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Bolitophagus reticulatus aan de westrand van Brussel 
(Coleoptera: Tenebrionidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Bolitophagus reticulatus at the westside of Brussels (Coleoptera: Tenebrionidae) 
On 03 August 2004, a male of B. reticulatus (Linnaeus, 1767) was caught at Dilbeek (Brabant) 
in a light trap. It is the second record of this species in Belgium. 

Résumé.  Bolitophagus reticulatus à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera: 
Tenebrionidae) 
Le 03 août 2004, un mâle de B. reticulatus (Linnaeus, 1767) a été capturé à Dilbeek (Brabant) 
dans un piège lumineux. C'est le deuxième exemplaire trouvé en Belgique. 
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Op 3 augustus 2004 vond ik in mijn kleine Heath-val te Dilbeek (Brabant) 

een mannetje van Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767). Ik had dit kevertje 
hier nog nooit eerder gezien. 

 

 
Figuur 1: Bolitophagus reticulatus, België, Brabant, Dilbeek, 03.VIII.2004, leg. W. Troukens. 

 
B. reticulatus is een dofzwarte rouwtor van 7 mm lengte. Het halsschild is 

diep en dicht bestippeld en valt op door de vooruitstekende voorhoeken en de 
doornachtige achterhoeken; de zijrand is breed afgeplat en zwak gekarteld. De 
evenwijdige dekschilden zijn gekenmerkt door de scherpe schouderhoeken, de 9 
grove stippelrijen en de fijne, kielvormige tussenribben die soms onderbroken 
zijn. De eerste 2 ribben naast de naad zijn fijner dan de overige. De voorschenen 
dragen 2 kleine eindsporen; bij de mannetjes zijn ook de midden- en 
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achterschenen voorzien van een klein eindspoor. De mannetjes zijn tevens te 
herkennen aan de lange, witte haren op het 3de tot het 7de sprietlid. 

 

 
Figuur 2: Vindplaatsen in België van Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767): Ville-Pommeroeul 
en Dilbeek. 

 
Volgens Keer (1930: 839) leeft B. reticulatus in boomzwammen (Polyporus) 

van beuken, lijsterbessen en sparren. Er zijn ook waarnemingen gemeld op dode 
vogels. De kever komt voor in heel Europa —in Midden-Europa vooral in 
bergstreken (Kaszab 1969: 247)— en verder tot in Centraal-Rusland. In 
Nederland is dit insect nog niet gevonden (Brakman 1966: 145). In België was 
tot nu toe slechts één vangst bekend: Ville-Pommeroeul, 27.VII.1970 (Libbrecht 
1988: 17). De vondst te Dilbeek bewijst dat B. reticulatus in België wel degelijk 
inheems is. Het is een rouwtor die, mits gericht zoeken, wellicht ook zou kunnen 
gevonden worden in de oude Brabantse beukenbossen zoals het Zoniënwoud. 
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