — czarne bydlo stcrdyn-

skie. U bydla czerwonego i u bydla z ziemi nurskiej przecietaa

powstaje przez zgromadzenie sztuk. daleko odbiegajacych od niej

w obu kierunkach.

Dlugosc" glowy do przedniej krawedzi wargi goinej, wyrazona

w •/, wysokosci w klebie, wynosi:

1) wsrod bydla z ziemi nurskiej:

u 2 sztuk 40-3—40-5

„ 2 „ 40-5-41-5

„ 8 „ . 41-5 42-5

„ I sztuki 42-5-435
„ 5 sztuk ........ 435—445
„ 4 „ 44-5_45-5

„ 1 „ 45-5-45-8

2) wsrod bydla czarnego s terdy nsk iego [Z]:

u 3 sztuk 38 6-393
„ G „ 393—40-3

„ 8 „ 40 3-413
„ 8 „ 41-3—42-3

„ 2 „ 42-3-43-0.

Wahania wsrod bydla czarnego sterdyriskiego sa. zatem nietylko

mniejsze, jak wsr6d bydla z ziemi nurskiej, ale so, one przytem bar-

dziej prawidlowe. Jednakze wahania te mniej sa, prawidlowe, jezeh

dlugosc glowy wyrazic w »/
?
wysokoici w klebie, niz jezeli sie ja.

wyrazi w o/ dlugosci tulowia; tlomaezy si§ to tern, ze. jak poprze-

dnio widzielismy, wsrod czarnycb krow sterdyiiskich, dlugosc glowy

jest w korrelacyi scislejszej z dlugoscia. tulowia, niz z wysoko-
scia. w klebie.



VI. Dtugosc szyi.

Easa albo odmiana

5T1TF
Swietokr 572

580

590

60-0

60-6

60-9

627

635

652

664

676

686

689

696

697

Bretoriskie nerwotr 52

570

580

605

640

610

64-5

750

770

750

850

**>•. -****.

Obe ri D n thaler •

^^LZ^ILT^^Z
Bydloz ziomi nurskiej

Sterdynskioc Z arne[Z.]

Zarodowe czerwone polskie. wedlug pomiardw

l Be
MUbaWyinia . .™ nik

.
::::::::;

(patrz tabliee tfr. 134, 135 i 136).

Liczby powyiazyeh tablic wykazuja^ ze przez uszlachetnienie

diugose szyi w stosunku do dlngota tulowia n* Bkraea. I tak:

1) zarodowe czerwone bydlo polskie ma szyje w stosunku do

dtugosci tubwia w przeeieciu o 21, albo 1
)

2-2»/ krdtsza., amzeli

ZaUv.n tego, ktdrego z dvvu sposobow
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pierwotnego typu bydlo karpackie. Skrocenie to nie jest jednak bar-

dzo wydatnem. a niektore grupy wloscianskiego bydla czerwonego

(bydlo z powiatu wadowickiego "hib bydlo z \w>Ta\vy krakowskiej)

wvka/.uja. rclatywna, dlugosc szyi nawet cokolwiek mniejsza. od dwor-

skicgo zarodowego bydla;

;.-—

Oberinnthalerv

443

454

459

460

•i-7-i

489

4975

50

503

Sterdynskieczarne [Z.]

czerwone [Z.]

Sterdynskie [D.]

Bretoiiskie pierwotne . . . :

Zarodowe czerwone polskie, wediug pomiarow z r. 1900

3 Limanowa

4 Jodfownik

•^^.^'^IM
Illir skie low

Czerwone polskie Zwiazku hodowlanego wloscianskiego

2) uszlachetnione bydlo bretoriskie ma szyj

stosunku do dtugosoi tnli.wi;i <>d pin-wutnego;

3) czarne bvdlo sterdvnskie ma szyje o 4.6 lub l-8°/ l

)
krotsza

liieli bydlo z ziemi nursk
'

mniej poprawne czerwone by

i diugosc .szyi

krotsza,

•ots/.a.

bvdlo



sterdyriskie ma szyj§ cokolwiek (o 1 albo M°/ ) dtuzsz^, niz bar-

dziej^poprawne czarne.

Podany przez p. Dchnela wymiar dlu-osci szyi od ueha do

polowy grzebienia lopatki odbiega ta'k dalcce od innvefi, a zwlaszcza

nie zgadza si§ z drugim pomiarem szyi, wykonanym przcz p. Deh-
nela. ze wypadnio go uw;iz,k ; jako nit prawkUowo wykonany.

Easa albo odmiana Ill

Hardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki

464 400 55-5

47-6 -
|

-

490 - -

50 2 410 65

513 44 , 610

54-05 ' — -

54-4 — —
548 510 640

560 520 600

611 53 80

Wloscianskie czerwone polskie z powiatu wa-

Zurodowe czerwono polskie, wedlug pomiarow

8te.rdjrd.kie czerwone [Z.j

Bterdydekie [D.]



lie Chabowki o 1*4 albo 2-0%). Co prawda. roznica nie jest bar-

dzo wielka, a nadto znika ona zupelnie przy porownywaniu bydla

z ziemi nurskiej z wzglednie poprawnymi chowami wlosciariskiego

bydla czerwonego w Galicyi.

^-.-y-
VoziomoTu'.' ,

'

35-9

369

373

377

38-3

397

39-7

403
40-6

Sterdyriskieczarne [Z.]

Sterdynskie czerwone [Z.]

Illiryjskie brunatne

Zarodowe czerw. polskie, weding pomiarow z r. 1900

8 Raba W -yni

5 Kozy

ErS^ntrrwr
Bardzo piorwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Illiryjskie ptowe

Sterdyiiskie [D.]

Illiryjskie czarne

Analogicznic do tego, bydlo sterdyiisk
gosci tulowia krotsza. szyje. »), niz zarodowt

kvynosi w przecieciu dla

/„, zaleznie od tego. ktory
do porownania.

itosunku do dlu-

« czerwone polskie. R6-

bydla sterdyriskiego 3'9

pomiarow dlugosci szyi

O'ile woli .dzac wnioski /. pomiarovv
. V "^"" mj^u-uu™^ vyaiiw.^ivi /. puuuaro\

mniej od innych sa. pewne, mozemy powiedziec

p. Dehnela, nie



rasv

rozniaja^ca bydlo nadbuzanskie od czerwonego pol-
skiego,jestszyja,wtypienadbuzanskimkr6tszawsto-
sunku do dlugosci tuiowia, niz w typie czerwonym
polskim, niezaleznie od stopnia uszlachetnienia. Zapewne ta re-

latywna krotkosc szyi bydla nadbuzariskiego pozostaje w zwia,zku
z jego stosunkowo znaczna, wielkoscia. w pordwnaniu z czerwonem
bydlem polskiem.

Wahania dlugosci szyi sa, bardzo znaczne: w obrebie jednej
ivynosza, one nioraz kilkanascie centymetrow. Wobec tego, nie

. . szczegolowo roztrzq,sal pod tym wzg'ledem stopnia wyrownania
bydla sterdynskiego. Zauwaze. tylko, ze dlugoSc szyi (od linii po-
miedzy rogami do najwyzszego punktu klebu), wyrazona w °/

wysokosci w klebie. waha si§: wsrod bydla z zierai nurskiej miedzy
50'2 i 62-1 %, a po odrzuceniu 4 sztuk, pod tym wzgledem kraiico-
wych — miedzy 52-0 i 58*8°/ ; wsrod czarnego bydla sterdynskiego
miedzy 47-6 i 59-3»/

0J
a po odrzuceniu 4 sztuk, miedzy 500 i 57'4<>/ .

VII. Dfugosc przedniej cz^sci tuiowia.

Poniewaz p. Zakrzewski nie mierzyt dlugosci s>odkowej
i tylnej cze^ci tuiowia u bydla sterdynskiego, a pomiary p. D e li-

ne l a nie daja. przeciytnej z calej obory sterdynskiej, a przytem
me we wszystkich szczegdlach s^ tak pewne, aby mozna bylo wy-
Iqcznie na nich sie. opierac, przeto nie mogac rozpatrzec wzajemnego
ustosunkowania dlugosci ezesci przedniej. srodkowej i tylnej tuiowia
w oborze sterdynskiej, zniewolony jestem ograniczyc" sie. do rozpa-
trzenia dtugoSci li tylko przedniej cz§sci tuiowia.

(patr: tablice str. 138 i 139).

Z liczb poprzedzaja/vj tabli<-y widzimy. ze przednia cz§36 tulo-
wia w rasach uszlachetnionych jest w stosunku do dlugosci calego tu-
iowia dluzsza, niz w rasach pierwotnych. To pokazuje porownanie
odpowiednich liczb np. dla bydla bretoriskiego pierwotnego i popra-
wnego, karpackiego i czerwonego polskiego, bydla z ziemi nurskiej
i sterdynskiego itd. Jednakze prawidlmvosV ta nie jest zupelna. I tak
bardzo pierwotne bydlo karpackie z okolic Chabowki ma w prze-
cieciu dlugose przedniej cz$£ei tuiowia tylko o 0*1% mniejsza,, niz

zarodowe czerwone bydlo polskie i t. p. Tiomaczy si§ to np. w tym
ostatnim przypadku tern, ze liczba, podana dla bydla z okolic Cha-
bowki, stanowi przecietaa, z bardzo niewielu obserwacyi (zaledwie

3 sztuki), a znow przecietaa dla zarodowego czerwonego bydla pol-



skie-«» zostala dosvc silnie ohnizon

Zwi^zku w W'ilammvicach. ktorego

obliczaniu przeci§tnych wymiaiw
polskiego. W kazdvm razie z liczb, p.

•J,-.-*-

l,lu '"r,

i;i'rnuT;;'

,

w
i

p,n'.

z -''" i

I 1 1

Uydlo karpackie z okolic Muszyny

Cserwone pol. Zwi%*ka hodowl. wlose. w Wilamowicach

Sterdy&skie [D]

>u,s,x. wrod., aagrodwue [W. 1, »tr S71] ....

26 3 215

S :

£ :
32-85 ! —

33 2 30

33 4 30 5

:if> i 300

43-0
;

-

330

360

36 5

42



Wahania dln^M-i przednicj czrsci nilowia. wvrazonej w °/ dlu

go&si ealego tulowia (mierzonej poziomo) sa nast§puja,ce:

wsrod bvdla z ziemi nurskiej 17"2—23-2%

„
"„ sterdyriskiego [D.] .... 20-5—259 „

„ „ czerwcmego sterdyriskiego [Z.] 200—23-8
„

„ „ czarnego „ [Z.] 202-235 „

U^^^^,.^^,.*.^

Bydloz ziemi nurskiej 197

20-7

219

283

234

24 2

24-8

246

279

31-7

Swietokrzvzkie

Bydlo karpackie z okolic M.iszyny

Czerwone polBkie Zwiazku hodowlanego wloscianskiego

Wloscianskie czerwone polskie z wystawy w Krako-

••**« w

Zarodowe czerwone bydlo polskie, wedlug pomiardw

VVschodnie Fryzy czorwono-brunatne, Geest ....

Holendry, Marsch (zachodnie Fryzy)

Shorthornyzarod,ang. nagr. [U. 1, str. 2.4] . .



Stopieri wyrownania ilustruja, nast§puja.ce

Dlugosd przedniej cz§sci tutowia w % dlugosci calego tutowia

(mierzonej poziomo) wynosi:

6d bydla z z ie nurskiej:

„ 6 :
'.

„ 4 . .

„ 3 . .

„ 3 . .

„ 3 . .

. . 172-

. . 18-2-

. . 19 2

. . 202-

. . 212-

-18-2o/

-192
„

-20 2,
-21-2

„

-22-2
„

-23-2
„

6d bydla ste rdyiiskiego |D.]

» 3

n 6

I 3

. . 205-

. 229-
. . 239-
. . 249-

-21-9%
-22-9

„

-23 9 „

-249 „
-259

„

dd ezarnego byd a sterdyn skieg [Z.]:

sztuk 3 . .

„ 4 . .

„ 14 . .

„ 6 . .

. . 202-

. . 20-4-

. . 214-
. . 224-

20-4"
()

-214 „

-224 „
-23-5

„

te pokazuj
anie czarne

I, o i

(11 'k

szem jest i pod tym takze wzgl§-

rajowego w Sterdyn i w porowna-

jego prototypern

VIII. Dlugosc ogona.

Wobec tego, ze posiadamy stosunkowo malo pomiarow dlugosci

ogona dla rozmaitych ras bydla, a dla czerwonego bydla polskiego
w Galicyi nie posiadamy ich wcale J

), ogranicze. sie. do nastej)uja,cyek

zestawien:

(patrz tablice str. 141).

*) Adametz (A4, str. 60) podaje tylko,
skiego jest dlugosci sredniej. Koniec jego zna



Wsrod bydla nadbuzariskiego dlugosc ogona wykazuje bar-

dzo wielkie wanania, zarowno wartosci swojej bezwzglednej, jak ro-

wniez w stosunku do dlugosci tulowia. I tak dlugosc ogona, wyra-
zona w °/ dlugosci tulowia wynosi:

Rasa albo odmiana

Dtagoti ogona w cm.

f

I
S

1

Illiryjskie czarne ™
53

72

73

78

78

94

97

97

E5£££r: 762
77-3

832
87 6

878
985

Bydlo z ziemi nurs

ne [Z].

[z.]

.»*««.„*.«*..**.»*-«

Kasa albo odmiana

>t.»*y*.ki. ra] 535
576
577

5775
6015

61-9

624
633
665

Sterdyriskie czerwone [Z.]

Bretonskie pierwoti

Illiryjskie ptowe (blond)

rod bydt

i 6 sztuk

, przecietna. dlugosc ogona poda
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u I sztuki 6l-4-63-4°/o
_ 3 sztuk 63-4—65-4

„

„ 8 „ 65-4-67-4 „

2) wsrod czarnego bydla s terdy nskiego:

u 1 sztuk 51-6-52-6°/

5 52.6—546 „

_ 5 „ 54-6— 56-6
„

„ 5 „ 56-6-58-6,
6 58-6—60-6

„

_ 3 „ 60-6-62-6 „

„ 2 „ 62-6-63-6 „

Korrelacya zatera miedzy dlugoscia. tulowia i dlugoscia. ogona

jest bardzo mala, a wahania dlugosci ogona nietylko sa. bardzo zna-

czne, ale nadto nie wykazuja. one zadnej prawidlowosei. t j. w ob-

rebie tej samej obory znajdujemy sztuki o relatywnej dlugosci ogona

rozmaitej w granicach bardzo szerokich.

IX. Wymiary szerokosci.

I. SzerokoSc piersi w barkach.
W nastejcmjacych tablicacb zestawiona. jest dla rozmaitych ras

i odmian przecietaa szerokosc piersi w barkach: 1) absolutna, 2) w %
dlugosci tulowia, 3) w % wysokosci w ktebie i 4) w % g^bo

"

-*.—
1

1

Carno orskie oiudniowe -»,,,)

27 5 39 5

Bardzo pi<jrwotne karpackie z okolic Chabi5wki . .
MOO

HretoAsLie )ierwotre ;',()!)

^wietokrzyzkie

Bydlo karpackie z okolic Muszyny

33 8

34-6

Czerwone polskie Zwi^zku hodowlanego wIosciaAskiego



^ ,*.„..

Szerokosc w barkach

| J J

WloBoiadskie czerw. polskie « wystawy w Krakowie
371 !

-
400 !

-

46

46

500

6 r0

Wschodnie Fryzy czerwono-brunatne, Geest ....
Zarodowe czerwone bydlo polskie. wedlug pomiarow

tfi-w^
s

:f-^-owa

Holendry, (?ees *

Sterdyriskie czerwone [Z.] .......
Sterdynskie czarne [Z .]

414 390
414 37 5

42-0 -
45 5 41

i00 -

466 350
470 —
17-0

|

-
48-2 —

48 6 -
490 —

Wschodnie Fryzy. arokate, Marsch, zarodowe . . .

Allgauery wirtemberskie

Ayrshire [W. 2]

c

Z;z:"-
M,[LiW]

::; :

Holendry wschodnio prnskie

Simmentlialery badenskie (Messkirch)

Shorthorny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt) . . .

515

53

53-5

5(5-0

r.tvo

60

440
Kimmpnthalery oryginalne szwajcarskie (Simmenthal-

n bawarskie (Miesbach)

>hortliorny improved, oryginalne angielskie, nagrodzone <;;>:>

=



Szerokosc w barkach w °/ dlugosci tulowia poziomej

B.-^„a„Un.

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . . 238

254

255

255

25-8

25 85

260

262

26-8

270

270

2705

2715

27 3

27'8

296

300
3 IB

324

35'1

869

Bydlo z ziemi nursisiej

uszlachetnione

Wlosciariskie czerw. polskie z powiatu wadowickiego

Bydlo karpackie z okolic Muszyny

Holendry, Geest ....
Wschodnie Fryzy czerwono-brunatne, Geest ....

Wtosciariskie czerw. polskie z wystawy w Krakowie
w 1897 r

Holendry, Marsch (zachodnie Fryzy)

1 Jod^mnik

Czerwone sla/kie [HI

Sterdyiiakie [D.]

