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Soortbeschrijving: gedoomde lak
PSG No . 3 I : CREOXYLUS S PINOSUS
Door: Alan Gange.
Tekeningen: Frank Deschandol en Paul Jennings .
Vertaling : Anton van Woerkom .

Classificarie: Oors pro nkelijk beschre ven als Mantis spinosa Fabricius ,
1775. Een synoniem hiervan is Phasma comiceps Gray, 1835.

Verspreidingsg eb ledr In het Caraibisch gebied op Trinidad en op het
vaste land van Z uid-Amerika in Guyana en Colo mbia (Porto Cabe llo).
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Vertegenwoordiger "oor België:
Kim D'H ulster

De inhoud van de artikelen is voo r de verantwoo rding van de auteurs. De
artikelen zijn vrij voo r overname, mits de volledige bron wordt vermeld .
Tips voo r a ute urs: Wij verzoe ken u uw artikelen voo r Phasma zo mogelijk als tekstfil e op disken e of als afdruk op papier aan de redactie te
sturen. De documenten bij voo rkeur opmaken in w erdperfect of in
ASC II, op een MS-[)us disket te DD of 110.
Co py voo r hel volgend e nummer: inzenden vóór 15 augustus 1995.
Opmaak en realisat ie: Drukw erk Bemiddelings Bureau en Uitgeverij
ATALANT A. Atalan taberm 23, 3994 WB Houten, tel. 03 403-79758 .
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Kultuurgeschiedenis: De originele exemplaren werden gevangen in april
1980 op een verzamelreis naar Trinidad (waarschij nlijk van het Asa
Wright Nature Cenrre. 11 km noord elijk van Arima).

Volwasse n dieren: Bij deze soort zijn de mannetjes en vrouwtjes
verschillend: de mannetjes hebben namelijk vleugels en zijn kleiner dan
de vrouwtjes. De volwassen exemplaren van beide geslachten lijken qua
uiterlijk sterk op dode takjes. vandaar hun Engelse naam ' log insect" of
'Trinidad log insect ' .
Volwassen vrouwtjes worde n qua lichaamslengte ongeveer 70 mm lang,
terwijl hun antennes zo'n 30 mm lang zijn. Ze variëren in kleur van lichttot donkergroen en zelfs tot bruin . De kleur schijnt mede afhankelijk te
zijn van de condities waaronder ze gehouden worden. Het lichaam heeft
over het hele oppervlak een ruw uiterlijk en er staan twee grote bladachtige doorn') achter op de kop en twee rije n, elk bestaande uit vier stekels
op de thora x. Als de vro uwtjes legrijp zij n worden ze erg dik en het
abdomen kan een breedte van 10 mm bereiken.

legboor is nog niet bij andere soorten waargenomen . Het vrouwtj e heeft
ook rudimentaire vleugels die uit niet meer dan een rand in de huid
bestaan . De elytra lijken op kleine knoppen (ongeveer zoals bij Extatosoma tiaratum) en zijn ovaal: 2 nun lang en I nun breed. Ze bedekken
de rudimentaire vleugels niet. zoals bij andere soorten met dit type
rudimentaire vleugels wel gebruikelijk is (zie bijgaande tekeningen van

Paul Jennings).
Rugzijde thora x
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Elytron
Midd elste pool

Rudimentai re vleugel

Uiteinde achter lichaam
Zij kant

Onderz ijde
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Achlerzijd e

De vrouwtjes hebben een korte legboor die tot net voorbij het eind van
het achterlichaam steekt. Hierin kan men de eitjes zien zitten vlak voordat
ze gelegd worden. De hoek waaronder de legboor wordt gehouden geeft
een ongewoo n uiter lijk aan het achtere ind van het lichaam. Dit type
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De polen hebben kleine doo rns over hun hele lengte. Voor- en achterpoten meten ongeveer 30 mm en de middelste poten ongeveer 20 mmo In
1990 hadden de volwassen vrouwtjes van Paul Jennings lichaams- en
pootlengtes die 10 tot 20 % kleiner waren dan normaal. De mannetjes
hadden overigens de normale maat.
De volwassen mannetjes zijn veel slanker dan de vrouwtjes (maximaal
5 mm breed ), terwijl ze zo'n 50 mm lang worden . De antennes worden
circa 35 mm lang , wat dus iets langer is als bij de vrouwtjes . Mannetjes
hebben goed ontwikkelde vleugels. die grijs van kleur zijn met helderrode
vlekken aan de basis. Het lichaam heeft, net als bij de vrouwtjes, een ruw
oppervlak en heeft ook dezelfde kleuren . Ook de kop heeft de bij de
vrouwtjes besc hreven doorns , maar de thorax heeft slechts twee stekels,
in tegenstelli ng tot de vrouwtjes, die er acht hebben. De lengte van de
poten is gelijk aan de bij de vrouwtjes opgegeven maten.
Volwassen vrouwtjes zijn zeer inactief en zitten overdag vaak op de
bodem van de kooi tussen bladafval of papiersnippers . Over het algemeen
zijn de mannetjes eveneens inactief, maar deze kunnen onverwachts de
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vleugels uitslaan en gaan vliegen en bij hoge temperaturen zelfs langer in
de lucht blijven .
In Trinid ad zijn de dieren volwassen in mei en juni, terwijl ze in
gevangenschap 4-6 maanden of langer kunnen blijven leven, mits ze koel
gehouden worden. De mannetjes zijn het eerst geslachtsrijp en leven veel
korter dan de vrouwtjes.
De eieren: De eieren zijn klein en zien er uit als enigszins verwrongen
eieren van circa 2,5 mm lang, 2 mm breed en 1,5 mm dik . Ze zijn
lichtbruin van kleur en hebben een opperv lak dat vol zit met putjes. Het
operculum is een plat, rond, sepiakleurige deksel bovenop het ei. De
micropilar plaat is klein, ovaal en van een lichtere bruine kleur dan de
rest van het ei. Het ei is relatief gezien groot voor de maat van het insekt
en het gevolg daarvan is dat er maar weinig van gelegd worden (ongeveer
twee per nacht).
Als het ei gelegd wordt is het nat en kleverig, zodat het aan de voedselplant blijft plakken. Het droogt snel maar wordt weer kleverig als het
natgemaakt wordt. Ze kunnen een ei per ongeluk wel eens laten vallen,
maar het schij nt dat re er de voorkeur aan geven om het te leggen op een
zacht, onregelmatig oppervlak: turf is favoriet. Bert Charman merkte dat
een stuk tapijt een ideaal oppervlak heeft en beter is dan aarde of
zilverzand. De eieren worden allemaal met het operculum naar boven
gelegd met het onderste eenvierde gedeelte in het substraat.
Als de eieren tamelijk vochtig worden gehouden bij ongeveer 24 °C dan
komen re in 2 à 3 maanden uit. Deze tijd kan met maximaal een maand
verkort worden als re bij zo'n 29°C worden bewaard.

