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liefhebbers ,·an wandelende takken en bladeren.
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non. VA:" PIIAS~tA:
Pha.'UnII steh zich tot doel de "'d em d mppclijke studie en
blaJcl'C'n (o rde PhaH'WrOOf!Q) in alle aspecten te bevorderen doOr:

insecten in gevangenschap.
Phasrna tracht IC\o'CIIS de academische kennis over wandelende takken en
verantwoorde manier toegankelljk Ie ste llen voo r alle led en.
Bovendien beoogt Phasma het Intact houden van de soo rteigensc happen van wiiidCh:iiitC
bladere n dOl~~ de uitbouw ....an verantwoorde nakweck in se~nsc~ om bet VOQi1
soo rten Ie vnjwaren.

l'U IJLlC,\T IES EN ACTIVITEITEN :
Vier manl per jaar (in februari. mei, augustus en november) versch.ij nl een nummer:
bladzijde n. Hierin Slaa n soo rtbesc hrjjvlngen, tek eningen, foto ' s, aJtikeb over
0
info rma tie OVCf nieuwe publicarjes, beunen en bijee nko mst en. ...

auenei

Phasma organlseen per jaar minstens twee bijeenko mst en

wisselen en talrijke phasmiden uit IC delen en te ruilen.
1I1)~tAATSC IIAP:

ledereen d ie zich o ntmoot van de handd in dieren. kan lid

worden.

De: jaarlijkse bijdrage bedraagt 104 f ( H ' RO) en kan gestort wortlèr\op:
voor Ned er land: 54.87,73.1104 op naam ven Phasma.
voor Iklgie e.a.: 03S-3 2555 72· 0 2 op naam van Phasma.

OeR jaarlijkse bij~e (o nge:lCh! de da rurn van betaling) ~
lopende jaar. Bijdragen die in december gestort worden. .
gevraagd - voor hel lidmaa tschap vanaf januar i van bet daûö

Overname van de teksten voor niet
bestuur til roet duidelijke vermelding
Leden die aandachlspwtlen 0
lot Kim O'Hu1sler (kim

Venle

Inhoud.

Interessante data.
Door : Jo:.. D' lIulst cr.

Phasma op het internet.
Door: H. van Herwaarden.

Kleur van wandelende lakken en wandelende blaadjes.
Door: Dr. F. Seow-Cboen (vcrtaakl J OOl' K. Rabaey).

.. Wandelende takken als hobb),... een basishoek io bet N~
Door: W. Potvin

Yrage n e n a ntwoor den.
Door: K.. D'Hulster.

E." .8 .0 . bij een aanval nD Anisomorpba.
Door: W. Porvin

Ledenlijst Phasma op 1 mei 2000.
Door: W. Potvin

Tak Talk.
Door: R. van der Zwan

De Pbuma-Iijst.
Door: P. Wauters..

Verslag van de 2S·k biJeenkomsUn
Do or: Wim !'llt\"in

'-~lh:,en; Om. Baarde, Stijn Bauwens. Lcslie

at

Clique nIklis. Jeroen de Hen. RW:nko en Anneke
\'enk Gecns, RuuJ Heemstra, 11an.\ Kinders. Illv Klim
lID
Thij~ Roest. Dirk Spillebeen, RaJ Stassen, ~ van i:Iij'i H
Fri.." rjch van der Wan. Leen ven Doom. lIeinz van H......~ii
Vi...o;er. Peter weutees en Chris Welker .

Eerst en vooral willen we Heinz van Herwaarden en de Oliemeuien in
"'~.ÏI
voor hel mogelijk maken van deze bjjeenkcmst.
Tijdens dele meeting werd de lntemer Website van Phasma (adres: ,~zoe5·~~~~~~~
voorgesrekf Hij heeft Cf hard aan gewerkt en het ziet er prachtig uit. ort me
meclliiiii
mooie gelegenbeid rijn om Ol11'e werkgroep wat bekender te maken. Onlangs ~ft Pet Wanten
in navolging van de Engelse ' Sticklist' een gelijkaardige Nederlandsta lige discUS5i~
ontwo rpen: de Pha.s ma discussielijst. Je kan er naartoe via de website en er \TÎj gebruik
op voorwaarde dat je n.:t Nederlandstalig houdt en er geeen commercieel gebruik VIlQ
Ik heb begin dit jaar een publiciteusfbldcnjc voo r Phasma samengesteld en er werden
uitgedeeld. Het i s de bedoeling hiermee de niet-leden over Phasma te inf"rmc:ren en
afscheurstrook voorzen om eventueellid te worden Indien je (nog meer) foldert'
gelieve mij dan te contact eren. Op de volgende bijeenkomsten zuUen u er 00 ~

