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In l Q94 he ht>c:n ""ij op een beun voor lid C'CnI twee c"o;c:mp~ UIlS "
escha fl . De ",erkO\'C'r kon ons er nieU e ver \ertelkn. dus wij lijn op Ik
gol begon nen. De dieren waren bij unschaf 1'10 • 2 UIl ~ ITIQI' Ik
ene groeide snell« als de Jlnckrc.
Oe ba k werd elke da S r...ccmaal besproeid. Alles sing goed; cm ....w
vervellin gen verfiepen goed lot in een ...-crl.c:nd (...e "'-al'Cl ...~ dvs er
"'Jl5 niet ge-sproc:K!) ttn uemplll&l' nic'l goed \Cl'\e\1k en na een par
dag en u iteindel ijk de strijd opgaf. We hielden dus oog één cunt~
e ver, die ...e md nUl' rorg omringden.
IId"' as i nt us~ l-Omn. Je ...eet Il>el. die: heel ...-ume mamdjali
bleef Jlllcs l!oed gun. In 5CpIember. oot in een 'lIoCCkcftd . . _
" .rm. \Cl'\elde lid bl:td. Ik t "'&$ wundtijnlijk zijn 1amIC
maar hij k....m et niet goed door . 1k1 was zo'n \-erfroatf'niüd
we hem d irekt de \·riesdood hc:bbm~_
Uil hc:t bo\'CIl5Ia.ando: rou je: kunnen condutlam diII
beiJIngrijk is. liet ging befde keren mis op dIIpa~ er
..e-d . Of"&$ dalloc\ar.

tcmperliluur'S\(' rsch il1 In de bal was hel me rdag 2S· C. 's nachts in de
klUllcr IS · C. 111 de halw;l\ hel .... dislOo .ar iets \\anner maar omdat ik
gttn and ere red en ka n vinden vo or J e J' lohdin~c slcrfle sled .. ik hel hx:h
op dillaTlJ'C'rahl urn erschrl
Uilerurd vond ,k hd heel jamm er . dllt dil hel einde " as ven onze \lar1cultuur. Niettemin lijk il. ha l~ik end uit naaf een volgen de kans. Wk
die niet \10 in!.

. r-ugt.

r:!

spinnen voor mij intefC' S'lllnle dieren, die levert. als alles goed gaal, wal
langer.
De ind i ~he tak (('(,m uI /u, ,",,'ro-,w) die heb ik alt ijd al wel gehad. Maar
de behoef te bestond toch ook om andere soorten te proberen. zo heb ik
IItUmpltryx (/i l <lftll<J lIijna twee generat ies ~ehad. helaas vkkn de
vrouwtjes tijdens hun lullle vervelling op de grond en bleven lD vast
zitten u n hun (1I11k vel. Dil zijn ook werkelijk prxhtige dieral en ik
hoop dat ik hier nog eens u n kan komen .
Op een gegeven moment k....am ik .ia Duitsland een..tru ~
:"'
~!!~!!!"
w.ndelende bladeren kon k~ . Ik bnl begonnen met:P"''''~~
,..m Gf')'. ik kreeg " jon ge dieren. nog n~ ~dd ~ __ iJ
Een jong na uil ha ei j, IWTIdijk , ·uurrood. Ik z:eae # ia cm

pl~tK:

'A. it~;'~=~i~·il·~·i~

waler.lld
ging ciop
grn braam.
lijk heelDe
\'oohpocdig.
aquarium
bnam zedebet bleken IWCC
twee wO\I"'tjn Ie lij n. Een "fQUY>tjc
gelig i.p.v . ~ De
"re llen lange ,'OC'bJ'l'ietC1l al laDgc vleugels. ik beiP.~
50rn ( Laalilc .en-clling ) waren. De ~ _ _ ia
veo-C'lIi ng. Mur dat ist ik toen qllicl. ik itidIl
sen watm. Een vol ~ 1oTOUWIje. wist
Iit&.

dek.ku gels. l" bcgn:cpdus ntct wMrDm eeD
TOC1l ben ik aan het Cl(~
""""=
Uiteraard nog,een ~n .. dus dIdII
hogel" moest (KOftin&Ü.~~
lUur lekker hoos i$) . Uier kwaal
lOIL,

dus allemul dood.

Deze lijn ou k rood , maar rtteer zwartrood vergel ek en mei Moel/lu/II,.,. Of
hd nu lIDn het unla l in de t>.al tornt, we el il oiet m aar hel lOoD S l omm er
en kw cl. v ee! van hen suervcn al voo rda t r e groen werden . ,\ ndell: ha
mlr.e1e verv etliegen Er is er helaas Ilicl een ech t volwassen geworden.
Dil ....a lI hel em de van 1{'I:,mtr"m .

