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li et woordjesucces is in de biologie een sleuldwoord !Iotet het woord
' succes' bedoelt de bioIoWe niet het feit dallUCCeS jeu is dat aan eea
persoon is gebonden (b v een seccesvene man of ' 1"OUW die het op
\\.'11 voor nwUt'I dan ook ver brengt) De boIogie mttI lUCCeS enden
af Als sommige dieren van één lOOr1 meer jongen k.riscn dan
anderen, noemen we da l succes Ze krijgen narndijk Iangz:um de
overhand binnen hun populatie liet lUCCeS word! dus bdemaaI
afgemeten aan de volgende gmeratie en niet, zoals bij rrxmea &lil
be.z.itlingm of malischappdijkt' 5la!US Op deze manier kumen soede,
succesvolle eri"diJke eigmschappen aan de\dgende genenbe WClf'deD
doo rgegeven
Om bioIogiiCh succes re hebben moeten oude:rtbeml zo o . MMM'6 I.
mogdijk im"e:lZt'len m nakomdingen Hl>e\u I en welke ZOC'BJDOdI:Il
dieren besteden om zoved mogdiJk JOtl8CIIC krijgen'tn
u eI'VO('If dal die nakomeImgen dan oot watdijIt
worden' Iloe dieren dat doen hangt Ifvm de onnt"MfigIi
Ie leven Soms is kwamilei1 de sIeurd tOt

kwalileit het mollo

r -Il ra trl(r l\ (mnta)
• veel jongen
• ko n leven
• vlOeg voo rtplanten
- snelle groei

• kleine dieren
• aa ntallen variabel
• kolon isten en pioniers

K-Il nlfil rn (mlllwrrk)

• weinig JOfIgc:n
• lang leven
• pas na,.., en voo nplanten
_ trage ootwikkdmg
• grole dieren
• aa ntallen ItIbid
· vISt e be'oo.-oncn \'an het Iccfgebicd

Oelijkmatighcid en c""enwichl in de a~ng k:idcn tol de K·
stfllleg)e De K-strategcn ondcfde wanddcnde takken VindJC dus bel
meest: uit~esprok en bij soo rten die In de regenwouden ~ Enkdc
duiddijke \IOOCbcddcn van K-lIlfatcgen rijn Heuropu,yr, H-.e1JD..
l'hyll"..m. f:Mrywlllhtr en afwiudend F~talosoma
Grote ldimaauchommdingen. lDIgesproken dJoge en nane ,"n- ,....
branden en andere rampen . kort om, OflC:'o"CI'lwigbeid mqp.voor
grote sterfte onder de dJc:fen Dwna wordc:n de \1ijgekomca pIIIi:iäl
snel bezet door de r-5l.ralegen. piomen en koloaist:cn, mes.
bed
andere k-.Cfl5\';ju dan me van de F""CSliP: ordc.~ de iiiiiIiIlMl'iIC'I'Crll1ClCfs
Voorbcdden van r-5l.flItegen lIJn de meest e wIl'de1o f t
waaronder. ("annf.UIL'I. Ramulrü. ubetJrra,. &cwt.. CD.

voonplantingssl ralegie en hel biologische su cces van de soon spelen
bij in gevange nschap gehouden I'hasmidcn nog altijd een grote rol
JuiJl: bij die soo rten die '0'0 01 hun succes van een K-sl ratcgie afhank,
dijk. zijn komen de problemen voor Het zijn juist deze wandelende
lakken die in een stahiel milieu leven en die voor lange tijd een
antantc, nau....t.eurigc \'t'rWrging nod ig hebben Bied en wij die niel
daD m11en de kweekresultaten teg en vallen of moeizaam 101 stand
.):0rDCn De r-st rategen, waartoe tientallen soo rte n behoren, zijn dus
1DDdcr kicskeu ng en passen zich beter aan diverse om stan digheden
, ~ aan Dit uit zich in goede kweckresultaten, grote
~

gemakkdijke \ukrijgburheid
van de voortplanlingsstnlltcgie is van groot bdan g om
met de kweek van wandelende lakken te voork omen
tiet
belangrijk om kwcekinfotmltie en managt'mefll
uit te wisselen om het biologische succes van

tallen populaties te o plimaliseren, immers we
Iciiiiiiiiii ....... CSe wettenvan de natuur voorbij

