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У Природњачком музеју у Београду налази се драгоцена збирка 
рецентних мекушаца из Србије и Старе Србије и Македоније коју ду-
гу] емо неуморном раду Пере С. Павловића. 

Поменута збирка рецентних гастропода у одличном је стању и 
распоређена је онако како ју је уредио П. С. Павловић. Примерци да-
тирају још из 188Й год. па све до 1927 год. али тако да су ови крајњи 
датуми застушьени са незнатним бројем локайитета и врста, док 
главни материјал обухвата период од 1905—1912 год. Више од две 
трећине примерака из збирке прикупио |:е П. С. Павловић на мно-
гобројним екскурзијама изведеним у поменутом периоду, а остало је 
добијар од сарадника, својих пријатеља и пријатеља Музеја,' које је 
успео да веома заинтересује за прикупљање материјала. 

Збирка је подељена на групе: мекушци Србије сувоземни пу-
жеви, мекушци Старе Србије и Македоније и слатководни мекушци 
Србије. 

Године 1912 објавио је: Мекушци из Србије (I сувоземни пужеви). 
У уводном делу овога рада детально су описане све екскурзије и дата 
су имена сарадника на прикупљању гастропода. Рад обухвата лока-
литете где је врста нађена, али не наводи датум када де врста нађена, 
док етйкете у збирци имају датум који је и унет у овај каталог. 

1911 године публикује: Прилози познавању мекушаца из Старе 
Србије и Македоније. Међутим, о с д а т к о в о д н и м пужевима Србије није 
ништа објавио и ако је целу збирку дётерминисао. Музеј Не располаже 
никаквим рукописом, а у дневницима вођеним од 5. X. 1918 — 31. XII. 
1926 год. нигде нема .података да је и приПремао други део за штампу. 

Из дневника се види да је у току 1919 год. израдио списак меку-
шаца »Србије и Српске земље«, али он не постоји у Музеју нити се зна 
шта је било са њим. Тако је Музеј до сада био без инвентара и Списка 
ових збирки. 

Данас је Цела збирка -инвентарисана и овај је списак израђен 
према стању какво је остало од П. С. Павловића, тј. није вршена ни-
каква коректура било у ком погДеду. УкОлико би требало да збирка 
претрпи Неке промене, то ће бити ствар специјалисте^малаколога, 

Наетојала сам да у списак унесем све локадитете без обзира што 
код неколико примерака' нема датума, јер је циљ био да дам слику 
раширености врста. У сваком случају није тешко погодити да су при-
мерци без датума прикушьени у времену од 1889—1927 године. 