De nymfem De pas uitgekomen nymfen zijn licht grijsbruin van kleur
met op de poten gele en bruine banden. Men moel ze niet met teveel bij
elkaar houden. Ook te nat of te droog verdragen re niet goed. Als re
opgroeien vertonen ze hetzelfde kleurenscala als genoemd .. bij de
volwassen dieren. Ze kunnen binnen acht maanden volwassen njn.
Verdediging: Deze is zowel actief als passief. In alle stadia zijn de
nymfen buitengewoon inactief en houden zich dood als ze aangeraakt
worden. Ze verstoppen zich overdag en beginnen eerst 's nachts te
bewegen. Voor de volwassen vrouwtjes geldt het zelfde, vooral bij I ~g e
temperaturen van rond de lo-l5 °C , Bij hogere temperaturen gaan re tets
meer reageren .
Het volwassen mannetje houdt zich ook dood, maar hij probeert door het
laten zien van de rode vlekken aan de vleugelbasis een schrikeffect te
veroorzaken. Hij opent ook zijn vleugels, die hij als reilen uitzet, zoals
ook Ctenomorphodes briar eus dit doel, en blijft zo zitten of gaat lopen.
Dit zou een verdediging tegen vogels kunnen zij n. Michael Lazenby en
Frances HoJloway melden ook dat hel mannetje stekende bewegingen met
zijn staart maakt, wat een mogelijke verdediging is tegen kleinere
predatoren of parasieten.
Voedselplanten: Braam is de beste en meest betrouwbare voedselplant.
De insekten zullen ook klimop accepteren, maar dan (volgens Bert
Channan) alleen de hoge lansvormige bladeren om de bessen en niet de
vijflobbige soort. Ze eten ook eik, meidoorn . framboos, roos en skimmia.
Paul Broek schrij ft in PSG Newsletter 17 (pagina 4) dat ze in het wild
voorkomen op verschillende soorten planten, maar meestal op een
kruidachtige plant, die op een polygonum-soort lijkt en in de wegbermen
groeit in het noordelijk berggebied van Trinidad. Maar re zitten ook op
klimop en vuurdoorn .
Verzorging: Dit is een gemakkelijk te houden soort. Ze zijn zeer sterk
en zullen grote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid tolerere n.
Ik denk dat de meeste culturen in gevangenschap niet zo warm of vochtig
worden gehouden als in hun natuurlijke omgeving, maar een temperatuur
van 21-24 °C met een lichte dagelijk se nevel-besproeiing en een goede
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ventilati e lij ken optimale omstandigheden te geven.
Het is een interessante soo rt om te houden , ondanks zijn inactiviteit. die
geen groot insektarium verlangt om een cultuur in stand te kunnen
houden .