Ayrshire [W. 2]

h zarodowe wyborowe

Shorthorny improved, ovyg. angielskie, nagrodzone .

bussex, opasowa, nagrodzona I. nagroda.



Sterdynskie czarne [Z.]

czerwone [Z.]

Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch, zarodowe . . .

Oldenburgi (Jeverland), Marsch
Allgauery wirtemberskie

Wschodnie Fryzy, czerw.-brun. (jednomasciste), Marsch
Pinzgauery

Sterdynskie [D.]

Czerwone sla^kie [L. i W.]

Shorthorny zarodowe, szlezwickie (Eiderstadt) . . .

Holendry wschodnio-pruskie

Simmenthalery baderiskie (Messkirch)

Allgauery bawarskie

Pryburgi

Szorokosc v ,„, ach w ° wysokosci w klebie

Eas *. rai ,„i,ma

Bydlo z ziemi nu

Bydlo karpackie z ol

Czarnogorskie wschoc

WloAriuriskie czerw.

Bretoriskie pierwotne

Czamogorskie poludn

Bretoriskie uszlachetn

Wschodnie Fryzy eze

nie

...lski.

289
290

300
302
310

3165

uszyny

z powiatu wadowickiego

E:
brunatne, Geest . . .

hodowl. wlosc. w Wila-



Szerokosc w barkach w % wysokosci w klebie

Rasa albo odmiana

Wloscianskie czerw. polskie z wystawy w Krakowie

323
3235

330

34-45

3445

347
350

357
359

36-5

36 65

384

394

40-0

4035

431

46 95

484
507

came [Z.]

Holendry, Geest

Zarodowe czerwone bydlo polskie. wedluff pomiarow
w r. 1900 * '

Allgauery wirtemberskie

Wschodnie Frvzy, srokate, Marsch, zarodowe . . .

Oldenburgi (.leverland), Marsch
Holendry, Marsch (Zachodnie Fryzy) ......

WS
tlar7h

FrJZy C~°-brunafc- (jednomasciste),

^ :̂̂ ^^^ ::::::
Shorthorny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt)
Allgauery bawarskie ....
Ayrshire (W. 2)

Szwyce . .

Simmenthalery bawarskie (Miesbach)

Saane) .

°
r^inalae 82waJ car«kie (Simmenthal-

Simmenthalery zarodowe, wyborowe

DevonT7 ^^"^ °W an^iolskie
-
aagrodzone'

\

Sussex, upasowa, na-rodzona I. nagroda .....



Szeroko.sc w barkach w % glebokosci piersi

%

Bardzo pierwotne karpackie /, okolic Chabowki . . 531

Bydlo z ziemi aurskiej 543

560

56-7

576Bydlo karpackio z okolic Mnszyny

Bretoiiskie uszlachetnione . . 576

58*35WIoseiaAskie czerwone polskie z powiatu wadowickiego

Sterdynskieczarne [Z.] 590

czerwone [Z.] 5965

Czerwone polskie Zwiqzku hodowlanego wiosciariskiego

59 7

W^adaki^erwone polskie z wystawy w Krako-
61**

Zarodowe czerwone bydlo polskie wedlug pomiarow
w r. 190)

«M

* »**»-. 60-,

m.

Angler zarodowe Gl-8

622Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch, zarodowe . . .

Shorthorny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt) . . . 62 85

631Oldenburgi (Jeverland). Marsch

641

6505Czerwone slazkie [II.] .

Allgauery wirtemberskie 6525

Wschodnie Fryzy cserwono-brunatne (jednomasciste)

66

6805



Rasa alho odmiana

Siminenthalery badenskie (Messkirchi

72-3

73 1

763

769

Allgauery bawarskie

„ oryginalne szwajcarskie (Simmenthal-

Shorthorny improved oryginalne angielskie, nagrodzone— '—,—"^-IW-
Powyzsze tablice pouczaja. nas:

1) ze bydlo z ziemi nurskiej ma piers w barkacli bardzo wa.zka.;

wprawdzie w porownaniu z pierwotnem bydlem karpackiem jest sze-

rokosc" w barkach o 1—3-8 cm. wie>sza, ale roznica ta jest niewielka^

zwlaszcza gdy sie, uwzgledni, ze bydlo z ziemi nurskiej jest od kar-

packiego wieksze. Maksymalnie szerokosd w barkach u bydla

z ziemi nurskiej nawet nie dochodzi do tej wartosci, jaka. ma prze-

ci^tnie u zarodowego bydla czerwonego polskiego. W stosunku

do dlugosci tulowia ma bydlo z ziemi nurskiej taka, sama, szerokosc

w barkach, jak pierwotne bydlo karpackie (wieksza.. niz bydlo

z okolic Chabowki, nieco mniejsza., niz bydlo z okolic Muszyny)r

a w porownaniu z bardziej poprawnem bydlem wlosciaiiskiein czerwo-

nem polskiem (np. z wystawy krakowskiej) stanowczo mniejsza.. Ta-

kie same wnioski utr/vmiijcuiv. biorac pod uwage. szerokosc piersi

w barkach, odniesiona. nie cfo dlugosci tulowia. ale do wysokosci

w klebie, lub do glebokosci piersi.

2) ze w porownaniu z bydlem zarodowem czerwonem polskiem

bydlo sterdynskie ma w barkach piers rowniez tylko o 1*3 wzgl.

5 -4 cm. szersza,. Jezeli wezmiemy pod uwage. uzyskane przez p. Za-
krzewskiego wymiary, ktore z powodow powyiej juz kilkakro-

tnie przedstawionych uwazamy za bardziej miarodajne od pomiarow

p. Dehnela, to okazuje si§, ze w stosunku czv to do dlugosci tu-

fowia, czy tez do wysokosci w kl^bie. czy wreszcie do glebokosci piersi r

bydlo sterdynskie ma piers w barkach w porownaniu



Iwtym przypadku zatem okazuje si§, ze ta sama
jest r6znicami§dzy obu typami poprawnymi, jak mi§-
dzy obu ich pierwowzorami. Zdaje sie wi§c, ze rela-
tywnie w^zsza z przod u (w barkach) piers stanowi cha-
rakterystyczna.wlasciwosctypu nadbuzariskiego w po-

3) ze przez uszlachetnienie szerokosc piersi w barkach zwi§-
ksza sie. absolutnie oraz relatywnie: zarowno w stosunku do dtu-

gosci tutowia, jakotez w stosunku do wysokosci w klebie lub do
glebokosci. Do tego wniosku prowadzi nas przejrzenie znajdujacych
sie. w tablicach na str. 142—148 odpowiednieh liczb dla bydta nadbu-
zaiiskiego, karpackiego, bretoiiskiego lub Simmenthalerow rozmaitego
stopnia poprawno£ci.

Jezeli porownamy czarne bydto sterdynskie z jego prototypem,
bydlem z ziemi nurskiej, to okazuje si§, ze u bydta sterdyriskiego:

a) szerokosc w barkach powiekszyla sie. o 7*6 cm. =" 22-5%
szerokosci w barkach pierwotnej;

b) glebokosd piersi powiekszyla sie o 80 cm. = 12-9°/o gh~
bokosci pierwotnej;

c) dJugosc tutowia (pozioma) powiekszyla sie, o 192 cm.= 14'4°/

dtugosci pierwotnej.

A wiec absolutna szerokosc w barkach powiekszyla sie. bar-
dzo wydatnie w stosunku do tego. jaka, byta pierwotnie (t. j. jaka.

jest obecnie u pierwotnego bydta z ziemi nurskiej).

Stosunek szerokosci w barkach do glebokosfci tutowia po-
wiekszyt sie. o 47% (= 8"7°/ wartosci pierwotnego stosunku), sto-

sunek tejze szerokosci do dtugosci tutowia tylko o l*75°/o (= 6-9°
/0

wartosci pierwotnego stosunku).

Powiekszajac sie. bardzo wydatnie w stosunku do tego, jaka.

byta niegdys, szerokosc piersi nie o wiele jednak sie. zwiekszyla
w stosunku do dtugosci tutowia, poniewaz i tutow takze wydatnie
sie. wydtuzyl; cokofwifik wi§cej, niz w stosunku do dtugosci, powie-
kszyta sie. szerokosc piersi w stosunku do glebokoSci. poniewaz gl%-

bokosd, jak widzielismy poprzednio (na str. 107 i 109), cokolwiek
mniej sie. powi^kszvl'a." niz .llu^sr. Jednakze powiekszenie sie sto-

sunku szerokosci w barkach do dtugosci tutowia, a nawet powi§-

kszenie sie stosunku tejze szerokosci do gtebokoSci piersi nie jest

znaczne, tak, ze mozna powiedziec, iz tutow rozwijatsie. mniej
wi^cej rownomiernie na dtugoSc, na szerokosc (z przodu)
i n a g t e. b o k o s 6 1

); (na szerokosc — cokolwiek wiecej, na glebokosc
— cokolwiek mniej, niz na dlugosd).

96 fw ostatnich dwu wiers



i :>o

Szerokosc" piersi w barkach, wyrazona w % dlugosci tulowia
poziomej, waha si§:

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy 20-7-28-8% (ampl. 81%)
b) „ „ sterdynskich [D.\ „ 261—362 „ ( „ 101 „

)

cj „ „ „ czarnych [Z.] „ 241 -297 „ ( „ 5-3
„ )

d) „ „ „ czerwonych [Z.] „ 25*6- 29-3
„ ( „ 3-7 „ )

Szerokosc piersi w barkach, wyrazona w % wysokosci w kle.-

bie, waha si§:

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzv 236—32-6% (ampl. 90%)
b)

„ „ sterdynskich [D.j „
" 315—4 13 „ ( „ 9-8

„ )

*) - n v „ czarnych [Z.] „ 29.8—35-9
„ ( „ 61 „ )

d) „ „ „ czerwonych [Z.]

Szerokosc piersi w barkach,
wynosi:

5d kroi

&.]» 30-7—341
„ ( „ 31 „ )

wyrazona w % dlugosci tulowia,

lurskiej (sztuk 23):

20-7-21-9 o
/0

21-9-22-9
„

23-9-24-9
"

24 9-25-9
„

25-9-26-9
„

269-27-9
„

27-9—28-8
„

sterdynskich [Z.] (sz tuk 27):

24-4—24-65%
24-65—25-65

„
25-65-26-65

„

2665-27-65 „

27-65—28 65 „
28-65—29-7

„

ze wsSrod w i § k s z e
j

cz^sci
niej od podanych powyzej.

2. Szerokosc piersi za lopatkami.

W tablicach na str. 151—155 zestawiona. jest dh
ras i odmian przecietaa szerokosc piersi za lopatkami:
b) wo/ dlugosci tulowia, cj w o/

o wywkotei w klebi
glebokosci piersi.

litych



--.— za
S
/opafk1nn

P
wcm.

f j
1

Hardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . . .

28

28-7

2 i
••<;

255

29

87-0

37 5

35 5

39

440

50

480

55

i(
. czarne

Bretonskio pierwotne

• t.mnatne

ivi i;»

35 8

372

^oT^i^r^ji^
6

hodo°ri

at

iiric

do

w
c

^z
Kydlo karpackie z okolic Muszyny

Bretonskie uszlachetnione

Ul,,sei;u'iskie rzcrwone oolskio z wystawy w Krakowie
w 1897 r

Zarodowe czerwone bydto 'polskie, wedlug pomiar6w

l~\ ;;;;;;;

;

*»»"» p.]

42 8

434

45 5

ilio

.[or.

473

500

52

rne [Zl

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

^^l--ii—*•»

Wschodnie Fryzy srokate, Marsch, zarodowe . . .

Czerwone 61askie [L. i W.]

Sterdynskie [D.] .

Simmenthalery badoriskie (Messkireh)



Szerokosc piersi za lopatkarni w •/„ dlugosci tulowia p .iomej

_*.**.

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Wloscianakie czerwone polskie z powiatu wadowickiego 28-0

233

2345

23-5

237

255

2575

258

26-1

270

27-2

279

282

285

312

Czerwone polskie Zwiazkn hodowlanego wloscianskiego

Illiryjskie brunatne

Bretonskie pierwotne

Zarodowe „erw«ne bydio polskie, wedlug pomiarow

1. Raba Wyznia

3 Bierzanow

4 Limanowa

Bydlo karpackie z okolic Muszyny

Wloscianskie czerwone polskie z wystawy w Krako-

Bydlo z ziemi nurskiej

Ayrshire [B.]

Czerwone slazkie [H.]

Sterdyriskie czerwone [Z.]

[D.]

(patrz tablice str. 153, 154 i 155).

Z liczb podanych w powyzszych tablicach, wynika, ze
z ziemi nurskiej ma piers za lopatkami stosunkowo bardzo
roka^ znacznie szersza^ niz pierwotne bydlo karpackie, a zal<
o 12 cm. wezsza.. niz popr aw ne czerwone bydto polskie w (

sk.ch ..l.urcu-l. jrul'u-yjskicli. Maksvmalna szerokosc za lopatkam:
wie dochodzi do tej wartosci, jaka. spotykamy przecietni<



u Oldenburgow, a przewyzsza te, jaka. maja. przeci^tnie Angle
szeroka. jest piers za topatkami u krow z ziemi nurskiej, to

razniej pokazuje rozpatrzenie relatywnych wartosci tego w;

Czy w stosunku do dtugosci tuiowia. czy tez do wysokosci
bie, czy wreszcie nawet w stosunku' do tak znacznej u t<

gtebokosci piersi, piers za topatkami okazuje si§ u
z ziemi nurskiej szersz^, niz u bydta z galicyj
obor dworskieh, naleza.cyeh do Zwia^zku hod'o
czerwonego bydta polskiego.

dlugosci tuiowia s

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

Sterdynskie czerwone [Z.]

Sterdynskie [D.]

Pinzgauery

Simmenthalery badenskie (Messkirch)

Simmenthalery bawarskie (Miesbach)

Wobec tego, juz nie moze nas dziwic, ze uszlachet nione
bydlo nadbuzariskie, czyli bydto sterdynskie, ma piers za

wnaniu z poprawnem czerwonem bydlem polskiem,
i ze relatywna. przeciqtna. szerokoScia. swoja. zbliza si<2 do tych

wartosci. jakie przecietaie znajdujemy u Oldenburgow lub wscbo-
dnich Fryzow. Absolutna przeci§tna szerokosc piersi za lopatkami

jest troche, wieksza od tej. jaka znajdujemy przecietnie u zarodnwyeh



MM.W.MI-1.%^^1.^
~Rasaa.bood.iana

261

wSdaLrieTLw. polikie z powiatu wadowickiego 267

Uliryjskie czarne

27-4

Czerwonc polskic Zwiazku hodowl. wlosc. w Wila-

lllir^kirbrnnatne .' .' .' .'

'.'.'.'.
'. '. '.

.
28'0

Bretodskie pierwotne t>8-l

Bydlo karpackie z okolic Muazyny 29-7

w r. 1900 '

1. Raba Wyinia
30-5

Wiolciartzkie Irwone polskie z wystawy w Krakowie
307

Bydlo z zienii nurskiej 308
310

Anglery ..rodowe 3225

Orenburg* (Jeverland\ Marsch ........ 332

Sterdynskie czerwone [Z] 334

Sterdynskie czarne [Z] 339

Marsch

Allganery wirtemborskio 3445

Wscho.lnie Fryzy. sroknto, Marsch, zarodowe . . .
34-8

3555

Sterdyiiskie [D.] 37 1

AUgauery bawarskie 377

PinzgaiK-ry

Simmenthc-lcry bawarskie (Miesbach) 394



Szerokosc piersi za lopatkami w % glebokosci plerw

*-*.—,

Illirv'sHe ilcwe

49-5

51-9

66-9

579

617

622

6t-9

65-86

666

7*3

K"><" "™'"« *"«'*• * ° k°' iC Ct»M" ki
• '

bntnati

Swiet k

WloA.-ianskie czorwone polskie z powiatu wadowickiego

Zarodowe^czerwoac bydlo polskie wedtug pomiarow

Bydlo karpackie z okoli.- Muszyny

Wlosi-iaiiskio czorwone polskie z wystawy w Krako-

Oldenburgi (.leverland , J/«i*c/i

Czeruone slazkie |H.]

Sterdynskie c.erwone [Z.]

ezarne [Z.|

Czerwone Alazkie |L. i W.]

Holendry WMWmo-pruskie

S^r'™;:::::



156 DR. WALERYAX KLKCKI

Anglerow, a najszersze krowy w Sterdyni dorownywaja. pod tym
wzgl§dem wschodnio-pruskim Holendrom.

Zdaje sie. wiec, ze wybitna szerokosc pier si za 1 o-

patkami stanowi charakte ry styczna, ce che. by dla nad-
buzariskiego, w porownaniu z czerwonem polskiem.

