Pba5midmrl...re n; N ~ een succesvolle kwcr k is wellicht een aant~l eiere n
ove rtollig 'Vraag & Aanl!od' hiedt dl' mogelijkhrid deze 1.1n Ir bieden
of Ie ruilen Iherdoor wordt hel vrrllp rcidingsgrbied grote r en dl' kans dat
de soort vertoren gu l kleiner.
Ook geeft ' Vraag & Aanho.r dl' mogelijkheid (lff\ aOOelCwo nen in beril
te krijgen door deze aan Ie vragen.
Enige voorwaarden rijn van belang :
maak. hel uw eventuele gever gl'fTlolkkelijk en sluur een en\"clop met
postzq;el of een inlemalionalc Il1Illioordcoupon ;
sluil levens een buisje e r plal doosje in VOOI" de retou nending;
kleef hel vw UIl de o nderzijde van de envelop met hel oog op de
a(~ling "

,;ics ridlt:eD un het rcdacti~rcs"

~",ne

Iiiitk ~ te koop

twee Idwnierendr: glucn deunjes; rijkanteD horgaas; aducr·,

.......... """""""

62-.,.35 cm (3 wW. vrugprijl (50 ,- per $Wk)
1'24'.,.35 cm (I wk. vraagprijs f 90.- per $luk)
035 · &3 18 12 (na Ig .OO uur) .
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Verumdd doo r Jan-Chude Andcres IC Bel Air ,
des Gregues , geurnon. in vochlige gebieden op een hoogte van
800- 1600 m, Later werden er doo r J M . Guefl1lC3U in FnnknJk eteml
getmporteerd . MU \l'ell Cooper \ '000 deze soort oolr. in lagere gebieden
op ~l.1urilius in december 1 9~ , Deze socn korm ...·;ausduJnliJIr. oot. voor
op Machgu ca r.
PSG 112 voldon vrij goal UIl de ooBpl"onkd iJke bacbrijviDa: \"lID
RJwphJd~rw JrobronlJ, die echte r nogal vuUbd in grooac is. De doof
OM gehouden e" cmpluen zijn even grooc o f u lfs lr.1einer dm de in 1&29
teser eeven soon. Er lOOd dus nog lQdcr ooderzoek pIUlS vindca ol bet
inderdurJ om deul r,Jc soort gUl .
I'I~ine

JOOn werd oo~ij k door Pen::bdou bi 1129
beschreven als saaena srobrOSlJ. In 1835 pbaIste: Gray de
ia béi
gcslxhl Aromhodtrw. waarna Sefvüle berD in 1838 ÎD _ ~
Rhdphid~rw (lndefbrad1l . TOl op heden is dal zo ~
al
toe de foulief gespe lde ~ RDpIIIdnIIS (Coqucrd. I
opoJuilr.t.

Saamle\lng: Ow:

uilger d a hu t .
Als men de eieren op de bodem van de kooi lut liggen komen u na S .lI
6 maanden uil. Dur tegenover SlU I dat ze in een warmere. vodu ile
breedsroof al na 3 maanden kunnen umoneo.
li et is lCC f wonderl ijk om Ie bekijken hoc hel vrouwtje hel enje met haar
cerci va\l houtll. voo r ze het op de grond lUl vallen .
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ha rde middelste nerven overb lij ven,
Peter Heusi me ldl een probleemv rij op lr. .... eken van dr ie gcnc rat}C:I doo r
de nimfen in de eerste u~ia mC1 gWive Ie voeren en ah u half... as ZIJn
ov er te slappen op lhododendron . Andere Ir.welr.en be'Yc:len bet voeren
mC1 rhododc:ndron Ieveraueel mC1 afge lr.nipfe randen ). fOOl of braam en
e ilr. samen aan.

Reactie op het schrij ven van Rk hanil>eu iesr
in Pha.s ma nr. 16

VfnIedfaIna: Deze insek ten lijn leer vredeli e~ elll1 en schij nen geen
~ atc!eve ven1ediging Ie hebben dan snel weg te lopen als u
oord worden.

