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ASQUÉ a Woodstock. 1llinois.el 23 de gener del 1856 i fina a Atlan- N .  tic City, . New Jersey. el 7 de julio1 del 191 1. 
Aquest dipteroleg eminent, que tan remarcable tasca havia de fer 

en el terreny de I'entomologia economica, fou criat en una granja i 
rebé tan sols educació primaria a I'Escola. De molt jove s'interessi 
pels estudis biologics i en fer els vint anys imprimí amb una premsa 
de mi,  ajudat pel seu germa. un petit tractat sobre I'Oologia d'lllinois 
on descrivia els ous i nius de moltes aus. Aquest treball fou seguit 
d'altres apareguts en un diari local i poc després, el 1880. donava a 
la publicitat la seva primera aportació a I'Entomologia, un estudi sobre 
ontogenia de les arnes, publicat a la revista Canadian Entomologist. 
Requerit oficialment per Thomas. entomoleg de I'Estat, prepara un 
article més extens sobre larves de Lepidopters i continua ajudant-lo. 
i s'acrediti rapidament mitjancant el seu fonamental treball sobre 
Lepidopters Noctuids. 

Atacat per la tuberculosi, l'any 1882, es traslladi cap al sud de 
Califomia i fixi la seva residencia a Anaheim on millora rapidament 
i es pagué dedicar tot d'una a I'estudi deis insectes. En recollí de tots 
els ordres i comenta a e~~ecialitzar-se en üípters per bé que continua 
publicant sobre tots els ordres. La seva tasca fou a~rovada per Riley. 



la maxima autoritat entomologica oficial i li valgué d'ésser nomenat 
agent de la Divisió d'Entomologia. I'any 1885. El mateix any assajava 
un nou sistema per a destruir les Ilagostes, a Sacramento, i les seves 
investigacions li permeteren d'introduir una nova barreja insecticida 
preparada arnb segó. sucre, arsenic i aigua, en la qual, el sucre no té 
més paper que fer adherent I'arsenic al segó ; aquest producte no ha 
estat mai superat en eficacia com a insecticida contra les Ilagosteí. 
Aquesta barreja ha donat igualment resultats immillorables en la lluita 
contra tota menad'insectes mastegadors, mo~luscos, etc. Investiga tam- 
bé el conreu del piretre i la seva preparació arnb finalitat insecticida, 
a la manufactura de Buhach a Stockton, California, i eleva a ~ i l e ~  Lin 

complet report sobre el problema. No obstant aixb, el seu treball capi- 
tal fou el control de la Iceria que s'estenia per aquel] temps de manera 
alarmant sobre els conreus de cítrics del país. El 1886 el passa fora 
del Servei oficial per dificultats econ&miques de la Divisió i es dedica 
a experimentar, privadament, arnb cianhídnc per tal de controlar la 
cotxinilla. El 1887 reingressa al servei de 1'Estat novament a les ordres 
de Riley i prosseguí els estudis sobre el cianhídnc arnb la cooperació 
d'Alexandre Craw i J .  W. Wolfskill, i publicaren IS&xit que havien 
obtingut arnb aquest procediment de fumigació. Quan els entomolegs 
comencaren a pensar que la 1ceria podia ésser controlada per lluita 
biologica mitjancant els enemics naturals que podien trobar-se al 
seu país d'origen, Alexandre Craw proposa d'enviar Coquillett cap a .  
Australia per tal de recollir els parasits ( 1 ) .  Riley disposa que hi anés 
Koebele, i així Coquillett resta a California on eren necessaris els seus 
serveis. Com hem tingut ocasió de veure en tractar de Koebele, Co- 
quillett rebia la primera remesa de Nouius el 30 de novembre del 1888 
i la darrera el 20 de mar5 de I'any següent, les distribuya intelligent- 
ment per les plantades víctimes de la Zceria i compartia juntament arnb 
Koebele I'honor d'haver introduit el Nooius a California Durant els 
anys 1884-1894 contribuí brillantment a l'estudi dels problemec d'ento- 
mologia economica de I'Oest; les seves publicacions estan escampa- 
des per les revistes tecniques i els butlfetins de la Divisió d'Entomo- 

logia. 
El 1886 comenta la seva obra sobre sistematica dels Dípters, arnb 

un treball referent ais Bombilids, seguit d'alguns altres sobre la ma- 
teixa familia. El 1893 fou traslladat a Washington, D. C., i forma part 
de la Divisió d'Entomologia. La seva tasca a partir d'aquesta data fins 

(1) Vpgeu, s .  u. p., el faiiicle 11 il'Anrius, t>.ig. IRS. 
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a' la seva mort, fou primordialment consagrada a l'estudi dels Díptera ~ . 
i l'eleva a la categoria de primer dipteroleg americh. El 1896 fou no- 
menat conservador honorari dels Dípters del Museu Nacional dels Es- 
tats Units i conserva aquest carrec tota la vida. 

La seva magiiífica collekció de Dípters &th dipositada al Museu 
que acabem d'esmentar. 

Les seves publicacions són en nombre de 258 i entre elles desta- 
quen per la seva importancia les referents a sistemhtica dipterol&gica. 
Nombrosos insectes han estat descoberts per Coquillett. 