De eerste gro te lopper van de dag was de voordracht van Heinz. Hij ~Ide
een reeks dia's hoc de taxonomie bij de wandelende tillen en bladeren'in::öë;<r;:5!~
interessant om te zien hoc' deze wetenschap zich in de loo p van noi maar.
omwik keld en wal Cf precies achter hel ingewikkelde systeem ...a n de naarns
Zoals in hel februarinummcr stond. wou Kim de volgende meeting OR i.te
in Merksem o rganisere n, samen met een tentoonstelling voor het pte
.... erden besproken en enkele leden hadden zo hun bedenkingen bij (Ie
(wie bemant de tentoonstelling. wut met de surplusuitdeling, een hCêl

ae

Uileindelijk hebben we besloten om
meetin
Deze bijeenkomst zal eind september cf -in o~~~
Antwerpen. De uitnodiging voor de
6
volgende nummer. De tentoonstelt'
weck-end gaan wel door zoals ~ liiKL!

Tot s10t kwam er de 1"'~1: topper van deze meeting: de surp-:;,:;;,;;~~~

succes. Wc hebben opnieuw alk doosjes netjes per soort g~
de leden ko n

CT dC7J:

meeting een So- lal 500nm uitgedeeld wo

32.35.37. JR. -W, 52. 67. 73. 82. 8-1. 85, 99.100. lOl, 103. 104, I OSf~~3~jlrn!1i:i.l
I3 R,
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145. 157. 163. 16-'. 169, 173. 174. 181 , 183. 185. 186, 195, 201.

Graüdta sp. ANDA.\lAN I SLA~DS'?

:"iu CH ' n jel5 ~ nde":

Na de meering hamen jammerlijk een paar minder mooie zaken aan bel lie I
een Phasmanummcr kwijt . Ze hadden dil ICT infonnatie meegenomen, maar .. een ~'
verdwenen ... Controleer alsjeblieft of je er geen teveel mee naar huis
ons wanneerje iets verdachts hebt opgerrerkr.
Ook \'llD mijn bod: is een exemplaar verdwenen ! Ik liet ZI: lef
UO
blijkbaar kan iJ,:. de leden (o f de aanw ezige nid.leden! ) hierbij niec YeIUOuwen;
Dit kan niet meer ." We vermen een \Ticndsc happclijkc groep van meusen mee
ik ga CTVlUl uil dal \lo'C o p een bijeenko~ geen wachten bij o~
.
Misschien mogen wc alleen nog de leden van Phasma en bun gezin op':cse tii
o m c\'C'mucle did Sla lkn Ie verhinderen, Dit \\urd! een ageudapwJl '('O'?r.iJC

Interessa nte data.
NOIL"CTJ 1:7~ data alvast in je agenda:
:: en J :gjllrot bcr 2000:

--""",-8lg ..... -

..

De onJCf\'o ~-rpcn di e op de websi te aan bod komen 5WU1 ~ jo
de vinuel e looppenball links van deze teksä, Na een 5wntnl
besc hrij \"ing van de \\' m grocp Phasnul. wordt op de pagi na "K
en VeT"l{)Il;ing' ui tgele gd wal "vandei eOOe takken zijn en hOe j e de'
InJi 5Chc wand d cnJc tak kunl "....eken . Op deze bladljjde staal ook
MI reeks mei boel en OH:I' phasmidcn. De pagina's "Tij~ft' en
'Acli\'Îlcilcn' beschrij ven de gc:1ijknamii!;e ooJcrw~rpcn. maar op ai
laatste van deze twee willen .... e ook een ecuvitenen agenda plaal5cn.
Op Je li jfde pagina kunt u lezen over de PhasmaList, de nieuwe: email di5Cll..sie groep van Phasrna, die: etders in den aflevering ..wrdî
HIOrgesl.d d door Peter waners. Sa al deze infornwic wordcri
bezoekers uitgenodi gd om zich aan IC melden als lid. en
de
mogdijUlcid gege\ cn om naJc rc informatie aan te \-ragen bij een
\ 'M de regionale \crtcgcnwoordigm Uil de wcrtgroep. De
drie: onderdelen hebben weer ren puur informatief karak.;:I"
~.~.
bestaan uil een n:eb foto's, de: v.dbckcndc soortenhJ
I'hasmid Sllld~ Group en \crb indingen naar andere w<ebsikj,

