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Vija nde n en u' rdrdigÎIle., hcdrrie.ine rn 1 1Jf'~.. m

Door l.ou"' n m l-Jan . 'ederlof

Hoe.... el Wlnddmde u H. na goed rc....dlcerd. ellI r...
o pvallen In de btgrOCtl"ll u hel: rlItt Ud~eso dal: .....
inKLim oprr,,:ü m

\ ï j lllld f'''
In «11 (ompi" h101oop ,.sJo vuk Tm ..cd dle'rell dM: <*iel~c
wiInIldl:flde Iu.lm orhet: mmJ~~ Omdal: de Mddtadt
tAH.cn aan het begm van een H~('thdlefC1 il.ün. M de pIanlea..
hebben re veel vqanden In ..IC' \OIm van Hl~dl rCf'tIrietl.InlfJbie&l
1'I1/011tt:d,nefl dlc alle lladsa \1U\ ....anddcnde uHm lurlDell~
()(>l., andere InKllef1, iNls ~U1J""~ 1r.~ wanddeack~
Uil" allen of pUa.'IlleffTl .-11 larve Ook m,tCII M ~
f'(l rC l rom~l. ru'lInt bloed Uil de po'lrn \'Sn meleu.

t\ndC'fC ~lasmC'ft . mAl, "'Olmen m ~;~"'~-~~""~~.;ihl:m.vn herm lunnrn &&nlltU-u ...uden door
O..'er nnlm lI'l "'~e takkm u_lied

" ,rdrtli,inc
Ioch ..tun ...andeknde Inkm 'o......

" 'Iaooc-n Op \cnchlllmde
rrudesden of H'fJI!.!Cfl



lut ZlCfI Voo,al vogels ret en hierdoor verward en vlieg en weg
Alles wat \fles smaakt of er dood ultriet wordt oo k alt ijd met rust
gel.tCfl Wandelende takl. en van de gesla ch ten Ell ryculllhu en
f:Xwtmnmu rnaken gebrui]; van een sterke geur, die aan verbrand
rubber doet denken Andere soorten gebnaken ee n zware asperge
Bc:uI of eentoffw 'laramd luchlje

~W' l'tnkdlgm~
aantal soorten gul actief een belager Ie lijf. hel spectaculaire

lJ wd de \'erdedlging van de bosnimf (Ud "'"IIp'ayr:
IJ ~orins van deze soort brengt het vrouwtje haar