van Wmen. Zoologisch Museum

Door Johan Ezeman
Op ol oktober landde hel tentel op de enige larxlmgsbaan In de
Katmandoe-vallei li et was voo r Nepal een kode dag.. bewolkt.
regenachtig en 21 graden Ik vond in hC1 loen stische Tamel een goed
boret voo r 8 dollar Er zijn oo k botels voor .. dollar, mau deze DJft
een k la~sc: minder
Ik me rkte da t de mensen dur openlij k en hartdijk ziJn Ze boudca
van sociale comaeten hetgeen 1e belangrijker vinden dan geld
's Nachts heeft men wel te maken met drugshanddarc:n, maar u . .
niet echt opdringerig Als Je md een groep bent heb je Cf geen ....
Vin , benje aneen, lOfg dan 's avond s om 10 uur blnncn te zijD
liet stadsdeel Tamel is stoffig en hel stinkt nur uitla.a...~il.!!i

w il ....n de SIraat wordt soms opgehaaJd en gCSlon bij de ~
ding die er UItli et als een v\lllnisbdt
Er zijn \u! oude tc:mpds waaruit hcîligc mcnDkenje
om VOOl een 0\udm.'Cfl prijs een 'lib' te gcw:n Een tD
sûp op het voorhoofd en een aarul b&ocmbIaadjes
De eence wed: besl oot ik het lWm aan Ie doen
een paar \'ricndcn liet ik. watlekeniagal Den
en merkte dat iedefftn er baftg voor::'~:il!:
naderhand nur het zuideft gegaan ~Iei:i li:I

een overvloed aan cicadert In di'ticanil:iI
vcd soorten ptanlen te zien

met

_-

ddorado voor~~"";_~
' ~i~

WUI bidsprinkhIncn.
soorcen

...
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Alleen het WÓUCl
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die tegen de benen kruipen en zich vasthechten De o ngeveer I cm
grote dien jes zijn moeilijk te verwijderen en voelen onprettig aan
Later be n ik naar hel ministe rie geveest en sprak met een van de
ministers Hel is verboden om levende dier en mee te nemen, maar hij
wi lde wel een uuzondeting maken l ijn ass istent heeft mij een paar
opgezette wandelende lakken laren zien uit de Katma ndoe -vallei

Het waren] soorten
I len gt e 12 cm, een smalle soon en bru inachtig va n kleu r. een
verschijning,
4 en, ook smal mur gevleu geld.
gatckdd en driekwart cm breed

DoOI Ingo Fntsche, JIuber stru~ I, ]8855 Wer nigerode, Dultaland
Vertaling Johan van Gor kom
De " S (j soortenlijst omvat circa 180 soorten (w u t e SW1d YaZI
maart 19% 178 soorten), maar deze lijst geeft geen over1icbl ovu
de actuele suu atie aangaande de kweek
Om echter een beter ovef7ichl over de werk dijke SW1d van de
kwe ken Ie \'efk rijgC1l. moelen wij de \'erschillcndc kweekbc'llanden
nader beschouwen
lI iC'1 van uitgaande heb ik de verschillende besundstijstaI V1ID de
k....1rllP'oqlm in Eu ropa enigszins preeeee gcanaJyKen:l en - koa
ecn treurige ont ....ik kding conswerc:n. aan de hand vm de \nsr*......
lijsten ik hMige soorte:m.umirdering is; lIOClr tmi nok.&.
rode lijst samen te slellen, en lA de p~ wat&i'
schudden om Ie komen toC een VeJJl andlge "'<d""'~
Oe rod e liJS! gee ft de gt'VUl'grud aan per soort
Is de kweek SlllbieI. de kweek in geo.ur. de d i
bedr eigd of reed s in onr e lerraria uitgesto.....en:!

De I'ftd. "en'aUnr P.s.G. ..... mas:
PSG H 56, 64. 75. n , 91
totaal 6 500nm

• PSG 14 Eurycnema gl.//", /h
• PSG 20 Anchiale maeulala
• PSG 21 f:X'utfUoma 1" '1"l
- PSG 27 CurllU.\ /u.Hham
• PSG 30 I'harnaCla ro/llfH'l
• PSG 33 Acalllhox)'la m l.'r m( J Ill
• PSG )4 TtcturchiLJ dll'er.\14.\
SG 19 1..onchodn caton
SG40 unclassified .Micrcwings'
~;.;'i!ll~
unclassüied 'GUS5 sp •
)(
üncJusified ' MadrlS Toom'
Gr« easp.