Jezeli ten wniosek zestawimy z tern, co powyzej pisalismy
o szerokosci w barkach, mozemy powiedziec, ze w porownaniu
z bydlem karpackiem bydlo nadbuzanskie ma piers
bardziej klinowat^: z przodu w ? zs Zfi , z tylu szersza,

Przez uszlachetnienie szerokosc piersi za lopatkami sie. zwieksza,
ale zapewne i kondycya, w jakiej sie. zwierzeta znajduja., oddzia-
lywa na wartosc tego wymiaru. Tern prawdopodobnie wypadnie tlo-

maczyc, dlaczego czerwone bydlo wlosciaiiskie z wystawy w Kra-
kowie wykazuje piers relatywnie szersza. za lopatkami, w pordwna-
niu z zarodowem czerwonem bydiem polskiem.

Jezeli porownamy czarne bydlo sterdyiiskie z bydlem z ziemi

nurskiej. to okazuje si§, ze u bydta sterdyriskiego: szerokosc za lo-

patkami powiekszyla sie. o 74 cm. (= 20-55% szerokosci za lopat-

kami pierwotnej) w porownaniu z jego prototypem, bydlem z ziemi

nurskiej. Powiekszenie to jest tak samo wydatne, jak powiekszenie
szerokosci piersi w barkach (patrz str. 149).

S t o s u n e k szerokosci za lopatkami do glebokosci tulowia po-

wiekszyl sie. o 3-9°/ (= 6-7°/ wartoSci pierwotnego stosunku), sto-

sunek tejze szerokosci do dlugoSci tulowia powiekszyl sie. tylko o i'5°/o

(= 5'55°/ wartoSci pierwotnego stosunku).

Z tych liczb wyplywaja. wnioski zupelnie analogiczne do tych,

ktore wyprowadzilismy na str. 149 odnosnie relatvwnego rozszerze-

nia piersi w barkach wskutek uszlachetnienia.

Szerokosc piersi za lopatkami, wyrazona w % dlugosci tulo-

wia poziomej, waha si§:

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy 21-8—316 •/• (ampl. 98 °/ )

*) w » sterdynskich [D.] „ 26-0—37-7 „ ( „
11*7 »)

c) „ „ „ czarnych [Z.] „ 231-311 „ ( „ 8"0 J
d

) n n » czerwonycb [Z.J „ 250—31 25 „ ( „
6-25 „ )

Szerokosc" piersi za lopatkami, wyrazona w % dlugosci tulowia

poziomej, wynosi:

1) w£rod kr6w z ziemi nurskiej (sztuk 23):

u sztuk 1 (I Nr. 17) . . .
21-8—22-5o/



sztuk 2 23'6-2±5»/,

„ 4 245—255 „

„ 3 255—26 5„
„ 4 26-5-27-5

„

_ 5 27-5—28-5
„

_ — 28-5-29-5
„

„ 3 29-5—30-5
„

. 1 305-31-6
„

rdynskich [Z.]

sztuk 1 [Z Nr. 10]

Te zestawienia pokazum, c

nej oborze sterdynskiej pod w:

za lopatkami w porownaniu z

Zauwa/.ye nalezy. ze krowa Z.

takze aosolutnie najwe^sza. (i

czarnych krow sterdyiiskich i

(najw^zsza glowa, najwey.sza /.

Granice najpowszech

le wyzszem jest wyrownanie w czar-

gledem relatywnej szerokosci piersi

^-^lem z ziemi nurskiej.

ma nietylko relatywnic ale

jplytsza.) piers wsrod wszystkich

nalezy wogole do najszczuplejszych
1

miednica).

szych wahari relatywnej sze-

rokosci piersi za lopatkami sa. znacznie" ciasniejsze od wabari '

r§bie catej obory sterdynskiej czarnego bydla; wynosza. one bowiem
27— 30°/ dlugosci tulowia.

Wobec tego, ze pierwotne bydlo nadbuzariskie ma piers' za lo-

patkami znacznie -vew i i znacznie -tchs/a. niz pierwotnr bvdlu

karpackie, a odpowiednio do tego, bydlo sterdviiskie ma n'wnie/. pierii

szersza. i glebsza.. niz poprawne bydlo czerwone polskie, nie moze

nas dziwic, ze i obwod piersi jest w przecieciu wiekszy u krow nad-

buzanskich, niz u karpackich. W jakiej mierze bydlo nadbuzariskie

pod tym wzgledem przewyzsza karpackie. to pokazuje nasrejutjaea

tablica, z ktorej takze widac. o ile mniejszvm j.-st przecietny obwod

piersi bydla nadbuzariskiego w porownaniu z bydlem rozmaitych

|.'o|U-
( oych



Bardao pierwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Bydlo karpackie z okolic Mnszyny

Wlo'ciaAskie czerwone polskie z powi atu wadowickiego

llliryjskie brunatne ....

w
O

r

We
i9

C

U0
rWOn

! .

to polsk ,11a. pomiar6w

Anglery zarodowe . .

Holendry, Geest . . .

Wschodnie Fryzy caerw

Sterdydakie czerw

,„, M
Sterdydskie [D.] .

[Z.] .

Oldenburgi (Jeverland), Marsch

1785 -
180

I

1740 1900

182-0 -
182 5 !

1735 201*0

1846 1660 1985

191-0 1790 I9f*

191-6 -



k.-.—
Obwod piersi w cm.

f 1 | 1 1

AUgauery wirtemberskie

192-0 I7oO 2130

195-0 — -
195-0

1 —
|
—

195 5 — -

196-0 —
j

-

202-0 - -

Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch, zarodowe . . .

„ ezerwono-brnnatno (jodnomasciste),

Marsch

Holendry wschodnio-pruskie

FrybL i

J

209-0 - —

233 2170 2510

i-NimmntlKileiy zarodowe (uyborowe)

3. Szerokosc tulowia i

W nast§pujacych tablicach zestawione sa, dla rozmaitych ras

i odmian przeci§t'ne wymiarv szeroko^oi miednicy w biodrach: 1) abso-

lutnej, 2) w % dlugosci tulowia, 3) w % wysokoSci w klebie. i 4)

w
°/o gl^bokosci piersi.

(patrz tablice str. 160—166).

Z liezb, podanych w poprzedzajacych tablicach. wynika. zc

bydlo z ziemi nurskiej w biodrach jest przecietaie o 2—3-4 cm. szer-

sze od bydla karpackiego pierwotnego typu. a prawie tak samo szerokie,

jak stosunkowo poprawne wlosciariskie bydlo czerwone pol-

skie (np. naleza.ce do Zwi.-.zku hodmvlanego w Wilamowicach); bydlo

zas sterdyriskie jest o mniej wiecej 3 cm. szersze od zarodowego

czerwonego polskiego w Galicyi. Zasluguje przytem na uwag§. ze
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w r. 1900
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llolendry wschodnio-pruskie

Allgauory buwarskie .'.'.'

77-H

777

78-5

78-8

794Sterdynskie [D 1

Simmenthalery zarodowe, wyborowe

taka, sama. szerokosc jak bydlo z ziemi nurskiej, wykazuje takie

illiryjskie bydlo brunatne. Stosunek szerokosci w biodrach do

dlugosci tulowia w szeregu ras ulega stosunkowo maiym waha-

niom, z czego wynika, ze wogole rozszerzenie tulowia w biodrach

post§puje mniej wi§cej rownolegle z jego wvdluzeniem. W obrebie

tych malych wahari roznice miedzy typami nadbuzariskim. czerwo-

nym polskim i balkariskim zacieraja, si§. Jednakze u bydla nadbu-

zanskiego szerokosc w biodrach w stosunku do dlugosci tulowia jest

cokolwiek wieksza, niz u czerwonego polskiego. Dlugosc tulowia

wplywa tak silnie na wartosc tego stosunku. ze np. u bydla czarno-

gorskiego wschodniego, albo u pierwotnego bydla z okolic Chabowki

(bardzo krotkiego) jest on wiekszym, niz"u bydla w Sterdym

(u ktorego stosunek ten jest wiekszym. niz u poprawnego czerwo-

nego bydla polskiego w Galicyi., a nawet u Holendrow).

Do podobnych wnioskow prowadzi porownanie pomiarow sze-

rokosci w biodrach w stosunku do wysokos -i w klebie u bydla

nadbuzanskiego i czerwonego polskiego.

Natomiast w stosunku do tak znacznej u bydla nadbuzanskiego

glebokosci tulowia (wlasciwie gleboknsci piersi) jest szerokosc w bio-

drach mniejsza, niz u czerwonego bydla polskiego. U bydla Steffi

dyriskiego jest stosunek ten mniej wiecej taki sam, jak u poprawnego

czerwonego bydla polskiego w Galicyi.
r

,

Na podstawie pomiarow mozemy zatem powiedziec. ie pod

wzgledem szerokosci w biodrach bydlo nadbuzaiiskie naogol me wy-

kazuje eharakterystycznej roznicy w porownaniu z bydlem czerwo-

nem polskiem w "Galicyi." Zamvazr. ze eo do bydla w Sterdyni opie-

ram sie. wyla.cznie na pomiarach p. Zakrze wskiego. gdyz podane



przez p. Dehnela wymiary szerokosci w biodrach sa, tak niepra-

wdopodobnie vrielkie, 4e oasuwaja, domysl, iz pomiar ten byl wyko-
luiny nieprawidlowo.

Jezeli porownamy pod wzgledem szerokosci w biodrach czarne
bydlo sterdyriskie z jego prototypem, bydlem z zieini nurskiej, to

okcizuje si§. ze szerokosc ta przez uszlachetnienie zwiekszyla sie.

w przecieciu o 71 cm., co czyni 16-25°/
?
pierwotnej szerokosci (tj. tej,

jakq, ma obecnie bydlo z ziemi nurskiej).

Stosunek szerokosci w biodrach do dlugosci tutowia powiekszyl
sie tylko o 0-5% (= 1-5% pierwotnego stosunku), stosunek zaS jej

do glebokosci piersi powiekszvl sie. o 2-15% (='&1°J pierwotnego
stosunku).

Z tych liczb wypadaja. wnioski podobne do tych. jakie wypro-
wadzilismy na str. 149 odnosnie szerokosci w barkach, a nadto
okazuje sie;. ze wskutek uszlaehetnienia szerokosc w biodrach re-

latywnie mniej sie, powiekszvla. niz szerokosc w barkach.

Szerokosc tulowia w biodrach, wyrazona w o/ dlugosci tulowia

a) wsrod krdw z ziemi nurskiej miedzv 30-6— 34-4<>/ (arapl. 3-8«/ )

h - ., strnlvnskich |I)'.| „ 32-9—43-7.,
( „ 10-8

-
.. .. czarnych |Z.[ .. 31-3-35-4 „( „ 4-1

„

)

<h - .. .. czerwonych |Z.] „
31-6-34-9

„ ( „ 33 „ )

a) wsrod krdw z ziemi nurskiej miedzy 34*3—410«/ (ampl. 6'7«/
)

1>J •• .. sterdyriskich [D.] „ 408 -508 „ ( „ 100 „ )

n .. .. czarnych [Z.]
„

36-9—41-9.
( „ 5-0 „ )

i) .. .. „ czerwonych [Z.] „
36-5-418

„ ( „ 53 „ )

Szerokosc tulowia w biodrach, wyrazona w % dlugosci tu-

lowia. wynosi:

I) wsrod krdw z ziemi nurskiej (sztuk 22'):

u sztuk 2 30-6-31-3%

5 31-3—32-3
„

„ " 8 32-3-33-3„

6 33-3-34-3
„

I I
1 34-3-34-4

„

*j Tylko 22 (a me 23), gdyi u jednej sztuki pomiar ten przypadkiem ozna-



2) wsrodczarnychkrtfwsterdynskich [Z.] (sztuk 27):

u sztuk 3 31-3—3l-8«/

„ „ 5 31-8—32-8
„

„ „ 9 328-33 8,,

„ _ 8 338—34-8
„

„ „ 2 34-8-35-4
„

Liczby te pokazuja., zeuwi§kszosci krow zarowno z ziemi

mrskiej, jakotez czarnych sterdynskich, amplituda wahan stosunku

zerokosci w biodrach do dlugosci tulowia wynosi 3%, a przytem

v stopniu wyrownania nie ujawnia sie. znaczniejsza roznica.

4. Szerokosc tuJowia z tyfu.

{Odleglosc zewn^trznych wyrostkow siedzeniowych

czylikulszowych).

W nast§puja.cyeh tablicach na str. 169—171, zestawione sa. dla

rozmaitych odmian polskich i dla bydla bretoiiskiego przecietne wy-

miary odleglo^ci zewnefrznych wyrostkow siedzeniowych: 1) abso-

lutne, 2) w % dlugosci tulowia poziomej i 3) w °/ wysokosci w kle-

bie. Nie uwzglednione zostaly wymiary, podane w dzielach Lydtina
i Wernera, oraz Wernera, gdyz Lydtin i Werner mierza.

odleglosc wykrojow (wycied) miedzy bocznym (zewn§trznym) i we-

wn§trznym wyrostkiem kosci siedzeniowej z kazdej strony, Werner
zas" (w wydaniu pierwszem swego dziela) tego pomiaru nie podaje

wcale, a natomiast podaje jako „tylna, szerokosc miednicy" odleglosc

wyrostkow guzikowatych kosSci udowej — pomiar, ktory obok po-

przedniego znajduje sie. takze w dziele Lydtina i Wernera,
pod nazwa, „szerokos6 miednicy". Wymiary, zestawione w nastepu-

jaeych tablicach (z wyja_tkiem wymiarow wlosciaiiskiego bydla czer-

wonego polskiego z powiatu wadowickiego oraz bydla sterdynskiego

[D.]), byly wykonane podlug metody, przyjetej przez Kraemera),
t. j. oznaczana. byla odleglo66 bocznych (zewnetrznyeh) wyrostkow

kosci siedzeniowej, ktore palcem zwykle latvvo mozna wyczuc. Krae-
mer podnosi, ze oznaczanie odleglosSci miedzy tylnymi (wewn?trz-

nymi) wyrostkami kosci siedzeniowej lub mie/lz'v wycieciami \v srodku

jest mniej uzasadnione z tego wzgledu, ze u bardzo dobrze zywio-

nych zwierza.t w tych miejscach tyle nagromadza sie. loju, iz to

niepomiernie utrudnia wyczucie punktow granicznycb pomiaru.

(patrz tablice str. 169, 170 i 171).

i) Kraemer: Das schdnste Bind. Berlin 1894, str. 125—126.



H:
w nast§puja,cych tablicach, dowodza. zu-

sdzy wyrostkami siedzeniowy mi
zanskiego jest o wiele szerszy

w porownaniu z czerwonem bydlem polskiem, nietylko

bezwzglednie, ale takze w stosunku do wysokosci w klebie i w sto-

sunku do dlugosci tulowia. Nawet u b y d 1 a z ziemi nur-

Liczby,

Rasa albo cdmiana

SSSc^^

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Czerwone polskie Zwiazku hodowl. wlosc. w Wila-

2M

208
21-6

-
Wtosc^kie czorv;o„e pcktox z w.ctawy w Krakowie

***»
229 180 280
25-0 - —

275 24 320
28 5 240 320
349 300 380

Z1^^L^J^9.\^:
W^^

c

"

bydl typi

wzgl^dn izupopr
'.l«' s

go z galicyjskich ewi%sko-
' ' u bydla sterdyriskiego wy-

wi § ksza (bezwzg

wych obor dworskfch. OczywiScie
miar ten jest tem wiekszy.

Wobec tego trudao bytoby zrozumiec, sk^d pochodzi niezwykle

wielka szeroko^c miedzy wyrostkami siedzeniowymi, jaka, wykazuje

wloScianskie czerwone bydlo polskie z powiatu wadowickiego, sadza,c

z liczb, podanych w tablicach na str. 169— 171. Pozorna. te sprze-

cznosc wyjasma to, co pisze Ada met z o pomiarach bydla z po-



wii.it u wadowickiego w pracy swojej o czerwonem bydle polskiem^
z ktorej liczby te zostaly zaczerpniete. Oto podane w pracy Ada-
metza pomiary bydta z powiatu wadowickiego wvkonane byly (w r.

1898) przez pp'. Br. Bochenka i T. Piotro wskiego; poiniar

odleglosci wyrostkow wedzeniowych niewatpliwie by] nieprawidlowo

wziety. — omylka, ktora, jak to podnosi Adametz, latwo w tym

pomiarze zdarzyd sie. moze, zwlaszcza gdy sie. mierzy sztuki upa-

sione, ttuste albo bardzo mi^siste. Niezawodnie tg samaj omylk§ po-

pelnil i p. Dehnel. oznaczaj^. ten sam wymiar u bydta ster-

clvriskieeo.

I ,,,e^,.^,^

*-l~~ m1„„m„, ;„;„„,,

17 2

18 1

187

230

:"„,, ::::::::

Hn-toiiskie j.icrwotne -

s ' or " ,Mlskic "'- 1
•

stk.-imi sicdzcniowvmi o 4*3 cm. (wzgl. o 2'5°/ dlugorfci tulowia.

. o 2-4o/ wysokosei w klebie) wieksz**.

W porownaniu z zarodowem czerwonem bydtem polskiem w Ga-

ma bvdto czarne w Sterdyni szerokosc miedzy zewn^trznymi



171

wyrostkami siedzeniowymi o 6'5 cm. (wzgl. o 3-5% dlugosci tulowia.

wzgl. o 4-2°/ wysokosci w klebie) wieiksza..