De eitjCl van hiaculutu ,., ~ lOlamell na zo'n 4 m aanden uit. I], daehl ll jonv.n de 12 eilJeI. U,l ~ inJ.t. oo~ Tt'delij~, een is in hel rode ~L1d i um
gcsnaI"dd een ande re in de eerste vervellin g. Ik mcnge I C'S ded en hc1

ge.

goed . Op een geg even m(\fTInll ~ 0Il i~ zien "'al mannetjes en \'rou.u jn
. De manndjC'S kregen w atlangere voelsprèeten ' crjl.e lc~cn met de
.stompjes ' ·.n de H OU"'tJC'S , Toch moel Itcl mOllel ij ~ zijn om in het
fièc plIchl Ic bepalen, hoc: hn i ~ .nden twee m'"ndje en twee
ijh van cic: Dcuser krijgm. Toen heb i~ de 'IUu"' 1jC'S "'.rmer gezet
mannttjo ~oc:kt. MUl' de m."ndJC'S ginjl.cn dood o p een na. Tom
~~:-, ~ op een hoscn: ternperatuue . liet mannetje "",am in lijn
:sUd1Um. cic: "l'OUl'1jcs nog niet , Nli "c~cn kwam het grootste
tic':"oot in het Iwste stadium en had ik cindel ijk de zo begeerde
~ ~ kwamm Cf eiemt. dele lijn uitgek omen. mUI" loch ook
~i!:!:i!!~~ iac:hien lod! _
de vochtigheid? Voor mijn gevoel heb
bdzelrlWOpsctweelt als cic: eeese keer. maar deze keer veel uitv al,
slap n - hel groen . (" illl s1 ) MlI&l" lOCh ooit .. 'CU
!i!!lIÎ!''''''!'' ' AIIcen krftl ik bet nu niet \'oor elbat om
ijk .met de mannetjC'S volwassen te krijgen. De
~_ durnn is nicl5 uitgekomen.

ei k, De manneljn waren ver voor de vliklinlie .1 velwassen de vrotnVl,in
nog lang n iel. Toe n we in 1994 met vaklinlie gingcn had ik llO[I dr ie:
. 'rotI"'1j es over, waOr\lan er twee er nid « hl fris uiUlgcn, wal kreukelig
en 1 0 , Na de va lr. a nl ie de die re n weer op gehaa ld bij hun vlltarttic:-'res fJ
hlecl er een o.'CI', di t wa~ een ptlIChlig groot dier. Due heeft UI'n ao
e ilje s gelegd. f .r lijn Cl' llO[I nid veel uil. maar er is er Ien>ijl ik di1 schrijf
wee r een bij~ekOltlcn . De: res ull.tcn lol nu toe volgcn in cic: tabel.
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door : l llgrid Lorrllin

IIcl l l..eken Uil ".nddclllk bladeren is. meer nog dan het k...eken van
.... ndelende lall en, een ware uildag ing. Ik t is we ggele gd voo r de echte
hefbebber, dIe: bereid is vee l tij d en undacht U il zijn l ...eek te bntcdcn.
1Ie1 pr obl eem bij hel l ...cLc:n \1111 phylliums, eens de: e itjes uitkomen. is
niel rui en de vced mg, dan wel het ereeren van de precieze omsran,
dighcdm die: noodlaLeliJl l iJn opd..t een generatie lol vol...n st-nheid
kunnm komen .
Een goed uilganppun l is een voorstelling IC malen van de: natuurlijle
~ensomu.lI(hgheden n.n
ndelende bladeren. Ik meeste soortrn
loeien l~h thuis in ren rc:gc:n uudklimaal; lK1 l.limu l dal ho:cnl in de
kruinen \ an de vegetane a ldaar . De 1..on K hi;ol fel. hd is cr heel lichl en
.arm Door de lerdamping \110 het .'«hl dal lKh tussen de oodcnte
p....lengmei bevindt is het Cl' beveedjen vochtig, niet l.ldsnal (",anI
regendruppels verdampen H'ij.. el onm Kldd lij l). lid is .. el &allhoodend
" €X:h1ig. Daar de inM:klm zich in de l.ru inm bevinden hebben zij 00}.
ÇOOliau vene lucht. .. ani de .. ind l~ nij O' eT het bl.adenW. bewegen.
10 deze brocietiJC', reh·eTlichle en ' ·eTl uchle atmosfeer veelee pn)lIiums
~~;~:: is dus ' ·an he:! groobIe belull.l 0ITl ëeee le'msomstandigJIPOIClijk na te bootsen in hun lerrarium. Hel hol "-aar 7S
!DJli__ nymrm d~ ik ooit gehad heb ..o l.. nsaJ en oud
IJ nie!: melcm cm pronlsluk dil je in je woonlr.alner kan
__
voldoet kennelijk wel aan . llc Ph,.flilllOf-Ci§.aJ.
liliiliï ,.indI u cm lekening van he:! hok dal ik ge-

