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Monotoma picipes (Coleoptera: Monotomidae) aan de westrand van 
Brussel 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Monotoma picipes (Coleoptera: Monotomidae) at the westside of Brussels, Belgium  
The author discusses the capture of 2 specimens of Monotoma picipes Herbst, 1793 in a light trap at Dilbeek (VB). This little 
beetle is rather common in Belgium. 

Résumé. Monotoma picipes (Coleoptera: Monotomidae) à la périphérie ouest de Bruxelles, Belgique  
L’auteur mentionne la capture de 2 exemplaires de Monotoma picipes Herbst, 1793 dans un piège lumineux à Dilbeek (VB). En 
Belgique ce petit coléoptère est plutôt commun.  
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Op 11.ix.2011 vond ik in mijn kleine Heath-val op het 

Roelandsveld te Dilbeek (VB) 2 exemplaren van 
Monotoma picipes Herbst, 1793 (fig. 1). Dit kevertje is 
een typische vertegenwoordiger van de familie 
Monotomidae waartoe in België nog een 10-tal andere 
soorten behoren. In de klassieke kevergidsen worden de 
Monotomidae nog ten onrechte ingedeeld bij de 
Cucujidae (Voght 1967:85). 

 

 
Fig. 1. Monotoma 
picipes Herbst, 1793. 

 
Monotoma picipes is 1,8 à 2,5 mm lang en 

overwegend zwart of roodbruin (Keer 1930: 506). Ogen 
groot. Slapen korter dan de halve doorsnede van een 
oog. Wangen, net voor elk oog, met een puntig tandje. 
Halsschild grof en dicht bestippeld met stompe, 
tandvormige voorhoeken; de zijranden heel fijn gezaagd. 
Dekschilden donkerbruin tot roodbruin; relatief kort, 
waardoor een deel van het achterlijf onbedekt blijft. De 
dekschilden bovendien met stippelstrepen en bezet met 

rijen borstelharen. Sprieten met een ronde eindknots. 
Zowel sprieten als poten roodbruin. 

 

 
Fig. 2. Vindplaatsen van Monotoma picipes Herbst, 1793 in België. 

 
 
In Europa is Monotoma picipes de meest algemene 

Monotoma-soort (Voght 1967:85). Ook in België is dit 
kevertje overal te vinden (fig. 2). De imago’s zijn van mei 
tot oktober vaak in grote aantallen aan te treffen in 
composthopen en onder rottende planten (Harde & 
Severa 1982: 176). 
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