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De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 

Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 65-66, 

Amsterdam, is geopend op werkdagen van 972—12 en 

van 1—4!/2 uur, des Zaterdags slechts van 91/2—12 uur. 

Een nieuwe Cicade uit Nederland* 

Bij het nazien der collectie van Dr. D. Mac Gillavry 

vond ik twee exemplaren eener Deltocephalus-soort, die 

niet bij een der beschreven soorten waren onder te brengen. 

De exemplaren waren beide door wijlen C. J. H. Bierman 

gevangen en door hem als Deltocephalas languidus Flor 

in zijn „Cicadologische Aanteekeningen III” vermeld. 

Deltocephalus biermani nov. spec. 

Color aurantiaco-flavus. In parte distali marginis costalis 

utraque vena transversalis macula triangulari alba leviter 
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signala. Hemielytra ad marginem apicalem obsoletissime 

fuscomarginata. Apex verlicis aliquantulum anguiatus. -cT: 

Valvula genitalis dimidiam partein longitudinis segmenti 

ventralis praecedentis paululum superans; lamina genitalia 

duplicem longitudinem valvulae genitalis superant, quorum 

uterque apex subrotundatus. Segmentum ultimum dorsale 

laminibus genitalibus paulo brevius, supra anum fere usque 

ad basem incisum ; lobi laterales breves, subrotundati. 

Margo termiualis segmenti Ultimi ventralis rectus. - Longitudo 

22/3 - 3 mm. -Hab. : Oelria (Arnhem). 

Deze soort gelijkt het meest op Deltocephalus sodalis 
Flor, waarvan zij zich onderscheidt door het ontbreken 

van een tandje aan de zijstukken van het laatste tergiet 

bij het cf en door het ontbreken van een tand aan den 

achterrand van het laatste sterniet bij het Ç. Het is echter 

niet onmogelijk, dat het volkomen recht zijn van den 

achterrand van het laatste sterniet van het $ een gevolg is van 

het niet volkomen uitgekleurd zijn van het exemplaar. De kleur 

van beide exemplaren is opvallend oranjeachtig, met slechts 

zeer onduidelijke donkere teekening, waarvan alleen aan den 

eindrand der voorvleugels iets is waar te nemen. Ook de zwarte 

streepjes bij den top van den schedel, die bij de verwante soorten 

bijna altijd aanwezig zijn, ontbreken hier geheel. Daar de 

beide dieren op 23 September zijn gevangen, en geen 

duidelijke teekenen van inschrompeling vertoonen, lijkt het 

mij niet waarschijnlijk, dat zij bij het uitkleuren veel don¬ 

kerder zouden zijn geworden. 

De beide typen, een <ƒ en een Ç, bevinden zich in de 

collectie van Dr. D. Mac Gillavry. 

Voorburg (Z.-H.). H. C. BlöTE. 

Boekaankondiging* 

Der Flugapparat der Käfer. Vorbedingung, Ursache und 

Verlauf seiner Rückbildung; von Dr. P. FELIX RüSCHKAMP 

S. J. Mit Taf. I-VII1 und 5 Textfiguren. 

Sonderabdruck aus „Zoologica” Heft 75. Stuttgart 1927. 

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung. 

De kundige schrijver geeft hier eene uitvoerige studie, 

met een schat van feiten en nieuwe inzichten, over belang- 