tigbeid wordt voldoeude in sland gebouden dUOf 2 rl')'l1le sproe,bf:un en
pe r dag . De hoogte va n hel hol bed raagt 6 S cm . Voor oW Cel"\le 5Wf1ll l il
4S cm. ruim vo ldoende .
Als opmerkillg in de kantlijn is hel .. e llich l inll:l'C"loanl Ie "e1en dal ik dil
hok rnom ellied ge hru ik urn ""'~rol'f<'ry;J; (groene bL.dlak ) In op Ie
k..eken , lol nu lOC met succes.
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I-: n keil' Phy lli um·"'l'l en s" 1111 rd i ~h cd en
door: Ingfld Lcrrain
Wil je I'hyfliulfI t"'JCul<lrulfI I....eken diln is hel t>eLmgrijl. te ...eten ebi een
\ e~ ell in gen minder nodig hee û om
\ oh..assm te ...orden da n een \rou...ije, èn dat hel mannetje bovendjen
sJechls 14 dagen leefi 110:1 is dus nood /"I.eh;I. voor de geslachteliJI.e
\oortpbnling om de manne1iJI.e nymfen 10 t!'Ug mogelij l. te lilten
groca. Dil I.an door hen in een "par1 ~ te letten . en de tempentuur in
hup bok op 21 -C. Ie houden in plaats \ an <'I' de gehru,I.dij l.e ~SC. Op
d;c manJa lullen de mannclp en de \ rou"'1Je1 ongeveer te[telijl.C11ijd
~lwuscn zijn .

PIn'ffillJtl b",.:ulu/ulfI-tn.Innelj1: ' ...ee

spoele n. He t is namel ijk 10 dal I Î<:h ('P d ie bludJe1 Uel ne citMScn
kunnen bev inden . die zjc h voeden met hel pWllcnMp. All del e mln "'"
eule c ieaden in hel ho" un je ph) lIiuml gcnken kunnen .l'J n ch aan de
"'Indelendc blado:rcn hechlCfl cn li<:h vocdo:n md bun hchaam" ochl.lkt
de-nruce jeve g~olg laal IK h raden ._. 1-C'Cf rorp uld lg spoe len dol&, 'ItXM"
je je ph)'lIiums \oedl, P,.... lisch getiC1l. UIl je d, l doen door het t.d te
IIICfl \'ollopen en je \'oedsc lplanlCll crin onder IC doInpelen Yo« een
UUr1jc. De citJoden \CTdnn"'cn daIl. hoc "'lein n ook l iJ". en komen
bo\cndriju-n. DunuI is he1 \'oedw l \e. lIg \ 001" consumphe
I~hai,jlll

Je hn rustig \cnch illmdc r h,. II/_ tIOCIf1en bij clu.r houden. mMl' r-s
<'I' voor o\~'oll.ing, Pb) lIiums houden ..n vee l ruimte. ft! hel bok.
loa ll il. het bnchre\ft! heb in hel ar1,kel ~ Ph ~llllnns- is gndlill VOOf
mnimurn 2 vol ......\VIl ph)lIium s. d il om je een idee te ~ft! ,-.n de
ruimte die ph)'lIium s nodig hebbrn.
f. 1I80
All een vervelling dreigl mis re gaan. mig je ...-.l Wût'f sproe_ Oftt,.
voo rkomen dal het die r in lij n oude huid vastgcrukl Bd
om vooraf voor voldeende vochlighdd IC wrgcn .

...,1 Je er «- n vuot ~f1J llen , Hen jij blij omdat je d ie ene n)'mf d ie je ooit
kree g o"k "' erleliJ~ \ o l"'uw:n hebc ,ien "'orden? Ge lijk heb je . Ong_
e-t....'lfeld heb je er boveoolen \«J van geleerd.
Vergee-t nld. WIInde tetWc: bl....eren Of*"'eken doe je \'00I"lI1 met \«1
lie fde. de l ",..lile lt .....n de \enorglng die j ij I,(ccll. i5 zovee l belangrjj ~et
dan do: " "' anIlte lt &In n) mfen "' a.u m« je \an !tIn gaat. Y« I SUCCC"i.

