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PROFESOR EDMUND MALINOWSKI (1885—1979) — 
W STULECIE URODZENIA * 

Przed stu laty przyszedł na świat prof. dr E. Malinowski, wybitny bio- 

log, twórca genetyki roślin w Polsce, człowiek, który wywarł silny wpływ 

na rozwój wielu wybitnych polskich uczonych. 

  
Urodził się 4 października 1885 w Dobrzyniu nad Wisłą. Jego ojciec Mak- 

symilian, był nauczycielem, działaczem ludowym i publicystą, założycie- 

lem pierwszej w Królestwie Polskim szkoły rolniczej w Pszczelinie k/War- 

szawy 1 prezesem stronnictwa ludowego ,„Wyzwolenie” w okresie Między- 

wojennym. Jego dziadek był chłopem spod Wilna. Na Jego zainteresowanie 

rolnictwem i temperament działacza musiał mieć wpływ dom rodzinny. 

Miał siostrę zamężną za prof. Terlikowskim z Poznania oraz dwóch braci: 

adwokata w Warszawie i inżyniera w Kanadzie. Ożenił się z Zofią z Kło- 

sowskich, byli małżeństwem bezdzietnym. | 

* Przemówienie wygłoszone w październiku 1985 r. w Skierniewicach z okazji 

odsłonięcia tablicy ku czci prof. dr E. Malinowskiego.
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Edmund Malinowski ukończył szkołę realną w Warszawie w 1905 r. 
Studia biologiczne odbył w Szwajcarii, na uniwersytecie w Genewie, gdzie 

w 1909 r., pod kierunkiem profesora Chodat, w wieku 24 lat, uzyskał dok- 

torat w zakresie ewolucyjnej systematyki roślin. 

W 1909/10 jest asystentem wybitnego botanika, profesora Józefa Rosta- 

fińskiego, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, prowadząc bada- 

nia nad porostami tatrzanskimi. 

W 1910/11 jest nauczycielem i instruktorem w Krajowej Szkole Ogrod- 

niczej we Lwowie. | 
W 1911 zostaje asystentem na Kursach Przemysłowo-Rolniczych przy 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, pracując nad glonami w la- 

boratorium cytologicznym prof. Wójcickiego i prowadząc wraz z Dziubał- 

_towskim badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. 

W 1913 otrzymuje stypendium Kasy im. Mianowskiego, które wyko- 

rzystuje na kilkumiesięczne studia w Wiedniu u prof. Tschermaka, prace 

u prof. K. Miczyńskiego w Dublanach k/Lwowa (podejmuje tam swoje 
pierwsze prace genetyczne, dotyczące mieszańców pszenicy) i w wiodącym 

ośrodku badań genetycznych w John Innes Horticultural Institution, mie- 

szczącym się wówczas w Londynie. W związku z groźbą wybuchu wojny 

wraca do kraju i po uzyskaniu poparcia Kasy im. Mianowskiego i Towa- 

rzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, przy aktywnej pomocy prezesa To- 

warzystwa, Piotra Hosera, założył w Morach k/Warszawy Stację Genetycz- 

ną i kierował nią do 1919 r. Równocześnie, w 1914 zostaje profesorem bo- 

taniki w Wolnej Wszechnicy Polskiej, w 1916 docentem botaniki na Po- 

litechniki Wasszawskiej, a w 1918 habilituje sie w zakresie botaniki na 

Uniwersytecie Jagiellonskim. 

Jesienią 1919 przenosi się do Szkoły Głównej Gospodarstwie Wiejskie- 

go w Warszawie, obejmując Katedrę Genetyki z siedzibą w Skierniewi- 

cach. Na stanowisko profesora zwyczajnego tej uczelni zostaje powołany 

dekretem Naczelnika Państwa w 1920 r. W Skierniewicach prowadzi róż- 

nokierunkowe badania genetyczne, dotyczące pszenicy, petunii, fasoli, ku- 

kurydzy i innych roślin. 

W 1926/27 korzysta ze stypendium Rockefellera dla prowadzenia stu- 

diów w USA i Anglii. U prof. Emersona w Ithaca studiuje genetykę ku- 

kurydzy, a zarówno w USA, jak i w Anglii zbierą informacje dotyczące 
zwalczania chorób wirusowych ziemniaka. . 

