
    

Z literatury. 
„TOPCKH TIPEFJIEJ* (Przegląd leśny) 

organ Towarzystwa leśników bułgarskich, wychodzący w Sofji od 

r. 1915 jako miesięcznik pod redakcją G. Petrowa. Prenumerata roczna 
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wynosi 90 lewów (tj. przy obecnym kursie Mp. 2250). 

Ireść zeszytu //8 (wrzesieh—październik ): 

Chr. D. Popow: W sprawie ustawy o nieruchomej 
własności w przyłączonych obszarach (HOBuTe 3eMu). 
N. Włachow: O naszą stabilizację. sa 
G. Petrow. Doświadczenia z piłą motorową systemu 
„sektor”. 
Sprawy Towarzystwa: WII Walne Zgromadzenie Twa 
leśników bułgarskich. 
Statut Twa leśników bułgarskich. 
5.Starszenow: Jawna niesprawiedliwość. 
X.Y.: Coś o stanowisku nadleśniczego (administratora). 
N. Nikołow: Znowu o gminnym gajowym. 
Różne : Zmiana w statucie Twa. — Rezolucja VII Wal- 
nego Zgrom. Twa leśników bułgarskich. — Memorjat 
co do projektu ustawy lasowej. — Zabudowanie dzi- 
kich potoków i przeprowadzenie zalesień w Bułgarji. — 
Wyniki suchej destylacji drewna. 
Ogłoszenia. 

Treść zeszytu 9 (listopad): 

P. Drenski: Nasze rybactwo 1 postawienie go na 
wyżynie obecnych naukowych wymogów. 
S.Starszenow: Ku jednolitej działalności. 

VII Walne Zgromadzenie Twa leśników bułgarskich. 

Różne: Zniesienie koncesji w klasztornych lasach 

Riły. — Odezwa kooperatywnego syndykatu leśnego 

„Czepino*. 

Ogłoszenia.
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Ireść zeszytu 10) (grudzień): 

1. @. Wanczew: Coś o projekcie ustawy leśnej. 
2. S$. Starszenow: Pożary w naszych lasach w bieżą- 

cym roku. 
5, G. Petrow: Statut odnośnie do Kooperatywnego po- 

zyskania lasów. 
4. VII. Walne Zgromadzenie Twa leśników bułgarskich. 
2. Literatura: Inż. A. Kozikowski: Smoliki i korniki 

(Pissodini et Ipidae). 
6. Różne. — Znowu o zmianie w statucie Twa. 
1. Ogłoszenia. 

B. Mirczew. 

„SUMARSKI LIST< 
organ Jugosłowiańskiego Twa leśnego pod redakcją inż. Milana Ma- 
rinovi¢a w Zagrzebiu — Sumarski dom. Obecnie wychodzi jako 
46 rocznik raz na miesiąc w objętości 2 i pół arkusza druku. Prenu- 

merata roczna 50 dinarów (2900 Mp.). 

Tytuły niektórych artykułów i działów : Inż. M. Marino- 
vić: Postanowienia i zadania Jugosłowiańskiego Twa 
leśnego. — Dr. A. Ugrenović: O pantografowaniu. — 
Przemysł i handel leśny. — Przegląd literatury. 

  

  

(Ocena podręcznika dla leśników p. t.: „Smoliki i Kor- 
niki* /Pissodini et Ipidae). Napisał inż. A. Kozikowski prof. 
Wyższej Szkoły Lasowej. Lwów— Warszawa. Książnica Pol- 
ska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych MCMXNXII. 

Wobec ogromnego braku podręczników entomologi- 
cznych w Polsce, który szczególnie daje się odczuwać 
kształcącej się młodzieży w uczelniach wyższych i śre- 
dnich, pojawienie się książki inż. Kozikowskiego, traktują 
cej o smolikach i kornikach, powitaliśmy z prawdziwą ra- 
dością. | 

Trese wstepna powyzszego podrecznika po przedmo- 
wie i wykazie używanej literatury, stanowi bardzo cenne 
zestawienie polskiej bibliografji korników, zebranej przez 
>. Kellera, która obejmuje 81 prac z tej dziedziny. 

Dalsza treść dzieli się na A/ Smoliki /Pissodint/. 
1. Wiadomości ogólne. — 2. Poszczególne gatunki smoli- 
ków a) na sośnie, b) na świerku, c) na jodle. B) Korniki
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(Ipidae). 1. Wiadomości ogólne. — 2. Poszczególne gatunki 
korników, a) korniki drzew szpilkowych, b) korniki drzew 

liściastych. C) Zwalczanie korników. DJ Klucz do ozna- 
czania smolików /Pissodini).: E) Klucz do oznaczania kor- 
ników /lpidaej. 