• 1'5<;9S IJClw/um / r/I\f"'"
• " SO 97 IJWl'h"" ffl't'm

"T1ZIJIWml.1

· "sn 9I1 f'IlUlfJlKI//rH M lf't' ru l

• PSO I 14 /k lcu/um .Ip .• Thailand 2

· I'sa 124 A ( 'lk'/IJ .\l IrtIIUln ll

• I'SO 130 /J/n /l(lI:h'II ".:Ilo/u
• " SO IJ I J,(''''l'hmmu
• " SO I 32/-1:111,11.'\111" mgrvtu~n:u"l/a
· 1'50 1l 4 /'<lmm.~T(j""k.I ~. b va
- PSO 135 Curuu" u.I V'_. JIVI

Cl"/I'"

• " SO 136 Cllro lHIIH VI.• llVI

• I'SO 1}7 /'htJrnt.k',a .\ (J. Lombok
• PSG J 39 r aruu' "I1 V' . Phihppme5
• PSG 140 Boctersa 5{'. Ecuador
• PSG 151 AJU/n marf(UTlfuJlI!

lotn l S2 soorten
In eeae Itmri....et ui151rrvnl btdrriple seortm
P.S.G..tijst.
Rode lijlt. ,raid B:

V.n de Iijlt 'in kwf'tk in onze ltruri. ' , \' (I' ~tIU d e 1', S.G ._lijst,
IwDDen de volgendt IDOri tli inmiddeh in ue kla ssen '~ra a d A t il
lra.d 0' IDltdffld werden.
Rode !ijlt. I rI.d A GUl:

In u ni t tr rru ia htdrti Rdt l uur lr n. omd. l t r te wdail kwekeD
lIla alt\' lnde u.

WIldJ..::

· I'sa J /laal/ullO.llI"_'

·"sa 12 Am">m"fphu bllprr,\ff}/Jn
· )'5 0 IJ Ac.:",p h)'Uu """'/"'K'
• r SG 16 l Ura " " Uf ,.... r M lIrm u

• I'SG 17 uncla\sified, ' W. n y·
• 1'5G 37 1.lJflUfmlH prruA rfUu
• P5G 45 ('1o"o,.~u KulllOl
• PSG 48 Apl' '! tU_
f -\{J-. Dom Repubhk
- PSG 52 Ca/)7"'" brodl
• psa 6 1 Aplupu.f -V'-. Dom Republik
• PSG 67 f.tn:hoJrs r \'f:rr m
- PSG 72 l'hyll/Um K'J?l.UIfrum
• psa 73 I'M,...:rphun u CVfmln'n-1
• PSG 80 AOl"'}"JIyla Kr'.JO'11
• PSG 86 1>)"mr l"UTO!ipl'kUU

- psa 89 uncl.55ificd. Philippines
- psa 90 Parah)'NOC/l.5 grriottIi
- psa 92 uDdusified. SulI wesi
• psa 94 80cJIhurfInsIfr!h
• psa 100 Londtodu
- !'SG 102 {ÎrotIdii2

• PS9,;1Q9

ÎlruII.afd

-PSt f10"

Q>!iij

'.

• PSG 142 ( irullJm .Ip., Kcnya
• PSG 146 l'entm l' h..n m(/ h.hirlflu ,1
• PSG 149 A,,:hlfl{'ft'm .Ip.. M a dll8a ~ka r
• PSG 150 n moph",:m" gUIIlg.·m
• PSG 152 Har.:fmtl V'.• VroCroc!1l
• PSG ISJ Ilat:lIlum ,V'., Chillng Mai
• PSG 160 frU.:h}'lhiJf'U, f m.,,·uilml/u
- PSG 162 ("arllUJ l u.1 tlU" ne /m ll.1
~ I!SG 169 Lonchotk~ mmam l( llIc
175 Dlesin :hlu. Ium.rru