Gratis
door : Wim Potvin
Waars chijnlijk leest U, beste takkenliefhebber, dit artikel uit nieuwsgierigheid naar wat er mei deze titel bedoeld wordt, en of er iets mee Ie
verkrijgen valt. Ik heb de indruk dat dit ook zo gaat op de Phasmameet ings . Volgens de aanwezigheidslijsten zijn er verscheidene leden die
reeds meerdere samenkomsten hebben bijgewoond , en voora l het zo
begee rde agendapunt van ruilen en wegschenken van levend surplus .
Toe n ikzelf in 1991 mijn éé rste Phasma-meeting bijwoonde , kreeg ik
- als beginneling - ook surplus . liet volgende seizoen kon ik toen fier
zélf mijn surplus presenteren tot vreugde van nieuwe beginners .
Met mijn ervaring nû, weet ik dat op de meetings veelal soorten worden
uitgedeeld d ie goed kweken en waarva n men vlug een surplus heeft.
(Sommige lakken vermenigvuldigen zich buitengewoon snel, als men niet
aan geboo rtebeperking doet).
Tot mijn grot e verwo nde ring stel ik vast dat Ie veel (niet-beginnende)
leden met lege handen naar de samenkomsten komen . En daar heb ik
mij n bedenkingen bij ! Ik weet wel dat een kweek kan mislukken maar
meestal bekomt en kweekt men meerdere soorten.
Ze lfs met een gemakkelij ke soo rt (Ca rausius, Sipyloidea... ) maakt men
een beginner altijd blij .
Of laat men 's winters alles uitsterven, omwille van het voedselprob leem,
en herbegint men in de lente?
. .. . het is t6ch GRAT IS ????1l!l
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Verstuift A retaoll ook zuur?
doo r: Wim Potvin
Eerder had ik al een artikeltje geschreven over een merkwaa rdig voorval
bij een volwas sen vrouwtje van Haaniella dehaani . Ze verdedigde zich
namelijk door , net zoals Anisomorpha- en Pseudophasma -soorten. een
vloeistof van achter de kop Ie verstui ven . Bij hel vrouwtje van HaanielJa
dehaani was dit echter nier prikkelend in neus en ogen en had het niet
diezelfde melkw itte kleur als bij de echte zuurspuiters.
Nu heb ik een paar weken geleden net hetze lfde ontdekt bij Arelaon
asperrimus , Terwijl ik de kooi schoonmaak, moet ik uiteraard een aantal
dieren van de takken afnemen en elders neerzetten. Eerst merkte ik het
toevallig op bij een vrouwtje dal blijkbaar erg geïrriteerd was over haar
verplaatsing . Ze versruifde eveneens een waterachtig wolkje naar
achteren , ongeveer in een hoek van 30° mei de thorax (hel borst stuk ).
Het verraste me, en ik probeerde het nog eens te kunnen zien. En ja
hoor , toen ik er op lette. verstuifd e elk volwassen individu. dus ook
mannetjes , diezelfde "waterdamp" toen ze panisch reageerden op een
hevige verstoring .
Het was echter alleen goed zichtbaar met een lamp erachter (een beetje
zoals het rondzwevend stof in de lichtbundel van een diaprojector, dat zie
je ook alleen in de lichtstra len). Zonder een lamp op de achterg rond (die
in de kooi hangt om ze te verlichten) was het nauwe lijks zichtbaar , zelfs
wanneer je je er goed op concentreert. Het moet beslist hierdoor zijn dat
dit fenomeen niet eerder werd gemeld . Bij het vrouwtje van J/aaniella
dehaani zag ik.het ook enkel voor een lamp .
In een newsletter van "The Phasmid Study Gro up" (PSG), van maart
1995, schreef Me. Oliv er Zo mpro een artikeltje ove r een gelijkaardige
waarneming bij een nim f van Aretaoll asperrimus . Ook hij ondervo nd
geen irri tatie door de verstoven vloeistof, wat wel hel geval is bij de
echte zuurspui tende takkensoort en.
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Toc h weten we niet wat de eventue le gevolgen zouden zijn wanneer de
vloeistof van Are/aon asperrimusof Haanie/la dehaani in de oge n terecht
zou komen. Wanneer het totaal o nschade lij k is, is hel eigenlijk een
nutteloze verdediging. Hel ruikt niet, brandt niet op de huid (je voelt het
zelfs niet met je vinge r vlakbij) en eigenlijk is het nagenoeg onzichtbaar.
Met de gedachte dat niets in de natuu r zin loos is, vermoed ik dat het toch
iets moet uitha len als verdediging tegen een belager . Het goedje zal waarschijnlijk toch slecht smaken of prikkelen in de ogen . Heeft iemand daar
al iets van ondervonde n? Laat het ons dan zeker weten! Ook gelijkaardige
waarnemingen bij andere soorten zijn zeke r een artikeltje waard .

Oplossing rebus Phasma 17:
PSG 15 Ctenomorphodes briareus
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PSG No . 145: MENEXENUS LAETUS (W.F. Kirby, 1904)
Onderfamil ie: Lonchodinae .
Tekst en foto : Johan van Gorkom.
Ku ltuurgeschiedenis: Deze dieren komen voor in Viëtnam (Matton
gebe rgte"). Vanuit Viëtnam naar de Tsjechische republiek gebracht door
Oldrich Buzga {insektenhandelaar) en aangeboden op een Belgische beurs
in 1992.

Beschrijving imago' s:
Gemiddelde Lengte
Maximale breedte
Voorpoten
Middenpolen
Achterpoten
Antennes

70mm
6Omm
63mm
75 mm

/65mm
/65mm
/65mm
1 85 mm
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De kleur van het vrouwtje is heldergroen aan de bovenzijde en do nkergroe n aan de onde rkant. De achterlijfssegme nten hebben aan de bove nkant in het midden een zwarte punt. Aan de zijkanten van het bo rststuk
loopt een witte lijn. De poten (dij en scheen) zijn donkergroen . De voet
is wit.