<JijItWiba: Het imcbarium moet niet Ie warm zijn . maar eirca 2().2j- C .
Pas uitpomeo nimfen 5Chijl'lerl bet beter Ie doc:rl in een l.c:er ~ochtige
omaevinl. maar grotere dieren tolereren een Iqere relat ieve luclllvothligheK1sgrud ls0:60~l. Ze boudeo van 'lII;lIer en waarderen het als u een
o f twee Ir.eer ~dq bespcocid ..-ordca.
RJIododen,Jron Kbï..i!!
meest ~ voedsdplaat te zijn;
grotere dieren Ir.unnèn de ~ zo ~ bal dm dat alleen de

,

IIr. gebruik als voe r Ir.limop en braam ""a1. in een potje ...'ater uk er twee
weken goed b lij ft. En mC1 b laam is bet zo dat zelfs ab bet nlc:I lil "lier
slUl hd nog drie da gen gegeten wordt . Klimop 1ltOfdt ah bet lU el an
wate r $lUI nog een weelr. gegelen. dus jij bet o f ander voer of bet SUat
nier in wate r.
En over 'de bak moet niel Ie groot zijn C1l niet te klem" , wil IIr. zrggen
dal dal niet aan te geve n is in centimeters, omdat. de taklr.en 111 vcd
versch illende malen Ie \'inden rijn . Het leulr.e aan lid verzorgen van
wandelende takken vmd ilr. dal je om gaal l11d een diersoon uit een ander
larxJ en dal je zeff een beetje uil moe l zoelr.en wat het beste \lOO I' de tak
is , l id lijlr.l mij dnje LO ....'Cl l id o f de talr. genoeg ruimte heeft om eieren
te leggen , urn Ie eten, om Ie lopen en hij jonge uklr.en om IC vervdlen.
En wal berreû de temperatuut. hoc warmer het is in Je bak boe ICllever
Je lak . Zulang Je temperatuur lf\;lJ.r niellegen de denig gradc:n loopt .
Eieren hdlbc:n b ijna allemul wel wee r hun eîgmaardighedcn In de
vel'lo rging, ik weet dur niel veel over dus dat lul ik aan een aDda
over . Ik bil j e aanraden Ptwma nr . I na te besldkn.. daarin . . . ton
de hele verzorg ing beschreven.
Ik wilde Richanl \·erdc:r succes wmscn en
lnII kwijC l1li Pbama.
lenm inste degene die het s)'Slec:rn mei bet: ruikn bcbbca
ik
vori ge weclr. \ '001' het eeoI Beruild mei _ YID de iedea
allanaal fantasl isch !

nos

Aric ten Wokk. KI'OfImCflic .

Kooien I

nehu ilin~

doof: Kim Dll ulslc:r

Een ideale kooi is groot genoeg. is goed gC:OO'c:nIile:t'rd. is
In te kijken en e:t'nl'oodig IC reinigen .

g~k kelij lt.:

om

Zelfs bnonnen .wun mei ludugulJQ en pl,uud- of gnodeb ds
kunnen dimen. ",I l ijn u ver VilIl ideuI . Deze luWc De ik lICCl:b als
Iijdd ijkc behuizingen. I'" lO lfIIJedig nqtcliJ k ever op cc:n dqdijte
koo i. ZNls voor dk dicr is een op mul gc:muk1c: kooi bc::I belle .
Eenvoudigsl IC rnaken is een hou ten ge-rum:c wauerver liJD p i l
ges~n wordt mr:t: ee n glual o f plui l'oorbnlJC. SomI ti bc::I1Id
nodi g dal cr p lasl ick ov er he:! gaas gl:5pil1lfle1l wordl om bij bcpuIdc:
soo rten de voc brigheid hoog gcnoeg Ie houden of om de veuilalie Ie
regelen ,
f:nkde l'oorbc:eldm Uolt kooim
plnliek. n es egdulvc:c:rdc: Co la-nQ) ;

pl<lSlic:k visbakjcs;
culuvc:c-rbakjcs epropagc:erbUjc:s);
gesorlSli kc:c-rdc: koo ien (pl<lSlidr. of atuminium profidai ma
wanden. alwninium vhe ggaas met sdwifdeuren c:a
reiekcoien (soepel. opvouwbut);
vaste terrar ia. ingebouwd (ulfs gcmc:lSCld);
ill.:rylbhadcn. opgerold lot mooie ronde conraiDm. wortIêD
lijmd o f uncensc:ruCl ;
oude TV -toestellen in bout kunnc:a IOCIII
OprJwThng: GI..a.lL'n kooien of -auana lDOCICIl
zijn u soms bed goedkoop te viadell ofWel
in de: handc:llJCbrokcn ruirje . knII of
• Ie

~

Zorg er oo k voo r d.II de kooi nid in de todJt stu t. dit is \ngm om
problemen bij de \-c:r\-elling .