• i'sa 44 Hurft"l",' h.llp .. l ndonetll
• I' SC;69 [)"'ffJ 1'(· " U< fJ.I Uf
• I' sa 112 NhlqJ" J o:ru l JQl h m l Uf
• I' SC; 84 Orrf'l .n.Jrlul /",,..,mru1
• (' sa ss I'uruphl-lvna rU! " ,,"J
• PSG 99 f -l" d."r 1 nfJlimfffélTl/(f'rf'
• i'SC; 10 1 / ,n"'fJl" I/uJ gur,,'"
• PSG lOl SlpylfJ'J.·" 'P.. Thatland l
• I' SC; 104/'haf'ntlf.n. um hrrtwlUTJml
· I'SO 105 1'''''q_ /II_''pha 'l"naJa
· I' SC; 1i 1 f.JIryruttlhaevr"",,N
• PSG 112 11d1.1mf'l/a ",ur /kn
• PSG 111I Arr"'''''' u,lf"Er"mlU
• PSG 122 A tu _ _ 1rf'ha IIkIII:Ut'OUl

• " SO
• PSG
• PSG
• PSG

125 l/aUlT/riJd J,"1II11 K' . I
I 261/i,&UIlr/la iM/a1clU1

144 Ha:"l"", .V '. VIelNm

145 l'ur<UM""Jffmu IOitIJd

- PSGI4S~md ,T~J~

• PSG I SJ JkJn,hurt JP.. Vanam
• PSO 158 JkJn,/UIfI.!ft, V\dMm

• PSG 1S9 Ha.."IIhutt sp . Vi"",!_
• PSG 161

SipyIoliJeii

• PSG ' " N~"'Ï'.!~
· pSG J:74
· PSG

To t slol
Van onze 178 S(II,"en TiJ n rond de 25~. in een goede kwecksituatie,
dal wil zeggen dat ('I' genoeg kweken aanwezig zijn Dit wil echte r
niet zeggen dal de wort vefVoo'aarloosd mag worden Ook in graad C
zijn C2" enige soorten die Tonder meer in een hogere (meer bedreigde)
klasse gebracht kunnen worde n

Mijn doel i! aan IC lonen welke soorten in de g('Var~ne \'erker,:" ,
de kweker Dch ui beti ghouden met deee niet spectaculaIre
en Het mag niet lO ZIJn, dal soorten die jarenlang met goed
~ pweckt tiJn, door inleren clooshcid unsterven
een

programma Ier verbetering van de bedreigde soo rten

del moeten wotëen Iedereen kan bijvoorbedd ('('IJ of twee
~ van een wort aannemen lIij moet rijn pleegkind
en de nakwede Ier beschikking stellen Alleen dan kan
iOOiti~wonIen

dat nog meer soo rten uil hel insectarium ver-

ZOt:KEN mei ZIEL en l'..AUG ln :1D
een verhaal van de jacht naar een gerucht
Door Johan van Gorkom

denken aan de koekoek in Nederland, toen het geluid van een peddel
in het wat er de aa ndacht tro k Een boo meiem-kaeo gleed met de
str oom mee in mijn richllnll en Khoo f eve n later o p de oever De
ken nismaking met mijn bezoek verliep volgens een vast patroon
' What jJ )'OUt name?', werd altijd gevraagd ' WIM kom je vandwtl'
De man bleef in de kano zitten en ik begreep dal hel nu mijn beun
was om te vtagen lilJ behoorde lol de mcmen die men 'DrangLmt'
noe md e, ' mensen van de lC'C ' Een soort zigcuDCfs die op boem
woonden en \'Uk de lC'C o nveihg maakten, bcrinncrde ik.mij.. Maar
mijn beeoeke bed,ed"de llIille handel met het Kubu-YOIk Mijo
wu naluurllJk of hij wel eens van de 'Drang pcndck', dc..~
gehoord had ' Half aap , half mens ' , \11.Ide hij aan ' ti bëti
voetsporen dikwij l~ gevol gd, maar hij is schuw en wecuzicb
verber gen '

De D ring Laul trok de kano verder op de oever
rafeli ge broek met een \'erschoten 5hîrt vol ""''!'!"~!!I!!!.!!'!!'!l!!':".
kleine gestalle voor mij Bij stak zijn bcnise buil

beette

een bern....."

