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PHASMA
Kwurluu lhlud " oo r licllll:·hhcrs \'lln wandelende takken en bladeren.

VERANTWOORDELIJKE LOGISTIEK:
Wim Puevtn, 8ruuelb..n 7. 1600 ~k

I)(li-:I . V:\:'Ii "PIIASM"":
l'h.l'lIIa sreu zich tilt doe! om de w i&lk~l ï
Wandelende rakken en lUooeren t l'!ulJmi
Eli
~'II kwl."l."k van dele treeeren in llcvlUlllensc hap.
I' tl'.l'llla ' Ie!l l ich verder lOl doel urn de lICudcmiSëhe
1t13t,krcn IIp CC'n educatief vcrantwoorde m4Jue!' bCttik
~clnle ........s eerde.
I'ha.'llla ~Ie ll lk h ook tot doel om door Je uilbouw \ an
~e\ an~ere

"hap de soo rteigenschappen inlacllC houden

IC vrij waren,

n: H.~ (lII.J' E~

:

Phesma verschijru a X per jaar en bestaat uil een wisselend aantlll ~~~~:ïC
worden er minimaal ~ t>ij t."t:nkom~l..: n voor de led en georganiseerd WBir' kcnrus
kweekmateriaal uilge\\is..'\C1J kan worden.

J1ISTORU; :

Phasma werd opgericht in 19'11 door Dhr Johan van Gorkom (+ 1999, in fIOcderiatKI na een

bijeenkomst van Europese rekkcnlicthehbcrs : er bleek een nood aan Nederlandstali e
informatie. In naHllging van Je I'hasmid St ud)' Group (pSG in UK ), die voo r vele
Nederlan dsta lige leden onverstaan ba aren umoegankclij k was. we rd Phasmn opgcriëlilJ
Eind I99S nee mt Kim D'H ulster hel vunndcl over.

U Il ' IAATSC IIAI' :

Eenieder die zich omhoudr ven commerciële acuvircucn kan lid worden.
De j aarl ijkse-bijdrage bedr..m.gt 14 EU RO en kan gcston op rekening nummer: 035· 3
O:! t.a, v. Phasma p'o Kim D'H ulswr . Rode Kruisstraat 36. 8-91 00 Sinl.!~ïk
met
vermelding van naam - adres - en "lidmaatschap Phasma:!OOO 'I. Voor ëiIëi'Iiiiii
giro num mer 54 .117.73. 11': van Phasma p-o Wim Pon -in. Brusselbaan B·
Leeuw.
De voll ed ige j aarlijkse bijdrage rongeac ht de darurn van ingnngJ geeft
0

\ "an

bet lopende jaar.

.-\ 11.: verdere R~n"C'n5 kunnen VC'
\' 1I.~ tC' mC'dC'WC'riI;C'n : Kim &: ROOD

Inhoud:

•

•

Wandelende takken en bladeren opzetten
W. Potvin en 11. van Herwaarden .

•

Behoud van de Pbasmidensoorten in kweek.
A. Harman. vcrtali ng en aanvullinge n door K. O' u

•

Aanvul linge n op d e PSG-s oortenlijst.

P.E. Bragg.

•

Een nieuwe Gratidla soo rt uil Tanzania.
K. Rabeey en 'IA', Potvin.

•

•

•

•

•

tntere....ant e dat a.
K. IJ'H ulster.

\\'rsI1l~:

"Kleindierenshew"
~larlinihat Grflnin~en tien 12 december

D..-or: Rob van der I\\an
Op uitllodigi ng \11n J e heer Hip Klnner en uit mmm \"lilt de Spinncmv
Heemsus en l,oocrl,:l·td.enJe ee n aan tal roeters expositieruim te IOn h
Kkindi ere l'-..h..m in de \l arl inihalle Groningen. De Kkiooien-nsbèi is

terug erC'nJc :!.Jaag~ harflC'Uinl,: waar een duil'_d ing wekkend aantll~<li~·~~~~~

ten toongesteld. Een kleine greep uit het Ma..mbod ": cavia..s. konijnen. kj
c...-kboorrnjes, h.lJ11....I<r rs, muizenkalkoenen (reeds in kerstsfeer ..). paardj li! gn
katt en. bu ideldieren enz. . enz.. enz, Op het "enge bees tjes" gebied waren illIcc:D
Spinncnvereniging en Phas mu present. [Je reptielene creniging La certa en de
Aquariumverenigi ng konden helaas door omstandigh eden geen ..land inrichten
onze hobb~ aan het grolc puh lid.. te lonen. door te laten Tien da l er meer wandcléiide~
bestaan Jan die Indische wande lende ulo( I.1rC1U.Ç;U.Ç morm u.ç . die velen al ecns..in huo .
in C'a1 jam pot hadden gehuisvest, 7.0 bleek later. Door een goede sam en" m ing kon een
mooie exposiue " orden opgezet mereen aantal insectenkasten met .... anddendc takken
bladeren en met informatiemateri aal ove r onze hohby en de ....crk grcep. l iet geheel zag et
volgens het publie k erg f...aai en verzorgd uil. ee n leuke opsteker!
Wc hebbe n de volgende soo rten tentoongesteld:
I'sa 9 -Exunosoma ttnn num. PSG 44-Euryl.·•umha sp., ('SG 84·( Jr",up"{lf!tu.~ peruana. PSU
1I8-.-frt>lmJt! asperrimus, PSG I18-I'hyllium celeb icum. )' SG 104.Phaetlop1uuIlJ
herwaardeni, PSG 125- Haniella grQ)ii. PSG 15 Ph....txntcus JtrrcJllpes.!'SG IS6Cbondrostethus .... aodfordi al PSG
I 8S·Seohiraull Jp..
Het aan lal bezoekers viel de eerste dag
wa r tege n. de reac ties \ 'M de passamen
Wnn:1I echte r de moeite waard o m te
ho ren. De reacties varieerden van een
geschrok ken "g atsie ....at C'a1 griezels "
tot verbij sterde uitroepen als - oh. wat
prachtig", Een veel gehoorde
opmerk ing was Ja t Exnuosoma
tiunuum k.1.:1arblij kelij l.. Cl"n T\'·
persoon-lijkheid: naar het schijnt werd
dit insect in een recemeljjk
uitgezonden Tv-programma al Jan niet smak elijk verorberd! Jammer Jat .....ï'il8t
hebben... Ik zonda g .... as het publick in grosere getale aanwezig en door onze
de ingang kon bijna niemand ons ev er ~l hoo fd ri al. In de namiddag ~lIS dë
Uil ujd I<ll tijd groet te noemen. \ 'cd mensen .... erden gefnformeerd over
a.mJachti g geluisterd en goaJe vragen gesteld. Toch wat vermoeid door i1ê
deg en kond en wc rund 17u00 de stand atbreken en. in lJ:er slecb t ~r.
stouwen. Dambij werden enkelen transportdoosjes wandetende
\\ind\'Ill:ig gegrepen en over de parkCl"TJllaats verspreid. Onder he
krachucrmen wist Ruw alle dieren uiteindelijk weer tenlg tI; \1
alh<.~cl het misschien een goed idee eens een middag te
vegetatie in en rond Je ~Iartinihal . , ..
:\1 mei al kunnen .... e terugkijken op een ~1'~'-'4l~~
cn~aring voor een \ olgende keer !