........

Verderop velgen ..... ~ uj'S hoc hd: door de kooicoostruaic u lf, gemakkclijm wordt dele te reirugen. In ieder geval i~ du een ooodul clijk werkje
dat regelmatig moet worden uitgevoerd. Verwijder alle veruoroe bladeren
en alles wat mei schimmel bedekt is.

Het bouweD QD tftI koot
De kooi die we \loo~ellc:n heeft meerdere vcordejen, Ie is goed koop .
aemattdijlr. te bouWC'fl en ttr\\'OlJdig u: reinigen; de: ludu\'c:nltlatie (en
iDdira:l de vochlighrid) kan gerq:eld worëen en de: koo ien lijn ~I -

""'.

~ijk

heb ik wel ,,""11 bedenkingen bij hout ollllht we onze ukk en
JCWOOfIIij lt bccl \locluig moelen houden . bout kan dan g.un vervoerren.
soms gun sdIimmc:len. Besparen op maleriaal is daarom niet aan Ie
IiiJm . een s oede bdwJdcling (verO is zeke r ook gee n luxe.
kOoi bcItu! uit een houten bodem- en een lopsp.aanplaal {meI
~~'~bcdcb voo r de md le rei nigingl. 4 opswndc: hoekba lkjc:s en
:;
~. TWid {doelt. pul en een plast iek lug lpulydhy lIIea lOC de voc.bligbcid te COllIrolcren. De bui lmsle luB
r.:;;:;~"';;;
il~
n~jten
worden.
is de: \lodlIigbcidsJZrJ er lidlt moec zijn . l~ ook aJs YCrwafworden aan de bovenplw of un een
dë iäXènlC' steunen.

vaasc:zec

""
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een pur lIIdelen, plui Lrna gmukkeliJk .
Verde r rood je een eerder dikke: pUM nr:mro ~ gul die Ie ycd
buigen en niet goed meer Iluilen All je g1zt fd:!ruIU neem dM bever
6 mmohd: is leiligtr dm 4 mm doortbl bel nulkkr gemU1dl.J1 bfcdl .
All je het bout ... erft wo rdl hd Wel' llmu.l....chJ..cr om Ie mtP,etI. Je kooi
ziel: er beter uil en zal lnmder ukl gun roeen of 1IdIm.nekn Oot' d.
voo r je IJle( houwen SIJ.". I,uer kan je aluJd even Wal bljIdnIdcrc:D Best
is een paar degel ij ke: grondlagen IC geven. gevolgd door een pur lap
witte glansverf. Je kan de "ooi ut!a'lU1.iIgcim doch hellJd er prol_ilO"der uil al, je schroe ven en w;hrocflklKllJei gebru ike llc:l: op dil deu
verzonken worden anders gUl lid .upclm moeiliJk' Oe UIIZIjden QII
de ~l;alm kunnm mooier gemaûl door er kJcdstripI tep:D Ie
bevesngen mei hel UrlJklJu r (0:1It nwr:nul is \'ertriJst-- UI delJmalC
oJoe..he'l-ldf wen). De ziJ Urim bouan U" 1euid-doct. dal eca...,
"tun l eeft voor de khmrTlC'nde wUldcleDk tallm. LictIl ~
rrwe ri.ul m.ukl dJI de: I..kkm beter gezien kunnm lIWOrda:L Oau tIIoaf
gewoonlijk na een paar jaar gut renen neem je bal: JClS 1Idcn:
goed zoooer patroon is heel goed. goedkoop en bet roe ltiec Dit
kan \liUtgelijmd or geniet woreen op bet {moe.
In theo rie kan dk forrna1l kooi gemub wonIal. oei:Ieiiiiàaidi
gelden voer de lneC$Ie kleiDe en medium ~
&ëii
dubbele brc:cdte mc:t 1 gWpanden en een ClCIIiiiIC
Otw: grote lUken hebben wet IroICft'
moc:ten dan in alle richliJlacn verpoot: lIWOrda:L

cel bijzagenl. gebnnk hervo or kleine nagellJe5.

