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Van de Tenebrionidae komen in Neder-
land vier subfamilies voor, de Lagriinae, 
Tenebrioninae, Diaperinae en de Allecu- 
linae (Tiemersma 2010). In de oudere lite-
ratuur, bijvoorbeeld Brakman (1966) 
wordt een andere indeling gebruikt, 
waarbij onder meer de Alleculinae als 
een familie, de Alleculidae, worden be-
schouwd. Binnen de Alleculinae komen 
in Nederland acht genera voor, met in  
totaal elf soorten. Vertegenwoordigers 
van de Alleculinae verschillen van de 
overige tenebrioniden door het bezit van 
getande of gekamde klauwtjes.

Van het genus Allecula kwam in Neder- 
land tot nog toe één soort voor, namelijk 
A. morio (Fabricius, 1787). In 2014 werd bij 
Noorbeek (Limburg) een exemplaar van 
A. rhenana Bach, 1856 verzameld en wel 
op 15 juli (leg. en col. Th. Heijerman). Het 
exemplaar, een vrouwtje, werd geklopt 
van dood hout in een bosrand nabij de 
Belgische grens.

Soorten van het genus Allecula zijn 
tamelijk grote, langwerpige zwarte of 
bruine kevers, met puntrijen op de dek-
schilden. Het halsschild is smaller dan de 
dekschilden. De ogen zijn uitgerand, de 
laatste tarsleden zijn aan de onderzijde 
lapvormig verlengd en het laatste kaak-
tasterlid is opvallend groot en bijlvormig.

Allecula rhenana (figuur 1) lijkt op het 
eerste gezicht op A. morio (figuur 2) maar is 
breder en gemiddeld groter: Kaszab (1969) 
geeft voor A. morio een lengte op van 6-8 
mm en voor A. rhenana 7-10 mm. Verder is 
het halsschild bij A. morio smaller dan bij 
A. rhenana en staan de punten op de hals-
schildschijf bij A. morio dichter opeen. Bij 
A. rhenana bevindt zich aan de basis van 
het halsschild, aan weerszijden van het 
midden, een zwakke schuinstaande in-
druk. Verder is het derde antennelid bij  
A. morio langer, ten opzichte van het twee-
de, dan bij A. rhenana. Ook Everts (1903), 
die de soort noemt als voorkomend in het 
aangrenzend gebied (Duitsland, Dene- 
marken), geeft een sleutel voor beide soor-
ten. Een sleutel voor alle Europese soorten 
(mannetjes) wordt gegeven door Novák et 
al. (2012) en in Novák (2014) staat een sleu-
tel tot de Midden-Europese soorten.

Allecula rhenana komt in een groot 
deel van Europa voor. Novák & Petters-
son (2008) noemen Bosnië-Herzegovina, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Georgië, Italië, Kroatië, Oekraïne, Oosten-
rijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië & 
Montenegro, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, 
Zweden en Zwitserland. Inmiddels 
kunnen daar enkele landen aan worden 
toegevoegd: Turkije (Ünal & Küçük 2007), 

België (Kolmontbos) (Vandekerkhove et al.  
2011), Hongarije (Merkl et al. 2012), Spanje 
(Recalde Irurzun & Martín Moreno 
2014) en Noorwegen (Olber & Werge-
land Krog 2016). In Duitsland komt de 
soort in twaalf deelstaten voor, waar-
onder het aan Nederland grenzende 
Nordrhein-Westfalen (Köhler & Klaus-
nitzer 1989).

Allecula rhenana heeft weliswaar een 
groot verspreidingsgebied, maar wordt 
toch algemeen als een zeldzame soort 
beschouwd: Kaszab (1969) noemt A. morio 
niet zeldzaam en A. rhenana zeer zeld-
zaam. De soort staat bijvoorbeeld op 
diverse Duitse rode lijsten als ‘bedreigd’ 
(Berlijn, Brandenburg) of ‘sterk bedreigd’ 
(Duitsland, Baden-Württemberg) (Büche 
& Möller 2005, Bense 2001). Ook in Zweden 
staat ze op de rode lijst als bedreigde 
soort (Gärdenfors 2005 aangehaald in 
Brunet & Isacsson 2010). 

Over de biologie is niet veel bekend. 
De levenswijze is volgens Kaszab (1969) 
vergelijkbaar met die van A. morio, die in 
molm van holle loofbomen leeft. Olberg 
& Wergeland Krog (2016) schrijven dat 
A. rhenana voorkomt in met schimmels 
geïnfecteerd vermolmd hout, waarin de 
larven meerdere jaren leven; de adulten 
zouden op warme nachten in juli actief 
zijn. Volgens Novák (2014) leven de larven 
en imago’s in rottend materiaal in holtes 
van oude loofbomen van mycelium en 
schimmels. De adulten zijn ’s avonds 
actief, vooral van eind juni tot augus-
tus. Het exemplaar in Noorwegen werd 
aangetroffen in een raamval bevestigd 
aan een holle eik en in Rheinland-Pfalz 
werd de soort gevangen in een raamval 
aan een holle beuk (Köhler et al. 2011). 
De soort wordt door diverse auteurs een 
oerwoudrelict genoemd (bijvoorbeeld 
Holzinger et al. 2014) en Müller et al. (2007) 
classificeren haar ten slotte als een hout-
kever die indicatief is voor ongerepte 
bossen. Met deze vondst is de Nederlandse 
doodhoutkeverfauna alweer verrijkt met 
een nieuwe soort.
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Korte mededeling
Allecula rhenana, een nieuwe zwartlijf voor Nederland 
(Coleoptera: Tenebrionidae)

1. Allecula rhenana, vrouwtje, lengte 9,2 
mm, Noorbeek (Limburg), 15.vii.2014. Foto: 
Theodoor Heijerman
1. Allecula rhenana, female, length 9.2 mm, 
Noorbeek (province of Limburg), 15.vii.2014.

