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introductie

De Nederlandse keverfauna is de laatste jaren 
enorm in beweging. Alleen al voor de familie 
prachtkevers zijn de afgelopen decennia zes nieuwe 
soorten voor Nederland gemeld (Van Aartsen & 
Heijerman 992, Teunissen 997, 2003, 2007, 
Vorst et al. 2009, Teunissen & Vendrig 206).  
Anderzijds lijken ook drie soorten uit Nederland 
te zijn verdwenen (Vorst 2009, Teunissen 200). 
In dit artikel melden we de aanwezigheid van een 
zevende nieuwe Nederlandse soort, Lamprodila 
festiva (Linnaeus, 767) (fig. , 2), uit een voor 
Nederland nieuwe subfamilie Chrysochroinae. 
Daarmee komt het aantal in Nederland gevestigde 
soorten prachtkevers op dertig.

Lamprodila festiva werd tot vrij recent als zeld-
zaam beschouwd. De soort kwam tot circa twee 
decennia geleden voornamelijk voor in natuurlijk 
habitat in het Middellandse Zeegebied en werd 
als holomediterraan fauna-element beschouwd 
(Curletti 994). De laatste tijd is sprake van  
regionale toename met lokaal plaagoptreden, en 
expansie in noordelijke richting waarbij de soort 
zich tegelijkertijd lijkt te hebben aangepast aan  
in cultuur gebracht landschap. 

de prachtkever lamprodila festiva: geïntroduceerd of 

natuurlijk gevestigd in nederland (coleoptera: 

buprestidae)?

Ed Colijn, Theodoor Heijerman & Dré Teunissen

De prachtkever Lamprodila festiva werd in 2007 voor het eerst aangetroffen in 
Nederland, in Sint-Oedenrode. De waardboom bleek te zijn geïmporteerd vanuit 
Italië. Vier jaar later werd één exemplaar aangetroffen in een tuin in Gronsveld, 
waarna in 2016 een aanzienlijke populatie werd ontdekt in een tuin in Eijsden. 
Lamprodila festiva is een van oorsprong mediterrane soort die bezig is aan een  
opmars naar het noorden. Het is onduidelijk of de populatie hier geïntroduceerd  
is dan wel op eigen kracht Zuid-Limburg heeft weten te bereiken. Aanvullende 
waarnemingen kunnen mogelijk bijdragen aan de beantwoording van deze vraag.

Figuur . Lamprodila festiva (8,05 mm), Eijsden, 
9.vi.206. Foto Theodoor Heijerman.
Figure . Lamprodila festiva (8.05 mm), Eijsden, 
9.vi.206. Photo Theodoor Heijerman.
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De ontdekking van een aanzienlijke populatie in 
het voorjaar van 206 in een tuin in Eijsden 
vormde de aanleiding voor het schrijven van dit 
artikel. Bij deze waarnemingen ging het inmiddels 
om de derde vindplaats voor Nederland. Omdat 
de soort een onopvallende levenswijze kent en 
voorkomt in habitat dat weinig door entomologen 
zal worden onderzocht, willen we de aandacht 
vestigen op de aanwezigheid van L. festiva in  
Nederland.

We beschrijven in dit artikel achtereenvolgens de 
Nederlandse vondsten, taxonomie, herkenning, 
de verspreiding buiten Nederland en de biologie 
van de soort en bespreken kort andere Coleoptera 
die schadelijk kunnen zijn voor bomen van de  
cipresfamilie (Cupressaceae).

nederlandse vondsten

Op  juni 2007 werd L. festiva voor het eerst in 
Nederland aangetroffen. Ad Sonnemans vond  
negen exemplaren in een boomkwekerij in Sint-
Oedenrode (Amersfoortcoördinaten 56-394, 
Noord-Brabant). De waardboom, Juniperus  
communis ‘Horstmann Pendula’, bleek in 999  
te zijn geïmporteerd uit Italië. De kevers zijn in 
ieder geval tot en met 202 op deze locatie aan- 
wezig geweest. Afgezien van 2009 werden elk jaar 
exemplaren verzameld. Het voorkomen in Sint-
Oedenrode werd terloops gemeld door Niehuis & 
Reiss (200).