Jezeli porownamy czarne bydlo sterdyriskie z jego prototypeni,

bydlem z ziemi nurskiej, to okazuje sir. /.«> u bydla .-t< rd\ riskirgn

odleglosc zewnejmiyeh wvrosrkow siodztMiiowvrh jest o 56 cm.,

t. j. o 24-45% wieksza od" tej samej odleglosei u 'bydla z ziemi

nurskiej. Przez uszlachetnienie wymiar ten powiekszvl si§ zateni

bardzo wydatnie. Stosunek odleglosei wyrostkow siedzeniowych do

dlugosci tulowia jest u czarnego bydla sterdyriskiego tylko o l
-5%

(= 8-7% tegoz stosunku u bydla z ziemi nurskiej), stosunek tejze

odleglosei do wysokosci w kJ^bie o 2-7% (= K><so
,

teg<>/. st.-sunku

bydla z z

ui,ks,; M , 7
nurskiej) w

varf, •><•!. odl

ik /.wiekszy

akze wydan

•;U

-nul^nV x do takiego s
?

'
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nie sie. odleglosci wyrostkow siedzeniowych jest juz wieksze w sto-

sunku do wzrostu, gdyz wzrost powiekszyl sie. w mniejszej mierze,

niz dlugos^d.

Odleglosc zewnetrznych wyrostkow siedzeniowych, wyrazona

w % dlugosci tulowia, waha si§:

a) wsr<5d krow z ziemi nurskiej mi§dzy 14*7—19-9% (ampl. 5*2
°/ )

b) „ „ sterdynskich czarnych [Z.] „ 156 -20 5 „ ( „ 4-9 „ )

c) „ „ „ czerwonych [Z.] „ 17-0-20-0 „ ( „ 30 „ )

Odleglosc zewn§trznych wyrostkow siedzeniowych. wyrazona

w °/ wysokosci w klebie, waha si^:

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy 15-6 —225 % (ampl. 6-9 %)
b) „ „ sterdynsk. czarnych [Z.]„ 19-35—24-3 „( „ 4'95 „ )

c) „ „ „ czerwonych [Z.] „ 19-0 —23-35 „ ( „ 4-35 „

)

Odleglosc zewnetrznych wyrostkow siedzeniowych, wyrazona

w °/ dlugosci tulowia, wynosi:

1) wsrod krow z ziemi nurskiej (sztuk 23):

u sztuk 3 14 7— 15-7

v „ 5 157—16-7

„ „ 6 167 17-7

„ „ 6 17-7-18-7

„ „ 2 18-7—197

2) wsrod czarnych krow sterdynskich [Z.] (sztuk 27):

u sztuk 1 156—16-2

„ „ 1 16-2—17-2

„ „ 7 : . .
17-2-18-2

„ „ 9 182—192
„ „ 7 19-2-20-2

„ „ 2 20-2-20-5

Odleglosc zewnetrznych wyrostk<5w siedzeniowych, wyrazona

w o/
o dlugosci tulowia, waha sie. zatem u wi§kszej cze^ci krow

czarnych w Sterdyni miedzy 172 i 20-2%. Ostatnie zestawienie wy-

kazuje i pod tym wzgledem wieksze wyrownanie obory sterdyn-

skiej w porownaniu z materyalem pierwotnym.



X. Gorna linia tutowia.

Jako charakterystyczna cecha rasowa bydla powszechnie ucho-
dzi stopieri wzniesienia zadu w stosunku do przodu. Stopieri tego
wzniesienia okresla roznica pomiedzy wysokoscia. w krzyzu i przy
nasadzie ogona, a wysokoscia. w klebie. Wiadomo np. ze rasy gorskie
eechuje znaczne wzniesienie zadu, sprawiajace t. zw. „przebudowanie".

W nastepujacych dwu tablicach (str. 174 i 175) zestawione sa.

dla rozmaitych ras roznice pomiedzy wysokoscia. krzyza i nasady
ogona a wysokoscia. klebu. Tablica pierwsza (str. 174) Die zawiera
liczb dla ras, ktorych wymiary podane zostaly przez L yd tin a
i Wernera, badacze ci bowiem wysokosc krzyza oznaczaja. nie
od najwyzszego punktu kosci krzyzowej, lecz od srodkowego punktu,
znajduja.cego si§ na linii, Iqczacej oba wyrostki koSci biodrowej,
t. j. w tem miejscu, gdzie ledzwie przechodza. w krzyz. W drugiej
tablicy (str. 175) nie znajdujemy odpowiedniego wymiaru czerwo-
nego bydla polskiego ani tez odmian balkariskieh, poniewaz A d a-
m e t z wymiaru tego nie oznaczal, wychodzac z zalozenia (A 4,
str. 58), ze wysokoSc nasady ogona mozna tylko wowczas dokladnie
oznaczyc, gdy sie. ona znajduje wyzej, niz 'najwyzszy punkt kosci
krzyzowej, albo conajmniej na rownym z nim poziomie.

(patrz tablice str. 174 i 175).

Rozejrzenie sic. w liczbach. zestawionych w tablicach, pro-
wadzi nas do nastepujaeych wniosk<5w:

1) ze chociaz w wielu przypadkach pomiary wykazuja. u bydla
ras gorskicb przcbudow.-mie. t<> jednakze prawidlowos6 pod tym wzgl§-
dem nie jest zupelna; odstgpstwa od tej prawidlowosci swiadcz^, ze
albo nie wszystkie pomiary byly brane dostatecznie jednolicie i do-
kladnie, albo tez, ze materyal porownawczy jeszcze jest zbyt maly,
albo wreszcie, ze wchodzi tu w gr§, oprocz czynnika rasowego, inny

m jednakW kazdym jednak razie zasluguje na uwage.

; krzyza ponad poziom klybu u bydla obn polfl

odmian gorskicb: swietokrzyzkiego i karpackiego z okolic Muazy
krzyza ponad poziom klybu u bydla obu polskich

swietokrzyzkiego i karpackiego z okolic Muazyny.

howach relatywnie poprawnych wzniesienia zadu

ponad poziom przodu jest w przecieciu wieksze, niz u bydla pier-

wotnego, z kt6rego przez uszlachetnienie chowy te powstaly. I tak:

a) bydlo bretonskie uszlachetnione ma zad bardziej wzniesiony,

niz bretonskie typu pierwotnego,
b) czerwone bydlo polskie zarodowe z galicyjskich obor dwor-

skich ma zad (krzyz) bardziej wzniesiony, niz czerwone polskie wlo-

«cianskie.



c) bydlo sterdyiiskie l
) ma zad bardziej wzniesiony, niz bydlo

nurskiej, a przytem wzniesienie to jest wieksze u bardziej

uszlachetnionego czarnego bvdla strrdviiskiego, niz u relatywme

mniej poprawnego i mniej wogole wyrownanego sterdyriskiego bydla

czerwonego.

.».».— hi l||l

lllir -skie car 1-9 1018

brunatne 23
102-4

102 7

103-2

103

104*6

1040
104-6

Sterdyriskie [D] 29

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabowki . .

Czerwone polskie Zwi^zku hodowl. wloSe. w "VVila-

32

3-2

38

385

41
48
5-1

5 1

51

Wlosoianskie czerw. polskie z powiatu wadowickiego

Sterdynskie czerwone [Z.j

*'?odlownik

Bretonskie uszlachetnione

Sterdyiiskie ezarne [Z 1

Bydlo karpackie z okolic Muszyny

-59), opisujac

etoda Lydtina



bydlo polskie. Pomiary bydla bretoiiskiego i nadbuzari-

skiego spostrzezenie to potwierdzaja. 1
).

Wskutek, zdaje si§, silnego oddziatywania wielkosci i stopnia

poprawnoSci zwierzat na roznic§ pomi§dzy wysokoscia. w klqbie

***«*-.-

M-M
-2-5

17

20
25

30

40

45
50
55

62

BylToT.Si kfej^ :

Wschodnie Fryzy srokate, Marsch

Wschodnie Fryzy, czerwono-br.mat
^;;

8 to d A k' TDl

«erwone[Z.]

simn!!!!?i,V'? i!!!i!"1

i

l
,

i.'

,k,

\k.-kirch) ......

Sterdynskie came [Z.]

Simmenthalery bawarskie (Miesbach)

Si,Zmtl!rT or.gina.ne szwajcarskie (Simmenthal-

Pi s y

i w krzyzu. wyraznej roznie

czerwonem polskiem w Galicyi, a by
nie mozna.

v pod rym wzgL&em mi§dzy bjdlsin

;y i, a bydlem nadbuzariskiem stwierdzic



Przeci§tna wysokosc krzyza, wyrazona w °/o
przecie.tnej wy-

sokosci w klebie, waha sie, w szeregu ras wymienionych w tablicy

na str. 174 w granicach miedzy 101'8 i 104-6°/ (ampl. 2-8%), ro-

znica zas miedzy przecietaa, wysokoscia. w klebie i w krzyzu —
miedzy 1*9 i 51 cm. (3*2 cm. amplitudy).

Wysokosc krzyza, wyrazona w °/ wysokosci w klebie, waha si§:

a) wsr6d krow z ziemi nurskiej miedzy 1009 —105-6% (ampl. 4-7 %)
b) „ „sterdynsk.czarnych[Z.]„ 100-75—106-0 „ ( „ 5"25 „

c) „ „ „ czerwonych [Z.] „ 98-45—106-0 „ ( „ 7-55 „

Roznica miedzy wysokoscia, w klebie i w krzyzu waha si^

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy -j-1 [-6-5 cm. (ampl. 5*5 cm
b) „ „ sterdynsk. czarnych [Z.] „ +1 V8 » ( n

7'° »

c) „ „ „ czerwonych [Z.] „ —2 1-7'5 „ ( „ 9'5 „

R6znica miedzy wysokoscia, w klebie i w krzyzu wynosi:

1) wsrod krow z ziemi nurskiej:

1-7—2-7
„

2-7-37
„

3-7—4-7
„

4-7 - 57 „

5-7—6-5 .

nych krow sterdynskich:

„ „ 9 4-6—5-6 „

„ „ 5 5-6—6-6
„

„ „ 3 6-6—7-6
„

„ „ 1 . • powyzej 7-6-8-0
„

Z zestawionych powyzej liczb widac, ze wahania w stopnm

em sa. powszechne i nie wykazuja, prawidlowosci takiej, jaka, stvvier-

Izalismy, rozpatruj^c wahania innych wymiarow lub stosunkow. ^a'



stuguje na uwag§. ze wsrod bydta sterdynskiego znajduje sie taka
sama liczba sztuk. ktore m;ij;j kiv.vx inniej wzniesiony ponad po-
ziom klebu. jak takich, u ktorych' krzyz jest wzniesiony bardziej
(w stosunku do przecigtnego wzniesienia).

W kazdym razie znaczne wahania tego wymiaru sprawiaja,,
ze wlaseiwosci I'asmve mniej wyrazne znajduje w nim odbicie.

Stopien wzniesienia nasady ogona ponad poziom kleba rowniez
wykazuje bardzo znaczne wahania.

Roznica miedzy wysokoscia, nasady ogona i kleba waha sie:

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy —3.5— +5 (ampl. 8-5 cm.)
b)

onych [Z.j '„

Pod wzgledem stopnia wzniesienia zadu ponad poziom przodu
ohora sterdynska nie wykazuje zatem zadnego wyrownania; ujawnia
si? tylko sklonnosc do wiekszego wzniesienia zadu. niz to. ktore wta-
sciwem jest bydtu nadbuzaiiskiemu typu pierwotnego.

XI. SkJad nog-.

nog od lokcia). Porownania bydJa nadbuzariskiego s

skiem pod tym wzgledem przeprowadzic nie mozemy, gdyz A da-
me tz wymiaru tego nie oznaczaJ, (jak rowniez wysokosci stawu
skokowego), wychodzac z zalozeni
nazwac wysokopoprawnemi, pom:
rzeczywistej diugosci dolnej cze^e

ze dla ras, ktorych i

ten nie daje dobrego obrazu

powodu ukosnego w ra-

sach pierwotnych lub malopoprawnych jej polozen

(patrz tablice str. 178 i 179).

Wysokosd kosci grochowej w % dtugo^ci tulowia poziomej

o) wsrod bydta z ziemi nurskiej miedzy 206—27-3
/ (ampl. 6-7<>/

)

*> „ „ sterdynsk. czarnego [Z.] „
21-6-25-6

„ ( „ 40 „ )

*) » „ „ czerwonego [Z.] „
21-6—25-0 „ ( „ 3*4 „ )



Wysokosc kosci grochowej w °/ wysokosci w klqhie waha si§:

a) wsrod bydla z ziemi nurskiej mi^dzy 24-8— 32-05<>/ (ampl. 7-25<>/o)

b) _ „sterdyiiSk.czarnego[Z.] „ 25-8—290 „ ( „ 3*2 „ )

c) „ w „ czerwonego [Z.] .. 25-7-29-1 „ ( „ 3-4 „ )

W7..k.« .o.ci *rochowoj w ca

E-a.lbood.iaaa e„,

Breto^ie pienvotne 29 35

32- 1(280-36-0)

32 3(29-0-375)

340
34 (32-0-38-0)

34 5 (330-35-0)

350 (31-5-39-0)

35-5(33-5-390)

Sterdyu.skie[D.j

Ayrshire [W. 2]

Sterdyn.kie czarne [Z.]

czerwone [Z.j

Shorthorny improved, uiygiualue augielskio, uayrodzono

Uscbodnie Prysy, srokate, Mursch, zarodowe . . .

36-0 (33-5-39-0)

36-0(33 0-38-0)

375

l'inzirauery

38-5

385

390

407 (33-0 -45-0)

Holendry wschodnio pruskic

Oldenburgi (Jeverlaud, Marsch



a) wsrod bydta z ziemi nurskiej miedzy 46-8—53-6% (ampl. 6*8%)
b)

„ „ sterdvnsk. czarnego [Z.] „ 47-2—52-9
„ ( „ 5*7 „ )

e)
„ n „ czerwonego [Z.] „ 475-53-4 „ ( „ 5-9.,)

W^ k0« ^h..., „ ./ wysokosci nogi od lokcia

%

452
47-2

47-4

48-65

493

497

498
500

503
60-3

504
504

506
507
507
51-0

511

522
52-3

52 3

532

s ce

y

HoUndr* Geesf

Shorthorny improved, oryginalne angie

zarodowe szlezwickie (Eid

skie, nagrodzone

rstadt) . . .

Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch, z arodowe . . .

Oberinutl le

w^e^'^^^ri (jednomasciste),

Oldenburg, (.leverlami , Marsch

A
y

r h
. "

9]

J

terdynskiB caer n [ J

en ry wsc o mo p

g J zaro

Wschodnie Fryzy czorwono-brunatne, Geest ....
Simmenthalery bawarskie (Miesbach)

A gaieiy wirt b
^

Wimmenthalery baderiskie (Messkirch)

SinfirtLleTor^alne ..wajcarskie (Simmenthat-

Stosunkowo najmniejs:

grochovvej w °/ wysokosci



ISO

wsrod krow z ziemi nurskiej:

u sztuk 1 24£

271—28*1

281—29-1

„ „ 1 311-3205

2) wsrod czarnych krow sterdyriskich:

u sztuk 7 25-8—26-8

„ „ 12 26-8-27-8

I I 2 . . .
.' .' .' .' .' 28-8—29-0

Pod tym wzgledem obora sterdyriska rowniez wykazuje wieksze

wyrownanie, anizeli bydlo z ziemi nurskiej.

Zasluguje takze na uwag§. ze w porownaniu z bydlem z ziemi

nurskiej u czarnego bydla sterdyriskiego wskutek uszlachetnienia

dolna cz^sC przedniej nogi (nadpecie przednie) w przeci§ciu nieco

mniej sie. wydluzyla *), niz cala noga do wyrostka lokciowego (sto-

sunek bowiem wysokosci kosci grochowej do wysokosci nogi od lo-

kcia jest mniejszy, niz u bydla z ziemi nurskiej. jak to pokazuj*

liczby w tablicy 'na str. 179). To samo mozna powiedziec o wy-

borowych Simmenthalerach w porownaniu ze zwyklymi, o Shortbor-

nach angielskich nagrodzonycb w porownaniu ze szlezwickimi —
ale u uszlachetnionego bydla bretoriskiego tego relatywnego zmniej-

szenia wysokosci kosci grochowej pomiary nie wykazaly.

Zmniejszenie sie relatywnej wysokosci kosci grochowej wskutek

uszlachetnienia objawia si§ daleko' wyrazniej, jezeli wezmiemy pod

uwage. to zmniejszenie w stosunku do wysokosci w klebie. W6wczas

juz i bydlo bre'toriskie nie wylamuje sie, z pod ogolnego prawidla.

I tak wysokoso kosci grochowej w <>/ wysokosci w klebie wynosi:

1) u bydla z ziemi nurskiej 276 •/„

„ czarnego bydla sterdyriskiego 27*3 v

2) u Simmenthalerow oryginalnych szwajcarskich . 291 v

77 77
zarodowych wyborowych . . 280 v

») ALbo nie wyprostowala sie dostatecznie, aby powiekszyc w znaczniejsze]

mierze wysokosc kosci grochowej.