Katedra Genetyki SGGW w Skierniewicach kieruje nieprzerwanie do 

przejscia na emeryture w 1966. Rownolegle w latach 1920—51 jest docen- 

tem Uniwersytetu Warszawskiego, w 1945 organizuje Badawczą Stację 

Ziemniaczaną SGGW w Żelaznej k/Skierniewic, którą osobiście kieruje, 
a w 1953 organizuje na terenie swej katedry Zakład Genetyk Roślin PAN. 

W ciągu tego okresu jest wielokrotnie wyróżniany. M. in. w 1927 zosta-
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je członkiem korespondentem PAU w Krakowie, w 1928 członkiem kores- 

pondentem Czechosłowackiej Akademii Nauk Rolniczych w Pradze, w 1930 
członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w 1946 

członkiem rzeczywistym PAU (a następnie PAN), w 1959 odznaczony Sztan- 

darem Pracy I kl., w 1960 otrzymuje doktorat he na Akademii Rolniczej 

w Poznaniu, a w 1966 doktorat he na SGGW w Warszawie. 
Umiera w 1979, w wieku 94 lat, do końca zaangażowany w działalność 

naukową, organizacyjną i dydaktyczną, jeszeze w ostatnich tygodniach ży- 

cia pracując nad kolejnymi wydaniami swych podręczników. 

Dorobek naukowy i w organizacji nauki 

Zamieszczony w załączeniu wykaz publikacji prof. E. Malinowskiego 
obejmuje 87 pozycji. Niektóre z nich zostały obszernie omówione przez 
Barbackiego w pierwszym zeszycie czasopisma Genetica Polonica z 1960 r. 

W swej pracy badawczej wyróżnia się wnikliwością analizy wyników i ory- 

ginalnością podejścia. Kilka przykładów zilustruje problematykę, którą 

się zajmował i wyniki, jakie osiągnął. 
1. Badania fitosocjologiczne nad porostami tatrzańskimi. Zbadał, jakie 

gatunki kolejno zasiedlają nagie skały, a także, jak różne porosty „walczą 

o byt” między sobą. 

2. Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. Wyjaśnił w ja- 
(ki sposób drzewa leśne zasiedlają poręby. Okazało się, że jest tam szcze- 

gólna sukcesja roślin. Najpierw teren porastają rośliny zielne. Następnie 

wypiera je malina, a ta z kolei stwarza możliwości zasiedlenia terenu po- 

nownie przez drzewa leśne. 

3. Dziedziczenie cech u pszenicy. Wykazał m. in., że ta sama cecha 

może być w różny sposób. dziedziczona w zależności od tła genetycznego. 

Na przykład cecha zbitości kłosa jest recesywna u Triticum dicoccum, a do- 
minujaca u T. vulgare. | 

4. Dziedziczenie cech u fasoli. Okazało się, że u fasoli można genetycz- 

nie utrwalić szczególną bujność mieszańców (heterozję). Uzyskał on linie 

' fasoli, wyróżniające się wielkimi liśćmi, charakterystycznymi dla hetero- 
zygotycznych mieszańców. 

5. Dziedziczenie cech u petunii. Zajął się tu problematyką genów „,częs- 

to mutujących”, wpływających na barwę kwiatu. Wykazał szereg prawi- 

dłowości w zmienności tej cechy, występującej nie tylko w zróżnicowaniu 
roślin, ale również poszczególnych pędów i kwiatów, a także występującej 
w obrębie kwiatów. 

Od wczesnych lat angażował się w pisanie podręczników. Napisał: Świat 
Roślin w 1912, Dziedziczność i Zmienność w 1927, Anatomię Roślin w 1938 

