
Recenzje 

KLUCZE DO OZNACZANIA OWA- 
DÓW POLSKI. Opracowanie zbioro- 
we. Przewodniczący Kolegium Re- 

dakcyjnego prof. dr T. Jaczew: 

ski. Część XXVIII, Muchówki — 

Diptera rodzina dziewierkowate — 
Therevidae, opracował doc. dr Prze- 

mysław Trojan, Warszawa 1970, 

s. 28 rysunków 52, wydawca Polskie 
Towarzystwa Entomologiczne za po- 

Srednictwem Państwowego Wydaw- 
ńnictwa Naukowego z zasiłku Polskiej 
Akademii Nauk, nakład 1000 + 80 

egz. ‘ 

_ Rodzina dziewierek — Therevi- 
dae licząca około 600 gatunków w 

różnych częściach świata, w faunie 

Polski reprezentowana jest przez 
3 rodzaje — Dialineura Rond., The- 

6* 

revea Latr., Psilocephala Zett., które 

obejmują 26 gatunków. 

Owady doskonałe dziewierek wy- 

stępują od późnej wiosny do jesieni, 

Większość gatunków występuje na 

liściach drzew i krzewów w róż- 

nych środowiskach, głównie w więk- 

szych kompleksach leśnych. Część 

gatunków występuje na piaszczy- 

stych wydmach, niektóre zaś na pia- 

szczystych łachach rzecznych. 

Larwy żyją w glebie, gdzie pro- 

wadzą drapieżny tryb życia. Atakują 

drutowce i pędraki. Z tego względu 

spełniają bardżo pożyteczną rolę w 

biocenozach pól i lasów. 

Poczwarki występują również w 

glebie. . 

Dokładna znajomość biologii 
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dziewierek może mieć w przyszłości 

znaczenie praktyczne w leśnictwie, 

zwłaszcza przy likwidacji pędraczysk 

metodą biologiczną. 

Autor, wybitny specjalista od 

muchówek, taksonomię dziewierek 

ujętą w sposób nowoczesny opiera 

na ich morfologii szczegółowej i do- 

datkowo przy większości gatunków, 

na budowie aparatów kopulacyjnych 

samców. 

Wartość opracowania podnoszą 

dodatkowo 52 rysunki oryginalne, 

szczegółowe omówienie budowy ze- 

wnętrznej dziewierek oraz wskazów- 

ki metodyczne do zbierania i kon- 

serwowania. Ponadto autor omawia 

trzy ważniejsze pozycje piśmiennicze 

uwzględniające dziewierki. 

Klucz zawiera również skoro- 

widz nazw systematycznych łaciń- 

skich, podział na zeszyty części 

XXVIII, plan podziału na części wy- 

dawnictwa „Klucze do oznaczania 

owadów Polski” oraz informację w 

trzech językach dotyczącą nabywania 

i wymiany kluczy. 

Kluczem powyższym posługiwać 

się mogą poza pracownikami nauko- 

wymi również praktycy zaawanso- 

wani w entomologii. 

Romuald Gołębiewski 

Profi. dr inż. Frierdich źKneule. 

SUSZENIE. Tłumaczył prof. dr habil. 

L. Kołodziejczyk. Arkady, 

Warszawa 1970, s. 363. 

Podręcznik F. Kneule, profe- 

sora politechniki w Monachium 

przeznaczony jest dla inżynierów 

eksploatujących i _ projektujących 

urządzenia suszarnicze, jest on prze- 

glądem współczesnych metod susze- 

nia popartym przykładami przebiegu 

procesu technologicznego oraz poda- 

niem teoretycznych podstaw tych 

procesów. 

Książka składa się z sześciu roz- 
działów. — "a 
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Rozdział 1. Wiadomości wstęp- 

ne. W rozdziale tym przedstawiono 

pokrótce cele i sposoby suszenia ma- 

teriałów. 

Rozdział 2. Podstawy suszarni- 

ctwa. Omówiono tu podstawowe 

własności suszonych materiałów, jak: ; 

rownowaga higroskopijna, izotermy 

sorpcji i metody ich wyznaczania, in-| 

terpolacja i ekstrapolacja, ruch wo- 

dy w materiale. Ponadto omówiono 

rodzaje wymiany ciepła, sposoby do- é 

prowadzania energii cieplnej. Poza * 

powszechnie znanym wykresem 

Molliera w układzie I-x Autor 

omówił wykres Molliera— 

Kirschbauma o prostokątnym 

układzie współrzędnych, stosowane 

w anglosaskiej literaturze technicz- 

ńej wykresy: zawartość wilgoci — 

temperatura oraz wykres Vitsa w 

układzie t — 1/x. 

Rozdział 3. Suszarnie. Rozdział 

ten poświęcono ogólnym zasadom 

obliczania suszarń, zagadnieniom bu- 

dowy i działania suszarń konwekcyj- 

nych, stykowych i próżniowych oraz 

zagadnieniom suszenia materiałów 

poruszanych urządzeniami mieszają- 

cymi. | 

Autor opisuje wiele systemów 

suszarń oraz podaje schematy ich 

budowy; w specyficznych przypad- 

kach ten sam typ suszarni omawiany 

jest w różnych wykonaniach. Przy 

każdym schemacie urządzenia poda- 

no jego producenta, często także cha- 

rakterystykę urządzenia. 

Rozdział 4, podzielony na trzy 

części, został poświęcony szczegól- 

nym problemom  suszarnictwą W 

części pierwszej Autor omawią za- 

gadnienia skurczu suszonego mate- 

riału oraz naprężenia powstające w 

materiale w czasie suszenia. Część 

druga zawiera wykorzystanie odpa- 

dowej energii cieplnej w układzie 

regeneracyjnym i w układzie sprę- 

żarki cieplnej. W części trzeciej 

omówiono obszernie budowę ‘suszarn