I SIISJ'IUl 300 • 600 l ti mm
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Md wal t.1I1d~huu rpaJ' i r:r worden de ziJkanlen en de hoeken van bel
glas glaügewrt'H:n.
6. ll oodl het glas up zijn pluts co eerarcteer of het pul . Tenzij Je een
mcesler~h rij nwe r ker Iltnl. u i hel nodig lijn om hel bdeJ wal te
vervormen om het vlal.: tegen het glas Ie laren passen.
7. Om het glas bevenaan legen Ie houden wordt een IWkjc hou!: o f
plntick aan de lopplUl vU lgc:sdlrodd ; gebruik makend VUlenköe
rondcll en wordt de K h me r vUlgart op de d ibc VUl bel ,la. Mei
de ..l illeril18etje$ kan de JuiMe spanning gerq:dd worden. 8c:Il iI oot
5.

IC1111:1 en plastiek om de l ijb nletl Ie bedekken.
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een ringgetje on Ie brengen lus.sen de kop van de lCbroct ar bcl
slu ilhlo kJc.
Verf bij indien nooJ ig.
Breng het dodJgaB op de njUnlm en adKeraan vast lDd
nietjes .
Brens de plnlK:k vellen aan, de hocvcdbcid bqJub. de
bn vcons geregeld wordm door mei duiJmpijten _
of
fo lie 'int 11: mUm.
li et is een goed idee om een kooi na bel vaYCtI of b tw ti lij
mÎmlem 1 week Ie Iztcn rusten vooraIccr ze IC
~IiJke p.uen kunnm onunappaL

u nuln van Papua New Guinea. Larere vomlen op New Ircland. de
Sotomons eilanden , New Caledonia en de Sorrell eitanden bewijzen hd
grOle verspreidingsgebied van dt'n: 5OOn .
Meestal wordt bij phasmiden aan een slVlke, tabchli[te gesu ne ged.1o;hl,
maar Euf)'((JlIlha catcanu o geeft aan iW de vormenrijkdom binnen de

Eurycantna calcanua (I'SG 23)
en Hu ry'cantha species (I'SG 4-1)
overeenkom..t en en versc hillen
leht en fOl:o ' l ; Johan

V~

Gorkom.

soorten groot is. li et imekl d in verhouding breed en heeft een plompe
vorm . Hetlkhaam beeft rordom stekels, terwij l de polen bl:lC1 zijn mC1
schespe ucorren. De ongewone vorm geeft , mededoor de loOfllbt're kleur ,
een bizar d fecl ,
Het vJOUIIl, jt' is donke rbru in en het OWlPCtJt' i.5 rneaUl run Oe

Waamnnini:r'fI hij dor l"IlMe i:rondllik. EUf]eQlIl/uJ rolNJroJa
Rij de olllk rb m ilie Eury<onthJfJIJ, (BoooUVJ1, 18J 5) zien we het geslacht
Euryrum/uJ met de $OOn Euryapl1/uJ ro/NJrata (1...uca5 , 1872) , PSG 2J .
Eurmvuha OJlroratll werd voor het ttnt Ijteklll'eekt in Engeland door de
v~ van AIIJn Ibnmn in 1918 bij de plu IS Kimbe op het eiland New

lengtematen (kop + lichaam) zij n r0rtt'ievelijk als volgt HOIJ"'l,ie
12· IJ cm; mannetje 10-1 1 mi , li et gC""'icht van het vol"'-auen HOU.l.te
is 20 g (zie fOlo).
In de Il.iIUUr Khuilen zij overdag geummliJk in bolle NJrro:n of tUS\m
Ik spleten van het wortelstelsel. Als het donkt' r is ,e-rwen li J hun
5dtui lplulS en weken in de bomen uilde om@:C"'ing Oejuis!e voabdbb-deren. In N~' Ireland werden zij ltcconcenlreerd ~ op de
kokosf'.llrnr:n en in NC"'" Bruain op CrotOQ rCoJia t'IUPI \W'lf'fl:ll'lU1l vv
p ierunlj .
Es.f)'mmha oücanua li n Eurora lbc: Gi3nt spiny slick insect . die Dom-

schrc:cke of de nune grondu.k genoemd) IIl 0M "cel Ijtek.ttkt. Oe
k\l,eek levert geen prol>lmle1l op , milS aan een unuI vee......'Uflkn I\-ordl

