
QLIEsT humil recollector que biografiem. no fou mai una autoritat A .  científica ni forma part de  cap cos oficial ; descobrí. simplement. 

la lluita biologica contra les plagues produides per insectes. i introdui 

a California el Nouius Cardinalis. Muls, que no tan sols salva les in- 

dústries de citrics del país. sinó que. a més a més. ens assenyala tota 

una nova ruta plena d e  suggerencies i sovint de realitats. 

Nascut a Waldkirch (Alemanya) l'any 1852, moria a la mateixa 

ciutat el 28 de desembre del 1924. No posseim dades referents a la 

seva joventut transcorreguda a la seva patria. Sabem. només que 

emigra als Estats Units. on es naturalitza I'any 1880, en la qual data 

era membre de la Societat Entomologica de Brooklyn. En aquesra 

Societat féu coneixen~a amb I'eminent entom&leg america C. V. Riley, 

el qual resta tan favorablement impressionat pels coneixements ento- 

mologics de  Koebele. que li oferí tot d'una una situació en el Depar- 

tament d'Agricultura. al servei del qual entrava I'hivern del 1881. 

amb I'encarrec de treballar sobre el cric del cotoner, Alabarno argi- 

Ilacea, Hbn?, estudi que comenga I'any 1882 a Georgia i Florida. Du- 

rant I'hivern del 1882-1883 acompanya John C. Branner al Brasil per 



tal de fer exploracions sobre el cotó ; en aquest país resta quatre mesos 
i hi recoMecta. una gran quantitat de material d'estudi interessantíssim, i 
regrecsa als Estáts Units pel maig del 1:883. 

Sota la seva demanda fou traslladat a Califbrnia I'any 1885, i residí 
a. Alameda. els; tres anys següents. Durant aquest temps recollí molts 
insectes, treballa sobre la biologia d i  les especies perjudicials, es- 
tudia els insecticides i publica extenses notes sobre les dierents fases 
d e l a  tasca I l i r .  Preconitza per primera volta l'ús de  les resines en la 

iluita contra lcerya purchasi, Mask, que devastava el cítrics del sud 
de California. lgualment experimenta la lluita química contra altres 
insectes, com és ara Aspidiotus carnelliae, Sign.. Lepidosaphes ulrni, 

L., i Eriosomo lanigera, Hausm. 

Cap o I'any 1881. la Comissió californiana d'tlorticultors de 1'Estat 
imagina la possibilitat d'entaular la Iluita biologica contra la icería, 

fou de seguida abandonat aital proposit. Sis anys més tard, Ale- 
xandre Craw iniistia sobre la conveniencia d'enviar Coquillett cap 
Australia, per tal d'introduir a Califbrnia els parasits australians dels 
quals tenia esment per dades comunicades per l'entomoleg F. S. Craw- 

ford, resident a Australia. Després de no poques gestions, finalment, 
Riley determina que fos Koebele el qui aniria a Australia, i per tal 
d'atendre les despeses d'aquest viatge. acordaren. junt amb el Co- 
missari de I'Exposició de Melbourne a California, enviar a la dita 

capital australiana un representant del Departament XAgricultura d e  
I'Estat, que es preocuparia dela productes agricoles enviats al dit Cer- 
tamen. Amb aquest caracter partia Koebele de Sant Francisco cap 
Australia el 25 d'agost del 1888. 

De seguida que arriba a Adelaida, féu amistat.amb Crawford, 

entomaleg que li mostra el Dípter parasit Cryptochaetum iceryae, 
Williston. que fou immediatament enviat a Califbrnia junt amb 10.000 

iieries d e l e s  quals el 50 % estaven parasitades; el nombre total de 
parasits enviats per Koebele a California durant el seu breu sojorn a 
Australia, fou aproximadament de 12.W. Ansiosament rebuts per 
Coquillett, els Cryptochaeturn, foren distribks per tota la California 

meridional ; el. Dípter procrea abundosament i en moltes localitats 
dona resultats superiors als posteriorment assolits per altres mitjans 

de  Iluita. 