...-

lJanous methods <nt eJ:peOellOllS lor ~ng deed
dl1lCUSSed lncluoo. chemfc:aI prnervation. pinl'llnliJ the l~
speelmenl In lUltIlbIe Insect cabmels. Further. an advanced mechOd
I1 e~ptillll8d

Op 10 o ktober 19'N werd in Dd R tijdens de Phnsmn.mceting een.
o p..ellen en bewaren van dllde ph.1..'iffiiJen. Er bleek vrij veel int
het nutt ig L'I dil alles en nog \,\,;ll biJ'lom\tige informalie eens 0
zodat hel \Uo r Mie Icden tlleganLd ijl is. Later vojgt evecneet een

CO"""'!#!

Er zijn een aan lal methodes om dod e wandelende takken en bladeren te
er hier en kele van. met hun voor- en nadelen. Uiteinddijk kiest ieder voo r
o f zij het liefst insecten o pzet en bewaart.

ziclf 0

Voo",u rd C' n urn « n dode "' .ndC'lcnde I.k n r hlad tc bnr.rea:
Het insect mag nog maar IK't dood Lijn (maximum 1 dag) zodat het nog niet
verharden F..ms het rouànI;srroces begonnen is. is er gewoonlijk geen ho
meer
die aan het rotten is. \'cr liest zijn vorm, \'U1t bijna vanzelf uit elkaar en """rdt Z'NIll't.
hel oo k al en dan is de bes lissing snel genomen: weg gooien!
Ande re voorwaarden zijn eerder pcrsoonljjk. I'hasmiden die meer dan ~
o p lrnzij cr van die wo n oo~ geen e nkel e xemplllar in de "ermmc ~zit
exemplaren in de \ 'cr-. ..amcling zitten, is het onnoJig er nog trICIet van op te
Een \'\"mddcooc lal of blad droogt het best in dro ge. warme 0
c rndar hierdoor de kkurrn lijdens het drogen vef\'llgen. EClt vauilaï
af te voeren, maar is J'.Cker niel vereist! Als amateu:r·licthebbcr kan
en goedkoop materiaal.

I I FnmlllL

De.r:.c meibode is gcmalldijk. maar
~!!î'i.!
bestuderen! Daarbij heb je al .~
Boveedien lijn deze cbemiscliër
ongezond bij inademing \'lilt
kjeeren \lIn de insecten weg.
nau \\i.:eurig naar te kwmerl

~

Met gewone spelden houd je het. lij
de gewenste plaats deer er lelkens I
(7je lig. l • miJd en\. Als je het dier een
heb je hk-r al gauw .:!: óO spelden voor
is a ües moo i gedroogd en kan je de gewone
r...~~,--~~=~_o1~<l opnieuw ge:bruilm o m andere msecten mee: op te
Scfuijf o p een SU'OOlje parier de g'1;C'o CRS die je o ver het exemplaar wil bijhouden:
PSG nummer. geslacht, jaar. berl:omsr.• ... (zie fig. I. recht sonder). Dat papienje
exr:mpbar ze lf o p dezelfde naald :;pelJm zodat het er steeds l1'JeC samenhangt (~ ca lIid
verloren kan gaan. Eventueel neteer je in een datetese in de computer alle g~ 0
exemplaar L'TI \·l:1'\loijs je ernaar met cal code die erbij hoon (zie fig. I. rechtsboven).
Tot hier is de algemene methode van o pze n en beschreve n.
dieper in op enkele uherrunievc methoden,

Vooreerst 7jjn er oo k \rij dikke: wandelende takken die omwille: van hun omvang
Meestal drogen « te traag en rotten ze vanhinnen. Dit gebeurt ook meestal
waOLlek'Tlde bladeren (manneljc:s rijn dun en drogen daardoo r ook sneller).
moet je ze zodra I C dood lijn. overbngs opensnijden 1angs de buikzijde. Ge~iiKi
schaar mc:l CC1l scherpe peru . I laai voorzichtig de ingC'o'oanden weg met een ~
je de binnenwanJ van het pee tser nic:t beschad igt. want daar liggen de
.
tegen schraapt. 7.ie je langs de buitenkam lelijke kleurloze vegen. Eens dC;' .
je kielen tussen o pvulkn en leeg laten, Je kan hel lege dier opwBen
ca:
wal dan oo t o m de vo rm \":lII het dier te behouden. Dichlnaaien is mcdtàI met
nog al vormvast is en hel \"oIstll3t meestal om het insect gewoon terug: toe CC
ec hter oo k leeg laten en J e huid teru g toe vouwen, E\'etUUCC1 moet je "".
daii.•::::~
model' brengen. Verder ge beurt hel opzetten van zo'n leeggemaakt inscc
Een probleem dal zich hij het opzette n van wnndekndc takk
.lal de o riginele kleur niet beho uden blijft. Hel
:van
el1k icrlt drogen. Als het drogingsproces I t

c::\emplaar~.li~~li

slinken.inVaak
moet en
je goed
zo'n \uluchtc:
drogen
een droge

d.aarbij hc:paaJde chcmicalitn te 8!
kleuren meesiel vergelen. GroeP
echter behouden als het da
"-":lII1 het is juist dal wat de

