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Callidiellum rujipenne (Motschulsky, 1860) nieuw voor Belgie
(Coleoptera, Cerambycidae)
Francis VERBEELEN
Steenstraat 75,2180 Ekeren, Belgie (e-mail: Cis.verbeelen@telenet.be).

Abstract

Callidiellum rujipenne (Coleoptera, Cerambycidae) new to Belgium. Callidiel/um rufipenne is,
for the frrst time, recorded from Belgium. Infonnations about, detection, biology, geographical
distribution, hostplants and hostspest significance are presented.
Resume
Callidiellum rufipenne (Coleoptera, Cerambycidae) est mentionnee ici pour la premiere fois en
Belgique. Des informations concemant la biologie~ la distribution geographique, les plantes hotes et la
nocuite sont donnees.

Vindplaats
Een mannelijk exemplaar van Cal/idiellum
rufipenne werd door mij in huis gevonden
(Belgie- Antwerpen- Ekeren- UTM ES9881)
dd.2006-05-04 en gedetermineerd door Toon
Keukelaar (beetlestitch@planet.nl) een specialist
op gebied van o.a. Cerambycidae. De vindplaats
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bevindt zich op ongeveer 4 km in vogelvlucht
van de haven van Antwerpen waar ook
verscheidene hoJ..ttsoorten ontscheept worden. In
de onmiddellijke omgeving zijn er geen grote
tuinbouw-bedrijven. In de omgeving van de
vindplaats staan Chamaercypressen (o.a. een
aantal die vorig jaar teruggesnoeid werden tot
ongeveer 10 m), Pinus walichiana, Abies en een

Pinus pinaster (vorig jaar eveneens teruggesnoeid tot op 8m).

Wetenschapelijke en and ere namen
Callidium rujipenne Motschulsky werd 'in het
verleden ook geplaatst In de genera
Palaeocallidium (Kusama &
Takakuwa),
Semanotus (Bates) en Callidium (Gressit).
Cedar longhomed beetle, Japanese Cedar
longhomed beetle, small Cedar longhomed
beetle (En gels), le petit longicome du Thuya en
le longicome japonais du Thuya (Frans), zijn
enkele andere namen die aan deze boktorsoort
gegeven worden.

van de boom en vormen gangen in het floeem die
met vraatmeel gevuld wordt. Dikwijls is dit door
een rimpelvormige zwelling aan de buitenkant te
zien. De jonge larven mineren in het voedselrijke
floeem en cambium. Er werden meer dan tien
larven gevonden in een enkele tak van een
aangetaste boom in New-England (Lundgren
J.G.2001). Bij het eind van de zomer boren de
larven zich in het xyleem waar zij verpoppen en
zich tot imago ontwikkelen.
De volwassen kever overwintert als pop en
knaagt zich in de vroege lente naar buiten.
Geographische verspreiding
Azie:

Determinatie
Lengte: 6-10 mm (13 mm volgens sommige
andere bronnen). Zwart van kleur met
uitzondering van de dekschilden die bij de
mannetjes meer donkerbruin zijn met
verschillende kleurdensiteit, terwijl ze bij de
vrouwelijke exemplaren meer uniform bruinroze
zijn. Sprieten bij de mannetjes langer dan het
lichaam, bij de vrouwtjes korter. Bij beide
geslachten is het abdomen rood. Prothorax zwart
en breder dan lang. Pronotum js bestippeld en
vertoont enkele kale vlekken. De dekschilden
zijn breed, parallel, tamelijk diep en gedrongen
bestippeld en fijn behaard. Dijen lmotsvormig.
Biologie

De oorspronkelijke habitat va.n C. rujipenne
bevindt zich in Oost-Azie in China, Noord- en
Zuid Korea en Japan. In Japan wordt deze kever
gevonden in Sakhalin en de Ryukyu eilanden
(Oshima en Okinawa). Door goederentransport
verspreid deze kever zich meer en meer. Hij
wordt ook gevonden in Taiwan waar hij
waarschijnlijk geimporteerd werd (Hoebeke,
E.R. 1999)
Australazie en Zuidelijke Pacific:
De kever werd ingevoerd in Nieuw-Zeeland
(Hoebeke 1999) Noord-Amerika:
Sinds 1973 werd Callidiel/um rujipenne
tenminste 213 maal gevonden in verscheidene
havens (Maier C.T. en Lemmon C.R. 2000).