Op 2 juli 20 meldde I. Raemakers een vondst 
van een exemplaar van Lamprodila festiva in zijn 
tuin te Gronsveld (ac 79-33, Limburg) op  
bloemen van pastinaak Pastinaca sativa. In de  
omgeving stonden verschillende oude solitaire 
Thuja’s en Thuja-heggen waarvan sommigen  
gezien de bruine plekken (groepjes afgestorven 

Figuur 2. Lamprodila festiva, vooraanzicht. Zelfde exemplaar als in figuur . Foto Theodoor Heijerman.
Figure 2. Lamprodila festiva, frontal view. Same specimen as in figure . Photo Theodoor Heijerman.
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takken), duidelijk ergens last van hadden (schrift. 
med. Ivo Raemakers).

Eind mei 206 meldde H. van Oosterhout de 
vondst van twee exemplaren van L. festiva uit 
Eijsden (Limburg) op Waarneming.nl. De kevers, 
die hij binnenshuis had aangetroffen, waren  
afkomstig uit de opgeslagen stamdelen en dikke 
takken van een Thuja-heg. Deze ruim 40 jaar 
oude heg was eerder in maart 205 deels gerooid 
en buitenshuis opgeslagen. Een deel van het hout 
was naar binnen gebracht, waar het werd gebruikt 
als openhaardhout. Na de eerste vondst werden 
tot begin juli, vrijwel dagelijks, zowel buiten  
(fig. 3, 4) als binnenshuis, exemplaren van  
L. festiva waargenomen en voor een deel ver- 
zameld. 

Op 20 juni 207 bezocht de eerste auteur de vind-
plaats in Eijsden (ac 77-309, 77-30). De soort 
bleek nog steeds aanwezig in het resterende deel 
van de Thuja-heg waarvan grote delen er gezond 

uitzagen en andere duidelijk aangetast waren  
(fig. 5, 6). De kevers vlogen bij zeer warm weer 
boven de circa 3,5 meter hoge heg. Uit het op- 
geslagen hout waren overigens in 207 geen verse  
kevers meer gekomen.

De Nederlandse en Belgische vindplaatsen worden 
weergegeven op het kaartje van figuur 7.

taxonomie

Lamprodila festiva kent een bewogen taxonomische 
historie. De soort heeft deel uitgemaakt van  
verschillende genera en is in de literatuur terug  
te vinden onder een aanzienlijk aantal namen. 
Lamprodila festiva wordt zelfs in de recente lite- 
ratuur als lid van drie verschillende (sub)genera  
behandeld: Ovalisia Kerremans, 900, Palmar 
Schaefer, 949 en Lamprodila Motschulsky, 860. 
Ook de (sub)specifieke classificatie is nog onder-
werp van discussie.

Figuur 3. Lamprodila festiva, Eijsden, 30.vi.206. Foto Huub van Oosterhout.
Figure 3. Lamprodila festiva, Eijsden, 30.vi.206. Photo Huub van Oosterhout.
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In de meest recente standaardwerken op het  
gebied van de palearctische prachtkevers (Kubáň 
2006, 206) en het wereldstandaardwerk voor de 
Buprestidae (Bellamy 2008) is festiva opgenomen 
in het genus Lamprodila en het subgenus Palmar. 
We volgen deze indeling alhoewel niet duidelijk  
is of de genusnaam Lamprodila voldoet aan alle 
eisen zoals vastgesteld door de International 
Commission on Zoological Nomenclature (voor 
een discussie zie Hołyński 20).

De Nederlandse prachtkevers behoren tot twee 
subfamilies, de Buprestinae en de Agrilinae,  
terwijl L. festiva tot de Chrysochroinae gerekend 
wordt (Kubáň 206). Daarmee wordt met deze 
soort tevens een nieuwe subfamilie aan de Neder-
landse lijst toegevoegd.

herkenning

Lamprodila festiva is in Nederland zeer eenvoudig 
te herkennen en kan met geen enkele inheemse 
buprestide verward worden. In het palearctisch 
gebied kent het genus Lamprodila twee subgenera: 
Lamprodila en Palmar. De soorten van het sub- 
genus Palmar zijn te herkennen door de combinatie 
van het metalliek gekleurde lichaam met grote 
ronde donkere vlekken. Binnen het subgenus  
Palmar zijn uit Europa, afhankelijk van de ge-

volgde auteur, twee, drie of vier soorten bekend: 
Lamprodila balcanica (Kirschbach, 876), L. cretica 
(Zabransky, 994) en L. festiva. Binnen L. festiva 
worden twee ondersoorten onderscheiden:  
L. festiva festiva en en L. f. holzschuhi (Hellrigl, 
972). 