aD

...-

ThIs ar1Ide _
MgIna1y ~ ., Nt1lunI ~
has ~ tranItal:ed by K. Rx.ey _ Olf*ent c:ok:U's In
poasble \I~ end thetf efTidency ~ pllld8lofa.
inMets is drl/1ded mlO 5 groups diwupClvtl colounIbon. , . . .
c:okJI..rabon and den:srty -relaled calourabon

Wa ooek nde ta kken en ",andclcOOc btaedjes lphasmiden) zijl) over. liet
~c soorten cal eûecreve camou ~t' om te- 0
f'hasmidcn l' in staat o m Ie bijten o fte 51('\,;('0 om zich IC' \ 'crdedisen

betëen de

geLcgd: u: voeden zich met planten. Veel soorten KW1f1Cn nKt y l"
wq ; \'liC'gcn om aan hun vjjande n te ont snappe n.
So mmigen hebben lange stekels over hun lichaam en op hun polen. die

';'fi;('""

Dan zijn er de Amerikaanse Ani.fflnlllrpha.soon cn die een c hemisch zuur spuiten 0
voorel dus de vogels, mu izen en bidsprin kbanen, And ere n draaien hun abdö
zoals scho rpioenen dat doen als Tt: klaar zijn om aan te ..'allen. Deze
alleen effect bij het eerst e ogenblik.

pO""'1'1i

10 geschapen dnt 11>\\0111 alle
poten. vleugels en kleur inbegrepe n - aa ngepast zijn aan de OI1'l8c:v1ng
uitwassen en ....-rarechrige krobtels op hun lichaam en poten. HicrdOb U'
gebroken tak, afpellende' schors of een ~\TC1en blaadje. V
zijn ze
gevorderd dal zeus hun houding in rust ont....o rpen is om niet doO~
(d'
Sommige n rustea ffiCt hun voor- en echterpoten uitgestrekt
mi
lichaa m. o fwe l dubbelgeplooid en uitstekend als een afgeliro en iU' .
blad ere n spe nderen een groo t J L'C] van de dag beweginplöóS
twijgjes ven de struiken of hoog in de: boomkruinen:
I1Orma:11betekenen Ja t hun kleuren meestal ~ f
roofdieren o f mensen - tenzjj dan eee zcc:r undeeJii'

Hun fysiscbe anatomische structuren zijn

"SS::
'l;;;

Fm WUltrdoldijk llekkwdc!
l1ll....li urn IC \lUlllen en Icnloon te 51cllcn. In

het \\ iJ,J «hier lijn dele contnastUcure n of
\ cncheur........Je kkuren er om bel oppcnilak
ti: t>n:\.en en scheppc:n \ "et'\\mT'ini O\'Cf de
conrouren van hl-I iesecr. Een beet do nker
Iilcurt'rtp;ltR"'on kan klIcr iijk de vorm van
tk:1 d ier in twee of 11ll."CT o nherkenbare
srukken verd elen .

Een studie e ver hun vijanden leerd e dal
voge ls en zel fs apen d ie j.1ge n op derg elijk
gekleurde insecten \ 'a;u... verward zijn. Ze
bcbben zich een mentaal beekl van eetbere
insecten gevormd en vinden het nict terug
bij het zie n van in....ecten mct deze
opvalle nde versebeurende kleuren,

::!.

~:lIuurli ili.e

" oudk ku rTn.

Pasgeboren nimfen van vele soorten Ijjn bruin o f rood en dit dient om zich
haastige \'Iucht om op Ie klimme n tot aan de juiste \'oedselplant.
Voorbeelden bierv en zjjn de PhylJium-soonen.

.l.

WUf'!'(' b u"lr"ndco kkurtn.

Sommige fel ~ e\.kurdc phosmiden spuiten een afsê
een waarsc huweede fimctie hebben.