P e r  bé que la missió de  Koebele a Australia era la de cercar 

Dípters parasits d'iceria i d'enviar-los a California on Coquillett ate-' 
riia a .l'aclimatació i dispersió, la seva intiiició el porta no obstant 



a prosseguir llurs recerques per tal de trobar depredadors eficients que 

rendissin resultats superiors al Cryptochaetum. lmpulsat per aquest 

neguit i ajudat per la fortuna, passejava el nostre biografiat per un 

jardí de Nord-Adelaida el dia 15 d'octubre del 1888, quan tingué la 
joia d'observar una humit xmarieta~) menjant-se tranquillament una 
femella adulta d'iceria. Aquesta troballa fou repetida a Mannum i 
decidí Koebele d'enviar a California el nou enemic de la cotxinilla 
australiana que resulta ésser un Coccinel!id conegut d'antic pels 
naturalistes i que en aquel1 mornent passava de  la massa humil i ano- 

nima dels seus congeneres, a la maxima popularitat mai no assolida 
per un insecte beneficiós. No cal dir que ens venim referint a ROdoiia 

cardinalis, Muls., descrit l'any 1850 amb el nom de Vedolia, posterior- 
ment rectificat pel primer. i conegut a Europa per Nooius cardinalis, 

Muls. 

A Coquillett estava reservat I'honor de  rebre, criar i distribuir els 

nous depredadors entre les plantides de cítrics del S. de California. 

La primera remesa, amb 28 novius, arriba a mans de Coquillett el 

30 de  novembre del 1888; la segona, formada per 44 exemplars, el 
19 de desembre, i la tercera, amb.57 insectes, el 24 de gener del 1890. 

Encara foren enviades dues remeses més: 35 exemplars pel febrer 
i 350 pel mar? del mateix any. Aquests 514 novius remesos per Koe- 

bele, amorosament criats per COquillett, permeteren a aquest ento- 
moleg distribuir 10.555 insectes a partir de juny del 1889. El resultat 

d'aquesta tasca fou extraordinari i cobrí de  gloria la modesta figura 

d'Albert Koebele. 

La Convenció de Fructicultors d e  California reunida a Los An- 
geles els dies 4-8 de novembre del 1889, acorda ccoferir al descobridor 
de Vedalia cardinalis, Albert Koebele, un present com a mostra de 
reconeixenca dels fructicultors californiansn. Com a detall curiós con- 

signem que un any més tard la mateixa Convenció, reunida a Santa 
Cruz, acordava : <<que el record més adequat per a Mr. Koebele era 

un rellotge d'or amb cadena i penjoll, junt amb unes arracades de  

brillants per a Mrs. Koebeleu. Un cornissió s'encarrega de  portar I'a- 
cord a la practica i a la tapa del rellotge fou gravada aquesta inscrip- 
ció : riObsequi del Coosell d'tforticultura de 1'Estat a Albert Koebele, 

descobridor de tivedalia cardinalis~i, com a record del fructicultors de  

California, 18 novembre del 1890>1. Contribuiren a la s ~ b s c r i ~ c i ó  per 

a sufragar les despeses de I'obsequi, 36 fructicultors i un petit sobrant 
de la quantitat li f6u lliurat junt amb el rellotge. 

. 



Arribat Koebele a California  el marc. del 1889 i encoratjats els 

fructicultors per I'exit assolit arnb el primer viatge, comencaren tot 
seguit a gestionar una segona expedició cap a Nova Zelanda, Austra- 
lia i illes adjacents a base de I'esforc mancomunat del Consell d'Hor- 

ticultura i dels particulars ; fou reunida aixi la quantitat de 5.000 dolars 
per a despeses de  viatge, a la qual contribuí el De~artament d'Agri- 

cultura de  1'Estat amb I'import del seu sou. 
El segon viatge s'inicia a San Francisco el dia I I d'agost del 1891, 

escala a Honolulú on romangué uns dies estudiant les plagues pro- 
duides per insectes i llurs enemics; d'ací partí cap a Nova Zelanda, 

i desembarca a Auckland el 10 de setembre. Quatre setmanes ro- 

mangué a I'illa cercant enemics naturals i alliherant simultaniament 

300 CoccinEMids portats de California amb aquest objecte. La gran 
quantitat de marietes recollectades a Nova Zelanda sortien cap a 
California el 9 d'octubre, dia e n  que partí e11 mateix en direcció a 

Australia. Durant lec set setmanes següents, collecta gran nombre de 
Coccin&llids i altres insectes beneficiosos a Nova Gales; dedica dos 

mesos a Nova Caledonia, Fiji i adjacents i torna a Sydney pel juny. 

Un mes després sortia cap 9 Califbrnia i desembarcava a Sant Fran- 
cisco el 5 d'agost del 1892. 