Het door Kubáň (206) als soort behandelde 
taxon L. cretica wordt door diverse auteurs be-
schouwd als synoniem van L. festiva (onder andere 
Hołyński 999, Zykov 999, Nitzu et al. 206, 
Volkovich & Karpun 207). De in de beschrijving 
door Zabransky (994) genoemde verschillen  
zijn zeer klein en vallen volgens Hołyński (999) 
binnen de variatiebreedte van L. festiva. De  
ondersoort L. f. holzschuhi wordt door sommige 
auteurs als valide soort gezien (Hellrigl 972, 
200, Nitzu et al. 206), terwijl anderen denken 
dat holschuhi een synoniem is van L. festiva. Volgens 
Kubáň komen in West-Turkije exemplaren voor 
met intermediaire kenmerken tussen beide taxa 
(Volkovich & Karpun 207).

Lamprodila festiva is eenvoudig te onderscheiden 
van L. balcanica door het kleinere schildje en de 
kleur van de onderzijde van het lichaam. Deze  
is groen (net als de bovenkant) bij L. festiva en 
blauwviolet bij L. balcanica.

Figuur 4. Lamprodila festiva bij de 
uitvliegopening, Eijsden, 22.vi.206. 
Foto Huub van Oosterhout. 
Figure 4. Lamprodila festiva near 
exit hole, Eijsden, 22.vi.206.  
Photo Huub van Oosterhout.



	 colijn	et	al.	‒	lamprodila festiva in	nederland		 5

verspreiding buiten nederland

Volgens Kubáň (206) heeft L. festiva twee onder-
soorten waarvan de nominaat in Europa voor-
komt in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, 
Duitsland, Frankrijk (inclusief Corsica), Grieken-
land (inclusief Kreta als L. cretica als synoniem 
beschouwd wordt), Hongarije, Italië (inclusief 
Sardinië), Kroatië, Macedonië, Montenegro,  
Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje 
(mogelijk geïntroduceerd in Mallorca), Tsjechië, 
Zwitserland en het Europese deel van Turkije 
(Théry 942, Curletti 994, Arnáiz Ruiz et al. 
2005, Kubáň 206, Volkovich & Karpun 207). 
Vermoed wordt dat de soort ook aanwezig is in 
zuidelijk Moldavië en het zuidwesten van Oekraïne 
(Zykov 999). In Noord-Afrika komt L. festiva  
festiva voor in Algerije, Marokko en Tunesië 
(Kubáň 206). Onder andere Schaefer (949), 
Obenberger (952), Bellamy (2008) en Volkovich 
& Karpun (207) noemen ook Libië. De onder-
soort L. f. holzschuhi is bekend uit Libanon, Syrië 
en het Aziatische deel van Turkije. 

Recent is sprake van zowel uitbreiding naar het 
noorden als (sterke) toename in gebieden waar  
de soort tot voor kort zelden voorkwam. Nieuwe 
gekoloniseerde gebieden zijn gemeld uit Hongarije 
(Muskovits 200), Portugal (Arnáiz Ruiz et al. 
2005), Luxemburg (Thoma & Eickermann 204) 

en België (Waarnemingen.be). Nieuwe regionale 
waarnemingen en/of uitbreiding komen uit 
Noord-Spanje (Pérez Moreno & Cabrero Sañudo 
999, Ugarte San Vicente et al. 2006), Noord- 
Italië (Uliana 2007, Giovagnoli et al. 202, Salvetti 
203), Noord- en Midden-Frankrijk (Lecoq 997, 
Guilleminot 2003, Callot & Brua 203), Midden-
Duitsland (Hemmann 2007, Niehuis & Reiss 
200, Niehuis & Geissel 204, Niehuis et al. 
205), Oostenrijk (Rabl et al. 207) en Roemenië 
(Nitzu et al. 206). In Rusland is de soort waar-
schijnlijk in eerste instantie geïntroduceerd met, 
vanuit Italië, Spanje en de Balkan geïmporteerde, 
cipressen die voor de aankleding van de Olym- 
pische Winterspelen in Sotsji bestemd waren. 
Sinds 203 heeft de soort zich er daadwerkelijk 
weten te vestigen (Volkovich & Karpun 207).

biologie

Lamprodila festiva kent een zeer onopvallende  
levenswijze en de kevers zijn lastig te vinden. Ze 
bevinden zich op de takken en stammen van de 
dichtbegroeide waardbomen, zijn minder actief 
dan andere soorten prachtkevers en verschuilen 
zich bij verstoring (Obenberger 933). Bij warm 
weer kunnen de kevers zwermend boven de 
waardbomen worden gezien (Brechtel & Kosten-
bader 2002, eigen waarnemingen).