11\1 ~C, lcu~clJe soorten kan je kieze n luum o pzetten:

('\l'IlII"L",r I.....\.. orvenen meI ëë n vkUjc l Heopcnd Pejlöln
spckh"tl ~dh,'C1'\l /{.w.1I IC: li}dn\s hel drollen mooi op hUn )J~~!ii:
te laten JR1 ~m. Ic:t je eerst de lal fClfo p (ric (tg. ::! m:1) en dan ~ .
stRll'\..j.c rapier ero ver. Prik nct boven en onder de vkuge~~~~
e \cn1f'1aur 10 drogen (nc lig. J). De morvleugehjes kan:.ie Îfiêl
br..'uJcn of (:e'H'OI'n boven de achlcn'Ieu~L~ Ialm lillSen.

Jl In'"cun.
Als je bij het vjnden van een do•de w:mdd ende tak o f blad echt geen tijd hc:bl:, wik
doosje in de diep \Tiezer bewaren Op d ie manier leg je hel bederfproces stiI ""'=~ ·
exempbar ontdoo ien en opl etten wanneer je ('1' wel de tijd voor hebt. Onthoud ëChiU
een tijdel ijke oplossing is! Als I~ in de depvriezer biij,"('fI zitten, heb je
t
met
ho,-cndien worden Je gewrichten na en\..ele maanden stroe f zodat het mociIg'lr: wo om
op re zetten. Na ongeveer een juar in Je depvreeer zijn de pot en na

opgesteve n. Je kan z.c dan wel nog jeswe ken (zie volgende methode).

"'I C;('woo n Iale n drogen, DldieD weken en opuftell.

Hiervoor neem je CCD goed gesloten doos.
kg daarop de gedroogde phasmiden.. "9:á~~
en maak alb Hink nat . Zo nat dat bel
IIp ncc:r Jat de eJlnnplaren in een I ~""=
en daarv oer moet de doos goed afgCilóiCii

lrsecten Jie IIp .Iele manicT terug Ilcltibcl gamak1
hdemall! Jrl,ll,l~. Bijge\l.I!1l zal Cf tijden5 dc~ korte tijd geen
!..an 'l\'!.. tuq:ef"a-'I worden om !llcchl 0PltC/.cttc cXC'mpllt:ren:lt~~~~
musea t>ijW<l r~'dJ zijn Sl.l n~'\ elt...mplaren lelijk opgezet (zeg rmar.
en verder niets) . Die kunn...n Jan g.......ee kt worden en neljes .
pot cn en andere lichanmsdclen goeJ \ 1l!I alle kanten bekeken "urmen
\'t....l f het .... \·tl'1\.'<Chappclijk ~-schrij \·en. bestud ... ren of itJenIifi

Dit is een methoJ e Jie weinig tllC'gcpast wordt bij phasmidcn.. Men gaal wel een bepaalde sil)collC vo lspuiten OrnJal die een heel week 6c1wun hebben en'I:::::":::
bewaren, Het azijnzuur in 1.1... silicollC zou de kleuf van de rupsen helpen bewaIiii;
ook bepaalde \' .-anJdeooe takken m.:1 een Vol.'Ck achterlijf - zoals .4.niJomorphtift
en met silicone opspuiten. liet vergt .... el enige handigheid als je ze 7.odanig Wll 0
achterlij f w ee r h aar natuurlijke vorm bce û en behoudt.

6) Drogen ondl"r ' "lIeuüm mei ,mellgel drooxparcl5.
~ heb je het , 'olgende rmtcriaal fkldig:
een \-:JCuOmcontaÎncr (, crkrijgroar in de rreesre huishoudwwels) of een ~
een \'aCUQmpo mp mei een vcntjel, verkrijgbaar bij de Iabospccialisl ofvia öé
silicagel droogpare ls. verkrijgbaar bij de labospecialisz o f'via de apotheek..

Voo r deze

papier en plakband.

koelkast.
Neem een stuk papier dat iets langer is dan de te be....are n wandelende 18k en
of slift. waarvan Je diameter net iets groter is dan de dikte van de phasmide. :AI:i
is opgerekt kkefje de rol met plakband va.'il. en neem je hct potlood
Nu Iiiii
""omddende tak in de buis geplaatst worden. Dit gaa1 bet makkc~
in de buis ges:topl Voorden en daarna de rest van het lichaam: evcntucc
aOOrrc vier po ten en de , oel.sprieto:rt volgen. Door 'iOOrzic~
gema kkelijk in de buis genunipukcrd wo rden. Indim het imcct
beide uiteinden Je randen op twee tegenover elkaar liggende ~_~

soms nilk broos, is hel heler om de hull.cn no Uil ort
dl'
luduwchtighckl. lje'JoIJt~1
ee rst dl' uite inden open en snijd de p1llkbllridjes mei
IC
ope n, S\lO\'i kan je de insecten er ook mei voorzichtlge .!Ç
'lnuichlig gebeuren e n tlnJ er geen beding mag men lW1 de ~ten i:I
hijlW a ltijd afbreken. Mocht er onverhoopt toch een JlOOlaalbte
meI ht"C'llllcrlijm Jal m.ld ijk snel en kleurloos o pdroogt. Als dC~
ll\ Cfl\ egenJ naar stro. ofschoon hij sommige soonen -. :maa §ijlSt
na dro ging llt.lg lang de karaktensrieke geur bchouden blijft. n '
worden Omdat hel gedroogde iltserct helemaal slijf is. moct ~
'laI1 bn.'ngen 'ion dl' inseetennaald in net rrcsororurn of metancmm,
m
p
de 1\;1.11.1 door \\; 1steken. rusten op een klein stukje Itex bodcmpJtiiij'lJti~~
tem ijl je de naa ld er voorlichtig doorprikt . Doordat de poten ':ld~~~~~
lichaam ligge n. kan je de ruimtc in de insectendoos clTlCi!n1 ge~en ~
individuen na.:l$1 elkaar p laatsen zo nder dal poten in elkaar verward raXCll.;