1
1

volJ.un:
I . De Ic:mpttlIluur kan gemidde ld ~4 graden lij n. mei een al\oc:hfl! niet
I:.Iger dan lOl: 18 graden,
~ , Oe relatieve luchlvodllighcid lflOCI ongeveer 70S l\c:d~
J, Er moet een gdegenheid zij n om zich o,..enbg scfllllite houden
4 . Er tnllC1 een sch.ullJe water lterlaatsl werden. d»r zij gl'Ull drinken.
5 , Er lflOCI een vccbuge bodc:m1;ug zijn ~an ongeveer 4 cm opdat de

eiere-n met uudrogen
1Ie1 voedsel is braam of frmJhoos. maar oot wordt ~l<""eD c:it'.
klllTlOp , meidoorn en rradnronlia·soonen , Oot lrId andere groe~hi_
de gC""'a.uen bn rnr:n proeve-n doen. b.v mei COfOIWmIq--·.';;~ó',~
vibumum (Vibumum rlry1rJ~'IfJU1lJ ,
Oe 1000ale jevereduur van de zwarte grondtak is oacevu:r 18
Van het \;arveslao.! ium lOl volwauendom duun
6

rotereooe 12 maanden legt het vroe..... lje zo' n 400 eieren" Hel percentage
van ,Je eieren dJ.t uitkomt is gemiddeld 15'l.. De eieren orden niel
regelmalig gelegd, IIU<Ir na een legp.;luu van soms enige eken kan
vervolgens in een dag een grooc aantal eieren .....orden afgezet.
Naar onutaool gheden komen de larven na "" tOl: 6 maanden uil. In hel
begm kunnen zij, mei bel oog op de vlX:hligheilhgrud beter in een kleine
opk.....eekh.1k ....orden gehoodc:n

I~ bfUilk' Il:rondl al... f.u"ClJnth/J Iptdtl II'SG 4-&1
&.rynllllhIJ Jp. .....ordl evenals &.ryrotllhIJ roJcar4l /J in Europa. veel
gd ..... eel.l. In ' errorgmg ""IJkt zij niel af van PSG 23, ma.ar mogelijk is

hel gedrag iels agressiever. OprIX'r kelijk is hel verschil m vOClhel keute
van allerlei planten worden de bladeren als voeth e! geprobeerd Ze
knagen zelfs aan papier en karton.
Van Eu')'ronthIJ lp, zijn historisch gezien helaas.... emig 1!~t"Vms bekeld
Een handelaar in I ndOf1e' i~ stuurde de soort (of de eierenj raar de f inN
Baaer in Engeland (I9!12?). De ju isae \lindplaalS is niC'! bekend. ma.ar
mogelijk een van de ~I olu be eil.anden of We.\! Nieu..... -Gumea lIr ian
Ja)'al.
De '·erhandelde phasmiden .... erden foulief onder de na.un EII.')'CtUUha
barrida [lenTlponeerd. De sleutel tOl determmaue van de Ell.ry (Wl'
IhlHoo nen (van Brunner} lU I zien dal Eury'(Mtha J,.,n'n een I'IOF
onbekende soon is . De geprepareerde eumplaren van &.ryronJha
horrkia tuil de proviecle M.adlng op Papw. New Guilleill zijn veel gTOlel".
101 maximaal ISO mmote...... ijl EUry-allllha Jp. len hoog~e loW ITVII meet
liet: ' rnchil t tr...Wfl f.u,,(lUfl1ul (tU(tuTJI/J tPSG 23) m ~
tPSG 4-& )
I . De e\emp laren kunnen zkh OIlI....-ikkelen 101 de \"(lIgende gemiddelde

I~dn

lengte:
E. roJrorcutl man. 110 mm
E. l/'f'rin man: 120 mm

E. ( aJrorCUtl

HOU""-

130 mm

E. J/'f'ritJ ,·rou....·· 140 mmo

2. De 'IIekels en doorm a.an de IChlerpocen ziJD in UJUI, p!uu m vorm
niel gelijk tlie fig. I en 11 1,

"""""Jt'
,rott,.... bIJ PSG 2J.

u 0. fI/dII.,'JIIOOf _ f. ..-.clllllha JI'«IIS
0.'11. J-f al Jt~rl op abIG :JIII by PSG ...