Figuur 6. Aangetast deel van de heg in Eijsden, 
2.vi.207. Foto Huub van Oosterhout.
Figure 6. Infested part of the hedge in Eijsden, 
2.vi.207. Foto Huub van Oosterhout. 

Figuur 5. Onaangetast deel van de heg in Eijsden, 
20.vi.207. Foto Marijke Kanters.
Figure 5. Healthy part of the hedge in Eijsden, 
20.vi.207. Foto Marijke Kanters. 
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Geschikte waardbomen worden gevormd door 
verzwakte of recent gestorven bomen uit de  
cipresfamilie. Hellrigl (972) noemt daarbij  
speciaal bomen die aangetast zijn door roesten  
van het genus Gymnosporangium (Basidiomycota: 
Pucciniaceae) en Schimitschek (944) vermeldt 
ook paddenstoelen van het genus Armillaria.  
In Baden-Württemberg is L. festiva tot nu toe  
alleen in jeneverbes Juniperus communis aange- 
troffen (Brechtel & Kostenbader 2002). Het 
voorkomen in de Voor-Alpen en de Alpenlanden 
beperkte zich tot voor kort ook grotendeels tot  
jeneverbes (Hellrigl 972; zie verder hier onder). 
In het Middellandse Zeegebied komt L. festiva 
voor in diverse Juniperus-soorten zoals J. communis,  
J. osycedrus, J. phoenicea en J. thurifera en regionaal 
ook in andere soorten uit de cipresfamilie, zoals 
westerse levensboom Thuja occidentalis, oosterse 
levensboom Platycladus orientalis, Californische 

cipres Chamaecyparis laewsoni en Italiaanse cipres 
Cupressus sempervirens (Schaefer 949, Hellrigl 
978, Brechtel & Kostenbader 2002). Oudere 
meldingen van Ziziphus lotus (Rhamnaceae)  
(Peyerimhoff 933) en Tamarix (Tamaricaceae) 
(Obenberger 952) worden in twijfel getrokken 
(Hellrigl 978).

In de recent gekoloniseerde gebieden wordt de 
‘overstap’ gemeld van jeneverbes in natuurlijk  
habitat naar siercipressen en Thuja-heggen in  
stedelijke omgeving en kwekerijen, in Duitsland 
(Niehuis & Reiss 200), Frankrijk (Brustel 2004, 
Roques et al. 2006, Bouget & Fleury 2009, 
Schmeltz 200), Italië (Curletti & Ranghino 
2003, Giovagnoli et al. 202, Salvetti 203), Zwit-
serland (Billen 2007), Slovenië (Razinger et al. 
203), Hongarije (Nemeth 203, Schmidt et al. 
204), Roemenië (Nitzu et al. 206) en Rusland 
(Volkovich & Karpun 207). Daarbij worden  
diverse nog niet als waardboom bekende soorten 
en variëteiten genoemd: Juniperus excelsa,  
J. scopolorum, x Cupressocyparis leylandii en diverse 
cultivars van Cupressus sempervirens, Chamaecyparis 
pisifera, Juniperus chinensis, Platycladus orientalis, 
Thuja occidentalis en T. plicata (Curletti & Rang-
hino 2003, Schmidt et al. 204, Nitzu et al. 206, 
Volkovich & Karpun 207). Tevens is uit de  
mediterrane bergbossen van Algerije een eerste 
plaagoptreden gemeld in de sandarakboom Tetra-
clinis articulata (Nichane & Khelil 204, Nichane 
et al. 205), die ook tot de cipresfamilie behoort.

