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95 Cicaden, nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Hom. Auchenorhyncha) 

door 

R. H. COBBEN *) en W. H. GRAVESTEIN 

In een reeks van korte publicaties hopen wij een bijdrage te leveren tot een 

betere kennis van de in Nederland voorkomende cicaden (Homoptera Auchen¬ 

orhyncha). Er zijn twee redenen, die een studie van de cicaden in ons land drin¬ 

gend noodzakelijk maken. 1) In verhouding tot andere insectengroepen zijn de 

cicaden in ons land zeer slecht bestudeerd. 2) De laatste jaren werd aangetoond, 

dat Macropsis fuscula Zett. als vector van het dwergziekte-virus van framboos kan 

optreden (De Fluiter & van der Meer 1953). Gezien het groot aantal voor¬ 

beelden van virusoverdracht door cicaden in Amerika (ca. 70 soorten; zie over¬ 

zicht in Heinze, 1951), is het te verwachten, dat ook in ons land meerdere 

cicaden als vectoren van viren bekend zullen worden. 

Alvorens de niet-systematicus en niet-specialist zich met meer gedifferentieerde 

onderwerpen, zoals ontwikkeling, levenscyclus, voedselkeuze, bestrijding enz. van 

een of enkele soorten kan gaan bezighouden, valt het hem dikwijls zeer moeilijk 

te weten, waar, wanneer en hoe hij de betreffende dieren kan vinden en hoe zij 

te onderscheiden zijn van de zeer talrijke aanverwante soorten. Juist de zgn. 

„sibling species”, soorten, die in het vrije veld samen in eenzelfde biotoop voor¬ 

komen, maar die zulke geringe morfologische verschillen vertonen, dat zij slechts 

op grond van microscopische verschillen gesplitst kunnen worden, vormen hierbij 

een groot probleem. Zeer talrijk zijn ook de zg. „biologische soorten”, die mor¬ 

fologisch zeer weinig van elkaar verschillen, doch die streng gescheiden elk mono- 

faag op een andere voedselplant leven. Vele cicadengroepen bestaan uit soorten 

met een zó uniforme uitwendige morfologische bouw, dat we meestal onze toe¬ 

vlucht moeten nemen tot het onderzoek van inwendige structuurverschillen, het¬ 

geen de determinatie echter zeer tijdrovend maakt. Zo zijn er talrijke soorten, die 

zelfs door de ervaren specialist alleen via pluis- of maceratiepreparaten op naam 

gebracht kunnen worden. Dikwijls zijn de 9 $ niet tot op de soort thuis te 

brengen, wanneer men niet de beschikking heeft over de bijbehorende $ $ . 

In de Naamlijst van Reclaire (1944) werden ca. 250 soorten als inlands op¬ 

gegeven. Vele van de determinaties zijn echter onbetrouwbaar. De collecties, 

waarop deze gegevens gebaseerd zijn, dienen opnieuw bestudeerd en volgens de 

nieuwste inzichten inzake systematiek en nomenclatuur bijgewerkt te worden. 

Nadien publiceerden Blote (1950, 1954, 1956; bevat vele faunistische en 

nomenclatorische onvolkomenheden door negatie van literatuurgegevens), Gra- 

vestein (1953) en Wagner (1953) nog verschillende voor onze fauna nieuwe 

soorten. De eerder vermelde Macropsis fuscula Zett. was eveneens nog niet offi¬ 

cieel van ons land bekend. 

Zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan Prof. Henri Ribaut en Dr. Wilhelm 

Wagner, die ons door hun adviezen en determinaties van „moeilijke” specimen 

in de cicaden-systematiek hebben ingewijd. 

*) Laboratorium voor Entomologie, Wageningen. 
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De vindplaatsen van de hieronder volgende soorten zullen later bij een afzon¬ 

derlijke bespreking van deze en andere soorten in combinatie met oecologische, 

biologische en morfologische notities vermeld worden. De met een * gemerkte 

soorten werden gevangen door de tweede auteur; die met een ° aangeduid hebben 

betrekking op vangsten van de eerste auteur. 

Cercopidae 

Aphrophora corticea Germ. 1821 (leg. mevr. L. Hellinga). 

*°Neophilaenus paüidus Haupt 1917 

J a s s i d a e 

*°Macrosteles cristatus (Rib. 1927) 

*° „ laevis (Rib. 1927) 

*° „ vir idigris eus (Edw. 