Simb--it
Ik bood
sigarcI am.:'w
@$~
boomtak die ~ alsjc
te vertellen wal je bedoelt ab bet wöoid' .

u

_

wordl Maar mijn
..
vertdlcn dat bet dier ~
Laul spuwde .. peuk
rokcnjc aanbood
. ik
~

leker wel een halve meter lang was De vcrteller rnaa kte hel beken de
gebaar WaA~ een visse t de grcoue van zijn vangst aa nduidt 'Ooit
geaien' ". vroe g ik want rou wend Dit wa nier het geval, maar hij
verzekerde bij de gewrdhcK1 vanIJ)n kinderen dat het bericht van een
betrouwbaAr persoon kwam

.

licht Door het vele regenwater is de bod emgro nd drassig. in de: lage
delen vormt het overtollige water beekjes die: een weg weken naar de
rivier. Een toch t door het wou d is niel eenvoudig en gaat vuk mc:I
ongemakken gepaard Er groeien planten die bij het aanraken een
ondraaglijke: jeuk veoo rzaken lsJ laai de:onsdwldig uitziende rotan
fij ne splinters los, die in de huid dringen en ontsteken Het mc:esz
haatverwekk c:nd zijn de met dooms bezette tak ken van struiken die:
je: letterlijk de kleren van het lijf scheuren Een ander ongemak zijn de
insecten en aanv erw aruen, bloed zuiger s, teken. mieren en ook
parasitaire wonnen Het grool....-il d, zoals lapirs. beren, tijgers en
olifanten, laat zich niet gauw zien Meest al rijn het loc:valstreffer l,
daar rij bij het minste vreemde geluid alleen de: voetsporen zullc:n
.achtc:rlaten

.Fo'o I: Simka·it. mijn gids

Op de dag van ons vertrek klommen we vanaf de OC'\'U een pur
Sleil omhoog en tussen de: 5lnIiken door wringc:OO deden we de
eerste SI.appc:n in bet woud AI ploeterend en klautc:rend in lCCIl pogID@:
niet achter te blijven, volgde ik mijn gids Hij zocJu zoveel mogelijk
de wildpaden en inc:enl, n.a een urenlange tocht. Slond bij pkJtIdin@:
stil Nadetbij gekomen z.ag ik dal hij naar de grond WCICS 'Orq
pcndek'. fluisterde hij. 'de ' -oeuporen ' 'aD de Ormg pende:k. de kIëiDe
man' l lij keek hel: pad.afen ve'odgde f1uisl:ereod ' Ik zag iets
de bomen weg,"luchten ' Ik keek nu in de zelfde · ·
bid
o f een schadu w .ab een fata mofgana l.angzum
Iloc kon ik met zekc:rhcid weten of de .afdrukkeD ia
Orang pendek w.aren? De sporen k:kcrt
voetzool, dUJ van het Kubu-voIk' wan::D
een fantastisch vemuJ De ~
gceslen van het wood en k~duiiii
half een geest en hall een
spann ing af orltij nog"mea .
pad verder de jungle in
troep

mdCf

hoofden doo r de boo mkruinen Schelle kret en weergalmden door hc1
woud . Het liep reeds tegen het einde van de middlg toen Simka· it
halt hield lIij keek gesp anne n o mhoo g bij een vreemd gevormde
boo m 'De tak die bij aanraken beweegt '. zei hij op beslist e toon. ' ZIt
in deze boom' Aah , da cht ik, de reuze wandelende lak T uuen de
blade ren hingen kokeracbtige zaaddozen aan grillige kale Ialr.ken
Door de afstand kon je met een beetje fama sie in alles WIIIU:uen de
bladeren hing phasmiden zien ~Iaar om iets te ontdekken. zou een
klimpanij in de boo m zeker noodLaldijk zijn Ik wist dal de meesle
inlandell bij het vruch tenplukken gdeerd hadden te k..Iimmen
' S im ka. il', zei ik ' laai zien wat je kum en klim in de boom' Hij
verroerde rich niel en hid d zijn og en strak gerichl o p de boom Als
in u ance kwamen de woorden mororoon uit zijn mond ' Oe heilige
boom \l,'Ofdt bewlakt door de groen:
\\~IC de boom bd;1Im1 ui
de woede van de bosgeest en o pwekken Niemand kan de Slnf
on tlopen door de machl van hc1 woud' Ik keek omhoog en zag
spiruNmnig om een boomlak gewonden de: groene slang De"Qdar
idjo' hing onbeweeglijk en kil starend hielden zijn ogen mijn gids mei
ee n h)ll11otische blik in bedwang Oe heilige boom. dur moet JC
voorzidttig mee zijn had ik gehoord Ik \l,ildc rUet grug bel sladlIof·
fer wo rden van o nbek ende krlchten. ont5taan door de
öffi:O
die ecu....'enlang pluIS hadden gevonden Was ik ~m biD
van de myst iek" Had de stille kracht mij in haar greqI

