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Ludwik Sitowski: Z biologji poprocha cety- 

niaka /(Bupalus piniarus L.) w PuszczySandomierskiej. 
(Prace naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Sekcja rolni- 

cza nr. 2). | 

Udział Polski w naukowem piśmiennictwie z zakresu 

entomologji stosowanej, do niedawna sprowadzał się do zera. 

Wprawdzie na łamach fachowych pism rolniczych, leśnych, 

czy też ogrodniczych ukazywały się corocznie artykuliki 

o szkodliwych zwierzętach, to jednak były to najczęściej albo 

kompilacje, albo drobne spostrzeżenia i przyczynki. Brak na- 

tomiast zupełny prac wszechstronnych, opartych na własnych 

gruntownych spostrzeżeniach, dał się aż nazbyt dobrze od- 

czuwać. |
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Prócz rączycy, ułatwiły zwalczanie poprocha cetyniaka 

w Puszczy Sandomierskiej i inne gąsieniczniki, które w mniej- 

szej ilości pasorzytowały w gąsienicach szkodnika, a także 

choroba, której dr. Ludwik Sitowski pierwszy daje na- 
zwe polska t. zw. ,krystalica“. | 

O naturze krystalicy, pomimo licznych badań, nic jesz- 

cze pewnego powiedzieć nie możemy. 

Sltowski przypuszcza, że kryształki, względnie ku- 

leczki występujące w tkankach osobników chorych na kry- 

stalicę nie są pasorzytami, lecz produktami złej przemiany 

materji organizmów, nawiedzonych przez nieznane dotychczas 

pasorzyty. 

Rozważania nad genezą klęski w Puszczy Sandomierskiej 

są ważnym przyczynkiem dla wytłumaczenia niezwykle li- 

cznego nieraz występowania pewnych form, a także są 

wskazówką praktyczną co do przedsiębrania środków zarad- 

czych przeciwko ewentualnemu  rozplenieniu się owadów 

szkodliwych. 

Dane ściśle systematyczne o poprochu cetyniaku, opis 

form szkodliwych, które łącznie z tym szkodnikiem nawie- 
dziły Puszczę Sandomierską, i t. p. dopełniają pracę. 

Praca dra Sitowskiego, jakkolwiek o układzie zu- 

pełnie swoistym, może być zestawiona i porównana z pra- 

cami amerykańskiemi, wydawanemi przez tamtejsze instytuty 

entomologji stosowanej, i winna być wzorem na przyszłość 

do opracowywan tego rodzaju. 

Wreszcie należy jeszcze dodać, że zasługą Sitowskiego 

jest próba rozwinięcia polskiej nomenklatury systematycznej, 

przez nadanie szeregu nowych nazw polskich gatunkom, które 

dotychczas miały tylko nazwę łacińską. 

Uzupełnieniem pracy są dwie tablice, z których jedna 
barwna daje całkowity obraz biologji poprocha cetyniaka 

1 jego pasorzytów. © Jan Priffer. 

Las polski. Organ Związku Leśników Polskich. Zeszyt 6 
za czerwiec 1922. | 

Ireść: Dr. S. Dziubałtowski: Plan utworzenia re- 
zerwatu w Górach Świętokrzyskich (z mapką). — J. Kostyr- 
ko: Leśne stacje doświadczalne w Stanach Zjednoczonych. —. 

Ze Szkolnictwa: Ze Szkoły Głównej Gospod. Wiejsk.
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w Warszawie. — Wynik egzaminów państwowych dla kandy- 
datów na leśniczych przy Z. O. L. P. w Siedlcach. — W. Nie- 
działkowski: Z życia akademickiego. — A.Kozikowski: 
Komunikat Instyt. Ochr. lasu przy Wydz. roln. las. Polit. Lwo- 
wskiej, — Wł. Gorjaczkowski: Odezwa do pp. Leśników 
w sprawie dzikich drzew owocowych. — Książki i pisma na- 
desłane do Redakcji. — Zmarli: Sp. August Grychowski. — 
A. Biernacki: Odpowiedź na artykuł „Wrogowie Osadnictwa 
wojskowego. — Z życia Związku Leśników Polskich: Z dzia- 
łalności Zarządu Główn. Odezwa urzędników Z. O. L. P. w Bia- 
łowieży do P. Ministra Roln. i Dóbr Państw. Sprawozdanie ze 
Zjazdu Delegatów Kół Okręgowych. — Z Koła Kieleckiego. — 

Z Koła Radomskiego. — Spis rzeczy. 

Ireść zeszytu 7—8 (za lipiec— sierpień): 

Jan Fijałkowski: Żywicowanie sosny pospolitej w la- 

sach pańslwowych. /espraw oświatowych: Otwarcie 

zapisów do szkół dla leśniczych. Egzaminy państwowe dla kan- 

dydatów na leśniczych. Pytania do egzaminu piśmiennego dla 

kandydatów na leśniczych w lasach państw. — Książki i pi- 

sma nadesłane do Redakcji. — Stefan Kóćler: „Quam diu 

Catilina abuteris patientia nostra ?*. — Zmarli: Ś. p. Felicjan 
Nowosielski. — Różne wiadomości: S. Kćler: All men of scien- 

ce are brothers. — Z życia Związku Leśników Polskich: Ko- 

munikat Głównego Zarządu Związku Leśników Polskich. Pro- 

jekt statutu Z. Z. L. P. Z Koła Suwalskiego. — Lista składek. — 
Lista ofiar. — Komunikat. — Spis rzeczy. 

  

Nowe książki. 

Dr. Ryszard Biehler: Hodowla lasu. Uzęść ogólna. 

Cena Mp. 6000. 

Jan Kloska: Zalesianie i zadrzewianie nieużytków. Wy- 

dawn. Minist. Roln. i Dóbr Panstw. Gena Mp. 260. 

Prof. Julius Marchet: Holzhandelspolitische Unter- 

suchungen. (Verlagsbachhandlung Carl Gerold’s Sohn, Wien, 

VIII Hamerlingsplatz 8—10). 

 


