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Bidrag till yngre entomologer ur
Maria och Thure Palms stipen-
diefond
Under 1978 erhcill Entomologiska Fcireningen i
Stockholm en donation som lett till instiftandet
av en fond bendmnd Maria och Thure Palms
stipendiefond.

Rdntemedel ur fonden utdelas till yngre ento-
mologer f6r att uppmuntra dem till sjiilvstiindigt
arbete rcirande insekter. Bidragen ir avsedda fci,r

skolungdom samt fcir studerande vid universi-
teten, vilka innu inte avslutat grundutbildningen
ibiologi.

Noggrann plan crfordras r6randc den entomo―

logiska undersё kningen vartill medel s6ks.
Kostnadskalkyi  skan  ocksa  bifogas.  F6re

kalenderarets slut skall bidragsinnchavaren inge

skriftlig rapport om utfё rt arbete till Entomolo―

giska Fё reningen i Stockholm.

Ansё kan om bidrag fё r 1981 inl,mnas senast

den 15 april till Entomologiska Fё reningen i

Stockholin under adress:

Naturhistoriska Riksmusect

Box 50007
104 05 Stockholrn
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Redan ar 1792 utgav Kugelann''Verzeichnis der

in einigen  Gcgenden  Preussens  entdeckten

Kaferartcn,nebst kurzcn Nachrichten von den―

selben". Dctta var det forsta bidragct till omri‐

dets skalbaggsfauna. Kort darefter, 1798,publi‐

cerades en mera fullstandig ''Verzeichnis der

Kafer Preusscns'' under mcdverkan av Kuge―

lann,11liger och Hellwig.Dessa arbcten,liksom

en hel rad bidrag av varierande omfattning under

1800‐ talet, blev cfter hand fё raldrade och en

modern ёversikt kom inte f6rran Lentz ar 1879

offentlig」 Orde ''Katalog der preussischen Ka‐

fer".Denna utgiorde en slags plattform br allt

arbete i fortsattningen.Efter ytterligare ett antal

eftcrskHfter m m av olika fё rfattare pab6可 ade

Hans Bercio vid bё ttan aV 1900-talet ett arbete

med cn ny katalog. Sammanstallningen avbr6ts

av hans d6d ar 1938 mcn ёvertogs av en av hans

koleger, Bronislaw Folwaczny  Pa grund av
svarigheter att rlnansiera tryckningen kundc ar―

bete tryckas f6rst 1979.

Bokcn inlcds med ett kapitel av A.Horion som

ger en ganska detaberad hiStOrik ёver skalbaggs‐

forskningen i Preussen fran Kugelann's fё rsta

skrift fram tin vara dagar.Darcfter kOmmer ett

forord av Folwaczny,dar vi bl a far veta att dct

f n ar kant 3418 arter frin Prcussen. Det b6r
observeras att Hans Bercio,som』 ort det hu―

vudsakliga arbetet mcd katalogen, var mycket

kritisk till gamla″ nduppgner varfbr han kon―

tronbcstamdc allt tillgangligt inatcrial pa museer

och hos privatsanllare.Uppgiftcr som saknar be‐

lagg anses dhJ6r inte tillhё ra faunan.

Fёre den egentliga katalogcn i boken flnns en

lista ёvcr ana kanda skalbaggssamlare i Preussen

med uppgift var och nar dc vant verksamma.En

karta med namn pa fyndorteri Preussen medbl―

Jer.

Katalogen upptar i systematisk fё jd alla kanda

skalbaggsarter Fё r vatte art rlnns uppgift om

kanda fyndlokaler och insamlarc.Ibland medde‐

las ekologiska notiser. I princip ingar●  heller
frekvensen av resp. art utom fbr t ex anmant

utbredda och vanliga artcr, t ex "Scα ρ/1ο sο′71a

αgα 7・ icル7〃771 L Ubcrall haurlg。 ''

Eftcrsonl Prcussen(dvs ungettir norra delen av

nuvarandc Polen)ar ett till svcrigc angrinsande

omride och de bada landcrna harinanga gemcn‐

samma drag ifaunan,kan foreHggande bok vara
av intresse aven for oss.Sarskilt intrcssant ir att

kontrollcra dc hos oss fё rsvinnande arterna och

gё rajambrclscr med Preusscn.
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