wennenuen hogere

T ijdens het droogproc es kunnen de droogparels van kleur veranderen. looien
tucht voc htigheid boven de IOC'A, komt, verkleuren ts: namelijk van blauw 11ll8t.ro
0
naar kleurloos. athankeljjk \ 'M hel type). In de builenlucht treedt de verklewing ~ riV'0rl
omdat de luchtvoch tigheid in ons gematigde klimaat tussen de 60 en 70% schommeli.
parels kunnen zo nog vocht opneme n to t maximaal 40"10 van hun gewicht. Met voctir
parels maak je herbruikbaar doo r 1.C in een oven Ie verwarme n bij een temperatuur dic.i
dan l OO"C (maar nooit boven 180°C). Daar de droo gpare ts enigszins fragiel zijn. moct ' <til
voo rzichlig uitvoeren: leg de parels hijvoorbcrld op een paar vellen keukenpapier
ze
direct in co ntact komen mel de hete o venschaal. hou d de deur een stukje open en laat U fiiii
zodat hel vrijkomende voc ht sne l afgevoerd wordt . Na verloop van lijd kleuren ë ë ~
kan je ze o pnieuw gebruiken.
Hel voordeel van deze methode is dat men e ûlc iër n en geurloos wandelende iäkJ(cn Uii
onder co ndit ies waarbij bederf door schimmels en micro-orgenismen sterk wo t
tegenstelling tor method en waarbij men insect en droogt aan de ~buiten"ucnt iöGiit
mindere mate klcufl'erund ering o ptreedt doo r rottingsprocessen. De drOS"~::IC""::I
relatieve luchtvochtjgheid in de container tot ver beoeden het niveau da~:~~i!~
bereiken. tcrwjjl het vacuüm (ongeveer een half atmosfeer) de verdamping van
aanhangend water doet versnellen.

;,,;

"il~hëf
i""
f
Deze metikltie heett levens als voordeel da
en toch l'en goed resultaat o p levert ;~
wandelende lakken lUl Jroging uitstekend veIDi •
Een nadee l is dat Je benodigde h
ongeveer 5 f" terwijl de droog~g
zodar de kosten per gcdrool@. •
conserveren.

i j

I' ba, mldeb doden om op Ie a Ue. !

Fr li,in

l'nNan,Jig.~

....:lIUlC"n

waarin phasmiden

en

mrn in .1(' tropen up onIJcJr.kingsre:Î!I is en er

alkn......1 Ic\-rnd rncrocnw:n. maar TJ}n TC wd heel belan&ri
\\wdcnJc laUen dl'wJen die in 8C'\~emchap Ilckweekl ;P.Jti;
111,'8 n Îl:'I in je \CT7ameling. Of wanJk'l:l' je nhsoluul cal perfeCt

&ruJ"iffiiii

\\l<hrriC'l.:n en Je poten n.l~ ",[ledill njn. Voor Sllrnrnige
om een Jood e:\cmplaar 11: ..i nden dal nog In po len hee ft. 16
\ul\\3.'l..se-n e xemp laren dod en om op Ie zeueo.

vo•.rr 110:1 J od en van insecten bestaan er ee n paar aanvaardbere met
glazen pot tlI.'nk'n en hel dier er levend in plaatsen. Goo i er een propje wanen
Iledrcnlt werd en stuit de pol af: het insec t i~ na enkele seconden verdcc
I
toxiscbe sto f die je bij de apothee k kan bestellen. (ja er steeds heel o mzichtig mee
irriteert de huid. ogen en slijmvlieze nl Som.~ injecllXrt men de insect en in hun

meI cth~,1accta.:11 of fo rmaline om 1.c Ie deden, DC7C ingespo ten sto ffen vertû:ndereii!
drogen. Een andere methode is missc hien eenveudlgee: steek de \l'andckndc l41c. in
dicp \"f'lcnr. zodat hij éood vricst. Na he't e r adooien kan je hem gewoon Op7..enen.

Als je met chemische produkten \,..crkt , bewaar het l1csjc dan steeds buiten het bereik ..... üiIei'Ui
en met een duidd ijk etilct erop! Koop oo k nooi t grolC hoe\.<ttlhcdcn.

tli lci nd di jk h('l\ al'Tn al, ÇfII1('di(' in inK'Ctcn d(lu n.

In ht't begin be....uren veel mensen hun 0Nc"
zette ....ardekode ta kken ge w co n op een plaat
piepsc huim. eve ntueel in ee n scho enend oos of

iets dergelijks. :\laar rIll een tijdje wordr de
\"n7.ame ling te mooiom UJ te blijl"en werken.
Bovendien zijn je dode exemplaren niet tegen
de musewnkc\"cnjes beschermd. Dit zijn
kJeine kevenjes die jevcn van gedroogd
rreteriaal, Ze vreten zich een .... cg door je
gedroogde Însc\."1cn al laten er op termijn nîct
veel

\ 1111

ov er !

Om helemaal zeker te rijn dat cr geen ~~~~
ander insecten w crend middel (mals stuk~
uitge wnkt. dus zorg moor datje ~ op !ij;!

Ilehoud "a. de Pha.mide.
Ilnn H arman
\ cr1alill~ en aanvullingen : Kim 1>'lIulslet

11Il<W

Het is \ an se prember IQQ7 geleden da t de laa tste I>SG:}OOneiili
Ik laatste ......... r1 op deze lijst w a., l'S(i no.lltt> C'hol'JdroJlrlhJh
beter ~cI..cnJ onder J e voormalige naam .\(I r<ltliJt$ ....cJndfurJt
{m~e\ eer een l é- tal soo rten zijn nu hijI;C\UC!:lJ :
De lijsl l;:l.J1nu ah \'0Ig1 :
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d l.'l l.' St,,)"

me'I .'iW.I IJiiJia

Il.' toetsen.