2. Allecula morio, vrouwtje, lengte 7,8 mm, 
Renkum (Gelderland), als larve verzameld in 
molm in een holte in een eik, op 1.i.2013 en 
opgekweekt. Foto: Theodoor Heijerman
2. Allecula morio, female, length 7.8 mm, Renkum 
(province of Gelderland), collected as a larva in 
mouldered wood in the cavity of an oak tree, on 
1.i.2013, and reared to the adult stage.
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In Keverjongen wordt het verhaal verteld 
van Darkus die op zoek gaat naar zijn 
vader die plotseling is verdwenen. Zijn 
vader is dr. Bartholomew Cuttle, een 
keverspecialist. De politie staat voor een 
raadsel en gelooft niet dat hij nog leeft. 
Daarom wordt er geen zoektocht opgezet. 
Zijn moeder is vijf jaar eerder overleden 
en nu zijn vader verdwenen is komt 
Darkus bij zijn oom Max terecht. Naast 
het huis van oom Max wonen twee excen-
trieke neven die altijd ruzie met elkaar 
maken. Hun woning, het breipaleis, zit 
tjokvol met rommel en is vies. Darkus 
ontdekt dat daar heel veel verschillende 
soorten kevers zitten. Met één daarvan, 
een neushoornkever (Oryctes nasicornis) 
raakt hij bevriend. Die kever begrijpt wat 
Darkus zegt en antwoordt hem in ‘geba-
rentaal’. 

Met zijn oom gaat Darkus naar het 
museum waar zijn vader werkt om meer 
te weten te komen over de verdwijning 
van hem. Het museum heeft een aparte 
zaal waarin een kevercollectie van Lucretia 
Cutter is ondergebracht. Darkus hoort 
dat in die zaal enkele lades met kevers 
open stonden toen zijn vader verdween. 
In die lades zitten geen kevers meer. Er 
lopen echter wel geheimzinnige geel-
zwart gestreepte lieveheersbeestjes rond 

die zich vreemd gedragen. Oom Max en 
Darkus denken dat Lucretia Cutter iets 
met de verdwijning van Darkus’ vader te 
maken zou kunnen hebben. Hij zou zijn 
ontvoerd omdat zij de wetenschappelijke 
kennis van de vader van Darkus nodig 
had om de kevers zodanig te veranderen 
dat zij iets voor haar kunnen doen. 

Op zijn nieuwe school is Darkus be-
vriend geraakt met een meisje, Virginia, 
en een jongen, Bertolt. Samen gaan ze 
op speurtocht naar de vader van Darkus 
en maken plannen om hem te bevrijden 
en Cutter uit te schakelen. Dat worden 

bijzonder originele, spectaculaire en 
gevaarlijke acties. Daarbij helpt ook de 
Novak, dochter van Cutter, waarmee 
Darkus bevriend raakt. De kevers in het 
breipaleis helpen hen daarbij door ge-
bruik te maken van hun kenmerken als 
het bezit van klauwen en kaken of hun 
eigenschappen als mest kunnen rollen  
of blaartrekken. 

De vader van Darkus wordt bevrijd. 
Cutter uitschakelen lukt niet, zij ont-
snapt. Er is iets vreemds met haar aan  
de hand. Ze heeft opeens facetogen en 
loopt heel raar met behulp van stokken. 
Onder haar kleding komen geen benen en 
voeten te voorschijn maar twee zwarte 
klauwen. Hoe dat kan en wat dat betekent 
wordt niet duidelijk maar komt wellicht 
aan de orde in een boek dat als vervolg 
inmiddels is verschenen. 

De auteur van dit boek, M.G. Leonard, 
is geen entomoloog. Zij studeerde Engelse 
letterkunde en specialiseerde zich in 
Shakespeare. Vervolgens hield zij zich 
met allerlei activiteiten bezig die niets 
met de entomologie te maken hebben. 
Zij moet zich behoorlijk hebben verdiept 
in de entomologie en de kennis over de 
eigenschappen van kevers. De diverse 
soorten kevers worden redelijk goed 
beschreven en de wetenschappelijke 
soortnamen van de kevers worden zelfs 
italic afgedrukt. Een enkele keer wordt er 
een fout gemaakt. Een pissebed wordt bij 
voorbeeld een insect genoemd.

De schrijfster is bij haar werk geholpen 
door de entomoloog dr. Sarah Beynon. 
Zij verricht wetenschappelijk onderzoek 
en bezit een insectenboerderij. Zijn pro-
beert mensen enthousiast te maken om 
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Summary

Allecula rhenana, a new darkling beetle 
for the Netherlands (Coleoptera: Tene-
brionidae)

In 2014 Allecula rhenana was found in the 
Netherlands for the first time. One female 
was collected on July 15, by beating dead 
branches in a forest edge near Noorbeek, 
province of Limburg, close to the border 
with Belgium. 
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