Behui/.in~

mor Phyllium

eers te ml~k elij~ kleven in de druppeltjes (falaa i) en ten t... eede kunnen
niet legen dj~kt co ntact met water . De l ooi moel o p een goed \erl ieh ·
Ie plallis ~aan . Eventjes Ion (ee n uUr1Je of zo ) kan geen kwaad omdat de
hak nrlm.:ht is en om dat de wandelende blaadj es zjch dan verstoppen
achter hun "'0eT. Slei de hal (J(lk in een goed \'erluchle ruimte . nid in een
tmp i~h kw«klamenje.
Ik volg de del e rud nau"'geTel op en dil ;5 hel multaat: de eerste ~
nimljC'5 h it-Id ik TOII I1 hij hel hnchTttf en vervelden allemaa l al één keer
Om de proef op de ...-n te ma km. hield ik \'ijf nimljn apart op de klassie ke manier. Drie dunan 1tierien m kele dagm later. twee hdI ik.FRd
door Te h ij de andn-e in het 1igarmdoosje te steken , Daarna zijn cr .......
drie uitgekomen. DeTe laatste vijf jongen ,ijn nog niel veneld; maK
woeëen wel jUOtI\. "' al een goed teken is!
Ie

Enkele vormen van bode mbede kki n2
door : Wim Poh lO

Vele oeesvaren taU.enllOo elen weten niel goal 10011 n hel beste geh ruil en op de bodem 'In de 1.00i . U""rom geef il h ier "'011 uilleg over en lde
mogelij ke substraten ;

Gewou cekoelilie potaarde o f lurf

.0 I

hJkl ttn baot goed sulKuut Ie lijn omdal hel er naluurlij1.u illÎe! . li et
e gerIlOk ook ers pru..hKh omdalhel een tel on \ och tighe id io de 1.00 i
OIlderboud1 1..o1an", het oid Ie nal .. unli. gul hd 0Îe! ~all. c1 ij1.
.-:;h munc lm De eieren doc in de l oo i gekgd werden, ...ordm lutomalisch
JetkUbcad op deze \'ochllgc Iug a.mk of turf Voor.1I ~ oor t 'lI1"J'<'lDflltu,
"'"rroptc?7: en anckrT soort en d ie huo e ieren boml is d il wbslra.at erg
Inc:hikl ( Iel Cf "'cl op dal de: lu g hien OOl dik genoeg is ). w enneer de

jmfen uilkomen. hcbbc:n I-C onmiddellijk voedset.
'i!cl i.- cc::hlcr nicl goed dc laag Ie laten u Ildrog en. Han vorm t die een
~ die- moe ilijk "'CCT voc hlig te maken is. en on tstu l er IM.'n kloof
'éI~ ~ en de wlIIDdcn van de koo i Kleiroc nimfen d ie in d ie Uoof
k _ cr Slaven . Daarenboven drogen do: eieml dën ook

fijnere l eef gebnii l t. gul de: gNroo:lgde: aarde: er lelf Illd meer door ten
ander nadee l is dil due bodem droos is en moeili jl H.,:hug gmual.l UIl
....o rden. llu rom is lid noodz.al.e lij1. R:gelnWig (ec... al om de maand) de:
eieren uil Ie le~ en, zon id drogen n Ie ~"I uil.
(l'I'ill und
Dil kan IM.'n bete re bodembede kking lij n omda t je er ee n fijnere LCC:f voer
kan gebruik en. lI el is nier 10 ~Iofferilli ls guedde Illr<le en mull je kooi
niet 1 0 vuil. lid is beter dil la nd oo l droog Ie gehru ilen omdal uit....espsel en op voc hlig ,,,od onm idde llijl ~ h i m me len . I>aardoor';s het c;d;. hin
noodn1.elij1. d 1.e maand de eieren uit Ie zeven om Ie voon.omm ~ n
Ie vee! uildrogen. land i~ misschim nid m naluur llJk. maar Iw:c klaan je
l ooi .. el op. \'ooral ".InOftT hd goed l'Iit en ~cn i~. ûnd is edda pen
goed su~U'U1 VOOI $OOl1en d ie hun eieren horen . omdaI de ~1'OUVt1jcs
moeilijk hu n legboor in del e harde laag krijgen .

bd.ngrijhle reden. \oori.(IfIlt dat de eiam un hd bodemOJlpC'n-lal
bl'J"'en l k \ m Als dal gebeurt, bescbedig je' 7e dil"' ijl s door u: C'I' e rte
halm. 001< tIC' U1t"'C'I'Jl1oC'lm Mij\m door hel sproe im van de l ooi ean de
bodem kleven en ma ken de kooi snd erll: vui l.
En loch kan het niet gebruiken \'110 een substrnnt een mooie o plou inll:
lijn _Denk maar « ns un R'IC/llul en C1tm0I'.Ii.l. wandelend e lelken die
niet gesproeid tnoeren wordm w enneeej e de l oo i met sproei!, blij\'m de
eteren en uTl...-erpselen niet aan de bodem l k\m. De ejeren \'I n delr
hebben niet veel \OChlighdd nodig. du, "' iIMOlTl din nog CC'Il
Jdwuiken? lid is lI:eml kkdij lC'l' om de l ooi schoon Ie maken
Uil te .loden II>.nnC'C'f C'I' geen bodemllC'dl'kking is Voor fWmu lfU is
wcl iets endC'~: die kleven l elf hun e ieren aan de wenden ven
kocJll"Orwtl probeer je IC er ef te weken met een vochti g verfborstel~e 0 wcl sebnJik je een dtooi! suhstraal om tenminste geen verfborst eltje
Ie moetm gclJruiken "'001 de eieren die op en in het suMtrn' l gd .leefd

"'.z.i,ro

.......

