
IN MEMORIAM

Dr. Manfred Eugen Schmid 
(1939 - 1996)

5. januarja 1996 nas je v 57. letu nenadoma zapustil znani dunajski entomolog dr. 
Manfred Eugen Schmid. Član Slovenskega entomološkega društva je bil vse od leta 
1973. Področje njegovega delovanja so bili hrošči. Posebno ljubezen je namenil kara- 
bidom in jamskim hroščem.

R ojenje bil na Dunaju 13. avgusta 1939. leta. Po končani osnovni šoli in gimnaziji je 
maturiral leta 1957. Dunajsko univerzo je obiskoval med letoma 1957 in 1962, vpisal je 
paleontologijo in zoologijo. Promoviral je leta 1962 iz paleontologije. Večino službenih 
let je  deloval pri Zveznem  avstrijskem geološkem  zavodu, kjer se je ukvarjal z 
mikropaleontologijo in si je za uspešno delo prislužil naziv višjega svetnika. Bil je vodja 
oddelka za mikropaleontologijo.

Poleg paleontologije je bila v prostem času njegova prva ljubezen entomologija in 
kot entomolog amater je ves svoj prosti čas posvetil zbiranju in raziskovanju hroščev, 
še posebno jamskih. Opisal je nekaj novih vrst jamskih hroščev iz Avstrije. Več let je 
aktivno raziskoval tudi v slovenskih jamah, in da bi lažje študiral tudi slovensko liter
aturo, je nekaj let obiskoval tudi tečaje slovenščine na Dunaju. Poleg tega je bil dr. 
M anfred Schmid velik ljubitelj strokovne in tudi leposlovne literature. Njegova 
strokovna knjižnica obsega izredno veliko dragocenih knjig o hroščih, metuljih, jamski 
favni in drugih živalih. O tako bogati zasebni knjižnici smo njegovi prijatelji lahko 
samo sanjali.

Dr. Manfred Schmid je bil velik prijatelj Slovenije, vzdrževal je stike z mnogimi 
slovenskimi entomologi. Že zgodaj v letu 1973 je postal član našega društva in za 
aktivno delo dobil zlati znak. Večkrat je tudi pri nas predaval o jamskih hroščih in 
objavil en članek v reviji Acta entomologica Jugoslavica. Udeleževal se je naših 
društvenih prireditev in skupnih ekskurzij. Vsem slovenskim entomologom je bil na 
Dunaju vedno v pomoč, pogosto je reševal tudi stanovanjske probleme. Nasploh smo 
slovenski entomologi pri njem na Dunaju vedno naleteli na razumevanje in gostoljub
je.

Njegova velika zbirka hroščev je shranjena v dunajskem Prirodoslovnem muzeju. 
Bogata knjižnica pa še ni našla novega lastnika.

Slovenski entomologi bomo v spominu ohranili dr. Manfreda Schmida kot človeka, 
k ije bil velik simpatizer in prijatelj naše dežele in slovenskih entomologov.
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