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In memoriam Dr. Harold Morrison 

Dr. Harold Morrison, corresponderend lid der Ned. Entom. Vereeniging, is 

11 maart j.l. overleden. Hij is op 24 mei 1890 te Cardsville (Indiana) geboren en 

studeerde aan de Cornell- en Stanforduniversiteit, waar hij de graad A.B. en A.M. 

verwierf (ongeveer overeenkomende met candidaat en doctorandus bij ons). In 

1927 promoveerde hij aan de Harvard-universiteit tot Sc.D. Van 1911—1915 was 

Morrison assistent van de staatsentomoloog (H. F. Dietz) in Indiana. In 

1916 trad hij in dienst van het U.S. Dept. of Agriculture te Washington, waaraan 

hij tot in 1962 werkzaam bleef, ook na zijn pensionering. 

Morrison was naast G. F. Ferris de beste kenner der Amerikaanse cocciden 

(over Ferris zie dl. 18 : 197 en 19 : 259). Ook was hij goed bekend met de coc¬ 

ciden van de Philipp ij nen en van Malakka, waarover hij in 1920 en 1921 uitvoe¬ 

rig publiceerde (vergl. Philippine ]. of Sc. 17 : 147—202 en 18 : 637—677). 

Door entomologen in het voormalig Ned. Indië werd Morrison dan ook vaak 

geraadpleegd. Hij had de grote coccidencollectie te Washington tot zijn beschikking 

en was altijd buitengewoon hulpvaardig. Ferris heeft dl. VI van zijn grote „Atlas 

of the scale insects of North America” aan Morrison opgedragen („without 

whose assistance this volume could not have been developed to a condition that 

would have made it suitable for publication”). Ook anderen (waarbij onderge¬ 

tekende) zijn Morrison veel dank verschuldigd voor zijn hulp, waaraan hij veel 

tijd opofferde. 

Naast vele kleinere studies heeft hij enige fundamentele werken geschreven 

over de systematiek der cocciden, waarin veel verwarring heerste. De gehele col¬ 

lectie van W. M. Maskell heeft hij voor zijn departement weten te verwerven. 

Deze Maskell, een Nieuw-Zeelander, heeft van 1879—1898 zeer veel nieuwe 

cocciden beschreven. Een kritisch onderzoek daarvan was met het oog op de ver¬ 

dere ontwikkeling der systematiek dringend nodig. Morrison heeft met zijn vrouw 

de gehele collectie opnieuw beschreven, o.a. 37 typen van Maskell’s nieuwe 

genera (1922—1927). 

Een belangrijke monografie schreef Morrison in 1925 over de onderfamilie 

der Ortheziinae (]. agric. Res. 30 : 97—154), waaraan in 1952 een uitvoerig 

supplement van 80 blz. toegevoegd werd (U.S. Dept. of Agric., Techn. Buil. 

1025). Hierin worden alle bekende soorten behandeld. Een zeer belangrijke studie 

is ook zijn beschrijving van de genera der Margarodidae in 1952 (ibid., Techn. 

Buil. 52). Dit bulletin (239 blz.) bevat een kritische studie van 268 species en 

62 genera. Ferris heeft deze monografie met recht een meesterwerk genoemd. De 

laatste grote publicatie van Morrison is zijn „Bibliography of the Coccoidea”, 

tezamen met Alida V. Renk, verschenen in 1957 (U.S. Dept. of Agric., Agric Res. 

Service, Mise. publ. No. 734); zie Ent. Ber. 20 : 19. 

Over andere insecten dan cocciden heeft Morrison zelden geschreven. In 1917 

publiceerde hij o.a. een „Monograph of the nearctic Hymenopterous genus Bracon 

Fabr.” (Proc. U.S. Nat. Mus. 53 : 305—343). — A. Reyne. 