~ blad kranknpapicr gdoru iken en hel veewen vo lgms hd

lak van de kooi , Dele bodembedekking houdt

C'C'I1 beefje
I IC vcel vochl sch immel "'CfOOl7aakiJ en lul je toe
Sehoon Ic makm . Dil moet echter rege lmat ig gebeuren
cn)jZOdaI de kooi hYSienisch blij ft. Wanneer de
lu mnell een aantal eieren wel aan het

ru d ik hd af ku uit Ic probcrm roa ll kie/ell o f l k ine lIeenl,n. die zIJn
meer g~hi k l ...oor ~Ullia

Ve n'e lli n~sp rohJe me n

hij TraC'hJ'lh orax tnlIcullicol/iJ

door: Wim Poevin

Teen ik mijn jon gen \-an den !IOOr1 grootbncht. dedeft

ZKh gcm
ze het
laatste nimfcnstedium bereikl hadden. dan h4ddm IJ: .lkm..1 opeen$
problemen met do:' laal11e vervelling! Ze begonnen C'I'TIlCC en hal~
vielen ze simpelweg neer. Resultaat: 1.<; bleven .1Iemeal in hun ~enlellinll
stelen en hedden lrnll1me polen en vleull-ds nadat ik u C'I' uil pipa!
had. I.oo.l IC enkele d.a!!-erJ laler lI ien m NOl::hthms sproeide Î1'1ze dkc
I\'ood , Zelfs "' annccr illl; tellens apan sul in C"m ruime kooi
niet gCSlOord konden ....-orden). gebeurde ~ecd:s hctl:dfck dra'iIii!
wege viden u op de grond . Dan hoorde ik \-aI) Frai\k-,.
droog gehouden moeten "'orden_en leneinde: rad deed
C'I'

problemen \001". Ze verve lden allemaal heel goed, lol .... _

U(~;.i~~~ii

observeerde
t e elke avond
ende
opgro
eenndkeer
w.s om Ie vervellen
pil! op
lia
mCl
esperd . Ik draa ide het deksel om en legde:
lOdal ze lich liggend aan hel guJ ...~ic:Id.
ICfUg om en deed hel weer op de 1UiOi. Zi
ven-ellingsproca1urc. Ik sproeide iSC

zou

Sr:millclijk
\'crvc.~I""
~.~"'
~;j~~
dekse l hangen. mooi "'~~
dagm lacer hic:lp.~opn ·
zo'a
koo i niel. Do volSCiidci
Clic
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Mijn ervartngen mei I"SG S4. Oreopboetes peruono

Cu l i rll r n i ~c h c

urn em a's

dOOf ; Ante n .... 11 W~rk nm
dnnr: Jo h. n 1'.7eman
Een hde lijd lerull krnoll il eens eie ren ven de \ DrenIDl.. l], tewaarde 7.0:
0fI vochtige turfm olm . maar er kwamen cr sl« hh enl.de u il. Bo\ endien
lukle hc:1 me met de jOlllten OfIle k"eken lul volwa vse n deren.
Ik k" am teen bij veel verschillenée mensen en iedereen bewaarde de eieren weer op een andere manier: de een hic:ld 7e op eeue groed , de ander
op droge grond. de derde: gewoon in een ba kje en de \'icrde op de bodem grond \'an het in'lekl.Drium . Velen h~den problemen. Ik 7a g « hl dro ge
bak ke n Ic:No iJI de d ierro \'OChlig. gehootkn moeten "orden. 7..clf kreeg ik
echter 001,; geen k\lom un de gf"OOd en ik g.fhet dus op ,

Rec ent elijk k" . m ik in hel bet 'l ....n «ti paar rololopoc:tn over het
Amer ikul1 'lor ge, llI(; hl T",...·"''' IId"~ Hij l orte stuljn. mar door 1.0:

Ie com bineren krij ltje loch een u rdi ge indrul \an delC apatie d.erm

De C. hfu m iSl:he I,mem.