en probeert debda.t;er Ie pakk en met de gedoomde
~~~il!I~ bct zelfde moment produceert u: een luid sissend
~ Hd ansdl biJl de belager met haar kracli lige

CCIIltinkende stof liet mannetje is wal milder en
met het venonen \ '&11 Djn fdl;ekleurde \'Ieugds

KlJeVe w:rdediging is de zuurspurter (A, lIlwmorpha
U.S.A alJ verstoring doet luj rijn naam eer Hl!

~!'!.'!'Jl zuur ever de VlJand De sappen voor
bij wt rijn voedsdpl&ntcn . die eveneens giftig

Maar of he. regenwoud oo k zonder wandelende takken kan. ....eet
nil'ITl.md Mi....schien spelen wanddende .akken maar een nutteloze rol.
maar men I.oU zich evengoed hel nu' van de ITK'ITS op deze wereld af
kunnen vragen
Wanneer de wandelende lakken. of een ander diersoort , verd....l )ncn

uit ht1 tropisch regenwoud kan men dal zren als een klem radenJe un
een horloge, 1.oodc:t dal land....'eItJe werkt heel het horloge met reeer
Niemand wC'C. hel precie s. wan t de natuu r van het trop isch regen
woud is zó Ingewikkeld
Onze berekeningen l eggen dal er over 1ICf1 jaar nog maar eemJC:nde
van het oorspronkelijke oppervlak aa n eerweed zal ZI)n.. Negcatig
procent ui dan zijn I;ekapl , , 'erbrand, lOl triplex \'CI\Oo~ m
landbou wgrond of oesnjn DJn veranderd Ons gecoei zegt onsü
dal niet kan, maar al sielt gevoel voor bij politiek en ecooonc
NOIJ nOl.lil is de wetenschap zoveel Ie weten gekomen O\IS Wk
creooonen planren en biotopen Alles is onlmmakdijkt mel
\'dbonder1 !'iemand ....eet de e.ucte gc'\uIgcn '"&11hd \ltldwoii!!!!!
al het regenwoud TOl die lijd ui het kappen en ...
schijnlijk gewoon door gaan Belangen ' "&11 de mens
Z"urde:r dan~c:n '"IJl hel dier of de ,. _""!
bo.



Correcties en aanvulllnaen hij tic I' .S.G. suortcnlijst

Door PhdBragg ml'.S r. , .......IA ,1.,,,.., ./ 7 " //I}I/IJI 1'J'/6.

PSG 2S. "hanUI/<I ''''''",I1I~.~ ....ordt / ·Ix.h<I<"/ll·U ~ sc rrunpes Gray
zieNewsldtn No je en Phasmid Studies , No 2 45)

I' ea 129. Dut 3 lAJlIc:/wJ.:.\ soorten zijn hetzelfde C1I
s çUlon genoemd 1Knby, 18%1

.s.nwak is alJaren niet meer io "w« 1. PSG 129
119 \Vi Wesa·San,wak PS(i 119 kan hctu brum

1~~~~~';'PSG 129 donkl:fbruin is
~ !J9 iJ niet IAJllCIxJcks umjormu en /AHlChrllkJ

is een junior synoniem van l onc hodes l'lltOrl
d Studies No 5' 1)

Hennemann, Ccme &: Hruckner , 1996
Aanlekqu oll "bu ma Oer l\ 'IUO nolTU~S J)J<' Art '" lkm hlJl/unJl'
.v:I.... ! 'ltavnl.I.." lud,'r' I/..mz nu,l/r""u.uok" Kt'W'IJmtt. Jrm dJ"
b ll,kduI/K ,k, Art:1I IwJ.JIIAI'/llJt

Dil i ~ nid geheel JUist . duf IiJdl:f'lS de ro s nut Tba!1and \"111 HnIU
van 11~'UI'dm en{hQt \'UlGorkom In 1988 de eerste nemplaren
door(kar~ DJn De h.eri. en \'Cf!lpl"eadJng ondc-r de~
v..n dl: I' S G ZIJn door hem \l:I"wrgd

I'SC; 125 rn 126. //1I.ulld l., /(P'l /i l en 1I<I<I"'.-Il.J~ ZJIn~
Redtenoacber en Gunlhef gl:Ktu~ en ~ een I ' Oe OOCTecht':.
l/' I<UlIt: J1a gruy" C1I I/<l<Ulld/u <.khaculll

pst; IJ'I. /.u'",ht..J. · ~ m".kllu_ komt Uit Borneo muf Nd. "" ""'"
ook uit i..('lml:>ok
Noot Phasma /.u'K. 'htJ.. ·\ V' IS !!~'OOden op l.omboJc ea
138 (0 en E van GOlkom. verzameid In