•

:!t1:! .\I,·JdI~rll hrunnt'r/ .~':,,:~ ,~~

In aanvulling van deze soo rten. kan ik melden da l volgende nieuwe
worden ("' sta rtcult uren ..):
ExlaJIUlHJ1<1 bufo ni um Wesrwood, Austmliê. Enkele leren hebben momc:naee
dieren kunnen \1.1'o\o.lsX'n Uijg\"n op eucaly ptus.
Datames mürlllU-f (a/
Oi/euJ ?). Singapore. Sexuefe stock. AraaM
lucht\ochtigh.:id nodig . leer UlI.gc cyc fus : 7.1:: Ic~en slechts één ei;.
maanden uitkomt. De nimfen heboen soms meer dan een jaar nodi
wordm./JulllmeJ wonen k unnen als volwassen insect ook enkele j
Data", ...J Bomeensis. Rl'3~. Borneo. Ecl in tegenstellin g tor de.
goed braam maat toch zijn AnKe.u-planh:o ono ntbeerlij k. Hoge

n

tragecyclus.

B r

Tj " ,

're.'.

~

Fnm5; Ou
Co Ri
mam.
l','tl'u./,'M{"/"rill 'f'<'rij','. EcuitJor ienn
J1eT"'"n'h'L' $"'-4'1<'.(, New Uebnlics

Bdl'f f."TW ,' pt:d e:t.
&h·t~rlll V~di'.

Am.'<lmorplw j<ltrrllkunil Rallen lier. Jamlli
soo rt dil" braam en li l/.lL~l« eet .
An i,wmllrl ,Jk1 l} /I" n ...' ( Wes(\loOlxJ). fumaica Is
Di"J,han. J"J l " m<lia m iJ IDnll)). Jamaica. 8
Pharnacia J UIJl<llr" m.u Ilraam . Momenteet T.WUkke fëSü.l
Pharnaciu chiniensis, Secw -Choen
Pbamacta inKt"n.'
en ee n drietal andere on~h·nd ..: 1'h.1NWdJ-.-.oonen (\lo
.\"rohir,u<,,, unnot Brod•.Braam
A brt><om",lori/w I" m Broek & Sec w-Choen
rrü"meru verrncu losa [Brunner], Vare ns

Prlsomcra repudiosa

~faki sie.

Varens

J~j"'p(lItULr fprl'l

1 "'P"I1lUJ ~JX 1(" 1I11hi."
er. l
groter, rebuster en slclo:d il!. Verdere '~jj\iii~
S..·.·I" rf'I'/I" " " " hmJ.:t,m'it'/u iJ N.SI'.~\
'll'hligc eitjes
l all/:I1\1:1, Klein .urtjc t'
l 'hlf>..!II ....m" "pc" 'I<'<. Braam. Vcclldciner dan r.~
1een p.w J;ur ~'d["ttkl In FrarU;ri jl. met ....'('1'"'.~·'!ll<!!
Fen punr H.l<"ldum ,"ort"" uit ThailanJ Braam. r:éiJ
OJ" B"n,/um (lIdl i undc nufi cauc van de ereren en de soort
vcrsc hillend l ijn).
(ir a/i.!.'" -If"."d"I. I hailanJ . 11r.l<1I1i
t inlli,l.,tl , / ..... i.·.,

rJw"'Jf..ph<JrlJS t. ",y.li.,tlHJ. 1h.liLtnJ . Braam . let wa t groter dáii PS

En een aantal Fitipijnsc soorten tl." p<,p}"d sp.. P.ucJh}TltICW
51'.•_ J

B.lCIÛU"1

Dil lijn nut:. ee ns ca. 40 soorten . niet lip de I'S(i-Iij M vermeld, waar pogin8Ç!!
g..:d;l;Ul 011\ IC IC kweken. En \\a.:m;chijnlijk. l ijn er nog een heleboel andeR: soorten
nog geen \."CI van hebben. Als ..tel c soorten in goede k.....eek zijn {vcrsau1 en
Europal o rden I C aan Je lijsl tOo:~ e \l)l.'~J. ~l aar vergeet niet : Daar deze soortenl!zijn kan d il no~ .... c1 een hele lange lijd duren (soms wel enkele jare n] eer u bei: .

Op de PSG'Sl)llncn[ij~t waren llu l beet " al l'ha.smidensocnen aangl:l.luid mei nlèl:
kweek » . Maar tegenwoordig zij n er al hee l wa t van deze terug gevonden en in k~
gebrech t. Dil doordat er toch nog ergens Ier wereld een enkeling was die loch nog
kweekje had of door nieuwe import,
Voorteelden van soo rten ;

PSG 11 Fhvbat.....om" phyllinum,Br.vill iè. Braam en ei k. 11..ut.lt \'an cd!

PSG 16 laraw i uf sechc llensis ; Varens en wal braam. We dachten dal deZê
verloren was. maar vorig jnar werden nog e nkele kleine eultuunjes gemeld.

--

c

JJ)

In een enorm tempo worden er steeds mca- nieuwe soorten binnengebracbt e.o beschikt"'81
gesteld voor de kweek. Maar niet al den: soesten zijn prachtige of spectaculaire soorten.
Iedereen wil steeds de nieuw:m: , de ccotse, de grootste en de speclIIcuIaime phasmiden
hebben en daardoor worden de eenvoudige goed kweekbare soorten genegeerd en 8leeds
miDder gehouden. Het gevolg is dat op deze manier voel kweeksoorten « verloren lt gaan.
ADde:rzijdJ is hel ook dllt de meest spel:iale, grote en specteculaire soorten een hoge
kweekmoeilijlr.heidsgnuK1 hebben ",'fUIl'door voel VllO deze gekweekt worden door de meer
ervaren phasmidenliellJebbers.
(Het is ook een misvernand dllt SOIIlIIIige mensen aimen dat deze soorten enkel en alleen
gereserveerd zijn VOOl" de « ervaren kwekers lt : meestal. is de surplus-produetie van deze
soorten zeer llllll! en dat lDeIJ eokeI. wal kan doorgeven aan mensen die zichzelf vroeger al
bewezen hebben m kunnen garanderen dat de sooe verder gekweekt WOI'dt m zodoende de
cultuur blijft bestaan.).
Er zou dU5 eens gecoördineerd kweekprogramma ovet'WOgen moeten worden zodat alle
soorten op de PSG-lij811Qmnm gdJaodhaafd worden.
De kennis VllO de biologie Vllll ph.a.olmidm is momenteel enonn groot geworden en deze kan

mcn goed aanwenden voor het goed culturen VIUI dc 500Itcn. Steeds minder!OOl'ten rouden
moeten verloren gaan. (hoop ik)