.. b u s .. .. b u .. .. . bu s ..

Abdominale segmenten
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Vrouw I Man
100 nun I 87 rnm
10 mm 1 4 mm
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Soortbeschrijving: hriljante tak
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Aanvullende informatie bij de nummers 153 Urn 160
van de P.S.G. soortenlijst
door : Johan van Gorko m
PSG No. 153: Baculum sp.
Baculum sp. komt voor in het noorden van Thailand . De vindplaats is de
omgeving van Chaog Mai. Enige jaren geleden zijn door tussenkomst van
een handelaar exe mplaren en eieren geïmponeerd naar Europa . Hierdoo r
zij n details betreffende aantal, datum en namen waarschij nlij k niet
bekend . Ulri ch Ziegier uil Berlijn bezorgde in 1992 een aantal nimfen di e
pro bleemloos volwassen werden. Het volwassen vrouwtje heeft een lengte
van 12 cm (kop + lijf) . De totale lengte met gest rekte voorpoten is

19 cm.

Foto I: Volwassen pallrtje.

Het mannetje is wat kleur betreft niet anders dan het vrou wtje . Opvallend
zijn de 6 kleine zwarte doorns aan de bov enzij de van het borststuk . Een
w itte streep loopt langs de zij kanten van het borststuk en achte rlijf.
Eieren: De kleur is beige met een onregelmatig bruingespikkeld
opperv lak. De mat en zij n in mm .3,5 x3x2 mm o Het operculum is vlak en
het cap itulum bo lvormig. De micropilar-plaat is langwerpi g met de
micro-pijl onder aan de bas is . Zi e afbeelding.
Nimfen: In het begin lichtgroen. later grijsb rui n. De heldergroene kleur
komt meestal pas na de laatste vervelli ng te voorschijn.
Voer: Braam , roo s en klimop. Ook ande re planten zullen als voeds el
gesc hikt zij n.
Verdediging: Behalve de camouflage valt er geen andere vorm van
verdedigen waar te nemen .
Kweekt Hierbij hebben zich geen problemen voo rgedaa n.
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De vorm heeft veel weg van Baculum thaii, maar dan zonder hooms op
de kop . Het volwassen exemplaar is moo i van kleur . De bovenzij de is
lichtgroen terwijl de zijkanten en onde rzijde geelgroen zij n. Het slanke
mannetj e is lichtbruin, maar van de midd elste en acht erpoten is het eerste
deel (femur) donkergroen. De lengte van het vo lwasse n mannetje is
8 ,5 cm. Als de opva llend lange voo rpo ten ges trekt zijn is de lengte to taal
17 cm .

PSG nr. 154 Acrophylla titan (G.R. Gra y, 1835)
"Ihe Gr ear Brown Phasma' heeft een lengte van 22,5 cm. De kleur is
donkerbruin met grijs , de kop is rond en de antennes zij n ko rt . De
vleugels zijn gemarmerd purper-bruin en reik en tot de helft van het
achterlijf. liet mannetje is kleiner en slanker waa rdoor hij goed kan
vliegen. De exemplaren hebben in het algemeen veel weg van Acrophylla
wuelfingi . Acrophylla titan kom t voor in Noord Australië (Queensland )
en leeft op eucal yp tus .
Paul Broek bra cht de soort in cultuur. Een aanta l eieren die ik in
november 1993 ontvi ng kwame n in het najaa r 1994 en het voorj aar 1995
uit. De opgegeven voedselplant eucalypt us was in dit jaar getijd e niet te
koop . Het eerste aanta l nimfen werd het slachto ffer van een te lage
temperatuur en relatieve luchtv ocht igheid sgraad . als mede gebrek aan het
j uiste voe r.
11

Het tweede aantal eieren . uitgekomen in het prille voorjaar gaf geen
problemen. De temperatuur lag nu hoger (25-28 °C) met een afkoeling
's nachts van 7 °. Ook de relatieve luchtvochti gheid werd ve rhoogd . Het
bleek dat de eucalyp tus weer ver krijgbaar was en werd als voedselp lant
aangeschaft. De nimfen hadd en in korte tijd het niet al te grote struikje
kaalgev rete n, Intussen ontdekte ik dat oo k braam als voedsel werd
geaccepteerd . De eucalyptus staat nu in de tuin als aandenken .
Zie tekening el.

)
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PSG nr. 155 Ctenomorphodes lessuiata (Gray)
Van deze tak is mij niet veel bekend , Hij komt evenals Acrophylla titan
voo r in Noo rd Australië en voed t zich met de bladeren van de eucalyptus.
Z ie tekening ei + man netje .
PSG nr. 156 Bacillus atticus K. Brunner, 1882
De Bacillus-soorten bewonen veelal de geb ieden rond de Middelland se
Zee, De vindp laatsen van Bacillus atticus zijn volgens Paul Broek
Griekenland . Italië en (voo rmalig) Joegoslavië. Tot dusve re zijn alleen
vrouwelij ke exemplaren gevonden,

ei Cttnomorphodts ttssufaJa

PSG nr. 157 Bacutum sp. ?
Het thuisland is Viëtnam, ten zuiden van Hanoi in het Red River-gebied
van de provincie Ninh Binh .
Het vrou wtj e is groe n en 19 cm lang, het mannetj e is bruinachtig en meet
15 cm.