wg

Foto J:

ww de lucht hing vin rottende planten

De kooLpot pruuelde zachtjes op bel vuur In
kwaakte rcnzum een kikker. de ~
m
werd Rondom nntstaken de ~

de~~~e~11

licht
vin dedacht
maanikzag
Die avond
na ik
over de
De zoektodu in het woudwar.
giftige dampen opstegen uit de weke bodem
SimIr.a·it vond, maar . . bl:wm!n (W~
de

De schaduw lu ssen de bomen was w ellicht een zinsbedrog dal
tluisOOorde in de wndd van dc droornloe:r.land De reuze phasrniden
die Simka.il hoog in de bonen zag .....aren misschien o ntbladerde
takken die door de \01; 00 bewogen Zag hij soms de ' Oetar jdjo ', de
~ slang. un \'OOf' een boomtak die ~-oog'J De jungle had zijn
~men nice losgdalefl ' De goden \'In het woud waren ons niet
'. za hij berustend Maar het geruChll.a1 blijven, want straks
tiij \lGteDen over de blanke man die reuzeninsccten entdekte
Dl vertWen over Orang pendek dre wegvlucfute, waar de

tiiIiiilI .. was

O pme rkingen hij enige in k,.,·ttk ujndr
phasmtdensoorten
Ooo r Ohver Zompro, l.oo1ogl~~ IlUlltul der Unrve:r1lW,.
l.ehrstuhl fur OIt.oIogie, 00Wusenstr~ 41, 24098 KJd. 0uitJlaDd
PS{; SJ J/ermr.rchu.f ..,~,O. van tiJ' Een 'oTOU\'olje van deze lOOf1 UIl
de kweek van U1rich l~ werd mei een vrouwdijk ~'Va8
HU'!":" 'huJ mumu \'ergeleken Er bleken gem ve:rK:biIe:D te •
De JU'!ole naam van PSG SJ is dus J/c-rtrtardrJu lttn1JW R.cdleobacher 190&
0

PSG 167 Hermarchus sprc;., van.. Ei~
Mason van l'hl baJiJ:KJma no'WXbri
van Hamburg aanwezig mannelijk
mei de in kweek zij""de'
HerlJlQll.°hw _bri

Ha('u/ofrorfllm "'.I/}:/lI.\ {Hrunner vo n W.ttenwyl. 190 1) De
kweekstam van dele won weid door Ilernd Keiler in 1992 mcegebracht van Le ke "loba op Sumalf . De soort lijkt iets op 1Á.lfld/O(It'.f
JtrtlmCmH

,~ m~rpc." ·(llfa ZomplO, 1996 Ik kweeks tem is in 1995 doo r

Oliver Zompro meegdlrachl ven de Filipijnen, Luzon. U.ta.n ps.
TagaytlY, Sungay Dele soort Iijlt op A'('"(I_ '

\'Handl'rin!:.l"" 011 de P,S.G, soortaalija.

n"..

I'S(; au, 58 en Il7 moet liJn }'hcU'lIl(uJ en I»d
hoId6a.. ~
drle ptwmiden stam ungegeven als naet meer a'I kweelt Van l'SG
""Uden dil jaAr eeen en enige nnnfen vao..uI Amenu nur·I'<"'~
gestuurd li et 11 gelukt hlnmcde vetdn te kweken
I'S( ; 46 MurMc'.~,,1fJNl nklrMc'UfolI is ,1,Umt"DrJII:áo ~
geworden De soon II met mec:I In kv.edo.
De: I••blr liJd hdlbrn er veel \ 'C'fandc:nngen lil de iiIt:
den J lt1 lS J&fTlITICI d.u hleJO\'ef door de P S G pen
ne bd,c:nd gc:mukl wordt

r

Een kort \'enlllg UD de •..-

op lol aonmber