(szereg wydań po wojnie), Genetykę w 1958 (trzy wydania).
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Umiał pisać jasno i zwięźle, a wkładał wiele pracy w to, by odpowied- 
nio przedstawić czytelnikom ómawiane problemy. Głównie w tym celu 
zgromadził i stale uzupełniał duży księgozbiór specjalistyczny, a jedno- 

cześnie, opracowująć różne szczegółowe problemy, szeroko korzystał z kon- 

sultacji specjalistów. Pisanie podręczników uważał za jedną z ważniej- 

szych form działalności. Interesowało go zarówno jasne wyłożenie złożo- 

nych problemów na wysokim poziomie nauczania, jak i przystępne wyło- 

żenie podstawowych pojęć botaniki, dostosowane do umysłu dziecka (wraz 

z W. Kociejowskim pracował nad podręcznikiem botaniki dla szkół podsta- 

wowych). 
Jego temperament organizatora nauki przejawiał się w różnych for- 

mach. Na podkreślenie zasługują 2 formy działania: | 

1. Poszukiwanie i dobór kandydatów na pracowników nauki. Trosz- 

czył się bardzo o wyszukanie i przyciągnięcie do pracy badawczej młodych 

talentów, starał się też stworzyć im odpowiednie warunki wykształcenia 

w wiodących ośrodkach nauki światowej. Wymienimy tu jedynie prof. 

S. Pieniążka, twórcę i wieloletniego dyrektora Instytutu Sadownictwa 

w Skierniewicach, który z kolei potrafił działalność szkoleniową młodej 

kadry znakomicie rozwinąć oraz prof. B. Kubickiego, wybitnego genetyka 

i hodowcę, ucznia prof. E. Malinowskiego i Jego następcę w Katedrze Ge- 

netyki SGGW Akademii Rolniczej. Było też wielu innych, którzy odgry- 

wali lub nadal odgrywają znaczącą rolę w życiu naukowym kraju. 

2. Działalność organizacyjna. Dużo wysiłku wkładał w organizowanie 

placówek genetyczno-hodowlanych. Stworzył pierwszą stację genetyczną 

w Morach i zorganizował pierwszą w Polsce Katedrę Genetyki na SGGW. 

W 1953 zorganizował Zakład Genetyki Roślin PAN, którego część war- 

szawska stała się później istotnym elementem Zakładu Genetyki w In- 

stytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, a część skierniewicka 

stała się później istotnym elementem Instytutu Genetyki Roślin PAN 

w Poznaniu. Prof. E. Malinowski był również silnie zaangażowany w szer- 
szą działalność organizacyjną. Wniósł duży wkład w organizację i rozwój 

Wydziału Ogrodniczego SGGW oraz założył Badawczą Stację Ziemniacza- 

ną SGGW, w której powstał zaczątek szeroko później rozwiniętych prac 

w zakresie chorób wirusowych i w zakresie hodowli ziemniaka. 

Szczególne cechy osobowości prof. E. Malinowskiego 

Jest to silna i oryginalna indywidualność, o żywym i żądnym wiedzy 

umyśle, cechująca się gruntowną wiedzą i szerokimi horyzontami. Jest 

charakterystyczne, że w ciągu 10 lat po ukończeniu studiów pracował ko- 
lejno, przez krótki okres, u różnych wybitnych specjalistów. W różnorod-
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nych dziedzinach wystarczało Mu 1—2 lata pracy, by uzyskiwać ciekawe, 

oryginalne wyniki. Jego szczególne zainteresowanie genetyką wynikło za- 

pewne stąd, że była to dopiero kształtująca się, nowa dziedzina. 

Opanowany był ideą znaczenia wiedzy, wartości poznania. To poznanie 

traktował jako cel, a nie jako jedynie narzędzie. Uważał, że również dla 

praktyki łatwiej znaleźć twórcze, nowatorskie rozwiązanie, jeśli dąży się 

do poznania zjawisk biologicznych, a nie wówczas, gdy próbuje się bezpo- 

średnio rozwiązywać występujące w praktyce trudności. Uważał, np., że 
prof. B. Kubicki miał duże osiągnięcia w regulowaniu owocowania dynio- 

watych dla celów praktyki hodowlanej ponieważ swą pracę badawczą roz- 

począł od prób wyjaśnienia biologicznego zjawiska determinacji płci u roś- 

lin, traktując to poznawczo, a nie aplikacyjnie. Zwykł mówić: „nauka jest 

bezinteresowna”, „człowiekowi się spieszy, a nauce się nie spieszy”. 

Żył dla nauki i to praktycznie kształtowało całe Jego życie osobiste 

w okresie, w którym go znałem. Na przykład urlop brał zawsze dopiero 

po okresie wegetacji, aby praca badawcza nie ucierpiała. | 

Rozumował trzeźwo, logicznie, konsekwentnie. Koncentrował się na 

sprawach, które uważał za najważniejsze, był na tyle elastycznym, by nie 

walczyć o sprawy niemożliwe do przeprowadzenia. 

| To,,co uważał za ważne, umiał przypilnować również w szczegółach. 

