CERAMBYCIDAE UIT CANTABRIA.
R. Martinez-Porres en J. de Diego Barquin publiceren in Lambillionea een lijst van tot nu toe
aldaar niet bekende Cerambycidae. In de hoop onze leden van dienst te zijn met deze lijst als
zij in Cantabria Cerambycidae verzamelen hebben wij ook eventueel de synoniemen vermeld
die voor dezelfde soorten soms gebruikt worden.
- Arhopalus ferus MULSANT 1839. 12-24mm (syn. Criocephalus ferus MULSANT =
Criocephalus tristis FABR. 1787 ? = Criocephalus ferus KRAATZ ? = Criocephalus
polonicus MOTSCH.). In Pinus pinaster, alep den (Picard).
- Oxypleurus nodieri MULSANT 1839. 12-15mm. In Pinus insignis (Porris), in Fr. in Pinus
caricio (P. salzmanni, Pinus pinaster en Pinus alep (Picard)
- Poracantha recurva NEWMAN 1840. Zeer zeldzaam.
- Gracilia minuta FABRICIUS 1781. 6mm. Uit Prunus spinosa gekweekt, larven in
houtgewas uit de familie Rosaceae maar ook in allerhande loofbomen (eik, notelaar,
esdoorn).
- Trichoferus fasciculatus FALDERMANN 1837. 9-18mm. (= Callidium griseus FABR. 1792 =
Hesperophonus fasercularis FALDERMANN). In Ficus, quercus, Ilex, Acer, Eucalyptus enz.
Zeer polyfaag, vooral N. Afrikaanse verspreiding.
- Purpuricenus kaehleri LINNAEUS 1758. 9-12mm. Tot 900m in Quercus, Castanea,
Robinia, Salix, Gleditschia.
- Callimellum abdominale OLIVIER 1795. 9-12mm. (= Callimus abdominalis OLIVIER 1795)
Imago op Sorbus en Cratagus, larve in Acer campistre. Meridionaal en zeldzaam.
- Callimellum angulatum SCHRANK 1789. 9-10mm. (= Callimus angulatus SCHRANK = Cal.
cyaneus). Imagos op eik (Quercus sp.), hazelnoot, meidoorn en schermbloemen. Larve in
beuk, eik, ilex. Montaan tot 1000m. Ook in N. Afrika.
- Phymatodes testaceus LINNAEUS 1758. 6-17mm. Tot 1200m, larve in eik, beuk, kastanje,
haagbeuk. Algemeen
- Phymatoderus pusillus FABRICIUS 1787. 5-10mm. (=Phymatodes pussillum FABR., Ph.
abdominale Bon., Ph. humerale Muls.). Larve in eik en kastanje. Centraal en Z. Europa
- Plagionotus arcuatus LINNAEUS 1758. 6-20mm. Tot 1000m, loopt in de zon, mei – juli op
gevelde eiken. Larven in eik, kastanje en beuk. Verspreiding van Europa tot Klein Azië en
Iran en in N. Afrika.
- Xylotrechus antilope SCHRÖNHERR 1817 en Zetter 1818. 8-14mm. Imago op
eikenstronken en schermbloemen. Juni en juli. Larve in Quercus (eik). Verspreiding
Europa, Turkije, Armenië, Iran, N. Afrika.
- Clytus rhamni GERMAR 1817. 6-10mm. Alpien 1000m, imago in juni en juli op Achillea
en schermbloemen. Larve in dood droog hout van Robinia, kastanje en vijgebomen.
Zuiderse soort, Z. Europa, klein Azië tot Iran.
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Anaglyptus mysticus LINNAEUS 1758. 6-14mm tot 1300m. Imago in mei – juni op
hagedoorn, spirea, valeriaan en vlier. Larven in linde, eik en beuk, Esdoorn en Sambucus
racemosa. Europa en N. Afrika.
Rhagium (Megarhagium) sycophanta SCHRANCK 1781. 16-25mm. Imago reeds volwassen
in de herfst maar komt uit in de lente. Vooral op geveld hout. Larven onder schors van
eiken, soms van beuk, berk en kastanje. Niet op coniferen (Picard). Verspreiding in
Europa, Siberië, Klein Azië.
Rhagium (Megarhagium) mordax DE GEER 1775. (= Rhagium inquisitor PANZ) 13-23mm.
Imago op gehakt hout, soms op vlier en hagedoorn. In maart – september. Overwintert in
rot hout en onder schors. Larve in eik (Mayer), berk onder de schors (Picard) en esdoorn,
ook in oude sparren (Bourgeois). Europa tot W. Siberië.