)

)

Ctt nomorphodes ttssulata, Ó
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ei Acrophyffa titan

PSG nr. 158 Baeuium sp.?
Het thuisland is Viëtnam. ten zuiden van Hanoi in het Red River-gebied
van de provincie Ninh Binh.
Het vrouwtje is grijs bru in en heeft twee horens op de kop, De lengte is
14 cm, De man heeft een bruinachtige kleur ,
PSG nr. 159 Baculum sp .?
Het thuisland is Viëtnam. ten zuiden van Hanoi in het Red River-gebied
van de provincie Ninh Binh .
Het vro uwe lij ke exemplaar is rood-bruin en 14 cm lang, Ook bij dit

13

vrouwtje is de kop uitgerust met twee ho rens . Het mannelijk exemplaar
is evenals de twee voo rgaande Viëtnam-soorten bruinachtig van kleur.
De drie soorten uit Viëtnam zijn in cultuur geb racht door Peter Heusi en
ze zijn volgens hem gemakkelij k te kweken .
PSG nr. 160 Trachythorax maculicotlis (J .O. westwood. 1859)
Volgens de spaa rzame gegevens komt de soo rt voo r in Thailand. Zowel
het mannetje als het vrouwtj e zij n gev leugeld. De lengte is 4,5 cm resp.
6,5 cm. De kleur is donkerbruin met een smalle o ranj e band achter de
kop. De antennes zij n lang in verh oud ing. Het vrouwtje legt de eieren
niet stuk voo r stuk maar in aantallen tesamen gekleefd . Waarschijnlijk is
deze aardige soort vanuit Du itsland versprei d en recent genoteerd als
aanvulling op de soo rtenlijst. De exemp laren hebben iets weg van PSG
nr . 143 daar zij eveneens een goed vliegvermogen hebbe n en ook de
lengte ove ree nkom t. Een ander voedsel als de vuu rdoo rn is nog niet
gevonden.

Soortbeschrijvingen in verschenen Phasma-jaargangen
PSG-nr.
104
10

115

lOS

"-,,.

103
9
4 ')
137
18
10
90
140
I

C-2)
WANDEL ENDE BLADER EN
In verband mei de steeds aanw ezige behoefte aan informatie over de
verzo rg ing en kweek van wandelende bladeren. terwijl slechts een enkeling succes vo l is in het houd en van deze insekten . wil de redactie proberen van het vo lgende nummer een themanummer te maken over di t onderwerp . W ij roepen du s alle leden op hun erva ringe n met wandelende
bladeren op pap ier te zetten (liefst op d iskette of getypt) .
Bovendien doen wij een op roep goede d ia's (of event ueel kleurenfoto's)
op te stu ren. die dan oo k in dat nummer kunnen worden afgedrukt. Ingezonden mat eriaal wordt uiteraard na gebruik gereto urnee rd .
De sluitingsdatum voo r het insturen van copy voo r het vo lgende nummer
is 15 augustus 199 5.

I
143
123
1
111

1
123
82
99
I

1

22
32

(,84)
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Phasma nr .: pag .
Rode microvleugel
Javaans wande lend blad
Zuideu ropese soo rten
Microvleugel
Doorntak
Vliegende thai
Flappentak
Rozevleugelt ak
Lombo kker
Groene bladtak
Javaans wandelend blad
Go rkoms tak
Geoorde tak
Indische tak . deel
Mosgroene tak
Ind ische tak. deel 2
Gevleugeld groentj e
Spaanse tak
Indische tak. deel 3
Lichte grondlak
Indische tak . dee l 4
Zuide uropese soorten
Spaanse tak
Groene glanstak
Kruidj e-roer-mij-niet
Indische tak , deel 5
Indische tak , deelS (slot)
Gehoornde lak
Libeth ra sp .• Ecuador
Dri ehoektak
Rode varent ak
- Haaniella 's

I : 6-7
2 : 2-7
2 : 12-13
2: 15-16
3: 12-13
- 4:4'-5 -

5: 9
5: 14-15

5: 20 =
6:
8:
8:
8:
9:

1-4
9-10
14-15
23
5-8 . 14-15
2; 21 -23
10: 2-6
10: 12-13
10: 14- 15
11: 1-5
11: 6-7
12: 1-4
12: 5-8
12: 9- 13
12: 12. 17
13: 6-10
13: 17- 19
14: 1-3
14: 16-18
15: 6-10
15 : 1-5
16 : 1-3
0)
16: 11-15
0)

15

82
23+44

Groene glanstak
Zwarte

+

bru ine grondlak

17: I-S
17: 12-17

*)
*)

Literatuur
door : Anton van Woerkom

*) = met kleurenfoto(' s) .