J stel voor dat de leden, in aanvulling lOt bet houden van de soorten die: ze willen, ook een
aantal soonen boudco van de minst spectaculaire soorten. Dil kan oen naruurlijke g10epering
zijn bijv. alle bescllikbare soone:ra van een genera wals &cuJW1I. Ûlrur4iws, Diap!wrofMra
oflliJc stekelige soorten zoals Epidans, H(J(lIlJûkJ. Hete,optl!ryx, Zuid.Amerikaanse soorten,
Afrikaanse soonm, vaeenetera, ofallerlci Wilt aantrekkelijk is in een bepaald JOOn of genus,
Na. lid nalcz.cn VBJI verschillende PSG Ney,':!IlctleB ben ik lOt de conclusie gekomen dat cr
eoch nog een zeer groot aantal andere voedselplanten beschikbaa.r zijn dan de aanbevo1cD
voedselplanten.
Om een goed lIlIl1tlII. phasmidcruioorte te kunnen. kwe ken moel cr zeker rekening gehouden
worden mei de hescbikbElarhcid van de plant: of datje een pla.meutuin aanle&1 van volgeode
pla.ntcmoortm :
Rubus sp«in. BnIlIIII. Rosoceac. Voel bl'lllllIl3OOrlen zijn beschlkbear, te veel om hier op te

sommen.
Rltrxlolk"dro". Ericoaut'. Een andere veet voorlwmendc struik..
In sommige bosrijke gebieden is het een gcTMmducoerd ti cnkruld ». Wimcrhard.
Soorten dic lku: plant eten : (hws maclJottij PSO 2, Anisom'"PM hupnstoitks PSGI2,
Lnndlnd~$ brtvfpu PSG 19, HamaJtlla ecltfrraza PSG 26, HOOIIielkJ sw bra PSG 70,
Rhaphidcnu SCabroS1lS PSG 82, PhaellOpharo.s Mrwaardt"i PSG 104, PaTamenaenra kJetu.t
PSG 145. Chmldtmthetluu wond.fi:wdt PSG 186, Me_ma baltsii PSG 204

U,u.m _spedn. UilJSlCr. Oleeceee. Winterbard. Komt in de naruur voor, llllllIl" de
gemakkelijk vcrbijgbBre cuItuurvari!te:iten worden voel gebruikt a.ls haagplanL
De bonte cultuurvormen van deze plllD1 weeden ook gegeten.
Soorten d ie zich graag voeden met due plallI: Canwsiw: morosas PSG I, Sipylmdea sipylU!l
PSO 4, PscudophaSDJII rufipc:l PSO 35, Lon.cltooos a.maurop~ PSG 100, Pseudop'"SWB
species PSG 116, Anisornorpha. rnonstrosa. PSG 122, Lcncbodes strurnmnIS PSG 127,
Pseudupha..mLli acantbonolll PSG 1B9, Aniwmwpha.jllIIlllicensis.

Plwml (1011It. 37. bJz 14

Een redelijk aantal soorten eten ..Ieze 100000g frisblijvende groene plent ..• dêië P.

misschien w al ondersc hei.

F.uca l}plu lIien&n
\\In1erhani\le is f.lltäll
le ~en\\

lo.ml ig kan j e

In

bi

~~·h nll kl.'n ' ''rJe/1.' plant worden 11:
in M'\:I~'n\\ erende -aof atscheldü.
t"'~ I.'...n ' '''I.'r algemene \u':ibdplnm ui e
Iamllie . ( icm:lkkdijk Uil zaa d op IC kweke n I e vmc
~"'sr« l ali~t:~-nJ1.' fruithandelaars en .lil \"OQmI
nd de
groor en gezond houoen is C'C"n ander probleem , Heeft K
hlaJ\al en mineralentekorten. Een plant die sommige
maar .... a.m an je er een beteboel noJ ig hebt !

I ;UIlo\ Ilo ,

Soo n en ~1.' ~cnJ die J e/c planren eten : ,·k lllJ/ho':!."'d prlll ilUJ
7. Ext.n ..soma tiararum I'SG 9, ,u rllp 1J.r /f" " 'ut'/jiNl{i PSG IJ. E
( 'f,·n'''' !lIrpho..l''5 brioreus I'SG 15, Anchtalc macutata PSG 2 :,4E~~:j'j;
211. ,~plfJ/,/I,\ Jp.!ek.\ I'SG 411, 1I<11",il'1"l scabra I'SO 70, CtenomorpJiöätJ
A' ·<lnt/w.tyfa g <'i.lol'i i rso SO. AlwuhoxY/<l illl:rmi.1 rso 8 1, RhaphiJe.~~~~
Parah vrtacus gorkumi " SG 90, Lllmpu"hn J:u.'rini PSG \01 . Sif!)1oiJea p'!CÎD
fh. l.·noph<1ros h.'rK<l<lrJ.·ni I'SG 104, Corausius abbreviana PSG 109./.oncliiiiJis
PSG 119, ,..b ed es maT}:"uit<l1u.s I'SG 151. :U rophy flu titan PSG 154~ PMnace
<luricu/u/us PSG 162. Sipyloid"<l5p.-óet PSG 163. llw,l1lid lu saussurei
I
Pha..sma gigas I'SG 190.

Datames mfJuhmill'SG 192. D atames bomeensis Datames milratus
99 voeden zic h in de natuur mei Arac:tlJt .

(ojJ~us

/')()Jim~tlJnJ:tr~ !'SG

Bijt ondc:n \ onhc:lplllnitn.
Enkele van deze zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde kwekers.
Een goede gids voor hel zoe ken naar speciale plant en co verd elers is,.J(Th
Kan verkregen worden via : The hard )' Plant Society. c/o Lekeelde, G'in
w orceste rsbire. WR6 5RD. Enge land. U.K..
z",/I..(I\"Q. Ulmaceae, Verschillende

soorten aanwezig. f/~(eropteryx d

deze plant eren .
Eryo1MJ/r}"tI jtlpun icfI. . RuWt'e.n!. Heteropuryx Ji/al aJa PSG 18 eet:"deZe

(persoonlijke observatie)
Car " f:rur " . LPguminru rlt' [peu lvruc htcn j.Yerschillende soo ncn

aururuiucu. brevispinu, Twee ot verloren » soorten hebben deze planten
I'SG 54. beiden Grat/J,'a soor/f n. Andere planten bruikbaar voor d
de ram . JÁ·.~.m/lkJ,\ .I<· . l'iparuhus /ahum i/o!iu.\ . Lupinw arboreus.