....... .....-e- WIJ 1 at •

bel Ul'U1 Meldt ( De rll 111

.,J
rz:
liI!'I

Mf i 2J Itnfl _

"'J

al

':>

l":0IlIll!'- '" ....-

Bij een ~ill«rdc I'oc'KhnJ\LnlbhJl"m cr lll'll UI \C'1'K kkmo nrJ<:hll !en Ie rijn. tnUf l1O\t'mI.uOOt• • erlucht lllI:l hljtlUlllk )<:het l.nl. llC'Cft
bDprllJ k een JUl!.! tttl.J
bd hc'rl cnnrn un,Je JUI'IC' ~'n

M 0ftIkr:J](k dnt

Ilr rifl'tn ..n F.arrtlllllM (aJtlUUla m "~ryCfIIdM sp«itJ
De eeren van ~ "lO"((\ liJn lut vorm en olfnxufllCll bcIreft

bttttlfJc ~ Id: alk C'KmillJfI C"om ,rooc. m.ur.Je lenBtC' II muimaal8
mm en de brrl:lJle ol nvn
De NlimUnI nn het el van rl.lrtCrtNM OJlrorallJ 11 gcmarment en. f'M
b~ JPt'OIS l\ dil In mln.kre malt het I C"o'&l
He'! '~Ium' 11 b'J C'1lJC' u n fl4'l'OUllM calroratQ rond. F"~~~ -~'
en In hcI: nuddrn hdJln \ an l leut BIJ &rvnlnlhIJ sp'!!!'ii
JufC1llql'm C'lul \ In k.leur
Oe "mlCrorll olf' J'l h l' 11 ron.bdlU[l: en mnJlehg bij EMQnJlliha lcII
IC", 1,1 éeze b iJ rMtWWl/ M Jf'«1 t'J

I U \m1ruJ (vaMl Je t..,.. kllJ'k1

en VII

mindc1' g ,

De ' m lC ruJ' II,u ·kl l'" 11 l:>iJ E"rvronrha e1ilt'ÓIUIII du
hahlcmaan... onnl g. terwql <Iele h.j Eu~

..

(0,111 '

O verl even door bedotten en vermommen
doo r : Joha n van Gorkom.

li d leven van een wandelende uk i, vo l reoce's. dur h IJ "ooruIurmd
belaagd wonJt door prooi wekende vijanden . De drmg om Ie overleven
gaf de eigensdu.ppen die een even"'iclu vollJlden IUuen de unvJller en
de verdediger . Oe pmlJlon . lA»ls zoogdieren. vOlteIs en repeiden . lTIIaI"
oo k sr iTllK'n en roe finsekten lA»ls b Ijvoorbeeld mieren t1I bidspnnklwlm.
zijn de voer raa rnee vijanden . Hoewel ook de rwuuo-olken meruge
",andc:lende IJk in Je kookpot laten glijden of gedroogd ili leUcnul
de mullijd lol zxh nemen,
Tijdms hd rr~ van evclune, waarin vuUtie. \electie. ~ en
mulllic: een rol speelden, ofllwlkkd de de wandelm;ie uk C'Cft \'ednjdig
\'erdaiigingu)'s1ecm . lIierb ij ondersdJeiden ritb",,=
de pzWC'vc
en de acItC'\'e verdedig ing .

mIeS

1>..- act inr H'nk'tiiRinll
SmEngrval houdl het in: ,ystetl'll:n om na de contreemie met de vijand
te onlsnaproen. Wordt de: wmdd ende lak door cm belager gestoo rd dan
u.l de vluchl of de \'erdediging het altenwief zijn . Onde de vlucht wcrdr
veNun
1\ li et omlreU.m un de \lo,umcming door zich snel Uil de VOC1m Ie
maken Een Khu ll pl ;ul~ woen hierna v;u k gezochl aan de onderzijde van een blad .
B. BIJ unrakmg lich lalm vallen en beweg ingloot blij ven liggen. Deze
'schi jndood ' un geruime lijd duren en hangl mak af of de: ~o ring
plull n OOI bIJ tli ghchl of liJdens de nadll elijke uren ,
C li et \loqJ:\ hcgen , \lo'ur alleen e"emplu en met goed olll\lo' ikl d de
\'Itugds lOC In ~uat DJn. M~I ihJ en zij al fladJerend enkele
meters \erder weer neer, mur _
worden zij doo r de \lo'inoJ
rreegevoerd en \'erdwiJnm Uil bet riem .
li et \-rnkdlgm houdl in: handelingen om de \'ijmd af Ie Khrikken.
Dlvenc: mrthodcn ZIJn'
A Het urellen van voorpoten of het naar vorm buigen van het
acJ:Il:erllJf waardoor de afmetingen en vorm venOOeren. Dil ' imponeerscdfIJ ' mull de vipnd onzeke r ,
De lCbkrpoten bannm met scllerpe doorns en ~ekels zijn uiigerust .
zij bij bet d ichtklappen een gedudll I"apen vormen.
wonIcn f1iuend uIIgeuI en weer opgevouII.-en helgr:en
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JdtIcurde JUdimenlajre vleugeb om
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lid produceren VUl geluid doo r de: vleuge l5 5nel heen en .....eer Ie
Khu l~'en lid trillen VUl de ~'IC1Igel5 . al5mClJe hC1 hierdoor OnlSWlC
mKndc geluld miucn hun uil,",erking nid op de gcscllrokken