Vrouwtjes leggen in het late voorjaar eitjes in  
barsten in het hout van verzwakte of recent  
gestorven waardbomen. De larven zijn hout- 
bewoners en leven tussen de bast en het spint- 
hout. Ze voeden zich met het spinthout. De  
ontwikkeling duurt, afhankelijk van het klimaat, 
-3 jaar (Schaefer 949, Hellrigl 972, Brechtel & 
Kostenbader 2002). Uit Italië wordt gemeld dat 
de soort bivoltien zou kunnen zijn (Curletti & 
Ranghino 2003). De verpopping vindt plaats in 
een poppenwieg onder de bast. Na een poppen-
rust van circa drie weken knagen de verse kevers 
zich via een ovaal uitvlieggat (fig. 4) een weg naar 

Figuur 7. Verspreiding van Lamprodila festiva in  
Nederland en België.
Figure 7. Distribution of Lamprodila festiva in the  
Netherlands and Belgium.
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buiten. Afhankelijk van klimaat en hoogte, vindt 
dit plaats vanaf eind april tot augustus (Schaefer 
949, Hellrigl 972, Brechtel & Kostenbader 
2002). Op de Nederlandse vindplaats werden  
verse kevers aangetroffen van eind mei tot begin 
juli (schrift. med. Huub van Oosterhout). 

Als begeleidende keverfauna van L. festiva zijn  
diverse andere houtbewonende kevers en hun  
predatoren aangetroffen. Daaronder in Turkije 
Phloeosinus bicolor (Brullé, 832) (Scolytinae) 
(Schimitschek 939), in Noord-Afrika Anthaxia 
umbellatarum (Fabricius, 787) (Buprestidae) 
(Curletti 98), in Frankrijk Anthaxia confusa  
confusa Gory, 84 (Buprestidae) (Schaefer 949), 
in Duitsland Phymatodes glabratus (Charpentier, 
825) (Cerambycidae), Phloeosinus thujae (Perris, 
855) (Scolytinae) en de predatoren Nemozoma 
elongatum (Linnaeus, 760) (Trogossitidae) en 
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 828)  
(Cleridae) (Brechtel & Kostenbader 2002).

Binnen het historische verspreidingsgebied werd 
L. festiva tot nu toe beschouwd als een secundaire 
plaag (Schimitschek 944). Aangetaste bomen 
konden een infectie jarenlang overleven en stierven 
meestal pas nadat infecties door andere hout- 
kevers zoals de bastkever Phloeosinus thujae op-
traden (Hellrigl 972). In de recent gekoloniseerde 
gebieden lijken de gevolgen ernstiger. De laatste 
twee decennia is, vaak na voorafgaande droogte, 
plaagoptreden gemeld uit Algerije, Duitsland, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Roemenië, Rusland, 
Slovenië en Zwitserland (Curletti & Ranghino 
2003, Roques et al. 2006, Billen 2007, Hemmann 
2007, Nemeth 203, Razinger et al. 203, Nichane 
et al. 205, Nitzu et al. 206, Volkovich & Karpun 
207).

discussie

Lamprodila festiva werd in 2007 voor het eerst 
aangetroffen in Nederland, in een boomkwekerij 
in Sint-Oedenrode. De soort werd daar vrijwel 
zeker vanuit Italië geïmporteerd en was in ieder 
geval tot en met 202 aanwezig. Daarna werd de 

soort van twee plaatsen in Zuid-Limburg gemeld. 
Hoe de soort Zuid-Limburg heeft weten te bereiken 
is onduidelijk. Op basis van de huidige kennis  
lijken er drie scenario’s mogelijk: 
•  alle waarnemingen zijn gevallen van aparte  

introducties;
•  de Brabantse waarneming is een introductie  

gevolgd door lokale uitbreiding naar Limburg;
•  de Brabantse waarneming betreft een intro- 

ductie en de kever heeft Zuid-Limburg op  
eigen kracht vanuit het zuiden bereikt.

Import vanuit het buitenland is bij de populatie 
in Eijsden vrijwel uit te sluiten. De heg stond er 
al 40 jaar en er werden recent geen nieuwe bomen 
aangeplant. De tweede mogelijkheid ligt meer 
voor de hand. Gronsveld en Eijsden liggen  
hemelsbreed op zo’n 85 km van Sint-Oedenrode. 
Bovendien zijn van de kwekerij gedurende de in-
fectie ook bomen verkocht die mogelijk ergens in 
Zuid-Limburg zijn aangeplant. Ook is het uiter-
aard mogelijk dat elders, vooralsnog onbekende, 
introducties hebben plaatsgevonden die hebben 
geleid tot de uitbreiding naar Eijsden.