1.....(1 co('cont'll. Lt't'll rubra. Lereceae. om J8Ilt '~~~!!ilifL
I'aul Broe k verteld e me dal Pr f sbist
( :!
dele soo rt kunnen verkrege n worden dIiD .
voedselplaat te kun nen geb ruiken die

(ï" " MffDIffllIft CGIIrp6on&.
Koninkrijk.

a

Peul Bn'lCk merkte in I

tIii

t Butm<isterl 'Z ich oeden mrl
C m , .",fO",Ii", " tUffphoru C'I~ .

Ol' l.. uit de vele uit~c" i s.'lClJe e.... an ngen met leden heb ik
<m I e phas mide n een gemengd d ieet (m ix ven pianIm) aan

l.eden met sUl;l;e.<.ties. iJ c-ëen ever dit onderwerp worden uitgtinOOl
Mr. Harman. maar outhou. ga niet ovethlUl-~t alle tnkkcn.'.oonen xwe
je aankan en hou de culturen I;aande ....

Bronren :
Tbe Phasmid Stud~ Grou p :"e ....sle tter (l2l 1999 ). :"0. 8 1, pA-I. Allan HatiDift!
Persoonlijke I;c:>prekken met PSG-Io:dcn en eig en ervari ngen,
Tekenin gen uil ti Phasmatodea ot Jacq ues Potvin.

A:.ml·u llingen op de PSG-soortenlijst
Berichrge-..ing door Phil Bragg

•

•

•

Een nieuwe Gratidia soort uit Ta nzania.
Ilt", 'r : krislicn R.lh..le~ en Wim Potvin

A ~tl'Kt

'rom

R~ . .a !leW GlDfOlt lP
TllIlUnol _
introduced by N
abouI the adUls. eggs. nymphs ancI tn!eóng ollhls vety IIffiêlII spedeI MI r;tI

l lel bego n allem;wl o p een safa ri in 1998. Nîcola'l (']îquennoi.'1 ui! Frankrijk reiiae in
Iaffite
jaar n aar Tanzania. Dil Afrikaanse Llild doel O fl.s meteen denken aan een zengende hiitc Q'I
Lukischar en halln.:l'lll'" l\l.'"t;enjes die er \ '01 moed naar voedse l loe ken o f hwl sto.m~
..Je vlakte loodsen. Maar Tanzania is neer. In hel noorden ljj n er ook trop ische wcuêen
klirna.'ll loch ee n bee tje koeler en \ 'oeht igcr is.
Dichtbij de stad Arusha zoc br onze vri..'tlIJ Nicolas naar wandelendc takken ter hoogte \'lUl de lUii
Ngorongoro. lI el spce ld... zic h af o p «TI boogte van ::! 300 meier. icts W'3t wij in ons nogal
\'3IJerland niet bepaald gewoon zijn. Op die hoogt e zijn Inlpische wouden Ie vinden en dus
wand elende takken, Nicolas vo nd er lijdens een rw:hldijke safari drie volwassen koppels van een
klein soo rtje. Hel bkck een Graüdia te zijn
en de origine le excmplan:n zitten nu in de
coüecte van het natuurhistorisch museum
van Parijs.
Het vo lwassen vrouwfje heeft een lichaam
\ 'UII amper 4.5 cm en is beige to r okergeel
gek leurd. Ze lijkt eige nlijk goed (lP een
kleine versie van Gruril/ill sp . •-\.\;UA~IAN
( I'S G 183). liet mannetje is slec hts -I cm
lang. en donkerbruin. Ilij heeft heel grot e
CeT'CÎ. net een knijptang achteraan :lijn
abdomen. Hicnnec c mklerm hij hel achterlijf\'3ll het vro uwtje tijdens de paring .

De eieren zijn ongeveer -I nun lang. en mindl.'1' Jan 1 mm breed. Her lijn ~p.
gesLx:ht Grandia en ;c worden Jan oo k overal aan I!-dd«fd. GeLien dit ' "- '::::0"
taal je ze best hangen. Ze kort'Jl:'n ru engeveer twee maand ronder problemen
zonder vee! uil va l en zijn na enkele maanden reeds volwassen In volwassen
mee r dan een halfjaar lc\en en de: vrouwtjes Ic[!gen vee l eieren.
Deze soort I.'o ord t best gehouden in een goed verluchte kooi. l..e eten ~ braam
lOC eens lichljes /.l:x!al cr even een hoge re lucht\'oc htigheid c msteau
m ai
bootsen. sprne i je hes! ' s avonds. Qw temperatuur is Iutml.':nel!lPÇ!!!!uur 0 •
Naarma re de ze soort langer en bij meer liethebbers in kweek is. zullen wc meer
hoc IC bes t gek weckt worden. Voorlopig houden wc bet o p '"7.oals
'oIliiJi1

af en

Uitheemse vocdsc tphuucn deel 3: Mango

/"lulI~ifera

indica

1>">I.'f Rob \ 1111 der /",In
\ l;ool ,..cl

, hnrf •• qn.nl• • ee .. db (....... ca r..,.. I"bn•• pan J : \l anc.r. ,.. .ndinl
\I.. nc.f. ,.. IlId.... - \ llnl:"- ••• f1..·r. t ....t! r"""I'I.nl I.....,m. d.I".,. OIkl.·ln.......