Riadjaru in 19'KI), Later vermeldde dl: PSG
lijst Lo"dJ<..J..,. "" ..J.·.\fIH C1I weeT I&ter
werd Borneo b ijgevoegd /.."":h,,ck.' .'if'. uit
Lombok IS helaa.~ hard achleruit gegaan:.;
Slechts I ~I:fnpillf. VOlwassefl en eilq-.
gend, is het besland

PSG 145. AknntllllJ 'Jai
/'IJTU11ItM%t1lllJ lartlq

"""" ...........
""""'"



PSt; 146, ( "'III.'m" IU/rl f/l/ \ wordl ( ','/IIff1J'}/(llnm hu./rI/fln

(West.... ood)

PSG 168, Ijnbekend soort Ui l Grenada Deze werd verzameld doo r
Ton)' james en \\erd genoemd T J Redmolllh I'SCi ] 7 wer d echter

al Redmoulh genoemd

PSG 169, h"lt.hl./J.:,\'1' De \ olledrge naam van de soort is ! AJlIf:hn
des IfIlncJanae tu~' (Brunnn)

Ei UA PSG 17J
(ImKIC • 2"~ mm )

what i ~ in a namr?

Dom Johan van Gorkom

De wilndelende Iill heeft Ier riltlgKhikllrJIln een Ildld cal d~

K hilf'['diJle num De tyJldt1olll.cl 11 \00f de~ cal

slruil d hlol en een wor~dlng In de "P'crl. taal lIIIC"1 de~
bnwnrng Al le vul wtWdl dulddlJkhcld !!,uodw: MI eenk«:l&jl....
dlc de e nrrn l enba rc ergcnKhappC'n \ 'eftoonl \ '&fl C'dl

rudoel li et dier It grom dun.1I een I ,e el! eet De:
cnthoouuc hd~ Khat tCf aam'ulinRde e daGr• .,..at

tlWen dwm en ....1Jn'lllllC'f .hd' Cri I'.~~ 'lil!: ICdoc"I.lIeliqa.
mCl ( """ "40"" ,." ..." .." Pa:rdon Ik bcdod de I~ De
r-icdcrtand!iC' naam "~ bctn 111 hd~ Cl! roel~__

IC mllken liet p hlet 10 lU I een nuJn ahlJd dd but: tliG Cl'

Uitliet , mul !OlM l iltl een bcpuIde C:I~ e>f' ''''''l.....
nllllm \ ~C1 kt .... orÓC1l In de "' Cfdd \.. imIekl~

namen gri>rulkt W&lIfVUI de OOfSJlfl'ft! rIIC"I".';';':: :
' Iuvnocdcr' !mI ab\ilndn de rnocdcrlIjkc e
hUl\e11Jk lIlIfIgelql:d lklk hedl de~
' Khocnlilf'J'C1' (tC'Cflbdanpl:~ \ "001' -"'~P!
de ' hooroo.-agcn' l1s spo~~ddt......a.et
In het hooi de koctJlCf \Wl de "'~ I

Nederlandsenamenbijiimd.tel! Iijti _'."~~
redell,kc nam ICkomen kan bed "'111
Daar het idee (>111 roruJairc Pbasn'tiáêiI

H~ lIlIfI~.~~~~~
'hoc en"''UrQIn . kan \
hJkl om IC proberen lIêl:
~qlHQrde hit~

""'-~....-,



PSG 1 Ind ische lak. In hel begin van de eeuw is uil bel huidige
Indll. dOOI roedoen \ 'iU1 een Franse missionari s, de lak in Europ a
terecht gekomen lndra heette in die tijd Engels-Indie, hetgeen de
naam Indl'IChc: verklaard li et r-;alcrlands· lndie. nu Indonesië, heeft
geenbc:trellU1g met de naamdaar de \i.ndplaals de provincie :-' ladras
was. gdegen In India

2 Mnpvme lak. \ 'ed takken zijn grom. maar de aparte kleur ,
Iit~.. pul bij de lil het ooglopende groene \ 'Iellen van deze,

Een bewoner van de gebieden rond de

li et is noodzakelijk de ogen Ie beschermen, dur hc:t nare blJwerlli~

gen heeft

PSG I] Reuze Iol ilh " ndeak. Horizontaal is een \0\me band rond het
lichaam duidelijk zicht- baar

I'SG 17 \\ I1II Uenlak. Aan de Wtlt1J}de \'M1 het~hlerllJ( biJ hc1 6dC'
segmer u, is CCfI lnobbel waar Ie nemen

I'SG 18 C; rot'n e hlad lak. li et niet opvallen tul.SC"Il groene bladeren
door zijn kleur en bbd.-:hhge vettn IS een kenmerk , hetgeen denaam
beoogd

PSG IQ I..:nobhdlak. Ik overgang van de~Im doen doOr: ere:
