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Apidologen Boiek Tkalcii 60 6r
[Thc apidologist Boick Tkalcii 60 vears]

Den tjeckoslovakiske entomologen Boiek Tkalcii
foddes den 20 december 1927 i Prag, diir han fort-
farande bor. Efter studentexamen pi realgymna-
siet 1947 iignade han sig i Atta terminer it studier i
sinologi (Kinas sprik och kultur) vid Karlsuniver-
sitetets filosofiska fakultet i Prag. Ddrefter var
han i mlnga ir, frinsett en relativt kortvarig verk-
samhet som liirare vid niimnda fakultet och vid
Pragskolan f<ir frimmande spr[k, stiindig medar-
betare vid Tjeckoslovakiska Vetenskapsakade-
mins Orientaliska Institut. Han var knappast kiind
utomlands inom sitt lmnesomr6de. eftersom han
huvudsakligen koncentrerade sig pa oversettning
till tjeckiska av klassisk och samtida kinesisk litte-
ratur. Innan han kunde bdrja cn cgen rcnt vetcn-
skaplig vcrksamhct som sinolog fordndrades
emellcrtid det intcrnationella leget, vilket hade till
foljd att alla hans planer slogs ispillror.

Utrustad med skapande fantasioch fdretagsam-
het fann han slutligen en utvag ientomologin, ett
vetenskapsomride som han egentligen alltsedan
harndomen hyst stark brijelse for. Under de ung-
domliga entomologiska liiroAren bedrev han entu-
siastiska studier av de tva mest omtyckta insekts-
ordningarna. Lepidoptera och Coleoptera. Re-
dan vid denna tid var han vAl fdrtrogen med den pe
tyska och tjeckiska skrivna facklitteraturen, vilket
blev en utmarkt skolning ftir hans framtida veten-
skapliga verksamhet. Redan som gymnasist borja-
de han emellertid att allvarligt intressera sig for
studier av steklarna, Hymenoptera, och framfor
allt av gruppen gaddsteklar, Hymenoptcra Acu-
lcata. Undcr nigra ar samlade han mycket ivrigt
myror och diirvid crbjdd honom flcra xcroterma
fvndorter i Prags nermaste omgivning goda be-
tingelser. Humlorna blev ocksi ett lockande stu-
dieomride och snart utvidgade han sin repertoar
till att omfatta flera grupper inom den artrika och
biologiskt formrika <iverfamiljen bin, Apoidea.

Nir Boiek Tkalcii frin och med 1959 b6rjade
publicera egna vetenskapliga arbetcn inom ento-
mologin har foremil frir studierna framt'tir allt va-

rit buksamlande bin av familjen Megachilidae
(bladskiirarbin m fl), bensamlande bin av grup-
perna Eucerini, Anthophoridae (linghornsbin)
och Bombinae. Apidae (humlor och snylthum-
lor). Hans specialitet har varit och 2ir f6reriidesvis
taxonomi. Typ- och kompletterings-material har
han studerat i museer i London, Paris, Berlin. Li-
kasi har han kunnat studera bokstavligen hundra-
tals linesiindningar fr6n minga olika utlandska
museer och institutioner. Hans lista <iver publika-
tioner omfattar nermare 80 arbeten, fordelade pi
Bombinae (30). Megachilidae (30) och Antho-
phoridac ( l5 arbctcn). Tkalcf har gjort egna forsk-
ningsrcsor till England och tillsammans med sin
hustru Olga till Korsika och Pyrenderna, vidare
till sovjctiska Ccntralasien. Frin och med l976iig-
nar han sig planmiissigt 6t utforskande av den bul-
gariska Svarta Havs-kustens gaddsteklar. Otaliga
iir de exkursioner. som han fdretagit till olika de-
lar av sin hembygd. Betriiffande unders<ikningar-
na i Prags niirmaste omgivningar, sager Tkalcii att
han mycket askadligt blivit dvertygad om, hur
svert det ar att sammanstella en omfattande, kom-
plett artfdrteckning av en bestimd insektsgrupp -
i det konkreta fallet arterna av overfamiljen Apo-
idea - inom ett omride, om iin till arealen litet,
irots iratal av intensiva faltstudier.

Tack vare sina mingdriga crfarcnheter av for-
mcr och artcr inom overfamiljen bin har Tkalcii
kunnat bitrada dussintals utl2indska forskare med
cxakt artbcstemning, inte minst forskare vid mu-
seer och institutioner i Sverige.

Summary

A short portrait of the Czechish apidologist Boiek
Tkalcii is given to introduce him to Scandinavian
entomologists and to honor him on his 60th birth-
day.

Bertil Kullenberg & Bo G. Svensson