Główny wątek książki inż. Kozikowskiego, stanowią 

odpowiednie miejsca z podręczników, podanych przez au- 
tora w wykazie używanej przez niego literatury a przede- 
wszystkiem z dzieła dr. 0. Niisslin: „Leitfaden der Forst- 
insektenkunde*. Berlin 1915, oraz E. Reitter: „Fauna Ger- 

manica*. Stuttgart 1916". Niemal połowę treści podręcznika 
Kozikowskiego, bo od strony 67—132, zajmuje klucz do 
oznaczania smolików i korników. który jest dosłownym 
przekładem klucza Reittera, zawartego w dziele wyżej 
przytoczonym „Fauna (iermanica* Bd. 5. I tak, strona 67 
do 69 t. j. klucz do oznaczania smolików, odpowiada stro- 
nie 120-122, a dalsze stronie 269—306 Reittera, gdzie 
ułożony jest klucz do oznaczania korników. Do tekstu do- 

dane są wyrażne ryciny, zaczerpnięte w przeważnej części 

ze znakomitego podręcznika Spiesiwcewa: „Prakticze- 

skij opredjetiel korojedow*, Petersburg 1915. Вусту te 

oznaczono w podręczniku literą (5). Pomiędzy 111 ryci- 

nami znajdujemy w podręczniku Kozikowskiego także ry- 

ciny wyjęte z dzieła Ecksteina, Judeich-Nitsche, 
Reittera, Henschela, Wachtla oraz 27 rycin zesta- 

wionych oryginalnie przez autora. Z tych na szczególną 

uwagą zasługuje rycina 49 przedstawiająca żerowanie kor- 

nika brózdkowanego (P. micrographus) na czereśni. 

Z pasorzytów, które jak wiadomo, odgrywają donio- 

słą rolę w walce ze szkodnikami, wymieniono tylko trzy 

gatunki przy korniku na brzozie Scolythus Ratzeburgi Jans. 

a mianowicie: Pieromalus capiłatus Fiirst, Ft. lunulus Ratzb. 

i Coeloides scolyticida Wesm., które mylnie autor zalicza 

do gąsieniczników. Pierwsze bowiem dwa gatunki należą 

do rodziny Bleskotkowatych /Chalcididaej, zaś ostatni ga- 

tunek należy do rodziny Męczelkowatych /Braconidae). 

Terminologja używana w podręczniku inżyniera Ko- 

zikowskiego wykazuje pewne nieścisłości. l tak n. p. stale. 

używany przez niego termin na określenie , Kopf-Schild- 

chen* (Clypeus) czaszka jest zbyt ogólny 1 nie daje
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tak dokładnego obrazu anatomicznego budowy części gło- 
wy, jak utarta nazwa Nowickiego tarczka czołowa. Nie 
mogę się również zgodzić z autorem na nowy termin, jaki 

wprowadza do nomenklatury polskiej na określenie pleu- 
rae „boczki*, jakoteż na określenie episternum i epimerum 
„boczek przedni* i „boczek tylny*. Zasadnicze te części 
szkieletu owadów mają już dawno wprowadzoną przez 
Nowickiego nazwę „wstawek”, tj. przybrzusznych i przy- 
grzbietnich. Nie wydaje mi się również rzeczą uzasadnioną 

określenie łuku brzusznego (sternit) pierścieniem odwłoka 
lub pierścieniem brzucha, jak to używa autor n. p. na str. 
75 lub wreszcie mostkiem str. 109. Posługiwanie się ró- 
żnemi terminami na określenie jednej i tej samej części 
ciała utrudnia w dużej mierze używanie klucza przy ozna- 
czaniu. 

Ponadto napotykamy kilka usterek stylistycznych, które 
należałoby usunąć w następnem wydaniu. I tak np. na str. 
9 „Obecność jego larwy w drzewie wegetującem jeszcze 
skonstatować można tvlko bardzo trudno, bo aczkolwiek 
it. d.*. Na str. 15 „Oczy są zwykle kształtu owalnego, lecz 
często stoją różki tak blisko oka, że przybiera ono wsku- 
tek wycięcia z przodu kształtu nerkowatego*. Na stronie 
100 przy rodzaju Cryphałus ma być autor Erichs., a nie 
Thoms.; dalej na tej stronie przy rodzaju ITaenioglyptus 
ma być Bedel, a nie Bodel, zas na stronie 11/ zamiast 
gatunku P. micrographus Eichh. ma być P. macrographus 
Eichh. Dalej nastr. 120 przy opisie gatunku bistridentatus 
Eichh. zaczynającym się od słów: „Mały ząbek* opusz- 
czono u 

W koncu żałować należy, że autor podręcznika nie 

uwzględnił przy opisie poszczególnych gatunków smoli- 
ków i korników, ich szczegółowego rozmieszczenia geogra- 
ficznego na ziemiach polskich, mając do dyspozycji tak 
dokładnie zestawioną przez Kelera literaturę. Wzmianki 
o występowaniu korników na ziemiach Polski spotykamy 
„tylko przy dwu gatunkach. 

Mimo tych drobnych braków podręcznik Kozikow- 
skiego, chociaż niezupełnie oryginalny, jestcennym nabytkiem 
dla literatury polskiej z tej dziedziny, może bowiem uła-
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twić naukę o kornikach i smolikach kształcącej się mło- 
dzieży a także zachęcić zamiłowanych w tym przedmiocie 
leśników do samoistnych badan. 

W Poznaniu, 15. II. 1922. 
Prof. dr. L. Sitowski.