W Wydziale Nauk Biologicznych PAN była opinia, że 2 osobom trudno 

było cokolwiek odmówić, profesorowi W. Szaferowi, bo w razie odmowy 

były zawsze jakieś interwencje z wysokiego szczebla i profesorowi E. Ma- 

linowskiemu, bo ten umiał osobiście dopilnować, by wszystko zostało za- 

łatwione po Jego myśli. 

Nie był dobrym mówcą i wykłady akademickie nie były Jego silną 

stroną, ale gdy się przygotowywał na jakieś publiczne spotkanie, które 

uważał za istotne, wypowiedź Jego uderzała siłą argumentacji, jasnością 

i precyzją. 

Uczniami swoimi nie dyrygował, ale starał się stwarzać warunxi dla 
przejawiania przez nich inicjatywy, Zwykł mówić o rozwoju młodych pra- 

cowników nauki: „Jeśli komuś trzeba pomagać to znaczy, że pomagać mu 

nie warto”. 

Umiał być elastyczny. Np. bardzo angażował się w tworzenie Zakładu 

Genetyki Roślin PAN w Skierniewicach, gdy jednak okazało się, że więk- 
sze możliwości rozwojowe ma Zakład Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, 
aktywnie współpracował z profesorem S. Barbackim w rozwijaniu poznań- 

skiej placówki, do której plącówka skierniewicka została włączona. 

\
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Profesor E. Malinowski był indywidualnością dużego formatu, myśli- 
cielem, obserwatorem przyrody, uczonym i organizatorem nauki. W wielu 
aspektach jest wzorem godnym naśladowania. Życiem swym pokazał, jak 

wiele zdziałać może człowiek zdolny, jeśli poświęci się jakiejś społecznie 

użytecznej idei i jeśli konsekwentnie i wytrwale dąży do jej realizacji. Na- 

leży niewątpliwie do wybitnych indywidualności nauki polskiej pierwszej 

połowy XX wieku. Byłoby cenne gdyby ktoś zadał sobie trud, by gruntow- 

nie opracować Jego życiorys i Jego dorobek. Moja wypowiedź, to jedynie 

garść refleksji człowieka, który przez 20 lat z Nim współpracował i który 

był pod wrażeniem Jego indywidualności. 
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Kazimierz M. Świeżyński 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI * 

Une nouvelle ćspece de Crucianella. Bull. Herbier Boissier. Geneve. 1908. 

La gćographie botanique, son sujet.et ses méthodes. Bull. Soc. Bot. Généve. 1909. 

Les ćspeces du genre Crucianella. Bull. Soc. Geneve. 1910. 

Monographie cu genre Biscutella. Acad. Polonaise Śc. Cracovie. 1910. 

Quelques romerques sur Ja connexion des zones géographiques des éspéces végé- 

tales. Kosmos XXXV. 1910. | 
La courbe de Jaccard et les prairies des environs de Cracovie. Kosmos. 1911. | 

Sur la biologie et lócologie des lichens épilithiques. Bull. Acad. Polonaise Sc. | 

Cracovie. 1911. | 

La mosaique des lichens épilithiques. C. R. Soc. Sc. Varsovie. 1911. 

O formowaniu się warstwy glonów w młodych pólkach porostów naskalnych. 

Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział 

Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, rok V, zeszyt 2. 1912. 

O heterothallie kilku porostów. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Nauko- 

wego Warszawskiego, Wydziat . Nauk Matematycznych i Przyrodniczych rok V, 

zeszyt 4. 1912. 

Świat roślin. O kształtach roślin, powstawaniu gatunków, krążeniu soków w roś- 

linach. Druk Towarzystwa Akc. 5. Orgelbrand i Synowie, Warszawa. 1912. 

O podziale jąder w podstawkach i o przechodzeniu chromatyny do zarodników 

u Cyathus olla (Batsch). Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, rok VI, zsszyt 7. 
1913. 