Melanopterus scutellata FABRICIUS 1789. 14-20mm. (= Brachyleptura scutellata, =
Leptura scutellata). Imago op Cistus salvifolum, Rubus, Sambucus, Spirea ebulus en op
gevelde beuken in grote bossen. Larven in beuk, kurkeik, eik, hagebeuk, berk en olm. Bij
ons bekend van het Zoniënwoud. Verspreiding in Europa tot Turkije, N. Iran en Armenië.
Aredolpona fontenayi MULSANT 1839. 11-19mm. (= Leptura fontenayi MULSANT 18391863). Imago zeer thermofiel, in zon op boomstammen. Larven in eik (Xambeu), Quercus
pyrenaica, uit eucalyptus, esdoorn en ceder (Peyerimoff). Z. Europa en N. Afrika.
Aredolpona rubra LINNAEUS 1758. 10-19mm. (= Leptura rubra L., = Brachyleptura
rubra L.) Sexueel dimorfisme ♀ eenvoudig bruin-rood, ♂ zwart pronotum, dekschilden
geel, eigen aan naaldbossen, larve in dode sparren en Epicea. Algemeen in Europa,
Siberië en N. Afrika.
Allosterna tabacicolor DE GEER 1775. 6-9mm. Imago in april-mei op bloemen van
meidoorn, braam, spirea, heracleum (bereklauw), Anthriseus. Larven in dood hout en
onder de schors van olmen, esdoorn en wilg. Algemeen van Europa tot W. Siberië.
Pedostrangalia revestita LINNAEUS 1767. 11-16mm (= Leptura revestita L., = Leptura
villica FABRICIUS 1775). Imago in mei-juni op stam van loofbomen, olm, populier, wilde
kastanje, notelaar. Larve in kers. Verspreiding in centraal- en zuid-Europa.
Stenurella melanura LINNAEUS 1758. 6-10mm. (= Leptura melanura LINNAEUS, =
Stenurella melanura). Tot 1500m. Imago aan bosrand op bloem van braam en
schermbloemen. Larve in eik. Algemeen Euro-siberisch.
Agapanthia cardui LINNAEUS 1767. (= A. suturalis FABRICIUS). Imago op Leucanthemum
vulgare en distels. Larve in de stengel van Cardiaceen maar ook in Asphodela, Dipsacus
silvestris, Melilotus, Pyrethrum parthenium (composiet), valeriaan. W. Europa, niet
algemeen.
Monochamus galloprovincialis OLIVIER 1759. 15-25mm. Imago op naaldbomen. Larve in
stam en takken van gevelde naaldbomen (ontw. duurt 1 jaar). In zee-den, Alep-den, Pinus
laricio en ruwe den. Kan plaatselijk algemeen zijn. Vliegt s’ avonds. W. Europees (niet
vermeld in Oost-Europese fauna).
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Exocentrus adspersus Mulsant 1846. 5-8mm. Imago op eik, juni-augustus. Larven in eik,
els, kastanje, berk. Meridionaal Europa.
Aegomorphus varius FABRICIUS 1787. (= Acanthoderus varius FABR. 1787, = Ac. clavipes
SCHRANK, = Psapharochrus varius THOMS. 1864). 14-16mm. Op dode stronken, juniaugustus. De polyfage larve graaft gangen onder de schors van berk, beuk, eik, linde,
esdoor, notelaar, wilg, moerbei, populier, kerselaar, pruimelaar en graaft zich wat dieper
in om te verpoppen. W. Europese alpiene en meridionale soort.
Pogonocherus hispidulus PILLER & MITTERPACHER 1783. 6-7mm. Imago verschijnt in
september en overwintert onder de schors en verschijnt opnieuw in de lente. Larve in dood
hout van loofbomen, appel, hazelnoot, eik, olm, volgens Olivier ook in dennenbossen. W.
mediterraan, Atlantisch.
Anaesthetis testacaea FABRICIUS 1781. 6-10mm. Larve in kastanje, notelaar en eik, ook
soms in wilg, hazelnoot, berk. De larven zitten in dunne droge takken en twijgen. Imago
mei-augustus. Komt op licht af. West- en centraal- Europa
Saperda carcharias LINNAEUS 1758.Zeer grote aantallen in Santander y Santa Cruz tussen
10 augustus en 16 oktober gedurende de jaren 1995, 1997, 1998, 1999 en 2000. Komt
soms op kunstlicht af. Op zwarte populier, slechts uitzonderlijk op canadapopulier, soms
echter ook in wilg.