(l ï lftt' '''U ( .MljfJf'lIK:llm

Scuddcrl. n. C'eft Uil de:
b: \endu l_ .-

inl ero:"'.I1 I ~l e in'lorklen .... n de: Amerilaan'le \loes:llu~.
de . ndere ".ntklende IJlllen doonbIl.o: lklllt:f en

\m ~ LIJ"

Vol gen, Caude ll \urmel1 de d'er1jc!; een overpnp"'onn IUIaCII óo: oor " urmen en de: ".ooelenck lakken. Md de: eeese hebben re naaxl,jl
gemeen dal de: kooe p,,":n UIl de: buiklijdc: \a5Uinen. dal. de lan;I u. drie:
'lorgmenlen bntun• ..al ze een korte bn:de kop hebber! en dal. de _
Ijn klKhli~ cerc i hebben .
De kleur nrittT1 \Dn lichl bladgroen lot een ullgelproL.ca roze.
manneljn ti jn die groen zijn
met rou polen . De Iengle
\anttT1 \an 14 mm bij de
mannelp lot 22 mm bij de:
\f'OU"ljn. De mannC'lJC'S
lijn bou:ndien s lanl " en
hc:bben naar bmnen geboscn
cerci .
r" is . llijd vee! gegist en
gnpa;ukcrd c...cr het gedrag ... an den: insd.1en en er
lijn meerdere ...enlagcn At
u zich lDUdm ...oeden met
eonifc:mr. Alle !IOOfteft ziJCI
boom be'Aollm d eo

AtlJ:acdurcncle*

.......

in mei en j UlII

'va iIe)' OIk' e n 'Oregon OIk') en ' manun ila' gegeten werd en. Een
andere on de rzee ket vond ICop de 'Iilk t.asscl bush', GU"}'u elliptica . Hel
"' .. op.alln'\d dal de voomamdijl groene eumplarc:n op groene bladeren ....eukn ge vonden, re.....ijl de roze exemplaren ge.... conlij k op de roodlKhlitte groeipunte n .... erden geveoden van de bevengenoemde voedsetplantcn ,
(jedurrod<: de maanden mei cn juni ....-c«kn de mannetjes en vrou llltjes
ge.... oonliJ l parcnd aangetroffen. Oe: soon komt voor in de Sie rra Nevada
Moun la ins en lid Cmtala·ttcbied in cen lrul en noord CalifomÎf tol in
Il umholdt Count) . Op IOI1l migc p!&aa rt! l ijn IC ZC'CI algemeen. lOlIIls b.v.
op \ lou nt I>I..blo , l)oor .'cn.amel..." ....~n zc meestal over het hoo fd
gCllcn omdal mrt! delr in"Cllrn lid best . cru me l! door legen stru iken
cn LI l len te sI... n
h liJn nog \'Jf ..ndere soorten 'Timcma ~hrc:\'C'fl, dic
best e Ie
ondcncheidcn lij n ok_ de veem van de cercr aan het lKhlcrl tJf van de
m..mlC'lJn Hm n'\d 1C'll is er in IQ7B nog cm pan hrnogC'fldi§Che wort
he...:hrc\ cn Uil hct gehied tuseen Alameda Cou nt) en Slilnislilus Cou nl)'
In C..llf"fTllè

hct..

\

------Boharti

Californlcum

KnuUi

PodW'a

Churnasb

den o p de eik (>Uf'n:u-f dum nsa ,
TimtmQ p"du'lI Stro hec ker koen voo r in luid CaJifom it en .... 0 ...11
gevonden op Ctu1IoIhul en CtTT:OCurPUf.
TimtmQ ritemis Il eba.ru komt voor in Ariwna.hoog op de bergen Mou nl
Wrightson en Moonl Lemmcn.
TimtmQ A"ulIi Strchecker koml voor in Monlercy Co unl)' in Ca lifom it
liet is de groo tste Timtm(J: de man ....o rul 20 mm en bet HOU....tje 27 mmo
Tinwmll tw" Qni Tinl ham l omt voor op gras in de Borrego I~ in
Ca liforn ië. 1Ie1 lijn grij ..gesuecPlc d ieren. b: versroppen zjch IOITlS
ondcr rotsen.

Een prettig gesprek o\'(' r takken '!

{kin hel houd en en \..... eken van ....endelende ,a Hen \'ah veel te l eggen .
u komt het vcoe da t doe: · \.rnl\el'· iets \Cf1eh ('1\ ('1" hct ' mC'Sl>lhotu' of hct
'abdbmen' lid .... Ofdl een l'tIbegriJ pe liJl..e COfl\o:n<IlK- \00f doe: 'lee l.. ' lIs
j.i bbon pralen ov er doe: · Iame ll.tire uitgroeiing gerK-n in ee n 131erl ll"
1'r..::';"'I'Ie Als de beginner ol' tie min o f meer gevorde rde meI Illu.ier l Ij n
beclefenl, .... il tlil nt'll niel l ell$en da l hij o f lij hel rad de, ....eten heeft bewandeld Da' een .... antk lo:rwk lal.. «ti in'loe l..l is md 6 polen
ist hij. mau dal dil ' h ilaleraa l sym metrisc he' tlitr \ 01100 l ille n met
~dt" namen WilS een niel prettige ontde kkin g . Had h ij in alle unacltuld rijn OOt!- I. 'en \llIen op een wetenschappelijk ~I ud ie...bject .....?
een mere dag mntle il.. dall"Cn .... andc:lrnde lil\. 1..nc:1 [lt"zelen had en
DIl dat een dccl ...an haat voerpoee onlhn\..
- E~n kijkt n - ze i ik tegen mijn toev e thge he/oc\.er.-lIr' .'Ult "I" r. l iJn
lfoG'~~'~.~~1tU1l Ullat·1. lij) "Ii.lf ,,11"1'11 Zijll 'teln i en libia ', 7ÁJm/r r ",r",,,I;;
aro/i_ ' kan hij brlrr :i/" 11""1111" ' uf I1t>lr.. bij hel ·COlUot/UI'.