verbreding knob~laçh\lg aan

I'SG :!:! Gehoornde lak. Tussen de ogen zijn
zichtbaar

I'SG 23 Zwaree ",ro nde.k. Overdag ""Cf"'~~~
burgen lussen spleten of ep een donkere
ondergrond De naam van de soms bi"
zwarte tak maakt het verschil duidelijk met
de blUÎne grondtak, die donkec·l01~
bruin is



PSG 28 Aziatisc he reuunlilk. Deze komt voo r in West-Maleisie,
maar wcrd t ook waargenomen In Ja\'a en de omringen de eilanden

PSG } I Gedoom de 11.... Ik naam V'/1/IJ\U.f legt hel al Spinosus
betekent 'vol doornen '

PSG 12 Drieh oektak. Er is bIJ deze tallen meestal een duidelijk
\ftarnecmbaJe driehoek zichtbaar aan de bovenzijde

031 Roodbtktak. Belend als ' Redrnouth"door de rode vloeisto f
iiäi1bau ÎJ in de bel

Ei U il r SG 112
l1cIIl:le . 3,7 111111)

I'sa 7l n ur re lak. Door kleur en vorm
een pefecte schutkleur De soort heeft veel
vanalle

I'SG 112 Groene~nsl.k. Glanzend groen,
w als de naam aangeefl

psa K4 Rode \ arenlak.. lid. mannetje is
geheel donkerrood Een opo."a.llende ver
~hlJni ng In de natuur De rode kleur gddt
VOOf 1.!e-."8aJ en in dit geval geen pogmg 101
mi ~leid lnl.! daar de reuk en de rneIbdllige
afscheidl~g de e-."ernude \'('fgrssiDg~
urJ\"aller mor a1lijd afleen



PSG 101 Gdobde tak. De ver bredingen aan bel llchlerl ij f, horizo n
laai geZien, Lijn geplooid bIJ het vrouwtje

pSG lOl Burundi Jraslak. Ik l g grassoorten worden gevonden
In gfUSlge gebieden van hel Afrilaansc connnem

PSG 10 ] \liq:ende Thai. li et ges.1achl is engerust met vleug els
Voonl bet rnannclJe IS een UCf goede vheger In de natuur komen u:
veer J1WW>d

!!l~~~'~IDKnl\"IWlel. De kleine
worden bij sloring in een

een opvallende manier van

Ei n a PSG 160
Tnrc"yfDftU 1ffQCJI/i
aJIIU (IeD,.e J 11101)

ps n 142 " tui,. I:flUla l.. Uit Kenia Op een p,nvdd In de buurt van
Mombesa vond ik deze grastak en bet voedsel was mderdaad gras De
poging in de ....'inter om braam Ie geven mislukte li et P S G voedset
advies dal braam vermeldt is dus te bet....ij felen

1'50 14] (; t'\ leugeld 'l: rot'nlje. Deze mim SI/~I /IJ/J..u is een goede
vheger en opvallend IS de groene kleur. daar de ons belende PSG 4
en ook de rneu.... e PSG 16] een grijs of beige teint hebben.

I'SO loH Ru~ It' a.t ak. Deze &)<:1IIu", heeft een donkere ...1ekop bet
We seg mem van het achterli jf

I'SO 145 ll ril ja nl t lak. BnlJant van kleur 15 het opIicb1md lij
groen ro .... d van het mannetje als van het \TOU\lltjC

1i.I\Fhusl
. doOT rot" tn.



Versla2 va n dl' ill J,!l"lUllt lt"n suorteulljsten PSG-nu", ..., " Slar1( ulluuf I in ",Iluur I I. adbIIIT
lOr mill . I".uk nl . ...

j

Hieronder !relt u een tabel aan, waarin de ingezonden won enlijsten
llJn \:erwed.1 In toual hebben ::!.t leden hun formulier ingevuld en
llCfUggeronden II~ geetl een rN ehJ\.: beeld van wat er door de lezers
van Pbasma zoalgehouden w(lIdl Iedereen kan zijn eigen conclusies
tiCldien. maar ( "<nIT"'I\1II "'''rrm/1 is onveranderd nog steeds de

gehouden soort DIt overzicht eindigl meI een lijst van
tàldr:en. die nog met op de PSG-Iijst slaan