Zjawiska korelacji u Ceratium hirundella (O.F.M.) Schrank. Kosmos. 1913. 
Les hybrides du Froment. Bull. Acad. Se. Cracovie. 1914. 
Mieszańce petunii. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszaw- 
skiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, rok VII, zeszyt 1. 1914. 

*) Przygotowany przez mgr E. Zwierzykowską z IGR PAN/'w Poznaniu.
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31. 
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37. 

38. 

39. 
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Zrzeszenia roślin na porębach Łysicy (z S. Dziubałtowskum). Sprawozdania z po- 

siedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycz- 

nych i Przyrodniczych, rok VII, zeszyt 4. 1914. 

O dziedziczeniu niektórych cech u petunii. Sprawozdania z posiedzeń Towarzy- 

stwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodni- 

czych, rok VII, zeszyt 7. 1914. > 
Jedno z ważniejszych zadań hodowli-zbóż. Gazeta Rolnicza, No 41/42. 1916. 

O dziedziczeniu niektórych cech u rzodkiewki. Sprawozdania z posiedzeń Towa- 

rzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrod- 

niczych, rok IX, zeszyt 7. 1916. 

Wielopostaciowość pszenicy, wywołana przez krzyżowanie. Sprawozdania z po- 

siedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycznych 

i Przyrodniczych, rok IX, zeszyt 7. 1916. 

O dziedziczeniu barw i kształtów kwiatów u petunii (z M. Sachs). Sprawoz- 

dania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Ma- 

tematycznych i Przyrodniczych, rok IX, zeszyt 8. 1916. 

O występowaniu nowych form w potomstwie mieszańców Nicotiana artopurpu- 

rea N. silvestris. Sprawozdania z posiedzen Towarzystwa Naukowego Warszaw- 

skiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, rok IX, zeszyt 8. 1916. 

C. R. de la Station Génétique a Mory. 1917. 

"Bezpłodność mieszańców w świetle mendelizmu. Gazeta Rolnicza, No 50. 1918. 

Etudes sur les hybrides du froment. C. R. Soc. Se. Varsovie. 1919. 

Potrzeby botaniki. Nauka Polska, tom II, Warszawa. 1919. 

Studya nad mieszańcami pszenicy. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskie- 

go, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, No 30. 1919. 

Die Sterilitat der Bastarde im Lichte des Mendelismus. Zeitschr. f. indukt. 

Abstammungs- und Vererbungslehre. 1920. 

Analyse génétique de la forme des semences du Phaseolus vulgaris. Mémoires 

de l'Institut de Génétique de Ecole Sup. d’Agriculture. Varsovie. 1921. 

O mieszańcach kapusty z jarmużem. Pamiętnik Zakładu Genetycznego SGGW, 

zeszyt 1. 1921. ` 

Epis barbus comme un caractere dominant chez le froment. Kosmos. Lwów. 1922. 

Experiences sur les hybrides du Phaseolus vulgaris et le probleme de I'hetćrosis. 

‘Mémoires de I’Institut de Génétique de l’Ecole Sup. d Agriculture. Varsovie. 194. 

Quélques observations sur.les hybrides du genre Brassica. Mémoires de l'Institut 

de Génétique de l’Ecole Sup. d’Agriculture. Varsovie. 1924. 

Linkage phenomena in wheat. Journal of Genetics. 1925. 

Sur Vhérédite de la forme des glumes et des épillets du Froment dans les crise- 

ments du Triticum polonicum avec Tr. dicoccum. Annales des Sciences Agricoles. 

Poznań. 1925. 

Sur les phénoménes de linkage chez le Froment. Annales des Sciences Agricole. 

Poznan. 1925. а 

Sur les phénoménes de linkage d’ordre superier. C. R. Soc. Biol. Paris. 1925. 

Sur les phénoménes de linkage qui ne peuvent pas etre éxpliqués par la theorie 

de Morgan. Acta Soc. Bot. Poloniae. 1925. | 
Dziedziczenie i zmienność (zarys genetyki). Lwow. 1927. 

A peculiar case of heterosis in Phaseolus vulgaris. V International Kongress fur 

Vererbungswissenschaft. Berlin 1927. 