Jaargang I

Jaargang 2
Jaargang 3
Jaargang 4
Jaargang 5

nrs. i - 4
nrs. S- 8
nrs. 9-12
nes. 13- 16
ms. 17-20

*)
*)

Alle jaargangen zijn nog comp leet voo rradig op de radact ie bij Johan van
Gorkom ad . f 20 ,-- (inclusief verzendkosten).
Let op: van de jaargangen waarin kleurenfoto 's staan zijn maar een
bepe rkt aantal sets aanwezig .
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Wat de boer niet kent ...
door: Johan van Gorkom
Ban Namrok. je moet een beetje verdwalen om het te vinden. Zoa ls
iede re dag en overal in Thailand was het marktdag. Gehurkt achter twee
uit riet gevlochten schalen bood een koopman zijn waar aan. De niet ge-

heel reukloze inhoud van de ene schaal bevatte gedroogde, 10 cm grote
reu zenwaterschorpioenen (Belostomatidae) . De andere schaal was op het
eerste gezicht gev uld met bruine peultjes. Goed op lettend zag ik tot mij n
verbazi ng dat het gedroogde wandelende takken waren. Een niet alledaag se aanbieding , maar , dac ht ik, wat de boe r niet kent , eet hij niet.
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Keeping and breeding buiterflies and oth er exotica. door John L.S. Stone,
/992. ISBN 0-7/ 37-2293-2. Blandf ord, London, U.K. Pp. / -/92 + 16
pa gina 's kleurenfoto 's . Formaat 21, 5 x 14 cm .
Besteladres: Blondford. Vil/i ers House, 41147 Strand, Londe n. WC2N
SJ E, Engeland.
Omdat de interesse in het houden van insekten steeds toenee mt, versehij nen er ook steeds meer boeke n ove r di t onde rwerp . Vo rig jaar had ik
gel uk dat ik bij De Slegte tegen zo'n boek aanliep. Er stonden bij de
tweede hands boeken drie nieuwe exemplaren van d it fraai uitgevoerde
boe k.
De auteu r, John Stone, is gee n onbekende . Hij was begin zeventiger jaren
ee n van de initiatiefnemers van de eerste tentoo nstelling van vrij
vliegende vlin de rs ter wer eld . U zult begr ijpen dat het g roots te deel van
dit boek dan oo k aan vlinders gewe id is . Van maar liefst zo' n 80 soo rten
wo rdt informatie gegeven over de versp reidi ng , voedse lplanten , pa rthenogenese , voortplanting en ged rag . 24 Kleurenfoto 's completeren de eerste
twee hoofdstukk en , d ie geheel over vlinders gaa n.
In het derde hoofdstu k wo rdt zeer gedetaillee rd (30 pagina' s) ingegaan op
het verzorgen en kweken van vlinders in gevangenschap . Hoofdstuk 4
(45 pag ina's) brengt ons dan eindelijk de 'e ther exot ica'. Achtereenvolgens word en beh andel d:
bidsprinkha nen (5 pagi na 's);
schorp ioenen (4 pag ina 's);
wande lende takken (8 pagin a's : Exuuosoma tiaratum, A crophylla
wuelfingi, Heteropteryx di/atata);
wande lende bladeren (4 pagina's : Phyllium crucifolium, hoewel hier
waarschij nlijk Phyllium bio culatum bedoeld wo rdt);
bidsprinkha nen (3 pagi na's);
grote spi nnen (9 pag ina 's) ;
mieren (12 pag ina 's).
Bovend ien zijn er nog 11 kleurenfoto 's van deze d ieren te vinden in het
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midden van het boek.
Van de beschreven wandelende takken en wandelende bladeren wordt er
een beschrijving van hun uiterlijk en gedrag gegeven en toch wel erg
beperkte informatie over de kweek. Soms staan er zelfs heel storende
fouten in, zoals b.v . dat Eurycantha calcarata op dezelfde manier
gehouden wordt als Euatosoma tiaratum, zonder zelfs maar te noemen
dat volwassen Eurycantha een bakje vochtige turfmolm of zand nodig
hebben om hun eieren in te kunnen leggen.
Het is duidelij k dat de auteur zeer kundig is in het kweken van vlinders
en de mieren van de onderfamilie Myrmicinae. Dit zijn mieren die
bladeren stuk bijten en deze gebruiken om een schimmeltuintje aan te
leggen. Ze eten namelijk uitsluitend deze schimmel, die ook weer
uitsluitend voorkomt in de nesten van deze mieren. Het boek heeft voor
u dan ook de grootste waarde als u dezelfde interesses heeft als de auteur.

sommige insekten (PSG l l l , 23) komen moeilijk uit hun vervelling,
enkele blijven halfweg steken en sterven .
wat geef je jonge nimfen het best te eten?
verwijder je eieren of laat je ze het best liggen?
moeten eieren droog maar in een vochtige atmosfeer liggen of ...
moeten zij in een vochtige zand- ofturfbodem liggen om uitte komen?
hoe verwarm je een kweekbakje met eieren? (lampen bovenaan.
verwarming in de bodem, uitbroeden in een droog zandbed boven een
waterbad zoals soms beschreven staat voor reptieleneieren???).
Graag zouden wij gebruik maken van de rubriek Vraag & Aanbod in
Phasma: wij zijn verder op zoek naar eitjes of jonge dieren van PSG ms.
18, 19,82 ,101, 102, 105. 108, lil en 1I8. De gemaakte onkosten voor
het vervoer worden natuurlijk terugbetaald. Berichtjes worden met
enthousiasme begroet op volgend adres: Marc Gommé, J. v.d. Wouwerstraat 105, 2660 Hoboken. België, tel.l fax +32/3/830 .12.29 .