3) u bretoriskiego bydfa pierwotnego 28.7 %
„ „ „ uszlachetnionego .... 27*5 „

4) u Shorthornow zarod. szlezwickich (Eiderstadt) . 27-6 „

„ „ improved, oryg. ang. nagrodzonych 25'8 „

Widzimy, ze we wszystkich czterech przykladach forma po-
prawna wykazuje rel a t y w n i < mnicjsza wysokosc kosci grochowej.
anizeli forma mniej poprawna lub wcale nie uszlacketniony prototyp.

U bydla nadbuzariskiego roznica \v tym przvpadku jest mniej-
sza; podczas gdy w innych rasach wzrost si§ powiekszal wskutek
uszlaehetnienia wi^cej, niz wysokosc kosci grochowej. to tymczasem
u l)ydla nadbuzariskiego wzrastat on prawie w takim samym sto-

sunku. Bye moze, pozostaje to w zwiazku / cala budowa. bydla nad-
buzariskiego. a mianowicie z jego glebokim tulowiem i stosunkowo

2. Wysokosc stawu skokowego (przegubu, kosci pietowej).

W nastepujacych tablicach (na str. 182— 183) podaje dla sze-

regu ras wysokosc stawu skokowego (absolutna. i w °/o wvsokosei
w kiebie).

(pOrz tablice str. 182 i 183).

Wysokosc stawu skokowego w " dlugosci tulowia poziomej

a) wsrod krow z ziemi nurskiej miedzy 295 -35-3°/ (ampl. 58 °
/o )

V „ ., sterdvrisk.ezarnych[Z.]„ 29"2 —33"8
„ ( „ 46 „ )

*) „ „
'„ czerwonych [Z.] „ 28-85-35-7

„ ( „ 685 „ )

Wysokosc stawu skokowego w °/ wysoko^ci w kiebie waha sig:

a) wsrod krow z ziemi nurskie] miedzy 343—39*66% (ampl. 5-35%)
*>) n n sterdynsk.czarnvch[Z.| „' 34 7-397 „ ( „ 50 „ )

f) n r, „ czerwonych [Z.] „ 341—401 „ ( „ 6-0 „ )

Wysokosc" stawu skokowego w % wysokosci w kiebie wynosi:

1) wsrod krow z ziemi nurskiej:



Wysokosc stawu skokowego (przegubu; w cm.

,, Sa alcana -.

IUir -kie czar

40-2

43-3 (89-0-480)

455

48-2 (44-0-520)

48-2 (44-0-505)

49-1)

49-8

507 (44-0-680)

5T0

51-1 (50-0-53-0)

52-0 (50 0-55-0)

520

520

Bretoriskic pierwotne

Illir^skie )Iowe

Bretoriskie uszlachetnione

A rshire [W 21

Wschodnie Fryzy czerwono-brunatne, Geest ....
Ster.lvnskie czarne [Z.]

czerwone [Z]

Sliorthornv improved oryginalne angielskie. natrrodzone

Szw ce

Pinz aue

'1 -1 n.lrv Geest

Holendry wschodnio-pruskie

Wschodnie Fryzy czerwono-brunatne (jednomasciste)

Wschodnie Fryzy -iok.m\ Mut-d,. zarodowe . . .

Shorthorny zarodowo szlezwickie (Eiderstadt) . . .

Simmenthalery badenskie (MeMkirch)

oryg. szwajcarskie (Simmenthal-Saane)

„ zarodowe, wyborowe

„ bawarskie (Miesbach)

530(510—56-0)

53-5 (490-57-5)

535

54-0(44 0-57 0)
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ijMU ...r.„. [ZJ . .

,aaery

enthalery baderiskie (Messkirch) . . .

h rny zarodowe szlezwickie (Eiderstadt)

enthalery zarodowe, wyborowe . . .

enthalery bawarskie (Miesbach^ . . .

bnrgi (Jeverland). Marsch

<ch

^•"iVn,—"-^'-; ,sn



1S4

vsrod czarnych krow sterdyiiskich [Z.]:

u sztuk 1 34- 7—3515%
„ „ 1 35-15— 36-15

„

„ „ 7 36-15—37-15
„

,, „ 6 3715-3815.,
„ .11 38-15—3H-15„

Widzimy, ze i pod wzgledem relatywnej wysokosci stawu sko-

kowego czarne bydlo stcrdyiiskie wykazuje wiyksze wyrownanie

w porownaniu z pierwotnego typu bydlem z ziemi nurskiej.

Przegla,daja,c liczby, zestawione w tablicy na Btr. 183, widzimy.

ze uszlachetnienie oddzialywa na wartosc relatywnej (vv tym przy-

padku w stosunku do wysokosci w klebie) wysokosci stawu skoko-

wego wprost przeciwnie, jak na wartosc relatywnej (w stosunku do

wysokosci nogi od lokcia) wysokosci kosci grochowej, a mianowicie:

w rasach bardziej poprawnvch relatywna wvsokosc stawu skokowego

jest raczej wieksza. I tak: jest ona wieksza u bydla sterdyiiskiego.

niz u bydla z ziemi nurskiej (u czarnego sterdyiiskiego nieco wi§-

ksza. niz u czerwoneiro . jest nieco wieksza u wyborowyeh Sinnnen-

thalerow, niz u zwyklycV, nice- wieksza u usz'laehotnionego bydla

bretoriskiego, niz u pierwotnego. Wprawdzie, rdznieo >n male, a przy-

tem prawidlowo^c ta nie stosuje sie. wcale do tak wysoko poprawnej

rasy, jak Shorthorny, ale jezeli nie jest ona wynikiem przypadku. to

stanowilaby wyjasnienie podanych na str. 173— 1 74 obserwacyi. ktdre.

przeinawiaja. za tem. ze wskntrk uszlaclictnienia (o ile nie prze-

kcya) nast§puje wzniesienie si§ zadu ponad poziom klebu. Bye

moze, obserwacy§ t§ tlomaczyc nalezy w ten sposob. ze w p'erw-

szych fazach uszlaclictnienia nadpycie rylne szybeiej rosnie w sto-

sunku do wzrostu, niz przednie. albo bardziej sie. wyprostowywa.

i tem samem podnosi w gore, tylna. cz^sc tulowia.

W3r<5d 27 czarnych krow sterdyiiskich. 17 ma nasade ogona

umieszczona, nizej w stosunku do poziomu klebu. niz przeeiVtnie w tej

oborze. 10 ma nasad§ ogona wyzsza. niz przeci§tnie (t. j-
przcszlo

o 4-1 em. wyzsza,, niz poziom Jklebu). Ot6z zaslugujt' na uwagc. ze

/. posrod tych 10 sztuk, 8 ma wysoko^c przegubu w stosunku do wy-

sokosci w klebie wiekszq, niz przecigtnie w calej oborze *). Z 13 krow

sterdynskiej (czarnego bydJa) jest



185

czarnych sterdyriskich, ktore maja. najwyzszy punkt krzy/.a wznic-
siony wiecej niz przeci§tnie (t.j. wiecej niz o 51 cm.) ponad pu/.imn

klebu, 9 ma zarazem przegub w stosunku do wysokosci w klejn'e

wyzszy, niz przecietaie. Potwierdzajac poprzednie wywody, fakty te

rowniez przemawiaja, za tern, ze wzniesienie zadu jest skutkiem zna-
czniejszego relatywnego wydluzenie nadped tylnych w stosunku do
przednich, albo tez wyprostowania si§ dolnej cz^sci nogi tylnej.

wskutek czego zwieksza sie. wysokosc" stawu skokowego.

XII. Grubosc (obwod) nogi.

st§pujacyeh tablicach (str. 185—186) zestawiont

ras liczby, okreslaja,ce obwod przedniej nogi:

™.

Bretoiidrie pierwutno . 2i)-0(25 HI -5)

319

liardzo pierwotne karpackie z okolic CbaWwki . . 3-7

ISrotoriskie uszlachetniono . 341

Illirt^k"

Zleml n " rSkiejl! 36 3(M2 0-M0)

417(380—470)Sterdynskie [D.]

428(37-6 17

43-3(40 5-460)

(patrz tablice str. 1&6J.

Powyzsze liczby ucza. nas, ze u bydla

') W pracy p. Ihnatowicza podano BS'7 em.,



LllirvHkie c/u

Bardzo pierwotno karpackie z akolic Ch

vadowickiego

Czerwone polskie Zwiazku hodo vlanego wtoBcianskiego

Wlosciariskie zerwone polskie wystawy wKrakowie

llliryjskie bru

wone bydlo pols kie, wcdlug pomiardw

JodJownik

ullZT. :3

Kydlo a zie .l..r.kl.j .

Anglery zarod

Wschodnie Fr zy czerwono-bro natne (je dnomasciste)

Oldenburgi (Jeverland) Marsch

Marsch zarodowe

13-9 (124-15-0)

13-9

14-2(13-0—15-5)

14-8 (13-0-16-5)

14-9

177 (16-0-19-0)

17-9(17-0-19-5)

18-1(16-5-20-0)



niz u bydta rozmaitych odmian (wi§cej lub mniej pierwc;

tnych) wloscianskiego czerwonego bydla polskiegc
a mniej wigcej tak samo duzy, jak i

l.v.ll,

i polsk
nlynski. pecie jeszcze grubsze

z zarodowe czerwone bydto polskie

or wGal

Galicyi.
o 1'4 cm. cierisze. niz np. Oldenburgi.

Pomiar ten poueza nas do pewnego stopnia o tem, o ile ]

jest delikatna lub gruba.

Nastej>uja.ce tablice daja, nam obraz wahaii stosunku obw
przedniego nadpecia do dlugosci tufowia w obrebie szeregu ras

Obwud pnedniego midpeci 'V--**-

Wloscianskie czerwone polskie powiatu wadowickiego 11-1

Bretonskie aszlachetnione . . US
B*rd«o picnvotne karpackie z okolic Chabowki . .

CZe
r Wiirmo

S

wioa
Z
ch

i!iikU h0dO ' •lancgo wtofciafeUagO
11-4

Wioscianskie czerwone polskie awystawywKrakowie 11-4

,

w°r
We

i900
rWOne

J .°
P°" tie, wedlug pomiarow

11-5

2. Rate Wyinia .

11-5

lit5. Bierzanow

SterdynsUie [L>.] II 7

II 8

e [Zl II 8

llliryjskie ploWfl

Bydlo z ziemi nurskiej .
125



Obwda Pr^ie^^M cta wV.. k o 4 n. J dI^ tt^

,

11-9

11 5

11-8

11-9

122

12-2

12 G

12-7

SterdyA.kie [D.]

czerwone [Z.|

Simmeutlialery l.a.teiiskn- (Mcskkin-li

Alljruuery ba.Mirskiu . •

Z liczb tablicy na str. 187, widzimy, ze i w stosunku do

dlugosci tulow'ia bydlo nadbuzanskie ma nadpecie
grubsze, niz czerwone bydlo polskie w Galicyi, a u kr6t-

kiego bydta z ziemi nurskiej ta relatywna grubosc nadp^cia wv-

stepuje jeszcze wyrazniej, niz u znacznie dluzszego bydla sterdyn-

Obwod przedniego nadp^cia waha si§:

•sr.'xl bvdla /. ziemi nurskiej miydzv 1 f> —180 cm. (a

„ sterdyrisk. czarnego [Z.] „ 16-5—20-0 „ (

„ „ „ czerwonego [Z.] „ 17-0—19-5 „ (



a) wSrod bydk z ziemi nurskiej miedzy 115 —138 o/
(
ampl. 2-3%)

ty „ „ sterdvnsk. czarnego [Z
] „ 11-3 —13-1 „ ( „ 1-8

„ )

)[Z.] „ 11-15—12-75 „ ( „ 1-6 „)

Obwod przedniego nadpecia w °/ wysokosci w ktebie walia si§:

a) wsrod bydta z ziemi nurskiej miedzy 13-0— 15-45°/ (ampl 2-45«/
)

*>) „ „ sterdynsk. czarnego [Z.] „ 134- 154 „( „ 2-0
„ )

f » ,, „ czerwonego [Z.] „ 133— 151 „ ( „ 1*8 „ )

Obwod przedniego nadpecia w % poziomej dlugosci tuto-
wia wynosi:

1) wsrod krow z ziemi nurskiej:

u sztuk 5 11-5— 120o/

„ „ 14 12 0—130 „

„ „ 4 13-0—13-8
„

2) wsrod ezarnyeh kr<5w sterdyiiskich:

u sztuk 24 1 13- 12 3%
- „ 3 12-2—131 „

XIII. Rogi.

I. Dtugosc rogow.

Wnast§pujacych dvvu tablicach zestawione sa. liczby, okreslaja.ce

dla szeregu ras i odinian dlugosc rogow, mierzona. po zewn§trznym
obwodzie; w jednej tablicy podane sa. wvmi.irv dlugosci rogow w cm.,

w drugiej w % dtugosci gtowy, mierzonej do przedniej krawedzi
wargi gornej.

(patrz tablice str. 190, 191 i 192).

Z liczb. zestawionych w poprzedzaj%cych tablicach wynika, ze

przeciedu bydlo nadbuzariskie ma rogi mniej wiecej takiej samej

czerwonego bydta stardyriskiego jest wedlug liczb tablicy

, czarnego po prostu z tego powodu, ze krowy czerwone

iete, co p. Zakrzewski w swojej pracy wyrafnie za-



Kasa albo odmiana

Wagoftc rogow w cm.

Id- 7 10-4 22

Czarno orskie wschodnie 18-2

206

118 .;;.-,

-
30-0

305

3H-II

;-;:;o

88 5

310

320

Bardzo pierwotne karpackie z okolic Chabdwki . .

Holendry, Geest [W. 1, str. 167] z m
Fryburgi [W. 1, str. 296]

llolendry Marsch (zachodnie Fryzy) [W. 1, str. 167]

Bydlo z ziemi nurskiej')

Szwyce [VV. 1, str. 256]

22-5
j

-
235

|

.80

239 190

2-43
i
180

24-5 i
16'0

w
^^-,;j?T".H

"kte
- r-7 K~

175

210

205

130

Simmenthalery /.arodowe, wyborowe 255

26-0

26-0

2(1-5

270

27 5

279

28*1

1

Wschodnie Fryzy srokate, Marsch, zarodowe . . .

Sterdyriskie \D]

czerwone [Z.J

>a ;u„ \\. L, rtr. 296]""
JOaW

"
. . . . .

') Wpracyp. Ihnato wic.a podano 2*6 cm., amiust 23-9 c



--.—
WogoM rog6w w cm.

1

Allgauery bawarskie 28-5 -

8immenthalery bawarskie (Miesbach)

Zarodowe czerwone bydlo polskie wedlug pomiarow

290 - -

2. JodJownik

:::

:

:

-Sterd -liBkie czarne fZ 1 297 230

Devon zarodowe na-rodzone 30-0

305

Sl-o ->S-() wo
325 -

D.ago,-. „,-.. „• -
. a, llg.,,i g.„„T do pr.ed,,^ „„„„,. ™*M

Kasa albo odmiana

PryburgS

46-2

454

462

Holendry, Marsch (zachodaio Fryzy)

Geest



W^^wW/o^oici^owydop.ea.ejk^dz war,! ,6mej

"-»
Szwyce

475

49-1

495

505

52-3

52-3

535

54 45

560

56-3

569

57-0

59-1

60'0

62-8

667

Wschodnie Fryzy, srokate, Marsch, zarodowe . . .

Wschodnie Fryzy, czerw.-brun. (jednomasciste), Marsch

Illiryjskie plowe

Simmenthalery oryg. szwajc. (Simmenthal-Saane) . .

Wlosc. czerw. polsk. z wystawy w Krakowie w 1897 r.

Czerwone polskie Zwia^ku hodowl. wlosc. w Wila-

Allgauery bawarskie ....
Anglery zarodowe

Simmenthalery bawarskie (Miosbach)

OldenburgJ, (Jeverland) Marsch

Sterdynskie czarne [Z
]

Wloscianskie czerw. polskie z powiata wadowickiego

Ayrshire [W. 1, str. 233)

Simmenthalery badenskie (Messkirch)

Zarodowe czerwone bydlo polskie, wedlug pomiar6w

3 Kozy

4 uiorzan6w

Bretonskie uszlachetnione

Devon, zarodowe, nagrodzone . .



polskie). W stosunku do dlugosci glowy, rogi bydla nad-
buzariskiego sa, wyraznie krotsze, niz czerwonego bydla polskiego
w Galicyi, co tlumaczy sie. tem, ze jak widzielismy poprzednio, by-
dlo nadbuzanskie ma glowe. przecietnie dluzsza., m± czerwone polskie.

Jednakze wahania dlugosci rogow sa. znaczne; amplituda tych
wahan wynosi okolo 12 cm.

2. Grubosc rogow.

O grubosci rogow daja. pojecie zestawi
)licy pomiary obwodu rogow u nasady.