De sterke uitbreiding naar het noorden inclusief 
Luxemburg, Midden-Duitsland en recent België 
maken vestiging vanuit het zuiden niet onmo- 
gelijk. De dichtstbijzijnde bekende locaties van  
L. festiva liggen op het ogenblik hemelsbreed op 
circa 50-50 km van Nederland verwijderd in de 
Belgische provincie Luik (206) en Luxemburg 
(2009). De prachtkever Agrilus planipennis Fair-
maire, 888 verplaatst zich in Rusland en Noord-
Amerika (al dan niet geholpen door met trans-
portmiddelen meeliftende exemplaren) met een 
snelheid van gemiddeld 0-5 km/jaar en een 
maximum van 65 km/jaar (Straw et al. 203,  
Siegert et al. 204, Musolin et al. 207). De 
dichtstbijzijnde vindplaats van Cucujus cinna- 
berinus (Scopoli, 763), die vrijwel zeker op eigen 
kracht Nederland heeft weten te bereiken, lag ten 
tijde van de eerste vondst op zo’n 500 (!) km  
afstand in Baden-Württemberg (Teunissen & 
Vendrig 202).
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Een volledig overzicht van de ontwikkelingen in 
de Nederlandse keverfauna valt ver buiten het  
bestek van dit artikel. We beperken ons daarom 
tot een bespreking van recente uitbreidingen van 
soorten gebonden aan de cipresfamilie die in  
Nederland of de buurlanden voorkomen. Lam- 
prodila festiva is namelijk zeker niet de enige soort 
die op bomen uit de cipresfamilie leeft en recent 
aan een urbane opmars begonnen is.

Moraal (2005) meldde, na de extreem droge  
zomer van 2003, in 2004 sterfte van Thuja,  
Chamaecyparis en Juniperus op diverse locaties in 
Nederland. Deze werd veroorzaakt door een drietal 
soorten van het bastkevergenus Phloeosinus waar-
onder de voor Nederland nieuwe P. bicolor (als  
P. aubei Perris, 855 in Moraal 2005) en de waar-
schijnlijk geïmporteerde P. rudis Blandford, 894. 
Na die tijd zijn in Nederland grote uitbraken van 
deze soorten uitgebleven waarschijnlijk doordat 
de zomers erna een normaal neerslagpatroon  
vertoonden (Moraal 200). Ook elders uit Europa 
wordt toenemend plaagoptreden van met name  
P. bicolor gemeld (Sobczyk & Lehmann 2007,  
Karamaouna & Kontodimas 200, Bozsik & 
Szőcs 207).

In België werd in 2006 voor het eerst een exem-
plaar van de boktor Callidiellum rufipenne (Mot-
schulsky, 86) aangetroffen (Verbeelen 2007). 
Ook de waardplanten van deze boktor behoren 
tot de cipresfamilie. Inmiddels is de soort van tien 
Belgische locaties bekend, heeft de Nederlandse 
grens dicht genaderd en is mogelijk al onopge-
merkt aanwezig in het zuiden van Nederland 
(Drumont et al. 205). Het oorspronkelijke areaal 
beslaat het oosten van Azië maar de soort wordt 
al sinds meer dan een eeuw via de houthandel en 
sierplanten over de wereld verspreid. In Europa 
heeft C. rufipenne zich tot nu toe gevestigd in 
Spanje, Italië, Kroatië, Frankrijk en België. De 
schade die door deze boktor veroorzaakt kan  
worden lijkt overigens mee te vallen. Uit Europa 
zijn nog geen grote schadegevallen gemeld.  
Callidiellum rufipenne werd in 999 door de  
European and Mediterranean Plant Protection 

Organization (eppo) in de Alert List opgenomen 
maar omdat problemen uitbleven in 2004 weer 
van de lijst gehaald (Colijn 207).

Twee boktorsoorten van het genus Semanotus  
zouden in de toekomst ook een rol kunnen gaan 
spelen in Nederland. Uit Italië en Roemenië 
wordt een toename van Semanotus russicus (Fabri-
cius, 776) en bijbehorende schade aan Cupressus 
sempervirens en Thuja gerapporteerd (Covassi et 
al. 998, Dobrin & Nitzu 204). Recent is deze 
Zuid-Europese soort voor het eerst aangetroffen 
in Groot-Brittannië (2007) en Frankrijk (2009) 
(Mendel & Barclay 2008, Allemand 2009).  
Semanotus bifasciatus (Motschulsky, 875) is een 
algemene boktor in de bossen van de noordelijke 
delen van Azië (Rusland, Korea, China, Japan) 
die schade kan veroorzaken aan coniferen. Deze 
soort komt in het oorspronkelijk areaal regelmatig 
samen met Callidiellum rufipenne voor (Iwata et 
al. 2007). In 20 en 203 zijn al boktorren van 
deze soort onderschept door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (nvwa 202, 204)