Poradnik dla samouków. Cz. Botanika stosowana. 1927. 
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PANSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE 
I LESNE POLECA 

PROF. DR HAB. RYSZARD KOSTECKI, 

DOC. DR HAB. BARBARA TOMASZEWSKA 

CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ 
WARSZAWA 1987, NAKŁAD 30000 EGZ. STRON 380, CENA ZŁ 420— 

Tę wyjątkowo cenną publikację, której drugie wydanie ukaże się w bpier- 

wszej połowie 1987 roku, Autorzy adresują do wszystkich pszczelarzy prak- 

tyków, lekarzy weterynarii, studentów wydziałów weterynarii akademii rol- 

niczych oraz wszystkich osób, których żywo dotyczą sprawy przyszłości rol- 

nictwa oraz patologii pszczół. 

Masowo stosowane środki chemiczne do niszczenia chwastów a zarazem 

ziół spowodowały 'zmniejszenie bazy pokarmowej dla pszczół. Braki pokar- 

mowe przyczyniają się do rozwoju schorzeń oraz decydują o kondycji pszczół. 

Dochodzą do tego zatrucia czy podtrucia pszczół środkami chemicznymi sto- 

sowanymi przez rolnictwo. Pszczelarze zmuszeni do prowadzenia gospodarki 

wędrownej, zdają sobie sprawę z narażenia pszczół na rozprzestrzenianie się 

schorzeń. Wiele chorób, bardzo groźnych, które do tej pory nie występowały, 

wiemy, że mają związek z niekorzystnymi dla pszczół warunkami środowiska. 

Drugie wydanie jest tym cenniejsze, gdyż zostało przez Autorów znacznie 

rozszerzone, albowiem od czasu wydanie pierwszego do chwili obecnej poja- 

wiły się nowe problemy w patologii pszczół. Autorzy w tym wydaniu wpro- 

wadzili pewne zmiany dla ułatwienia, polskiego nazewnictwa chorób i szkod- 

ników pszczół. ' 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej — ogólnej — Autorzy 

omówili podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii pszczoły oraz 

biologii rodziny pszczelej. Omówono społeczne życie rodzińy pszczelej, podano 

najważniejsze wiadomości z anatomii i fizjologii pszczoły, szczególnie dużo 

uwagi poświęcono budowie ciała dorosłej pszczoły. Bardzo dokładnie podano 

poszczególne części składowe ciała pszczoły oraz ich rolę. 

Następnie podano wiadomości o czynnikach chorobotwórczych i _mecha- 

nizmach ich działania, zwracając szczególną uwagę na biologiczne czynniki 

chorobotwórcze, które są przyczyną schorzeń zaraźliwych: bakterie i wirusy, 

grzyby oraz pasożyty pochodzenia zwierzęcego a także szkodniki (wszolinki, 

barciaki). Dalej omówiono czynniki fizyczne (temperaturę i wilgotność) oraz 

czynniki chemiczne, które w pewnych rejonach naszego kraju, zwłaszcza tam. 

gdzie mamy duże skażenia środowiska w wyniku działalności przemysłowej, 

są bardzo ważne. W dalszych rozdziałach części pierwszej podano odporność 

pszczół na choroby a dalej omówiono istotny problem — podstawowy waru- 

nek decydujący o zdrowiu rodziny pszczelej — higienę prowadzenia pasieki. 

Autorzy wskazują na istotę tego zagadnienia zarówno na pasieczysku, w ulu, 

rodzinie pszczelej, pokarmie dla pszczół jak i pracy w pasiece. Dalsza część 

publikacji poświęcona została zwalczaniu chorób. Udzielono cennych wskazó- 

wek odnośnie postępowania i zwalczania chorób pszczół. Zwłaszcza podkreś- 

lono rolę służb weterynaryjnych w chwili zagrożenia rodzin pszczelich. 

W części szczegółowej podano choroby czerwiu oraz choroby pszczół do- | 

rosłych. Sporo miejsca poświęcono zatruciom, które mogą być spowodowane: 

zatruciem pyłkiem kwiatowym, spadzią, chemicznymi środkami ochrony roś- 

lin, wyziewami przemysłowymi, nawożeniem mineralnym czy solą kamienną. 

Z chorób zakaźnych „podano choroby wirusowe, bakteryjne, grzybowe, paso- 

żytnicze. Pod koniec części drugiej scharakteryzowano szkodniki pszczół i pro- 
duktów pasiecznych. 

|  


