
kümiyen oldódik s alkalmazása oaTözer. mindeiiképpoii alkalmasnak

mutatkozott arra, hoQy mint olsrendíl védekezési szer általános elter-

jedésnek örvendjen. Az akkori tlianaton nikotintartalma 14-5 "/o volt s így

2o'o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg", feloldva) is már kiváló

eredményt adott a veresnyakú árjiabogár lárvái ellen. Csakhogy — mi-

ként már említettem — a thanaton nikotintartalma a késbbi idkben

nagyon alászállt s a mi még nagyobb 1)aj, ingadozó lett, azonkívül pe-

dig a thanaton is igen meg^fogyatkozott, úgy hogy csak iiehezen le-

hetett kapni. A ki mégis be tudta szerezni, ezélt nem ért vele, mert a

kevés nikotintartalma folytán rovaröl hatása is gyenge volt. lí bajolc

tették sziikség^essé az újalil) védekezési kísérleteket újabb szerekkel.

Különfélék.

Meittev Ödön 70. születésnapja. — 1915. évi október 22-én

ünnepelte RErrxEií ( )d().\ Paskauban 70. születésnapját, mely alka-

lommal nnuikatársai és tiszteli ünnex^i munkálattal lepték meg. Ez

a munka egvúttal a ..Wiener Entomologisehe Zeitune"^ 1915. évi

kötetének utolsó három füzetét is képezi. Hogy KErrxER milyen ér-

demes mködést fejtett ki, kitnik abból az összeállításból, mely

18G9-tl 1915-ig megjelent munkáit felsorolja. Ebbl láthatjuk, hogy

47 év alatt nem kevesebb mint 949 kisebb-nagyobb munka került ki

tolla al(')l. Ugvancsak nagv érdekldésre tarthat számot az az össze-

álhtás. mely az általa 1903— 1915-ig leírt bogarakat sorolja fel. Ebljl,

valamint az ezt megelz két régebben megjelent hasonló tárgyú

összeállításból kitnik, hogy RErrxEi; ezideig 995 új nemet és alnémet,

C29() új fajt és 1105 fajváltozatot írt le. Az ünnepi munkába a kö-

vetkezk írtak czikket : Beokeu, Beknuauek, Bergroth, BuErr, Czizek,

Fr.Eisruici;, Heikehtixgeií, Hei.eei;, Hetscuko, Hicker, Holdhaus, AIevek,

Mii. I, ki;. Xetoíjtzkv, Petki, SouMrrz, Schustei;, Spaetu, Waxka, Was-
MAXx. Wl\(íi;l.müllek és Winklei;. Csíki.

Heyclen Lukács halála. — 1915. évi szeptember 13-án elhunyt

a Majna melletti Frankfurtban 78 éves korában a német bogarászok

nesztora I)i;. Iíeyoen Luk.\cs tanár. Heyden európaszerte ismert

szaktekintély volt, kinek neve nemcsak számos értekezése, hanem

fleg a k()zkézcn forgó európai bogárkatalogus alapján volt ismere-

tes, melvet Iíeitter és WEisE-val szerkesztett. A múlt évszáz GO-as

és 70-es éveiben számos utazást tett Európa különböz országaiba,

hoo'\- Gíífvcs vidékek bogarait összegvüitse, ígv megfordult Svájez-

ban. Spanyolországban, I'ortugáliában és Magyarországon. Gyjté-

seirl azután rendesen beszámolt. Szkebb hazája egy l)iologiai jegy-

zetekkel ellátott j(') bogárkatalógust kíiszönhct neki, mely már máso-

dik kiadáslian jdent meg. Ugyancsak nagy haszonnal forgatják