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Ul' rondkni eta k en til' urn njc kute tak

Tt kst en foto' s Johan van Gorkom

PSG ó6 Rood l niel.ll ("lIrllll\/11.\ .'il.IIIj..'Jlill .·o !i,:<l/IlJ C. Brunner von
Wallen" )I . IQ()7
Phasmatodea • Iiett'fonemiidae • Lo nchodin ae , Lo nchodini
Herkomst Krnabahr gebergle in Sabah
Vondst op 1500 mil doo r Allan lI arman in 198J
lengtematen \TOU"1)e en mannetje lichaam 80 mm resp 55 mmo
voorpoot 3 ~ mm r e~p H mm, middenpoot 2 1 mm resp. 25 mrn,
achtCl'pOOt ~7 Olm lt'5p }] mm
El langwerpig. ovaalv orrmg, rmddenbruin, 2V" IV, )( I mm
Kenrnenen hel lTWllldJt' valt op door de felrode knieen, het \TOIIW

tje, dal brum of grom IS. 11«11 geen In het oog lopende eigenschap
De kop 1I«ft ~ kieuw: henenrJ" en som s een " u tadillge verdrkkmg
aan het 5de segment Reide seksen Lijn vleugellocs

70mm.
JO rnm.



Takkenliefhebhers nntmuetun elk aur in :\ la: lrssl'II !1 l"l lt' k

Cenrraal gelegen IUs....'fl { jlllllln~t'11 C1l Am\\ l'fpt.'TI IiBt MailrsS('nbfOek
In het Milieu Educalld T l'IlUUm ahbal vim..tl de tsde rnceung plaaa
redeeen is \\dkllfll(lP 10011111: U 110\ ember van 12 10 uur tot circa
11 00 UUI 1Ie1 mtdt"C'lmalcllul gaarne onder dank afgeven bij aan
komst Deuilddm~ hiervan vindt aan het eind van de middag plaaa

evorea afgesptoken ruil- of 11lt't-:e1t'gd mater iaal ~ "P duidel ijk
Yerkcop wo rdl In gee n enkele vo rm toegestaan



I".,,,,;'I,,.";~,~,,: , -" ~." . ~« ~,,,,Jk *" ~~ t " ..-d b<l,r ~". ", ..1,,1 ~/"''' '' 0""'1" /.
lIJ{ ""... ,{' ,1,M ,J' ,..",1/ .'" _~.I'Jilw,",ku ",.. I, ",~"~,, ofl~ "u/", 1I~,.i<.."
..rwJJ Iwr''''1I'"~/, ~.,.:.''"JIt'"'''' ~" ,k i ,.., ,J,,, ,k '''OTI .'t',h,.~" 1':'"'' i/~,,,...
ON gr .ft 'J'" .'f ,f ,~""""'I ' ,k 1ff<'Xt/'j l lw..f "'" ", . h ... ..>",I~" "'~:lI u """:'"
Jo- J,:t _ U ' '','''nI
f:.ugr .~" :'J" .... ,.,~~

.... 1..-1.... ...._~Ir P" '" J{o>",,,Ut/'j l~,, ,/IoIt'~'" ~",..I"p ",~, /'O' t: ry:t'1ol
UJliidt.-"--,, ..."....,nk-of,I''''
............, ..... .....1' ..n " """1~ of""lil ,1o<u~ m ."'" ok ",".,,':~..Jr"1:.

lJr,. N,.",_ J.. .--1;r.,,J.. ,k ~.....I"p ",.I"'10011 op,),. <>!"'''f'<u''Il
\7q. .y""'",,,"''''.. "f.,...,A,,, ,,p ok rlJa,_.\lffl'~ ofulj"rJ!<J1o.
ij • _ , ... ...".....,.. _ : " ,""'.. ..... "'I ...d", -"" .Ir<.

'\ 1l11 J.:thllllrn: I'sn 1, \04 , lOS, IJ8. 163
Johan van Gork e rn. tel OJ5-62 177 19

'\ llllJ.:rhmlrn : I'SG 9, ss, 84
(;rHuJ,:t1: I'SG 10 (o f ..ndere soorten ...anddend blad) . !-IS
Rienko en Anneke de Jong. Iel 0346-568S53

. \ Il II ~ rb..deu: " SO 2, ] 2, 84 , 85, 122, 14 1, I b] , 173
(;r\rul:d: I'SG IS, 73,1 12 fflWU)dlt:$), 17S
Joha o Ezeman, tel 0 297·3254 20

G", rUJ!.t1: J>l\'uSt:~t11 ....wdendC' lallm o f bladeren.. Ik
Cl pu mee, dus "'IC' belpr me?
~1 lLmmc'IInan, ld 0 10..-n7282b

GrH"lI:Ill:d: 1'5G 25, T:!.
M Van Wen, lel 0 1Q--47H 420

..bnJtf'bodrn: psa 104, 118. 144
Gt\'nIall:d: PSG 18
Mar1H\e Ronge. RdS'C'. Id 0]·82831 41

Gf'lin.cd: psa 17, 118, 172., 1
M d de Koning, Id 0 1 5. 1 I
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