Problemen en vragen
Stedelijk Lyceum

door: Marc Gommé
Allereerst laat ik graag weten dat mijn eerste contact op 23 april met
ju llie groep Phasma-liefbebbers een boeiende ontdekking was. Het
verhaal dat ik daarna als leraar in de school vertelde werd enthousiast
ontvangen.
Als leraar wens ik een klein werkproject rond deze insekten op te richten.
Hierbij is het de bedoeling tegen maart 1996 verscheidene soorten in de
school te hebben waarbij dagelijkse verzorging, kweek en nazorg door
een groep leerlinge n wordt gecontroleerd. Daar de gratis cadeautjes van
23 april op de ontmcetlngsdag jo ngstleden alles in een versnelling
brachten, krijg ik nu van mijn 'we tenschappertjes in spe' zeer prangende
vragen.
De belangrijkste problemen en vragen waannee ze komen:
waar vind je interessante lectuur over kweek en nazorg? Het dient
nederlandstalige lectuur te zijn daar de leerlingen uit het werkgroepje
slechts een gemiddelde leeftijd hebben van 14 jaar.
18
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De 16de bijeenkomst van Phasmidenlielhebbers
Deze keer vindt de Meeting plaats op 3 september 1995 in het Milieu
Educa tief Centrum in Maarssenbroek . U bent van harte welkom vanaf
12 .30 uur tot circa 17.00 UUf . Met bijgaande plattegrond en routebeschrijving zult u het gebouwtje gemakkelijk kunnen vinden.
Degenen die eieren of takken meebrengen om Uil te delen of te ru ilen
worde n verzocht deze aan het begin van de Meeting af te geven I aan te
melden bij Kim, daar hij zorgt voor een goed verloop van de uitdeling .
Routebeschr ijving naar Milieu Educarief'Ce ntrum Wijkpark Reigerskamp
(naast kinde rboe rderij Otterspoor), Maarssenbroek.

Per auto via de A-27 (vanuit Hilversum):
Afslag Maarssen nemen , langs Tu incentrum Overvechr, steeds rechtdoor
via Zuilense ring ( = N-230). Neem de afslag Maarssenbroek/Vleuren. Bij
de Ie verkeerslichten rechtsaf, langs Shellstation steeds rechtdoor, langs
Presid ent hotel .
• ** Floraweg vervo lgen. gaat over in Vogelweg. Neem de afslag
Reigerskamp . Over de drempel rechtsaf. Hier staat oo k een bordj e Milieu
Ed . Centrum . Rondweg volgen (zie plattegrond). Parkeren in de buurt
van de 200 nummers . Van hieruit is het MEC lopend in een paar minuten
te bereiken.
Per auto via de A-2 (vanuit Amst erdam, Breda):
Afslag Maar ssenbroek nemen (= N-230) . Direkt de Ie afslag rechts
(Utrechtse slag) . Onderaan bij de verkeerslichten wederom rechtsaf langs
President hotel. Z ie verder boven vanaf *.*

G f. M Ef·; r';T E \"l.EUTF.:'Ii-
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Lopend van af station Maarss en (circa 20 minuten):
Langs politiebureau • bestuursschool - sporthal en recreatiebad de
stippelroute (zie kaart) volgen langs het water. Steeds rechtdoo r. aan het
einde rechts tot aan de Boni winkel. Hier de rondweg links volgen. Het
Wijkpark is hie r tussen de huizen door te bere iken.
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Phasma Meeting van 23 april 1995
door : Kim D'Hulster
De 15de Phasma Meeti ng op 23 april 1995 vond plaats op uitnod iging
van de Antwerpse Vereniging voo r Entomologie . We noteerden 4 1
bezoekers en de locat ie was dan oo k bomvol.
ll hOO : Voordracht doo r Peter de Batist : ' Zij n er feministen in de zaal? '
Een zeer verzo rgde en ged etaillee rde spreekbeurt, goed verlucht met
dia's , over hel feminisme in het algemeen en in het bijzonder doorgetro kken naa r het dierenrij k. Heel interessant en leerr ijk.
12hoo : praat -lunch
13hOO: vergad ering zelf, geopend en voo rgeze ten doo r J .v.G .
er gaat een aanwezigheidslijst rond. ook gasten worden vermeld
d ringende oproep voor kopij . een lezersblad kan maar bestaan als er
artikels zijn, graag ook bijdrage n door beginners ! Over hun problemen
en hoe ze deze opgelost hebbe n.
het thema vereniging wordt nog even opgerakeld, doch is in principe
verleden tij d in verband met gebrek aan bestuursleden en te grot e
onrust binnen de vereniging.