IUiryjskie

polskie Z

i. -

b pierwotr

erw. pols

wiazku hodow anego wlosci iskiego

Brotonski

Wlosc . c

Wloscian

Bydfo z

z wystawy w Krakowie w 1897 r.

vickiego

tnione

IUiryjskie

Zarodowe—

•

polskie, wedl g pomiarow z r. 1900

124

125 * 1(H)

128 -

L8-0 _
13-1 100

13 4 —
146 11*5

148 II

1485

15 2 _
155

:

:H
13-5

135

162 120

165 140



Z powyzszych liczb wynika, ze przecietaie bydlo nadbuzari-

skie ma rogi u nasady (domniemalnie takze i w dalszym przebiegu)

cokolwiek grubsze, niz galicyj side bydlo czerwone; jednakze w nie-

ktorych oborach galicyj skich bydlo ma rogi w przecieciu nawet

grubsze, niz w oborze sterdynskiej.

Wogole rogami bydlo nadbuzanskie malo sie. rozni od pod-

karpackiego „czerwonego bydla polskiego": u nadbuzanskiego sa. one

w przecieciu moze cokolwiek krotsze i grubsze, ale roznica jest

w kazdym xi '

Pordwnanie poprawnego bydfa nadbuzanskiego w Sterdyni

z galicyjskiem bydfem „czerwonem polskiem" i z pierwotnego

typu bydfem nadbuzahskiem z ziemi nurskiej.

Oparte na pomiarach, szczegolowe studya morfologiczne dopro-

wadzily nas do wniosku, ze skladem swoim bydlo nadbuzanskie

rozni sie. od hodowanego w Galicyi t. zw. „czerwonego polskiego
_

bydla. Pod niektorymi wzgledami roznice sa. nieznaczne. pod innymi

r6znice te sa. tak duze, ze one same juz (bez danych kraniologi-

cznych) moga, nas sktaniac do przypuszczenia, iz dwie te odmiany

bydla sa, zupelnie rdznego typu." I tak, co sie. tyczy poprawnej

formy bydla nadbuzanskiego, t. j. bydla sterdyriskiego, przekonaly

nas pomiary, ze bydlo to jest znacznie wigksze od poprawnego

czerwonego bydla polskiego: w przecieciu jest ono o 7— 8 cm. od

niego dluzsze, o przeszlo 6 cm. wyzszego wzrostu.

Przecietaa. dlugoscia, swojq nie dor6wnywa bydlo sterdynskie

bydlu rozmaitych poprawnych ras zagranicznych," takich np. jak

Holendry, a nawet jak czerwone bydlo slazkie. a tem mniej jak np.

Simmenthalery, — ale moze sie ono mierzyc" z rasami mniejszemi,

jak np. Anglery, a nawet Allgauery, do ktorych przeci§tnej dlugosci

dochodza, naj dluzsze krowy w oborze sterdynskiej. Przecietna, dlu-

gosc Ayrshire'ow lub Oberinnthalerow bydlo sterdynskie w prze-

cieciu nie tylko osiqga, ale nawet przewyzsza. Wzrostem bydlo ster-

dynskie przewyzsza Anglery, a roslejsze sztuki w oborze sterdynskiej

dochodza. takiego wzrostu, jaki w przecieciu wykazuja. Allgauery

lub wschodnie Fryzy.

Pomimo ze wielkosciq, swoja, bydlo sterdynskie przewyzsza

galicyjskie bydlo czerwone, nie wykazuje ono jednak wiekszego

relaty wnego wvdluzenia. t. j. stosunek wzrostu do dlugosci Ui-

lowia jest w przecieciu mniej wiecej taki sam, tak dla jednej. jak

i dla drugiej z porownywanych odmian polskiego bydla 'krajowego.

Nogi ma bydlo sterdynskie zarowno w stosunku do wzrostu,

jakotez w stosunku do dlugosci tulowia. krotsze. niz poprawne
bydlo czerwone polskie, piers ma wybitnie gl§bsz^, zarowno



absolutnie, jakotez w stosunku do dlugosci tulowia i do wysokosci
w kl^bie. Grlowa — jest mniej wiecej takiej samej dlugosci
w stosunku do dlugosci tulowia. jak u bydla czerwonego polskiego,
sz yj a — w stosunku do dlugosci tulowia jest kr<5tsza, przednia
cz^d tulowia jest rowniez relatywnie krotsza, niz u czerwonego
bydla polskiego w Galicyi.

Wymiary poprzeczne bydla sterdynskiego sa. wogole dosycduze.
Piers ma budowe. klinowata. : z przodu (w barkach) jest

relatywnie w§zsza, niz u czerwonego bydla polskiegoi. chociaz
absolutnie jest cokolwiek szersza ; z tylu (za lopatkami) jest ona
bardzo szeroka, zar<5wno absolutnie jakotez relatywnie, czy to

"w stosunku do wysokosci w klebie, czy tez do dlugosci tulowia lub
^° J e&° glebokosci (pomimo ze ta glybokosc jest, jak widzielismy.
znacznai. Relatvwna pr/.oci^tna szerokosciu piersi /.a lopatkami bydlo
sterdyriskie zbliza si§ do Oldenburgow 'lub wscbodnich Fryzow.
a znacznie przewyzsza czerwone bydlo polskie. Poniewaz u bydla
sterdynskiego piers jest za lopatkami zarowno znacznie szerszq, jak
i gl§bsza. niz u .v.rnvum-. bydla p..lskmg.>. przeto i obwdd jej
jest u bvdla sterdynskiego znacznie i w przeeiecm o mniej wiecej 10
cm.) wfekszy.

Podobny ksztalt jak piers, ma i zad : z przodu (w biodrach)
szerokosc zadu jest wprawdzie u bvdla sterdvnskieiro absolutnie
i w stosunku do wzrostu. a nawet w stosunku do dlugosci tulowia

wielka, a w stosunku do globokosYi piersi i'odpowiadaja.eej ponie-

ka.d gl§l)okosci tulowia) szerokose w biodracb jest u czerwonego
bydla sterdynskiego nawet innicjsza. niz u czerwonego polskiego;

z tylu (miedzy wyrostkami kulszowymi /.ad jest u bydla sterdyn-

skiego znacznie szerszv, zarowno absolutnie (o mniej wiecej 6

cm.), jakotez w stosunku do dlugosci tulowia lub wysokosci w klebie.

blizko 1V2 cm. grubsze ... blizko l'; 2 cm. cierisze. niz np.

u Oldenbunjow): jest ono takze -rubsze. jezeli wartosc jego wy-
razimv w o/

o
dlugosci tulowia.

Dlugosd rojfow nie wvkazuje cbaraktorvstveznej roznicy:

w stosunku do dlugosci glowy, ma bydlo sterdyAskie rogi

krotsze, niz czerwone bydlo polskie. Rogi bydla sterdynskiego sa

przytem w przecieeiu cokolwiek grubsze.

Powvzei podanv opis ilustruja nast§pujacc ilwie rycinv fii:.

1 i fig. 2) oraz tabliee na k„nou Vini-jsz.-i Vraev .Tabl. I i Tabl.

II). Rycinv te i tabliee zosralv u \ konan- p • :lu- f-f.-ratii. uprzej-

mie mi ofiarowanveh w r. 1902 przez p. Ludwika Gorskiego.
Fig. 1 i fig. 2 oraz tabl. I przedsta wiaia kr.wv sterdyiiskie z epoki

dawniejszej. kiedy ob..ra krajowe-o bvdla w Sterdvm niezawodnie

mniej byla uszla'-betn.ona. niz obeenie Tabl. 11. wyk-nana podlug



nowszej fotografii z r. 1902. piv.nUrawia kilka czarnych krow ster-

dynskich wspolczcsnr-o. banl/i<.'j uszlachetnionego typu krajowego *).

Nakreslona powyzej morfologiczna charakterystyka krajowego

bydk w Sterdyni przedstawia nam w streszezeniu najwazniejsze

1

raem „czerwonem bydlem

ruch dworskich, zla.czonych

rycin (odbicie cynkoty



lowej i krytycznej analizie obfitego

tychczas posiadamy. Niezupelnie si<

w r. 1899 podal Dr. Witold Swi
zgadza z opisem 1

),
jaki

pracy



bydla w Sterdyni: „Jest to bydlo o zadzie ostrym i wyzszym od

przodu, o doSc" wazkiej i plytkiej piersi, 6 dazej i dlugiej glowie"

„ksztalty malo szlachetne i niedosc' jednolite. a tnasc jeszcze do

takiego stopnia nieustalona, ze podczas wystawy od jednej z wy-
stawionycb czarnych krow urodzilo sie. eiele — calkiem czerwone *)".

Sprawa mas'ci wysVietlonq zostala w pracach pp. Zakrzew-
skiegoilhnatowicza, a powyzej (na str. 67) przypomnialem

podane przez p. Miszewskiego wytlumaezenie, skad sie. wzieta

czerwona masr u owegu cicdecia z wystawy w Warszawie 2
). Co si§

zas tyczy skladu, istotnie oydlo sterdyriskie ma glowe. dluga,,

a zad wyzszy od przodu, w zadnym jednak razie nie mozna mo-

wic o piersi ply tkiej. akoro wybitna gl^bokosc' piersi sta-

nowi cbarakterystyczna. \v tej uborze wlasciwusc. a zdaje si? na-

wet rasowa, cech§ bydla nadbuzariskiego wogole. Oceniaja,c bydlo

sterdyriskie przez porownywanie go z poprawnem bydlem rozmai-

tych zagranicznych ras. niezawodnie wypadnie je nazwad mniej

szlachetnem. We'dlug pomiar6w, wrykonanych przez p. Zakrzew-
skiego, jest to bydlo w poro wnaniu z bydlem poprawnem
rozmaitych ras zach odni o -e u ropej skich : sredniej wiel-

kosci, o tulowiu krotkim w stosunku d<> wzmstu. osadzonym na

nogach krotkich (pudlug nnwych norm Worn era), o piersi," ktorej

glebokoso jest srcdnia. prawic juz wielka. szorokosc zas w barkach

winieU'in niezupclnie dostatecznie. wivszcie z -Iowa dluga.. Jak z tego

streszczonego opisu wida< :

. pudnirkf/.rymi wzgledauii tglebokosc piersi

i krotkosc nog) bydlo sterdyiiskie ' wvtrzymuje purownanie nawet

z poprawnemi rasami zagranieznomi: pod innymi wzgledami— oczy-

Jednakze Dr. Swieeicki npisujo bvdlo sterdynskie w wy-

em 'bvdlo polskiem", o ktorem

v-mczasem o bydle sterdyriskiem

pracy". Tymczasem studva nasze \wkazu';a w spusob scisly *i bez-

Btronny, ze w porownaniu z czerwonem' bydlem polskiem, ster-
dyiiskie ma ksztaltv pod niekturvmi wzglgdami (glo-

\va. stusunck wzrostu do dlugosci tulowia.' szrrokosc w biodracb)
mniej wircej teg., s a m e go's t <> p n i a poprawnolci, pod in-

llo-

18-1'Jj, W id
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nymi (wielkosc, szerokosc za lopatkaini. irlebnk. s( : piersi, szerokosc
miedzy wyrostkami kulszowymi) znacznie bardziej po pra-
wn e. Tylko w barkach piers jest stosunkowo wa.zka (w stosunku
do dlugosci tulowia i do wzrostu), i na te. okolicznos6 nalezaloby
przy selekcvi zwrocic baczniejsza, uwag§.

Przeciwko twierdzeniu Dr. S wi§cickiego. ze na bydle
sterdyriskiem „nie znac trzydziestu lat systematycznej pracy", —
przemavvia przeprowadzone w niniejszej pracy porownanie ksztaltow
pierwotnego bydla nadbuzariskiego z ziemi nurskiej i poprawnej
jego edycyi — bydla sterdyriskiego. Porownanie to pokazalo, ze
pod wplywem hodowli w Sterdyni, krajowe bydlo nadbuzariskie do-
syc daleko odbieglo od swojego prototypu z ziemi nurskiej, przy
wi^kszej poprawno^ci ksztaltow zachowujqc jednakze zas'adnicze

swoje znamiona rasowe.

I tak przez hodowle. w Sterdyni bydlo nadbuzariskie znacznie
sie. powiekszylo. Poniewaz wysokosc/w klebie zwiekszvla sic.

tylko o 11—11-1 cm. 1
), a dlugosc tulowia az o 18-5—19-2 cm.,

przeto nastqpilo znaczne relatywne wydluzenie tulowia. tak iz wy-
sokosc w klebie. wyrazona w <% dlugosci tulowia, spadla o 34
do 39% (w porownaniu z pierwotnem bydiem z ziemi nurskiej);

w stosunku do dlugosci tulowia, nogi skrocily sie. o 1-85—2%,
glowa— o 34—35%. Poprzeczne wymiarv zwiekszvlv sie; bardzo
wydatnie : piers w barkach rozszerzyla sie. w przecieciu o 7*6

cm. (wzgl. w stosunku do dlugosci tulowia o 175— 1'9%, w sto-

sunku do wysokosci w klebie o 3'4 3-45% , a w stosunku do
glebokosci piersi o 47—5*35%), co stanowi 22-5% pierwotnej

szerokosci w barkach (t. j. tej szorok<>si*i. jaka wvkazuje obecnie

bydlo z ziemi nurskiej). Szerokosc piersi za lopat'kam i po-

wiekszvla sie. o 6-8 — 7-4 cm. (w stosunku do dlugosci tulowia

o 1-2— l-5o/
, w stosunku do wysokosci w klebie o 2'6-lM°/

,

a w stosunku do glebokosci piersi o 3-8— 3-9%). czyli u bydla

sterdyriskiego jest ona o 189—2055% wieksza. niz u bydla z ziemi

nurskiej. Obwod piersi zwiekszyl sie. o 195—216 cm., czyli

o 12-0—13-25% wartosci pierwotnej.

Wvdatnie rozszerzyl sie. takz'e zad. W biodrach szero-
kosc tulowia zwiekszyla sie. o 62— 7 1 cm. (w stosunku do dlugosci

tulowia o 0-1—0-5% , w stosunku do wysokosci w klebie o 1-6-2-35%,
a w stosunku do gl§bokoSci piersi o 165— 2- 15%), czyli o 14-2 —
do 16-25% pierwotnej szerokosci w biodrach. Szerokosc tulowia
z tylu powiekszyla sie. o 4-6—56 cm. (w stosunku do dlugosci tu-



lowia o 0-9— 1'5°/
, w stosunku zas do wysokosci w klebie o 1-9

do 2-7%), czyli o 20' I—24-45% szerokosci pierwotnej.

Zwiekszenie absolutnycli wymiarow jest wieksze, niz tych sa-

myeh wymiarow relatywnycn (w stosunku do dlugo^ci tulowia,

wysokosci w klebie lub glebokosci piersi), z tego powodu, ze za-

rowno dlugosc tulowia, jakotez wysokosc w klebie i glebokosc piersi

rowniez dosyc wydatnie sie. zwiekszyly.

W kazdym razie widzimy, ze bydlo sterdynskie ma
ksztalty o wiele popra wniej sze i szla chetniejjsze, niz

z by diem z ziemi nurskiej jest ono wi§ksze, bardziej
wydluzone, ma krotsza, glowe. i nogi. a znacznie szer-
szy tulow, tak z przodu (piers), jak i z tyln.

Nadto bydlo sterdynskie cecbuje wieksze niz u bydla z ziemi

du !
nurskiej wzniesienie zadu ponad poziom przodu
grubsze nadp^cie.

Powyzsze studya wykazaly takze, ze w oborze sterdyri-

Nic bez powazniejszego znaczenia jest wreszcie fakt. wynika-
kaja_cv bezposrednio z pomiarow p. Waclawa Zakrzewskiego
(str. 32-35), ze czarne bydlo sterdynskie skladem swoim
nie rozni sie. zasadniczo od czerwonego. Ze studyow mo-
ich nad zebranvii! pr/.ez p. Zakrzewskiego materyatem wynika
nadto, ze czarne by dlo sterdynskie jest o wiele bardziej

dowla bydla czerwoneg



mmejsza praca data nam caly szereg wynikow, waznych i in-

teresuja/jych ze wzgledu na rozmaite pytania, nastr§czajace sie. przy
roztrza.saniu sprawy hodowli bydla krajowego. Poznalismy, jak wy-
glada i jakie ma wlasnosci nadbuzariskie bydlo, hodowane w Ster-
dyni, i czem sie. ono rozni od czerwonego bydla polskiego, hodowa-
nego w Galicyi; oprocz tego dowiedzielismy si§. z jakiego materyalu
i w jaki sposob to bydlo powstalo, oraz jak daleko od tego mate-
ryalu pierwotnego odbieglo, przyjmujac pod wplywem selekcyi, le-

pszego zywienia i piel§gnowania bardziej poprawne i wyrownane
ksztalty. Dowiedzielismy sie. takze, ze miedzy czarnem a czerwonem
bydlem sterdyiiskiem w skladzie niema zadnej charakterystycznej
roznicy, a nadto okreslilismy, o ile bydlo sterdyriskie ksztaltami sie.

rozni od bydla rozmaitych poprawnych ras zagranicznych. Pozy-
skalismy wiec dokladny i wielostronny opis obory sterdynskiej,
a przytem opis bezstronny, wierny iscisly, booparty na
dokladnycb i krytycznie rozpatrzony'ch pomiaracb.

