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ПРЕДГОВОР
Систематика инсеката врло је слабо обрађена код нас..
Крајеви су нам ентомолошки неистражени, те се и не зна*
шта све живи код нас. Овај се недостатак нарочито запажа
кад се наша досадања ентомолошка истраживања у овом;
правду упореде са истраживањима код других културних на-^
рода који овој грани науке поклањају далеко већу пажњу..
Мало је радника код нас на овом научном пољу, а још мање,
нажалост, интереса за ову врсту научног рада. То и јесте •
главни разлог што је наша инсекатска фауна готово и неистражена, или, уколико и јесте, што су је обрадили страни;
ентомолошки радници. Међутим, пожељно би било да тобуде један од првих за дата ка наших научних снага.
Имајући све то у виду, прихватио сам тему коју ми је •
предложно професор д-р М и х а и л о Г р а д о ј е в и ћ , Ентомолошка мрнографија УниверзиШешске домене
Мајданпек^
са жељом да њеном обрадом попу ним макар и један мали
делић велике празнине која код нас постоји на овом обимном»
ентомолошком пољу. Један разлог више да узмем ову тему
била је и чињеница да је Домена универзитетско добро ида као таква има, и увек ће имати, велики значај за наше
шумарство, сЛужећи за стручно образовање нашег шумарског подмлатка — будућих шумарских стручњака и управљача наших шума, нашег највећег народног богатства. Р а д о вало ме је да ентомолошки проучим овај важан објект и да
утврдим шта на н>ёму живи од инсекатског света и у којој
бројности, и да одрёдйм које су од инсекатских врста Од:
економског значаја за домёнске шуме.
По своме обиму и карактеру овај рад }е захтевао вишегодишше систематско истраживање на терену и посту пну
обраду сабраног материјала у лабораторији. Било је потребно»
много стрпљења и напора да би се савладали многобројнш
детаљи без којих крајњи резултат не би био постигнут. Једна«.