Een se rie bek nepte kenn ismuki ngcn
;\lant.:t1 · ' Ia n ~ i rC' n inJirli

1Ilt"1

in Ibd. nnlanll u

btL

uitheemse voedselplanre n voo r phaxmldcn . du kccr

Familie : Anacardiaceae (-S wnae ~ 1
Genus
: Magnlfera
Species : indice
Verwant e soo rten o .a.: Bindjai (M,""w i/e. u CU t'S ; Il). Ho rse
Mango (.\(.fMliJa ). Kuweni mango (.H. otio. ora) en andere
"Sumec'cen": Gifeik . Giftige Sumac. Ca.IDc\\TIOOI.
Etni sche namen o.a. : Magc, ;\Iangot. ;\Ianga. ;\'Ian gou.
Hel is waarschij nl jjk dal iederee n de Man go wel kent vanuit de exot ische vruchtendispl ay in
de supermarkt of \ "UlI bij de groenteman. " De peer van de tropen", m als de ;\'Iango wordt
genoemd is een prechng e groen-rood -gele vruch t die m.i. voo rtre ffelij k maalt als hij goed
gerij pt is. Als men eens Mango gegeten
weet men oo k dat het binnenste cm enonnc.
platte pil herbergt: hel zaad van de Mango.
Het uiterl ijk van de heester Mango. VWl oo rspro ng afkomstig uil Burma cn India (\ artdaar
indtcat is waarschijnljj k minder bekend, Vrij groeiend als hoorn kan de ~ lango een hoo gte
van \\el::!5 meter bereiken
met. eenmaal op hnge
IC'I:'ftijd gekomen ter zij n
~ Ian~o bomen bekend van
300 jaar en ouJ cr) een "cel"
massieve stam.
De bladeren rij n smal.
lllOt:ct'ormi~. 10 un 30
centimeter lan g en
duidelijk generfd. De
tJIoeiwiju is mccrbloemjg,
kleine trosjes bloemen bij
elkaar, waarvan uiteinJelijk:
maar éé n een vrucht glUI!
dragen. De bloemkleur
varieert van crèm e-metroze lot licht geel . van oorsprong: J us afkomstig uit Burma en India, veespreid is Je ~ianl!o
inm iddels were ldwij d : ~laJ ei si~. Û05I-A..ië. Oostelijk Afrika en al sinds 1880 commerci eel
aanwezig in CaIifn mÎl!. Ook deze plant kent in veel vcrsc hillende landen medicinale
toepassingen. variërend vun Je behandeling van schorpioenste ken tOl antivirale middelen. De
gehele boom kom t \001" de verwerking lul medicijn in aanmerking. van wortel lol bladpunt.
Toch is het niet al les goud war er blinkt: hel sap in de schi l van J e .\ Iangm rucht lo:an bij
sommigen huidirri tatie veroorzaken. Je Ingen aam de mango-dermatitis.

heen

Phasmiden die 1Ocr.aI;CTC'n l'P \1M ~'O :rijn o.a.:
l'h..I.''''''r h..ITlU I(rl<lhlO n.' ,~' . n"l'u/llm Mm<llud~.f. UI)
l'h. .b.' <·Ii\-UI serranpcs II'Sa 25), Jl"'rrorl~ryx Jj/aI<lra
10,

psa ;<).I'SO tlO.I'SO 72. PSG

Bronnen:
-Hcr Int~m"' l.

l.nd,slcU ld:

12K).

"Mango + tree" "f "Magnifcm"

Gerna..ipb.'l;dc bocken v.w .b. Je soortcnops om mg :
• "A guide to the Tb e Stick & Leaflnsects of Singapore", Frunciil~~
• - Ib c Amazing WorM of' Srick aod Leaf-insects'', Pau l D. Broek.

Interessante data

•
• 19 maart 2IJUlJ : .( zëmc Beurse D'Inscctes de Mens (Belgil!' t",,~.·"'"
voor info en locatie contacteer M. Michel Rlchez, Cheussée du R u x

r

• 311 april 211l1lJ : .. I B eurse Internationale aUJI papilIons et inscctes .,
Ecoje co mmunale de Drolx he, Plece Je la Libèranon J. B-W20L iègc Dia
Deze beurs gaat open urn QuO(l en eindigt om IbhOO. Inkom : 100 E ,
Info : 082,7 1A I.Ob r-s aHJM ho::llen)

•

•

" llOOnor: {lJ'l1l>00a l,l ~I' maart 2000

•

\\ u r: "Repnelcnhuls . Ik Otierneulen"
Rc;t>c IIr>c\t' n...tra..lI JO a -h.
"1 .· 5 0-' ~

Fil l ilhurg, SC\lcrlaoo.

rcl . 10I3I .\ "'JOO~6

Fax. 10 13l "63~ K~O
! !! Internet: m.lp'
c...JU<o:~ ltlQÎ!
• ()pcoin~ \ un til' deuren : I lhOO
• njtl,intll."lin~ :
De leden worden tu....en 11 u00 en 13hO(J
\CfW3Cht, Gc:t('II;~c babbel en lunch v oor
wie dit \\en.'l l lunchpaU :el / elf
meebrengcol.
13uI5: - ..laItkgTOt:'ting
3Îu crlinl,l agenda
Rondvragen
15u30:
Ruilen en uitdelen van surplus
phasmidcn 0,1.\. K, D 'H u lstcr en W. POI\ in.

l .l'l " P~ De die ren zi nc n in ccn gesch jkt rui m doo sje {zorg dal Ie niet overoevo
voo rzien van vers \0l.'t1~1 + label m"'l naam van do: soo rt. PSG ·nummer, je Clg
eve ntuele kweek- en voedselnornies. Zet Cf nok op ofje de soo rt voor iemuód
meegebracht hehl! Alk soo rten surplus li j n welkom, alsoo k de zeer gêiiUlKkeli'
soorten. En OIJk j e surplu .. aan eie ren kan zeker meegebracht worden. i
ns vi
doosje, voorzien met label.c .
Afsluiten van J e da g (rond 17hoo )
• Ruulo:boe hrij'ioe:
• Voo r hen die met de auto uil richung Breda, 's- Hertogeabosch óf
volg de AS8 Wt de af..Jag: Tilburg ~. Goirle, C'II \'olg d
::<''''~'~.~':;:;;ËÎ5
"Elic!ing". Sla na de brug mer het spoor links af. Eën v
I """ :iii~i
Reitse Hoevenstraat waar het Reptielenhuis dc.O
' CIO

'\i.H INerem IW Ill'UnChij nhJk
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