Eis resultats d'aquest viatge foren la introducció a California de  
1'Orcus chalybeus, Bdo, 0. australasiae, Bdo, Rhizobius uentralis, Er,  
Cryptolaemus montrousieri, Muls i NoL.uus Koebeli, Ollif]. D'aquests 
insectes, únicament el segon no pogué adaptar-se al nou habitat i su- 
cumbí; els restants procrearen abundosament i foren distribuits per tot 

California. Per a donar una idea de la importancia assolida per aquests 
insectes, consignarem que tan sols I'any 1928 foren criats en insectari 

i posteriorment distribuits per les plantades de  cítrics californianes, uns 
42.W.000 d e  Cryptolaemus adults. 

Sescolava el setembre del 1893 quan el Govern provisional de les 

illes Hawai, invita Koebele a estudiar pel seu compte les plagues de 

llurs ronreus; la proposició degué ésser temptadora, car féu dimissió 
del seu carrec al Departament d'Agricultura del EE. UU. i es tras- 
Iladi a la seva nova residencia on comenca per estudiar la fauna ento- 
rnologica hawaiana. Els anys 1894 i 1895 torna a Australia i d'allí marxa 
cap a Ceilan, Xina i Japó sempre cercant insectes beneficiosos per a 
tiawai, a les quals illes introduí les especies previament importades per 
el1 mateix a California, junt amb moltes d'exotiques pertauyents als or- 

dres Coleopters i Himenbpters. Durant els anys 1896 a 1897 viatja per 
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Mexic, Arizona i Califbrnia, on collí Coccinellids que remitia a Hawai. 
L'últim any del segle passat i el primer del present els passa nova- 
ment entre Australia i Fiji, i torna a America, via Hong-Kong; d'a- 

quest viatge porta nombroses 'especies de gran utilitat. 
Amb motiu d'haver-se estes excessivament la lantana entre els 

conreus de les illes Hawai. que constituí una plaga seriosa, marxa cap 
a Mexic on visqué dos anys: posteriorment estudia la manera de 

combatre un Hemipter Cicadelid, Perkinsiella saccharicida, Kirkaldy, 

que destruya les plantades de canya dolca hawaianes, i envi; nombro- 
sos insectes procedents d'Ohio que fallaren com a enernics naturals 
de I'Hemípter. Sempre cercant la solució d'aquesta plaga de la indús- 
tria sucrera. marxa per última vegada cap a Oceania on trobava, com 
sempre havia pensat, la solució del problema; efectivament, essent 
Pcrkinsiella oriünda de Queensland, en aquesta Iocalitattroba Koebele 
un parasit dels ous de I'Hemípter, Paranagrus optabilis, Perkins, i a 
Fiji collecta un altre Himenbpter, Oofetrastichus beafus, Perkins, els 
quals insectes, un cop aclimatats a Hawai, controlaren definitivament 
la plaga ocasionada per la Perkinsiella. Abans de  tornar a America 
visita Koebele, Ceylan, Xina i Japó, i aprofitava sempre llurs viatges 
per enviar més i més especies beneficioses -per a I7Agricultura. 

Els anys 1906 i 1908 els dedica a la recerca de parasits d'enemics 
de la canya dolca i amb aquesta finalitat visita Mexic, Arizona i Ca- 
Iifbrnia. 

Finalitzava l'any 1908 quan, sentint-se mermada la salut, torna al 
seu poble per refer-se. A Waldkirch estudiava el material reunit i envia- 
va a Honolulú el que trobava interessant, pero ja no podia rendir tasca 
profitosa i per altra part hagué de  sofrir dues intervencions quirúr- 
giques als ulls i el paludisme se li agreuji corisides~ablement. En tan 
deplorables circumstancies passa el període de, la Guerra Europea a 
l'acabament de la qual volia tornar a ,  Alameda, puix que I'empresa , 

sucrera d'Hawai no rendia com abans, pero cada dia li fallava més 
la seva resistencia, i li impedia de fer un viatge més, .a el1 que tants 
n'havia fets i tan profitosos per a la Humanitat. Finalment, el sor- 
prengué la mort el 28 de desembre del 1924, als 7'3 anys de  laboriosa 
i fructífera existencia 

La seva ~o~lecció ,  integrada per 100.000 exemplars, fou presen- 
tada per la vídua a ]'Academia de Ciencies de Sant Francisco, I'any 
1926, en memoria del finat: Giffard, d e  Honolulú, separa d'ella els 
Co~cin&~lids, Himenbpters parasits i algun altre grup especialment 
interessant per a Hawai. 




