
sób, że rysunki te zostały podane w 

pracy rumuńskiej, wymienionej pod 

poz. 6 piśmiennictwa, czy też nie zosta- 

ły one wykonane do pracy ze względu 

na szczupłość rozporządzalnego materiału 

dowodowego? Widocznie brak materiału 

seryjnego nie pozwolił także na wypo- 

środkowanie oddzielnie rozpiętości skrzy- 

deł samców i samic 9 gatunków, jak to 

podano przy pozostałych gatunkach. Przy 

gatunku Paranthrene polonica Schnaid. 

warto było podać, że opis dotyczy sa- 

micy. Gatunek ten został wszak opisany 

na podstawie jednego jej okazu i do- 

tychczas więcej okazów nie znaleziono. 

Zdopingowałoby to interesujących sie 

motylami do dalszych poszukiwań. Warto 

byłoby w tym szczególnym przypadku 

podać również, że typ deskrypcyjny z 

datą 19. VI. 1935 r., Brzuchowice k. Lwo- 

wa wraz z fragmentem żerowiska i ko- 

konem znajduje się aktualnie w zbio- 

rach Instytutu Badawczego Leśnictwa w 

Warszawie. 

Praca jest napisana dobrze, oryginalne 

rysunki są wykonane dokładnie. Należy 

się za to autorom uznanie, Szkoda tylko, 

że barwne tablice dużo straciły w dru- 

ku na żywości barw. 

Omawiany zeszyt „Kluczy” powinien 

zainteresować leśników: 1) ze względu 

na to, że przezierniki, jako motyle na 

ogół rzadkie (właściwie powinny one, 

z wyjątkiem bardzo nielicznych, pospo- 

litszych i rzeczywiście szkodliwych ga- 

tunków, jak Aegeria apiformis (Cl.) i 

Paranthrene tabaniformis (Rott.), podlegać 

u nas ochronie gatunkowej) łudząco po- 

dobne z wyglądu do różnych błonkó- 

wek w „osich' barwach, uchodzą zwykle 

naszej uwadze w lesie i 2) ze względu 

na ową szkodliwość niektórych gatun- 

ków na plantacja:h wikliny oraz topoli. 

J. J. Karpiński 
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Berichte u. Diskussionsbeitrage. zesz. 1, 
Druk: Landwirtschaftsverlag GmbH., Hil- 
trup. bei Munster (Westf.). 1961, 

Książka nieduża (174 stron, 51 rycin), 
poświęcona omówieniu szkód wyrządzo- 
nych przez zwójkę zieloneczkę (Tortrix 
viridiana L.). Owad ten nabrał dużego zna- 
czenia gospodarczego w drzewostanach 
dębowych i stał się wskutek długotrwa- 
łych gradacji nekajacym i dokuczliwym 
szkodnikiem. Zagadnienie to jest aktu- 
alne i u nas, gdyż w ostatnich dziesiat- 
kach lat zwójka zieloneczka masowo wy- 
stępuje prawie w całej Polsce. 

Poza wstępem (str. 7—10) treść zawarta 
jest w czterech rozdziałach. 2 — Prze- 
strzenne i czasowe występowanie zwójki 
zieloneczki (str. 11—21). 3 — Szkody wy- 
rządzane przez zwójkę zieloneczkę (str. 
22—43). 4 — Przebieg gradacji zwójki 
zieloneczki (str. 45—93). 5 — Zwalczanie 
zwojki zieloneczki (str. 94 — 169). Zesta- 
wienie wazniejszej literatury str. 170—174. 

Pożyteczną jest rzeczą wprowadzenie 
po każdym rozdziale podsumowania naj- 
ważniejszych danych. Znakowanie rozdzia- 
łów, poddziałów i ustępów ujęto syste- 
mem dziesiętnym (np. rozdz. 3, poddział 
31, ustęp 311). 

W rozdziale traktującym o szkodach (3) 
autor rozważa wpływ żeru na usychanie 
poszczególnych drzew, występowanie roku 
nasiennego, niszczenie odnowień, pogar- 
szanie się kształtu kłody, tworzenie się 
pijawek, równomierność słojów rocznych, 
zmniejszenie przyrostu па wysokość 
i grubość, powierzchnię przekroju i masę. 

W rozdziale 4 podano w skrócie biolo- 
gię szkodnika. Sporo miejsca poświęcono 
różnym czynnikom wpływającym na prze- 
bieg gradacji, a więc: udziałowi samic 
w populacji, produkcji jaj, pogodzie, dra- 
pieżcom, pasożytom, chorobom, dyspozycji 

drzewa, zagęszczeniu populacji, po czym 

przeprowadzono ocenę znaczenia poszcze- 
gólnych czynników. Wreszcie omówiono 

dynamikę populacji. 

W rozdziale 5 omówiono profilaktykę 
z dziedziny hodowli lasu (dobór późno 
rozwijających się osobników, zmiana kli- 
matu drzewostanu, opóźnianie rozwoju za 

pomocą środków chemiczych) i ochronę 

metodami biologicznymi i chemicznymi. 

Książka ta jest z tego względu poży- 
teczna i zasługuje na zapoznanie się z nią, 
że można w niej znaleźć nie tylko szcze- 
góły dotyczące zwójki zieloneczki, lecz 
sporo danych o ogólnym jej znaczeniu 
w ochronie lasu. 

M. Nunberg