RONDVRAGEN:
... oproep voor WT naar aanleiding van een tentc ostelli ng Aqua-Fa unaFlo ra in Ge nk België. wegens de afstand zullen voornamelijk
Belgische leden hier materiaa l voo r leveren.
... Eurycantha's : noo it de E. ca/carara en de E. species bijeen zenen , er
ontstaan anders krui singen zoda t gevaar voo r verlies van raszu iverh eid
ontstaat! E. coriacea is een andere soo rt waar geen kruisingen mee
o ntstaan. Dit had moeten vermeld worden in het art ikel over Eurycantha 's in de laatste Phasma.
• Er wordt opgemerkt dat de determinatiesleutel voo r Eurycanrha in de
laatste Phasma steeds naar E. ca/ca rara leidt.
KERN Z IN: de wande lende takken steeds zo veel mogelijk APART
houden!
• Er wordt ook gevraagd oo k steeds de (literatuur-) bronnen waaru it
geput of waa rvan geleend wordt te vermelden.
• Waa rom valt een kweek ineens volledig tegen na bijvoorbeeld één of
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meerdere jaren uitstekend ge lopen te hebben? Volgende redenen
worden gesugge ree rd: verschillende microklimaten . seizoenwissefingen, het voe r is oo k anders (wild tegenover gekweekt, nat of droog
seizoen... ), temperaturen.
KERNZIN : risico's spreide n, we kunnen onze kweek veilig(er) stel len
door deze op te delen , een deel doo r te geven, kweekmateriaal (van
een zelfde soo rt) te ru ilen , een tweede kweek opzetten in iets andere
omstandigheden (andere kamer, temperatuur , voeding ... ).
... Vraag & Aanbod : er zou meer moeten van geb ruik gemaakt worden;
J .V.G . verwijst naar laatste Phasma. Er word t dri ngend gev raagd
hiervan gebrui k te maken .
... Bij Eurycanrha we rden in de faeces witte stipjes (bolletjes) gevonden,
de die ren hadden er weinig last mee , hetzelfde bij Extatosoma tiaratum
was echte r wel negatief. Er word t gedacht aan parasieten die via het
voeds el kunnen binnengebracht zijn . Eieren die apart gehouden
wo rden en niet in aanraking kome n met de (bes mette) faeces, zijn in
principe niet aangetast. AI deze fenomenen (die op ziektes, parasitisme
en dgl wijzen) kunnen naar Peter De Batist opgestuurd wo rden die
deze zaken bestudee rt .
... Onbespoten voe r: liefst diep in het bos gaan halen (randen van woud
zijn besmet doo r rondv liegend e pesticiden van de landbou w en ook
besmet doo r het ver keer ).
... Jonge braam is minder goed voo r onze phasmiden . probeer steeds
mengvoer te geven (oud en nieuw), harde bladeren zouden ook iets
beter zij n da n zachte. Er word t oo k gewaarschuwd voo r meeldauw
(witte schi mmel) op bladeren die we uit de bos sen halen. Waarschij nlijk wel niet giftig als dusdanig , doch de bladeren hebben hierdoor
minder voedi ngswaarde.
... Entomorama gaat dit j aar door op 16-17/09/95 in het Fort van
Merksem (d ichtbij Ant werpe n) .
... Anton van Woe rkom: boekje te koop met kruisreferenti es voo r de
soo rten voor Phasma. PSG Newsletter , GE P en enkele boekje s. Hij
werkt aan de index van de eerste 5 j aargangen van Phasma.
VO LGENDE M EETI NG : 3 september 1995 in Utrecht, Noteer alvast de
datum, gegevens volgen.
SLOT : ruil. Kim stelde voo r het PSG sys teem toe te passen waar
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eenieder zijn surp lus op een tafel zet dat dan door één persoon wordt
verdeeld. Het systeem verliep goed tot aan het 'op de tafel zetten' ... dan
was er terug de gezellige chaos. Jammer genoeg bleek weeral eens dal
bepaalde specimens, die met een doel (echte ruil of op vraag) meegebracht waren, heel snel in verkeerde richtingen verdwenen. En toch was
het leuk!

VOORSTEL:
materiaal dat op vraag wordt meegebracht wordt van een label
voorzien met vermelding VAN.... VOOR... en de naam en het aantal.
Deze ruil maakt geen onderdeel uit van de slotruil
surplus materiaal dat meegebracht wordt: er is een lijst met namen en
aantallen, vooraf af te geven (er kan eventueel iets gereserveerd
worden voor tentoonstellingen.. .. ), er kan eventueel ook een lijstje
gevraagd bijgevoegd worden. Alle 'containers' zijn voorzien van
naam van eigenaar en dier.
er zij n kweekgegevens beschikbaar voor wie een voor hem nieuwe
soort meeneemt
er wordt genoteerd wie wat krijgt (en van wie"). Graag commentaar
op de volgende meeting in Maarssenbroek.
Slotwoord van Johan van Gorkom:
Bij deze danken wij Peter de Batist voor zijn diapresentatie en vee rdracht. Ook woorden van dank aan Kim en Ronnie D'H ulster voor de
organisatie en het 'wakend oog' ter bevordering van een goed verloop.

Een vreemde ervaring met ,'SG nr. 144
door: Arie ten Wolde
Tijdens het verschonen van mijn insektarium zette ik de oude Baculum
even op een gemengd boeket dat op de tafel stond. Ik ging naar buiten
om voer uit de bak met braam te pakken en kwam na vijf minuten weer
terug. De tak had ongeveer een kwart van het blad van een chrysant
opgegeten!
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