Het genus Callidiellum is een klein genus van
Europa:
de Cerambycidae. Buiten Callidiellum rufipenne
zijn er nog twee Noord-Amerikaanse soorten nl.
Callidiellum rufipenne wordt gemeld vanuit
C. cupressi aan de kuststreken van Califomie en
Italie in de omgeving van Ravenna (Campadelli
C. viridescens in Arizona en C. villosum die in
G. & SamaG. 1989).
China voorkomt.
In Spanje is hij volledig ingeburgd te Vasco en
Ca/lidiellum rujipenne heeft een generatie per
Cantabria (Bahillo P. & lturrondobeitia J .C.
jaar in Japan (Shibata, E. 1994) hetgeen ook
1955) waar hij op Cupressus macrocarpo leeft.
bevestigd werd voor Connecticut (Maier, C.T.
Het is goed mogelijk dat hij door de verspreiding
and Lemmon, C.R. 2000). De volwassen exemvan de cipressen als sierbomen op nog andere
plaren komen vanaf de eerste weken van april te - plaatsen Italie en Spanje zal gevonden worden.
voorschijn en paren (Shibata, E. 1994).
Ongeveer 68% van de vrouwtjes leggen hun
Waardplanten
eitjes binnen de drie dagen na bun te voorschijn
In zijn natuurlijk habitat in Azie tast de kever
komen in schorsspleten van hun waardplanten.
vooral planten aan van de Cipresfamilie
Het eierleggen duurt ·ongeveer 14 dagen (Shibata
(Cupressaceae) waaronder Hinokicipres, Sawara
E. 1994). Leeftijd van de volwassen kever is
cipres, Japanse ceder, Chamaecyparis pisifera en
gemiddeld 18 dagen voor de mannetjes en 16,6
/awsonia. Verder nog verschillende dennen
dagen voor de wijfjes. Eind mei vindt men C.
(Pinaceae) en sparren (Abies) soorten. In Italie is
rufipenne nog weinig terug.
juniperus communis de waardplant en in Spanje
De uitgekomen larven doorboren de schors
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Cupressus Monterrey en Cupressus macrocarpa
(Hoebeke, E.R. 1999)

Schadelijkheid
Ca/lidiellum
rufipenne
tast
in
zijn
oorspronkelijk habitat dode en zieke bomen aan.
In Amerika echter werd hij ook gevonden in
ogenschijnlijk gezonde bomen. Doordat vele van
die bomen een economische waarde hebben als
bvb. parkbomen of sierstruiken wordt de kever
door aangetaste exemplaren van kwekerijen
verder verspreid.
Door de vraat van de larven verzwakken de
bomen en kunnen er takken afbreken terwijl de
veroorzaakte wonden de gewassen gevoelig
maken voor secondaire infecties.
Door de verborgen levenswijze van de larven,
de wemtg opvallende habitus en korte
leefperiode van het volwassen insect worden
nieuwe populaties niet gemakkelijk opgemerkt

Besluit
Was deze vangst een toevallige passant of
bevinden er zich in de onmiddellijke omgeving
nog exemplaren? Om hier een beetje zekerheid
over te hebben zullen volgend jaar van af de
eerste week van april vallen uitgezet worden.
Ook een, voor zover doenbaar, onderzoek naar
sporen van Ca/lidiel/um rufipenne aan de
verschillende mogelijke waardplanten staan op
het programma.
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