nin? !C:'len goed genjpt. dac ht ik, mur mijn toesc hou wer zweeg .
me niet. Het gul dus e igen lijk over de oriëntatie-termen .
ziJ!! Cl' en ige een voudige woorden die duide lijk wo:erge\en wal
Hiä: was mijn bc:zockn het mee eens en ik ook. ...-anl als
tiiii Ook mau bepcrtl laten we het proberen .

vat! doe:
wan delen de lal.. kan Je on mid dellijk dri e grole de len unde uo;he-iden Ik
Aop (capui). hel W Jllfld (Ihuru) en het uchu d 'lf (.bdom en) De kop
heefl behalve een ~r Inl t"n~ en ogt"fl een aantal monddelen In " oI gorde : de onderlip (tahium ) mei
ge lede h~en . Dan een pa.o"d..
(mu illae ) met elk een l..aal..lIsler. Ven-olgCftS CC1I pMl"
ste vige
d m ( mand ibu lae) eo lol 5101 een kkine bo..-mhp,
lIel bont,'u k bntM' uil drie rl1lll"" focgmm lm ) die ieder CC1I pa.looppoten dn gen . Een Iooppool hcefi de:
"olgende delen: de /w"p (<:o u l. de dlj ,i0l<: (ImeanleT), de dij f femu r). de Jd.....11
(lihia) en de: .~t ttarw.). l:le WIS!e beSIU I uil " ij f leden m ei aan hel ulleindc:
haa kjes waartu ..e n een \r:ttli kking . I~
e...n .ulJ..",j r (a",lium).
lid achlerlij f brnaal uil tien oegmmlm
mei I J~ la.lIste I... ee lobbr.. ( opo:tr:ula ) en
aan iedere kanl een klei n ,,'tJlu b ri tee-

De wandelende lal.. en lij n uil...enthge butl ... Aln het lK:haam

,Ad.""
""'"f'"••

'"t"e

CUI) .

De uil...endige ges lachllOJ"ganen l ijn rijdelings ..." de echtste achlerlijfsring sehec bt en bestaan uil \. I"u len. Deze lvulen Vbniiiii
spuIen ee n gooe ..... aarl .ngs doe: e~
bûitai i!
nut Neder landse lCfnten is hierbij "'UIge
nut het ... erlossmde bockwcrtr. o f de
CC1I udkornSi.

Aanvulling P.S,f ;,-lijsl na nr. 16U
161. Plrt"tJrtplr nrul JtpU"Atrnil
P-(, -S
U.Ro.P)'

Lonchodinae

Sabah

162. P1rrlfactp" Oru' tJurirula/ul

Le nchodin ae

Brune i

N«n'KC iinae

Au slra lii!

Se-(, -S

vermeld.