peedaror
De JnDIehJlbcokn om zidl Ie verdedigen zijn nid voor alle p!w.mXkn
SChJk SorRmge soorten hil1flC11 zdl rwI,,'eliJu verwe ren, rerw ijl
~ . mC1 meer 5)Ucmcn ungerusr , teere Umcn ma\.en .
OoI> UI de h:efg~lcdcn zijn de omumdighr:dcn nid gelijk , Hd
uraJ ycn.::hillmdc plUllizocken en de bol:-o'eelhcid hiervan ~ VUl gebied
IoC IcblCd mdeo . Eduer no:rgms ui de \1Jan<J. dre op zoek i5 rw.r
pruol . olllbrd:.en
GdJceI weerloos 15 ook de ..... mdclendc ullegen hC1 ~iIWnc . Diverse
500ncn ~ 1l"lre vliegen en wespen van klein fOllTWll. berevens
yc:ndul lendc wortren. zoeken de wandelende lU. Uil om hun eie ren in Ie
Oo k km hC1 voedsel doo r I'o ladzieLlen zIJn aanges loLen.

ccrucuz.c gevelg en kan I'IcN\cn

•.l!:~@O[ ",,
~ Phumatodca

beeft in de afweer vete facene n o m..'ikkcld.
It en.hcC grolc aantal eieren dal gel egd wordt , bC'lekcm nog niet
omcll~cn hC1 stadium yan de volwassenheid zullen bereiken.
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Concludcrcntl , d it boek maakt je door zijn verzorgde: uivoc:ring bbij het
doo rbladeren direkt enth ous iast voor hc1 houden van alle rlei SOOrten
insekten en aanverwanten. Je w It er genoeg info rmatie in vinden om de:
mente soorten met rede lijk succes te Ir.: u nnc:n houden.
je echter
",I« hlS" ge\lltercsseerd In " ·andelendc: takken en bl~ , dan begilll de:
priJ' een "' oordJe mee te ' r rclm endurom za lfen veel uk kenl iefhc:bben
hc:t hoek denk Ik dan toch mur laten liggen .

uen

De 15de ontmoeungsdag mor pha...midenllefhebbers
De: hIJee:nkOft\\l wonn gehoudc:n in Aruwerpen or uitnodiging van Kim
D'H ulster. Ue locatie is verznrgd deer Peter de BJt i ~ 1.
De dalWD: mooag 23 ap ril 1995 .
Or plaats: Cerarum voor naluurbc:schcrm ing en educatie, Ornmc:pndstrul 26, ~IS AIlI"-C"rpcn. Dil IS de ' IrUl achter de Zoo van
Anlwerpc:n l,·anaf het Centraal 5wion geZIen'
~"''''~'''odd: Er i~ een rwking in de: P1oc:g'lraal ( ric: dc:u.ilbar1l
de volgende bladzijde.
~~rdc:

beecekers: vooratgaand aan de ontmoc:t:ingw..g

om 11 UUJ cetl dLlivoordacht getiteld ' Zijn er rc:miniuc:n in de
Deze'

JUl over bizarre Klucle tenen in de dierc:nwerdd
bCbbc:n -.: lunchtijd met een prulje (bakrr uw zonnige
IIW

~je ..brood

Ie verg den) .
-programma , dal geheel gewe id is aan de

, na .noop, ~ cmc:r leiding
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