Pachyrhinus lethierryi (Desbrochers, 875) is een 
van oorsprong mediterrane snuitkever die aan een 
noordelijke opmars bezig is. Tien jaar geleden 
werd de soort voor ’t eerst in Nederland aange-
troffen (Heijerman 2008). In eerste instantie werd 
getwijfeld aan een natuurlijke uitbreiding maar 
nog geen jaar later werd het voorkomen in België 
gerapporteerd, met vondsten teruggaand tot 2000 
(Delbol 2009). De schade die deze snuitkevers 
kunnen veroorzaken is beperkt en voornamelijk 
cosmetisch. De volwassen kevers eten tijdens de 
rijpingsvraat van bladeren van diverse cipressen. 
De larven kunnen meer schade veroorzaken. Ze 
knagen aan de wortels van de waardplant waar-
door ze de sapstroom kunnen verstoren. Bij 
droogte kunnen daarbij takken afsterven (Gosik 
et al. 200, Schmeltz 200). Pachyrhinus lethierryi 
heeft zich de afgelopen jaren verspreid over  
Nederland en is alleen nog afwezig in de noord-
oostelijke provincies Overijssel, Drenthe, Groningen 
en Friesland (pers. obs. Th. Heijerman).
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Lamprodila festiva en de Phloeosinus-soorten  
veroorzaken in hun natuurlijk areaal weinig  
schade. Ze staan daar bekend als secundaire 
‘plaag’soorten. In recent gekoloniseerde gebieden 
zijn de gevolgen groter. Roques et al. (2006)  
speculeren dat het succes van deze exoten wordt 
veroorzaakt door het ontbreken van inheemse 
waardbomen waardoor gespecialiseerde inheemse 
plaagsoorten en hun natuurlijke vijanden afwezig 
zijn. Deze verklaring zou voor Nederland inder-
daad geldig kunnen zijn: het enige inheemse lid 
van de cipresfamilie, de jeneverbes Juniperus  
communis is een zeldzame en bedreigde soort die 
de laatste jaren sterk achteruit is gegaan (Knol & 
Nijhof 2004) terwijl historisch in Nederland  
alleen P. thujae bekend staat als plaagkever. Boven-
dien is dat plaagoptreden slechts bekend van 
twee, mogelijk ook nog geïmporteerde, gevallen 
(Reclaire & van der Wiel 948, Doom 964). 

Lamprodila festiva komt voor in habitat dat weinig 
door entomologen wordt onderzocht. We willen 
via dit artikel de aandacht vestigen op de aanwe-
zigheid van de soort in Nederland. Het is goed 
mogelijk dat L. festiva onopgemerkt aanwezig is 
op andere locaties. Cipressen met bruin blad of 
dode bomen die zijn blijven staan zouden aan- 
getast kunnen zijn en aan een onderzoek onder-
worpen kunnen worden. Ook de nog niet in  
Nederland gevonden Callidiellum rufipenne zou 
op deze manier gevonden kunnen worden. Waar-
nemingen zijn zeer welkom en kunnen worden 
doorgegeven aan ei Kenniscentrum Insecten 
(eis@naturalis.nl) of aan de auteurs. 
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summary

The juwel beetle Lamprodila festiva, introduced or naturally established in the Netherlands?
The jewel beetle Lamprodila festiva was first found in the Netherlands in Sint-Oedenrode (province  
of Noord-Brabant) in 2007. The affected Juniperus communis appeared to be imported from Italy.  
Four years later, a single beetle was found in a garden in Gronsveld (province of Limburg), and in 206 
a considerable population was discovered in a garden in Eijsden (province of Limburg). Lamprodila  
festiva, originally a Mediterranean species, is spreading into more northern countries in Europe while  
simultaneously attacking a larger number of representatives of the family Cupressaceae, especially in  
urban areas. The species was probably introduced in the Netherlands although it remains possible  
that it has reached the country in a natural way. We discuss the Dutch findings, taxonomy, determination, 
distribution and biology. We also provide an overview of other species that may damage Cupressaceae 
in the Netherlands.
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