Il,Ro.l') .E

163 SwhJUhtJ Jp.

Se·C·s-w

n .Ro,p) ',E

1~"'lftOrplrtJ Ifil:ra tUrunn ,) Pach)morphi nae Vii!lnam

p.c.?
U.Ro.f')'
~~~Ûf a/wrcTf" ,.6ir l

Se-C.?

?
Sa rawlik
Fuch5il. \Olilg, hml. (I .) simachia )
PhaSfllatirnu:
Fij i eiland

SH:·1
B
161. U.klndlkd l P.
~.,

Ikteronemi inae ?

B,P)

..

?

Iieleropltf) ginae Sara "'lIk

?

UIK'".'atRedlenb.)

lJbtDpIta_
P-C-?
Henr.-" a sp.

Lonthodinae

B,Ra

mannetjes l.ij n l !eiller en slan ker r net een gucJ llieg~ermogcn Pbil
Uragg Icrl.l1rnel Je 2 vro uwtjes Cl! } rnarmelJcs in Je buun un
Ca im 'l, lle lel.len in l)ueen \larl<ll>e u nllst esin o ktober 19'14 li d
bIed. dat Je l e SOIIf1 even malld ijk is te l eken 11'1 PSG 4
164 . Een import UIt Vittnam door een handelaar UIl de TsjechlKhc
republiek. Ue ku ltuur i'l penbeoogeneti sch, mur probleemloos naar

Filirrijnm

165. P e hcrlornst I'an de-/-c '100ft i'l hCl Ni.JJ NlIliona.al Pan. In Sarlloloak
Tijde n, een l ocllochl in ol tohcr 1994 Ie-rzamdden Pt,,1 8fIog m
111'1 Ahe rçrornb ie de heide sexen. lan deelde een UIttil nimfm uil
lijden, de zomer ·meeting in Leeden .
\ 66. Deze JOOrt is in het rdfde gebied g.cvOllden als 16S, lijdms bctlverblijf in o l lohcr 1994. Beide 'Ie.\e-rl ...-erdm I'aumeld. IUM' de
k...cek is pa.n hcOOl.lcnc1iKh .
167. (Îe\ ondcn door Ton )' Jamcs op Fij i. De: '100ft bekend onda- di::_
Utr........h m..n,.u is ..utSdaijn lijk PSG SJ {nÎct _
.... k
lIel Hou 1je is hriljant groen. het m&rlI)ttje IM:Ili:lnia m e i "
~tekclKhtige lhoca l<.
\ 68 l>c '100ft lijklor PSG 148. Af.. iJkcnd ishct~ Q111i:c
Ook is mannc1je slanker en i5 cr een kleiD ~d ~ .
eieTm.

169. Dil is een t>pischc LottchoJ.-s-soon. 1Iel: ~. .<;;~ij
lIel mannetje is duidelijk ~ en ook de eiaaI zi
WundiipdiJk isdeDe soort lu:za ..ekldoof

De ,i lua tie in Nederlan d en Uc:l gîl wordt weergegeven door het versla
van de in.-:eo;luurde Mll,lrlenlij\ len in I'hu ma 19. De verspreiding van d:
hier gc:l..weekte worlen ~Ieunt op de ruhr iek ' Vraag &. aanbod ' ,

Vrll1l2 & Aa n bod
P..,,"'. ".." ..... ,..~

~ t ../I "I'.-t

_ ......,.M

lIa ani~lIa

KrtlyiKrayi verstuift ook !

f.mll'

ar or

Oplos1ing rebus Phasma ' I :
PSG I ', Ar:ontho:ryla ÜW-lfliJ

"" .....ud . w.." ....~ '1 ,.....:
m...Joo. --* Iwf "'t
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Eenkr al had ik " ....genoenen dat 1I.Ju" ;r lla .kh.J,mi en _~ ,...t'Jnn a lp"rTi.
""" een ldoen \ Ioeistof H'f"'ui \en van IIChtn hun Lop . On lanp mmle
ik een \ ohu'~ Hou "tje \an 1I<1<l1lldfo K"llIi 1!"llI'i op, dat helool
deed! Ik l.&g het weer enLd met een lamp op de ecbtergroed. Ik vraag me
elke SOOl'1 n n de 5ub familie IIderor"n~! g inae dil 1.00 kunnc:n. li d
zou me alkszin1 nid men ~na I

IS .~IIICN

.....1 Iw. " " _ _Ir It'... ,.-u..I~t •••-

.

doof: Wim Potvin

"" 'I«Nnoik J_~I

~Jt oM _ '~ llw"'.stu _ .. b....J.M of .. ,....s..M
'l"1J,..,.,.b.. J J""l't' 'M.stl. .... <UI« _ .., ....... p "
" Aallho>d '

.,

_

.......-/op _. ~I~""

do- ,. _.. ~
10(1 - - "" ""I:"" ..
4/<rI'tu.t .". do- , ' - - Un'IIoa' ofu l/

.-..t.w. h ..,...ofpJMJaoIjr '" _

Jo ~'7"'"

II.T

A_No _...

_

. . . . , , " _, ncIrlr,,_Iwf '''''''~

larormal lon ..a nlt'd on Canary b land phasmidl.
I hue- recemly ~ conteered by wmeone wbo d'
o f inSC'C11 (rom lhe- Canary Islands . Tbc-y Uveabou l .. hieh spec ies of phastnifb occur lheR and on
are (oond. , huc- been ulUlblc- 10 find U1Y inr."!iiYi!~
informaliOl\. or if lhe) Lno...- U1yonC' who ha Q;I
plc-a~ con laf;l me : Phil Btlgg. SI LonsflC'

[)f. 7 4DX. 1000giand
Aa~C1I:

PSG 4.

Gnraacd: PSG 9,11. lil.
M. VUIlijl. Marantilun )02. 10SI.NE

Aaqdlodn: PSG 21. )2;.,j~!!':ll\!!<11

ÇnTuId: PSG ]5, 7), ....
JObarl Ezeman. GmRium
325420 .