Jednakze chec pozyskania dokladnego opisu jednej obory by-
dla krajowego, choeby nawet tak znanej w kraju. jak sterdyriska.

chyba z trudnosci^, tylko moglaby asprawiedliwid przeprowadzenie
studyow tak wyczerpujacych i detalicznych. To tez pojmuj§, ze
sama mysl podj^cia takich studyow moglaby sie wydae dziwna.,

gdyby sadzic, ze jedynym ich celem bylo podanie dokladnego opisu
tej jednej obory.

Studyom, przeprowadzonym oad bydlem n itllnizanskiem. nie-

zawodnie moznaby przypisac wi§ksze znaczenie ogolne. gdyby oglo-

szenie wynik6w tych studyow mialo stanowid pewien bodziec do
pracy nad regenerowaniem i uszlachetnieniem rodzimego naszego
bydla i w ten sposob poprzec" ruch, jaki niedawno u nas w kolach

hodowcow sie obudzil, znajdujac pewna. liczbe. zwolennikow, a obok
nich takze wielu nieprzejednanyck choc nie zawsze powolanych,

przeciwnikow. Bvc moze, ze ogloszenie tych studyow istotnie za-

checi naszych hodowcow do nasladowania przykladu, danego przez

p.Gorskiego. Jednakze gdyby jedynym celem tych studyow
mialo bye" zachecenie naszych hodowcow do pracy nad uszlachetnie-

niem krajowego bydla, to i ten piekny eel nie usprawiedliwialby

dostatecznie rozmiarow niniejszej pracy. gdyz zapewne moznaby
go osi^gnad w inny sposob, nie poddajqc tak szczegolowej analizie

jednej obory krajowego bydla.

Podejniujac te studya, wprawdzie powodowalem sie. ehecia. po-

dania naszym hodowcom dokladnych wiadomo^ci o bydle nadbu-

zanskiem i zachecenia ich do pracy nad bydlem krajowem wog<5le;



przyznaj§ jednakze, ze oprocz tego mialem szerszy eel naukowy na

oku, i ten eel, zdaniem mojem. w zupelnosci tlumaczy, dlaczego

bydlo nadbuzanskie zostato poddanem tak szczegolowemu badaniu.

We wstgpie do niniejszej pracy cz^sciowo wylozone zostaly pogla,dy,

ktore mnie sklonily do podjecia studyow nad bydlem rogatem w na-

szym kraju, z pomoca, uczniow moich. W zakonczoniu moze bedzie

na miejscu rozwinac niektore mysli, ktore jui; na tie pierw-
szycL naukowyeh wynikdw tej pracy poglady owe

oswietlaja..

Zgromadzony i rozebrany w niniejszej pracy materyal cyfrowy

dal nam wiele wskazowek, tyczacych sie. ogolnej metodyki pomia-

row i wla^ciwego ich interpretowania. Przeprowadzone w tej pracy

badanie granic wahaii pomiarow w obrebie jednego chowu i w obre-

bie szeregu ras przyczyni sie. niezawodnie do seislejszego okresle-

nia rzeczywistej wartosci pomiarow.

Z pracy tej okazuje sie nadto, ze post^p w uszlachetnieniu

istotnie znajduje wyraz w wynikach pomiarow, a przytem, ze w pe-

wnej mierze pomiary uwvdatniaja. korrelacye mi§dzy roznymi wy-

miarami, a wzglednie stosunkami wymiarow, oraz korrelacye.

mi^dzy zmianami tych wymiarow. sprowadzonemi przez uszlachet-

nienie. Na str. 119 i dalszych staratem sie blizej wyjasnic sprawe

„wskaznikow poprawnosci" oraz wzajemnego ich zwiazku; sadz§,

ze wylozone tu, nader zreszta. proste zasady pozwola, w przyszlosci

lepiej i gruntowniej interpretowac otrzymane za pomoca. pomiarow

wyniki. Niektore fakty, ujawnione w niniejszej pracy, a tycza.ee sie.

pewnych szczegolow budowy, nie sa. moze pozbawione szerszej do-

nioslosci. I tak uogolnionem zostalo spostrzezenie, zrobione przez

prof. Adametza na podstawie Btttdydw nad czerwonem bydlem

polskiem, ze w chowach juz cokolwiek uszlachetnionych, ciezszych

i wiekszych. wzniesienie zadu ponad poziom kl§bu jest znaczniejsze,

niz w chowach zupelnie pierwotnego typu. W powyzszej pracy wy-

ka^alem (str. 173— 174), ze ten zwia.zek miedzy stopniem uszla-

chetnienia i relatywnem wzniesieniem zadu stwierdzic mozna takze

u bydla bretoriskiego i nadbuzariskiego, co upowaznia do przypu-

szezenia, ze zwia/zek ten nie jest przypadkowym. ale ma znaczenie

istotne. ugruntowane w samej naturze rzeczy. Usilowalem fakt ten

wyjasnid (str. ISO— 181 i 184) tem, ze, w miare uszlachetnienia,

relatywny rozwoj przedniego i tylnego nadpecia nie jest rowno-

jezeli dalsze badania potwierdza, fakt. wynikajacy z materya-

low. opracowanych w niniejszej rozprawie. ze mianowicie w miare.

uszlachetnienia, glebokosc piersi zwieksza sie. mniej wigcej w takim

samym stosunku, jak dlugo£6 tulowia (str. 97, str. 108—109), i 2e

wskutek tego stosunek glebokosci tulowia do jego dlugosci malo
zalezy od stopnia uszlachetnienia, to fakt ten moze bedzie



mial powazne znaczenie dla etnologii zootechnicznej, t. j. nauki
rasach bydta. Przy ocenio bowiem bydla poprawnego na pod-

stawie pomiardw nastrecza sie. ta trudnosc. ze rozmaite stosunki po-
miardw, wzgl. „wskazniki", sa. rezultatem skombinowanego dzialania

dwu czynnikdw: 1) rasy i 2) uszlachetnienia (str. 123—124); czyn-
niki te trudno rozdzielid i z osobna okreslic wplyw kazdego z nich,

a o ile materyalu pierwotnego nie znamy, zadanie to wcale si§ nie
da rozwia.zac. I tak np. relatywna krdtkosd gtowy u bydta jakiej-

kolwiek rasy poprawnej moze bye wla£ciwo£ciq rasowa, w scislem

znaczeniu slowa. t. j. moze bye wlasciwa, takze i pierwotnemu ma-
teryalowi, z ktdrego badana poprawna rasa powstata; jednakze
moze ona takze bye wynikiem uszlai-hrfnienia selekcya, pobu-
dzenie szybkiego rozwoju i t. d.), albo wreszcie na takie uksztalto-

wanie gtowy zlozyly sie. obydwa te czynniki ; ale w jakiej mierze
kazdy z tych dwu czynnikdw wplywal, — tego nie wiemy. Otoz
znalezienie takiego stosunku (a jest nim. bye moze. stosunek glebo-

kosci piersi do dhigosci tulowia), ktory od stopnia uszlachetnienia

malo zaleiiy i tern samem jest cecha. par excellence rasowa^ istotnie

moze oddac uslugi nauee o rasach.

Jednakze zdaje mi si§. ze najbardziej interesojacym wynikiem
naukowym studydw nad bydlem nadbaiaiskiem jest wvkazanie. ze

rozmaite wlasciwosei (w pordwnaniu z czerwonem bydtem
polskiem) bydla sterdy ris kiego. a wiec bydla juz dosyc
uszlachetnionego, jakbv w zawi^ku odnalezc mozna
w tego bydla pr otot y pic. t. j. w by die z ziemi nurskiej.
przez ktorego uszlachetn i'enie powstalo sterdyriskie.
Pokazalo sig, ze temi samemi cechami morfologicznemi ilosciowemi,

ktdremi sie. rozni poprawne bydlo nadbuzariskie od poprawnego czerwo-

nego polskiego, rozni sie. tez pierwutne iuuibuzariskie bydlo od pierwo-

tnego karpackiego, wzgl. wlosciariskiego czerwonego polskiego bydla.

1 tak, znaczna wielknse bydla nadbuzanskiego. ivlatvwnie kr.'.rki }t^>

tuldw, krotkosd nog. wybitna glebokosc piersi. dlugosc glowy. piers

w^zsza z przodu, szersza z tylu. wiekszy obwdd piersi. szerszy mi§-

dzy wyrostkami kulszowymi zad, grubsze nadpecie. — wszystkie te

wlasciwosei wystrpuja d bydla oacuraiaitakiego przy pordwnywaniu
go z czerwonem podkarpackiem. niezaleznie od teg<>, .- / \

obydv typy pnpr
Z tego wynika,*

wjkr



,ydlo zc

sztucznej selekcyi (a wzgl. zywienia, wyehowu i t. d.)
T

Zdaje mi si§, ze fakt ten zostal tu po raz pierwszy scisle wykazany

metoda^ ktora dotychczas stosowana. nie byla. Fakt ten jest o tyle

pewny, o ile dostateczne i pewne sa. pomiary. na ktorych podstawie

zostal stwierdzony. Jednakze gdyby nawet pomiary te nie byly do-

statecznie scisle "lub nie dosyc li'czne, to w kazdym razie podanq,

zostala metoda, za pomoca. ktorej mozna bedzie si§ przekonac, czy

i o ile wazny ten fakt jest prawdziwy.

Zasadniczn. i«-j mH«>d\ \vl-i-ci\v..M-i,-i jest pi>r<>wnywanie bada-

nych ras, z u wzg'l§dnieni em dla kazdej z nicli rozmai-
tych stopni uszlachetnieni a

;
porownywa sie. wiec badane

typy nie tylko w ich uszlachetnionej postaci, ale takze w roz-

maitych etapach tego uszlachetnienia, oraz w postaci znpelnie

pierwotnej. Autorowie niemieccy nie zwrocili uwagi na mozliwosc

zastosowania takiej metody zapewne dlatego, ze w ojczyznie ich

rzadko kiedy d M badania bydla rasowo czystego

ydaniach: poprawnem i pierwotnem; ezesto bowiem tani.

1

zostalo uszlach- tniniH-in. matcryalu pierwotnego, z kto-

rego ono powstalo. juz sie. nie spotvka. U nas sposobnosc taka zda-

rza si§ czesciej, i ta okolicznosc oraz studya. przeprowadzone prze-

zemnie dawniej (w r. 1895 i 1896] w Bretanii, nasuncly mi mysl

wprowadzenia takiej porownawczej metody. Typ piervvotny bydla

nadbuzariskiego jest rasowo czystym, a ob'ora sterdyiska jest jedy-

nym uszlachetnionym reprezentantera tego bydla, posunietym w po-

prawnosci dosyc daleko. Z tego powodu obora sterdynska i bydlo

z ziemi nurskiej szczegolnie sie nadawaly do studyow, wykonanych

ta. metoda., a porownanie z czerwonem bydlem w Galicyi nastreczalo

sie. samo. dzi§ki gruntownym badaniom, jakie nad tern bydlem

przeprowadzil prof. Adametz.
Uzycie podanej tu metody porownywania dwu typow pierwo-

tnych i odpowiednich dwu poprawnycb prowadzi do wnioskow,

majacvch zastosowanie przy rozstrzyganiu niektoryek pytan. jakie

nam nastrec/.a hodowla praktyczna.' I tak, jezeli widzimy bydlo po-

prawne krajowego pochodzenia, to sam jego wyglad nie daje nam

dostatecznie pewnej podstawy do odpowiedzi na pytanie, czy za-

sadnicze wla^ciwosci budowy tego bydla sa, wynikiem potaczonego

dzialania dziedzicznosei i UBzlachetnienia (przj zastosowanhi chowu

czystego), czy tez zostaly wytworzone glownie przez wplyw obcej

krwi. Otoz metoda. przez nas uzvia. do pewne^o stopnia pozwala

okreslic. czy pewne cechy morfol ogiczne ilosciowe
(t. j. wielkosc pewnych wymiarow lub stosunkow wymiarow) w pe-



zatajonego, krzyzowania, a przynajmniej metoda nasza po-
zwala stwierdzitf, ze to ewentualne krzyz'owanie nie wy-
warlo decy duja.cego wplywu. W przypadku np., kt6ry nas
obchodzi. mozemy smialo powiedziec. ze jezeli bydlo sterdynskie
ma w sobie domieszke. krwi Angeln lub Szwyc, to w kazdym ra-

zie domieszka ta nie ma wielkiego znaczenia, skoro istotne znamiona
morfologiczne ilosciowe, t. j. proporcyc ciala, ktore cechuja. bydlo
sterdynskie w porownaniu z bydlem innych ras, odnalezlisniy jakby
w zawiqzku w bydle, nalezaeem do wlos>,ian lub zagonowej sziachty

ziemi nurskiej. Bye wiec moze, ze bydlo sterdynskie ma w swoich
zylach krew Angeln lub krew innej rasy bydla; ale domieszanie
tej obcej krwi nie zdolalo zatrzec zasadniczych cech
przewazajqeego elementu krajowego.

Przeprowadzajae szczegolowe studyum nad wymiarami bydla
nadbuzaiiskiego, mialem na wzgledzie jeszcze inne cele. Pragna_lem
przez zebranie obfitego materyalu porownawczego i przez szczegolowa.

analize. pomiarow ulatwi6 dalsza. prace. nad poznawaniem rozmaitych
odmian naszego bydla i przygotowac" w ten sposob podstawe. do
racyonalnej jego klasyfikacyi. Zebrany w niniejszej praey niaterval.

choc bardzo obfity, nie jest jednak zupelny i zapewne nie jest

takze wolny od omylek i usterek. Mam uadziejo. Ze dalsze badania
braki niniejszej pracy uzupelnia,, ewentualne oinylki w niej popra-
wia. i wa.tpliwosci rozprosza., a jezeli niektore wnioski okaza, sie

illuzorycznymi. czy to /. powodu niedostateeznego materyalu, czy
z innjeh powodow. przyszle badania illuzye te rozwieja. zostawia-

ja_c, utrwalaja,e i poglebiajac to, co w pracy niniejszej okaze sie.

niepozbawionem wartosci. .lakknlwiekbadz. main przeswiadezenie.

ze te studya ulatwia. i utoruja. droge, dalszym. 1 /. ta mvsla je opra-

cowalem w sposob o ile inoznosei wszeehstronny i szezegoluwy.
"" k przvpisuje praey tej znaezenie metodok

poznania prawdy i wszelkiej rzetel-

nej wiedzy podwalina. Sa,dz§, ze dotychczasowe praee w tej dzie-

dzinie zbyt malo sie. z tern liczyly. Podejmutec je najcz^sciej

w widokach praktveznych, w eel n dania dokladniejszego opisu

znanych w praktveznej' hodowli ras. autoiwie tycli prac malo sie

zajmowali badaniem podstaw. na ktoryeh Imdowali. W praeaeli

autorow niemieckieh (L yd tin a. Prof. We rn era i innych) znaj-

dujemy szeregi poiuiar<>\\\ wyraznnyeh \v ° vvysokosei \v kl<d>ie

lub dlugosci tulowia. spisano podlug jeding-o seliematu. bcz zadnego

krytycznego oswietlenia i bez glybs/.cgu uzasadni.-nia. uzvte naj-

czesciej tylko do okreslenia pewnyeh wymiarmv jako witdkie. sre-

dnie lub male. Niewielu tylko autm-ow hidal prawdziwe znaezenie

i wartose zebranego materyalu. W>kutck tego. do pew n e.g. > sto-

pnia mogla bye usprawiedliwionn nieut'n >se. z jaka studya w tej dzie-

dzinie si§ spotykaly. Nieufnosd t§ podsyca zwlaszcza ta okolicznosc. ze



w obr^bie tej samej rasy wymiary ulegaja. bardzo znacznym
wahaniom, niekiedy wi§kszym, niz przeci§tne wymiary w ca-

lym szeregu ras. Fakt ten jednak bynajmniej nie pozbawia pomia-

row ich wartosci naukowej. Przedewszystkiem blizsze zastanowienie

sie. nad tq. sprawa, poucza, ze wahania muszq, bye wielkie i ze by-

toby dziwnem, gdyby tak nie byto. Rasa nie jest zbiorowiskiem

jednakowych albo prawie jednakowych osobnikow; charakterysty-

czne morfologiczne znamiona jej iloseiowe (t. j. wymiary i proporcye

ciata) sa, w obrebie rasy tylko rozpo wsze chnion e (a nie

powszechne), nadajac wspolne pietno ogolowi osobnikow, a przytem

nie wszystkie cecby rasowe sa. k a z d e m u osobnikovvi wla^ciwe.

W kazdej rasie dewiacye od typu zdarzaja, sie. dosyc cz§sto i nie-

raz si^gaja, daleko; mimo to typ ten istnieje.