1924) 
„ quadripunctulatus 

(Kbm. 1868) 
*° „ lividus (Edw. 1894) 

„ fieberi (Edw. 1891) 

°Balclutha rhenana W. Wagn. 1939 

°Euscelis ohausi W. Wagn. 1939 

°Rhopalopyx preyssleri (H.-S. 1839) 

* „ elongatus W. Wagn. 

1952 

*°Cicadula persimilis (Edw. 1920) 

* „ quinquenotata (Boh. 

1845) 

° „ sdturatd (Edw. 1915) 

*°Ophiola corniculd (Marsh. 1866) 

° russeola (Fall. 1826) 

° „ decumdna Kontk. 1949 

°Allygidius dtomdrius (F. 1794) 

0Metdlimnus formosus (Boh. 1845) 

°Pldtymetopius major (Kbm. 1868) 

* Psammotettix maritimus (Perr. 

1857) 

„ albomarginatus 

W. Wagn. 1941) 

* „ exilis W. Wagn. 

1941 

° ,, pallidinervis (Dhlb. 

1850) 

*° „ helvolus (Kbm. 

1868) 

*° „ nodosus Rib. 1925 

*° fass argus allobrogicus Rib. 1936 

* Sorhoanus xanthoneurus {FiAo. 1869) 

*°Doratura impudica Horv. 1897 

* Placotettix taeniatifrons (Kbm. 

1868) 

°Fieberiella florii (Stal 1864) 

(zie Cobben 1956) 

°ldiocerus impressifrons Kbm. 1868 

*° ,, distinguendus Kbm. 1868 

*°Agallia ribauti Oss. 1938 

* ,, frisia W. Wagn. 1941 

°Dryodurgades antoniae Mei. 1907 

*°Oncopsis carpini (Shlb. 1871) 

* ,, avellanae Edw. 1920 

* „ sub angul atu s (Shlb. 

1871) 

*°Macropsis marginata (H.-S. 1836) 

*° „ albae W. Wagn. 1950 

*° „ prasina (Boh. 1852) 

*° „ notata (Proh. 1923) 

*° ,, gr amine a (F. 1798) 

* „ megerlei (Fieb. 1868) 

*°Batrachomorphus prasinus (F. 

1794) 

Typhlocybidae 

°Erythroneura ordinaria Rib. 1936 

„ rhamnicola Horv. 

1903 

*° ,, rubrovittata (Leth. 

1869) 

° „ velata Rib. 1952 

* Typhlocyba carri Edw. 1914 

*° „ cruenta (H.-S. 1839) 

,, callosa Then. 1886 

*° ,, avellanae Edw. 1888 

„ staminata Rib. 1931 

* 3, salicicola Edw. 1885 
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o 
55 spinigera Edw. 1924 

55 frustrator Edw. 1908 
o gratiosa Boh. 1851 

55 ter sa Edw. 1914 

prunicola Edw. 1914 

55 fraterculus Edw. 1908 
* 

55 decempunctata (Fall. 

1806) 
*o 

55 lethierryi Edw. 1881 
O 

55 debilis Dgl. 1876 

°Eurhadina ribauti W. Wagn. 1935 

,, kirschbaumi W. Wagn. 

1937 

°Cicadella origani (Zachv. 1948) 

„ signatipennis (Boh. 1847) 

* „ cyclops Mats. 1906 

*° „ thoulessi Edw. 1926 

*°Empoasca rufescens Mei. 1896 

*° „ butleri Edw. 1908 

* „ virgator Rib. 1933 

*° „ betulicola W. Wagn. 

1955 

* „ limpida W. Wagn. 1955 

,, pao IE Oss. 1937 

*°Dicraneura variata Hardy 1846—50 

C i X i i d a e 

* Cixius similis Kirschb. 1868 

Delphacidae 

*°Kelisia pannonica Mats. 1910 

° „ guttulifera (Kbm. 1868) 

*°Stenocranus major (Kbm. 1868) 

*°Delphacodes fieberi (Scott 1870) 

„ paludicola (Lindb. 

1937 

*° „ albostriata (Fieb. 

1866) 

* ,, angulosa (Rib. 1953) 

*° ,, pungens (Rib. 1953) 

„ imitans (Rib. 1953) 

„ distincta (Fl. 1861) 

*° ,, sordidula (Stal. 1853) 

„ adela (Fl. 1861) 

* ,, pullula (Boh. 1852) 

* ,, reyi (Fieb. 1866) 

* ,, clypealis (Shlb. 1871) 

Summary 

Ninety-five leafhoppers are recorded to be new for the Netherlands. 
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