Zbadawszy obfity pomiarowy materyal, cudzy i wtasny, do-

chodz? do przekonania, ze wartosc pomiarow jest moze znacznie

wieksza, niz pospolicie si? mniema. Materyaly pomiarowe dalyby

z pewnoscia. nierownie wiecej, niz daja., gdyby: 1) zbierane byiy

umiej?tnie i scisle, 2) gdyby metoda wykonywania pomiarow byla

£cisla i jednostajna. M) gdyby praee. \v\knnan<> niescisle, nie matify

rezultatow prac, wykonarych dobrze, i wreszcie 4) gdyby rezultaty

pomiarow byJy umiejetaie interpretowane, a wynikaja.ee z tej in-

terpretacyi wnioski specyalnie byly kontrolowane na wiekszej liczbie

okazow.

Studya nad bydlem nadbuzanskiem sa. przykladem, jak poj-

muje. owa. umiej?tna, interpretacy? wynikow pomiarow. Glownym
powodem, dlaczego ta interpretacya wypadla tak obszernie. byl za-

miar, aby na przyktadzie konkretnym wykazad, ze przy odpowie-

dniej interpretacyi pomiary moga, dac wyniki szerszego znaezenia

naukowego i prz'yczynic sie do wyswietlenia rozmaitych pytaii, ty-

cz^cych si? morfologicznych znamion rasowych oraz kierunku

i wielkosci zmian, wyst?pujaeych w skladzie zwierzqt pod wplywem
kultury hodowlanej.

Nalezy si? spodziewac, ze dalsze badania wyswietla. jeszcze

niejedn? spraw? z tej dziedziny, i dlatego pragna,lbym, aby mmej-

sze studya zachecily innych badaczow na polu hodowli do dal-

szych gruntownych badan i w ten sposob przvczynily si? do pO-

wstania prawdziwie naukowej zoometryi, ktora obiecuje nam dac

wi?cej, niz dotychczas dala antropometrya.







Laki i pastwiska w Tatrach.
Napisal

Seweryn Krzemieniewski.

Szereg analiz botanicznych w obecnem zestawieniu jest nie-

jako dalszym ciqgiem pracy, rozpoez§tej w r. 1900 x
) i odnosi sie.

do dwoch lak typu podgorskiego i do pieciu gorskieh, znajduja,cych

sie, na przestrzeni od ujscia doliny Koscieliskiej az po przetecz

Pyszna. (1700 m.).

I. Mafa Laka. Laka hr. Zamoyskiego. polozona mi^dzy Za-

kopanem a Koscieliskami, poza ujsciem doliny tej samej nazwy, na
wysokosci 950 m. n. p. m. W polnocnej cz§sci jest ona podmokla, po-

rosnieta k§pami sitow i mchem, w potudniowej, oddzielonej od po-

przedniej niewielkim jarem, suchsza i pod wzgledem jakosci oraz

ilosci siana moze bye zaliczana do lepszych. Od czasu do czasu

bywa zasilana nawozem stajennym. dowozonym z Kuznic. Dnia
5 sierpnia 1902 r. wzieto dwie probki siana do analizy z czesci

suchszej. Jedna probka, wagi 64 gr., pochodzi z parceli nienawozo-

nej, druga, wagi 84 gr. z parceli nawiezionej w jesieni r. 1901
zuzlami Thomasa. Wykaz szczegdlowy roslin 'oznaczonych w prob-

kach wraz z oznaczeniem ich wagi w odsetkach podaje. w tabelce

na str. 210 i 212 pod rubr. 1 i 2.

II. Laki pod Witowem. Nalezy tutaj znacany kompleks lak

wlosciariskich, cia.gna^cych sie wzdluz potoku Lejowego az po jego

ujscie do Czarnego Dunajca na wysokosci 900 m. n. p. m. Jak wsz§-
dzie na wiekszoj przestrzeni, tak i tutaj \\ vstcpu j.t wybitne roznice

Sprawozd. Kom. Fiz. T. XXXVI.
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pod wzgledem sktadu runi lakowej; na ogol jednak czysc polu-

dniowa tych la,k jest znacznie suchsza nix p&nocna i to glownie

warunkuje odmienna, roslmnosY. Pr6bki siana wzieto 6 sierpnia

1902 r. i z czysci suchszej i z wilgotnej w miejscach najbardziej

typowych, z pominiyciem licznych zbiorowisk jednego gatunku jak

np. Cirsium, Eriophorum lub Colchicum, kt(5re tutaj wystypuje bar-

dzo obficie. Waga probki z cz^sci suchszej — 52 gr. (Tab. rubr. 3),

z czysci mokrej — 60 gr. (Tab. rubr. 4).

III. KirOWa Polana. Laka wlosciaiiska zajmnje ujscie doliny

Koscieliskiej od Brainy Kantaka do doliny Miytusiej (945 m.). I ta

laka moze sie zaliczac' do lepszycb. jakkolwiek miejscami sa. na

niej „mlaki", bo obok mlak spntykaja siy iirzne skupienia Trifo-

lium badium lub '/'. repen*. Wogole czyse laki poludniowo-wscho-

dnia suchsza niz polnocno-zacluxlnia. Probka siana wagi 80 gr.

(Tab. rubr. 5) wziyta zostala z miejsca posredniego dnia 4 sierpnia

1902 r. Na te. laky gorale dowoza. w jesieni nawoz nieraz z odle-

IV. Kominy. Polana w dolinie Koscieliskiej ponad kaplica, na

substracie wapiennym zajmnje poludniouo-zachodni stok gory ku
dolinie Lejowej na" wysokosci 1100 m. Nawozona bywa obornikiem

z szalasow. Waga probki (Tab. rubr. 6). wziytej dnia 2 sierpnia

1902 r., 67 gr.

V. Stoty. Xieuidka polana p-mizej kali tej samej nazwy na

"okolo 1300 in. Waga probki siana. wzietej stad dnia 10 sierpnia

1902 r.. wynosi 58 gr. (Tab. rubr. 7).

VI. Ornak. Polana jedna z najwiekszych m obrebie dolinv

Koscieliskiej. znajduje sir u stop wvsokiego grzbietu tej samej

nazwy z jego strony' wschodniej na wysokosci okolo 1300 in. na

substracie z gnejsow. Przez gorali uznawana za najlepsza. z polan

dzieki obfitosci marchwicy (Metm MmtsHhta). Okolo* licznych tutaj

szalasow znajduje sie. nieuzvrki. zarosniyte przez zwykle rosliny

amoniakalne. jak Uniia.r, Sfr/faria i l'oa annua. W poludniowej

czysci mozna sputkac miejsca moktv. gdzie msnie obficie mecb
i psiarka (Nardnx sincta). Probka. wziyta 12 sierpnia 1902 r., po-

chodzi z polnocnej czysci polany i wazy 52 gr. (Tab. rubr. 8).

VII. Pyszna. Na poludnie od polany Ornak i nieco wyzej od

niej. bo na wysokosci 1 350 ni. zaczyna sir liala Pyszna, ktora cia/-

gnie siy az do przelyczy Pysznej (1789 m.) i zajmuje pdlnocne stoki

gor: Kamienistej (2128 m.) i Pvstrej 2250 m ' Na tej przostrzeni

znajduje siy paztwisko o obszarze 209 morgow. Doina- polnocna

CzySc hali schodzi w gorna gran ice lasow. a czyse poludniowa wy-
chodzi ponad kosodrzewiny. Tutaj mozna wyruznic eztery typy r<>-

slinnosei. Dolna czyse. gdzie sir znajduje jedyny szalas, eala poro-

sniyta szczawiem alpejskim. kt-'.rogo' nigdz'ie w Tatrach galicyjskich



niema \v takiej obfitosci i na tak znacznej przestrzeni jak tutaj.

Stellaria i Poa annua, zwykle jego towarzyszki obok szalasow. sta-

nowia, podszewke. Powyzej od szezawiu. gd/.ir zwykle bydio stoi

przez noc, spotykamy bujna. la>e. o roslinnoSci dosi§gaja.cej 40 cm.
wysokosei. gdzie srod traw licznie wystepuja. gatunki alpcjskic
Stn_d wzieto probke. wagi 95 gr. dnia 'l6 sierpnia 1902 r. "(Tab.

rubr. 9).

Dalej na poludnir mslinnosc i jakosciowo i ilosciowo ubo-
zeje: zmniejsza sir ilose . \<jrnstis. a I'hhinn aJpitium staje si§ bardzo
niepozorne. Dla oceny wartosci paszy nie mozna bylo tutaj poprze-

stac na analizie pokosu. Wybrano wiec miejsce aajjednustajnirjsze

i najbardziej typowe i zdjeto na niem darri cala, na powierzchiii

2500 cm 2
. Roslinnosc z tej darni poddano analizie podwojnej. Oprocz

oznaczenia poszczegolnych skladnikow w stosunkach wagowych
(Tab. rubr. 10), do czego rosliny obcinano na 2 cm. powyzej ko-

rzeni (wvjawszv mchy i porosty), obliczano jeszeze ilosc oddziel-

nych roslin kazdego gatunku w stosunku odsetkowym do calej

sumy roslin, rowniez z wvkluozi'nieni niehow i porostow (Tab.

rubr. 11). Waga probki zdfytej w ton sposob z powierzchni 2500
cm 2 wynosila 47 gr.. a roslin w niej bvio 22,s I

.

W krainie kosodrzewinv roslmno-V zmienia sie na tvpowa.

gorska. gdzie przewaza Xon/its strirta i mech. Obok nicli spoty-

kamy juz prawie wjHtyszaie przedstawicieli flory alpejskiej. Siano

do analizy zebrano w sposob powvz.-j opisanv /. pow. 2500 cm-.

Cala probka wazyla 83 gr. i skladala si.; z 494;-'> roslin. Analiza

probki znajduje sie. w Tab. pod rubr. 12, liczbowa

ri.br.' i:J.

dalej ku przelecz;

) tyle, ze po^rod traw licznie si§ pojawia

wyst§puje Jiuiois trijiJus. Slabo ivpivzcntou

o wylacznie przedstawiciele flory alpejskiej.
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214 SEWERYN KRZEMJEN1EWSKI

Z zestawienia tych analiz widac przedewszystkiem zmiennose*

runi lakowej pod wplywem nawozenia i jej zaleznosc od wlasnosci

fizycznych gruntu. Jezeli bowiem porownamy analizy siana z Ma-
lej Laki, latwo dostrzezemy w analizie 2 wzrost groszkowych pod
wplywem kwasu fosforowego. Porownywaj^c analizy 3 i 4. widzimy
w tej ostatniej bardzo duzo turzyc — laka ta mokra. Poza tem, ze-

stawienie to wykazuje naocznie zmiennose flory Iqkowej zalezna,

od wzniesienia nad poziom morza. Jezeli pominiemy rosliny nizsze,

to z pozostalych na ia.kach najnizej polozonych bedziemy mieli

traw po 10 lub 8 gatunkow; liczby te w polozeniach wyzszych
sehodz^ do 5. Jeszcze lepiej to zmniejszanie sie. liezby gatunkow
wykazuje dwuliscienne, srod ktorych na Iqkach najnizszyeh spoty-

kamy 22 gatunki. a liczba ta w miare. wznoszenia sie. stopniowo ma-
leje i schodzi wreszcie do 6. Rownolegle z tem w miar^. im wyzej

postej)Owac bedzn-niv. przc(lst;iwicirlr ti-rv nizinnrj u>trpiija nnVjsca

przedstawicielom flory alpejskiej. W wyzszyi-h nuVjscach hali Py-
sznej spotykamy z "roslin nizinnvch tylko nieliczne posrod traw.

(Tab. rubr. 12).

Wreszcie analizy te moga. stanowic pewna. podstawe. do oceny
wartosci la_k i pastwisk gorskich. jakkolwiek nie sa. do tego zupet-

nie wystarczajace. nie daja_c dostatecznej miary do oceny ich wy-
dajnosci, Do tego brak dat. dotycz^cych wagi zbiorow. Dokladn^
wage, mamy tylko z Malej Laki. irdzic I ar laki nienawozonej i sko-

szonej w pierwszej poiowie sierpnia r. 1902 dawat po 17 kg. siana.

O wydajnosci hal do pewnego stopnia moznaby wnioskowac z ilosci

inwentarza na nich wypasanego, jezeli sir [irzvjmie w najlepszym

razie 80-dniowy okres pa^ny. Ilosc" sztuk bydla. jaka na halach

w dolinie Koscieliskiej moze bye wypasana, jest scislc iinonimwana
i normy nie moze przechodzic. Nie wiem jednak. czy zdarza si§,

aby kiedykolwiek komplet dozwolony wypasano. Zazwyczaj wy-
pasa si§ mniej. Tak np. w r. 1901 zamiast 150 wolow, 50 koni,

600 owiec i 6 koz na hali Pysznej pasiono tylko 75 wolow, 4 ko-

nie, 442 owce, 104 jagnia,t (=52'owcom) i 7 koz. Zreszta. gdyby
bydlo na halach odzywialo sie. normalnie, to przyjawszy srednia.

norme. zywienia, moznaby bylo ocenic" wydajnosc pastwisk. Tym-
zazwyczaj bydlo. gdy pod jesieii schodzi

duje sie. w stanie pozostawiajacym wiele do zyczenia, jak gdyby
lato ledwo zdolalo sie.

by pasa.c sie. na hali.

ktora na Pysznej wy

lato ledwo zdolalo sie. utrzymac. A przeciez trudno pr/ypu-

sie. na hali. chodzilo tylko po przestrzmi

i Pysznej wynosi 209 morgow.
Jednem slowem, wydajnosc pastwisk gorskich, stosunkowo malojeunem s* 3UHKOWO ni.no

artosciowych pod wzgledem jakoteiowym, i iloiciowo jest bardzo
edostateczna, a pastwiska te w samej dolinie Koscie'liskit-j zaj-

uja. przestrzen ponad 2000 morgow i'w roku 1901 wypasalo sie.

i nich 450 krow, 290 wolow. 200 koni. 233 jalowek. 4250 owiec



sne, t. z. polany. nie zabezpieczaja.

To tez weszlo w zwyczaj w Ta-
trach zbieranie po reglach „kiprzyny u (Epilohiimi august i/uthtw) na

sVieza. pasze. dla bydhi; zreszta. ludnosc miejscowa nie gardzi na-

wet olbrzymimi lisrtni lc|>itv.nika < I'ctasitcs), bnjnie zarastajqcego

brzegi potokow. Wreszcie jest jeszcze jedna okolicznosc, ktora bar-

dzo wptywa na obnizenie wartosci wielu pastwisk gorskieh. Jest to

znaczna nieraz odleglosc bal od wsi, ktore uprawnione sa. do wy-
pasania bydta na nich. Zdarza sie, nieraz, jezeli sniegi dlugo z gor

nie schodzq,. ze nie oplaca sie. odbywac dlugiej wgdrowki ze sta-

dami na hale, aby juz po 40—50 dniach schodzie napowrot. Tak
wlasnie bylo w r. 1902. Przoz czerwiec na hali Pysznej lezaty je-
szcze sniegi, bydla wiyc nie zganiano na nia wcale i traw§. jaka
w ciagu krotkiego oktesu wegetacyi urosta, sprzedano na pniu za

60 Koron — z 209 morgow!



Wydatnosc drzewostandw w naszych lasach

w chwili ich sprz^tu.

Aleksander Nowicki

r.i -J-JO 250 m. ponad poziom murza. Gdv wznie:

si§gaja. 445 m.. przeto wysokosci \vzgl§dne dochod

Gale to pasmo wienczv na najwvzszvm wlasnie

jacy tak wielo ( !n,irich pamiatck zam.'-k IVlhoree. 1

ni,-o wspinajacv si... <>d Zkx-z-m-a c.raz wv/.-j -oscim

ktorv z Podhorzec nade snada ku Brodom.
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Uzyskano 14%
materyalowego,

74% opalowego
ciatowego i 12%
gal^ziowego.

Podszyt grabo-

gole, gdyz wintry

wiaja'utw.rzenie

sie prochmcy. Po-

krywe gruntu na
tychbrzegachsta-

iiowi tylko siaby

sto wierzcholki czony 1898 9.
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kr.'>r;i znjmujekotlme rem i jesionem 01.
stromo pochyiona ku

|
Jest to drzewostan

wschodowi. Brzegiko-
|

w srodkudobrzezwar-
tliny leza. na 395 m.

j
ty, ku br/e-roiii j<>-

|

i spadaja do 287 m.
|

dnak,gdzieklonigra-
nad poziom morza.

j

bina prs

Gleba marglowata '

obrzedni \Vvs«,koA (
-

1
i pokryta w nizszych

! drzevv 18—2i m.
i rownych poloze- Strzaly w srodku
niach glinka, na

! drzewostanu gonne
wzniesionych jednak i gladkie, kubrzegom

1 *
brzegach pokryta czy- za8 drzewa galeziste,

H
sto niarglowa slaba

i warstwa prochnicy.

Gleba ta nadzwyczaj
szybko sie. wyjalawia

urodzajnet.zw. „Bia-I

1
puszczlfnolci margTu
w lecie wszelka wil-

gotnosc traca, co po-

wodnjeusychaniekaz-
dej roslinnosci, nawet

jacych sie'traw.
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