4. JilitJcndc kleurTn .

Ats deu ueecien verstoord ~
liegen "IC \loq: Ik \·ijand riet daarbij
allC'cn een \\C}t\ liegend rood !meet.
Pha...midC'n lijn mccsIal :dedlle "l iegen
en n: zulle n al snel landen . Ze komen
terecht op een lal of blad WI1IlI" hun moo i
~CCamtlul1C'Cn.le geel, groen of bruin
lichaam \"er.>lo pt lijkt, terwijl J e vijund
hlijll weke n nllilr een rode prooi.
I'hU""clpharll.l' struthioneus - een gro te
~takisischc soo rt - h,.·l.it kleine, rode
\Ie~elljes die wannee r Ie open zijn,
gelijlen o p en! kleine vlinder (lie foto op
kaft). Dit verwart <k \ij and die op zoek
was naar een grote. bruine tal. TIjdens
deze verwarring is h..'1 insect in staal om
zich naar een \ e ilige plaa ts Ie begeven,
Vrouwtjes van de grotere gevleugelde
soorten kunnen de vjjund op afstnnd
houden door midde l van hel sissende
gelu id da l 7C voo rtbrengen , Ondertussen krullen 7e hun ac hter lijf op en
versroe rde en kwade slang. Ik genitaliën en de gezwo hen laatste 8bdominalc ·"'~E::!l;;;~!!
beel goed op cal slanj;enlop met opengesperde bek en uitslaande tong. Dêiê OP.
is zeker doehreffend bij me nsen. want veel van onze vrkrden dW'Ven beD;
zo
niet meer aanraken.
Voorbee lden hiervan zijn de .k rophylJa-soonen en Diesbachia IQ1PI'}TÏSl

5. Kleure n ge ho nde n

IUI I1

de dichlbc:id.

So mmige pbasrniden die in een grote groe p o f in isolatie gekweekt ~
kleurverschillen. Nimfen van Didvmuna violescms, PoJacarulru1 Wil nsonl
tessvlat us bebben o pzienbarende patronen roet T.\\1Il't. gee l en wit
dkbthe id o mstardlgheden, lCf'\\ijllago:-didllhc:id nimfe n ee n kl iAe

De felle kkurpalro ncn van de hoge-dichtheid nimfen kunnen
hoewel bet nog onduidel ijk is hoc dit mechanisme werkt.
Een voorbeeld hiervan: Eurycn<'ma goli/Jlh.

flcor"om't.
Phil B ~ \'000 in december IQS7 vijf nimfen in het Bako N8lio0iiJ
0
1"'«' \TO U.... tjn en Jric mannetjes. "IC zalen a.llemaal op lage plant~
de grond. Eén vrouwtje snerf kort na haar laatste: vervelling. de aiii'Jéii
"i~iiji.i ;r.!:!:E
een goed lopende kw~k in gevangenschap. Twee jsar later 0)
gevonde n door Phil Bmgg en doo r J'atnc k van de r Stigchel. De nakWedr: ir
werd. 7ijn bijge volg afkomstig vun dieren van verschillende vindpI8;;':I!vn:=!i<I:';;~
ulgcrrkCn voor te komen in een 'Tij groot gebied rond Kuching (Sarawak).
In juli 19911 tro U en Kim D'Hulsrer en ik o p reis naar het zuid·weslc:n van SaraWák..
ttn volwassen vrouwtje en in Scrian - heel tOC\'3JJig bij klaarüclu dag mannetje. Hij kreq; er cm rmoic nakwcek uit en ondertussen werd deze kweebtam

Oamai

paal' kwekers verspreid, :\J.n8ezic n Ik vol....-assenen er een klein beet;.
cuiluur die al in kweek was {zie \'C'nkrl. worden 7,(: voorlopig nog apart gcbo

Tasunomie.
In 1859 beschreef J. O. Wcs\ wood hel \TOU....tje van deze soo rt als lonc
mannetje werd in 1865 doo r H. W. S ales beschreven. maar dan o nder de
echter het pinndje o p lid einde van het vijfde abdominaal
syoo
\-a-gdclheid kidde ertoe d31 K. Ganther in 19J:! deze naam L dispaf
puroJot:t}-Iw Gra~· beschouwde. Door de kwC'Ck in ge\-sngenschap en ~
studies ontdekte en verbeterde Phil Bragg deze fout.
Vol"u~('n(' n (ril' rol o ' ~ op m~l' b d l' bladzijde).
De volwasseoe n ,jjn vleugelloos en typisch Iak&.:htig. Bij beide geslachten lComt een
aan het uiteinde \1Ul het vijfde abdo rr nnaa l segment. Het is kenmerlceiid
in grootte en vorm een beetje variëren, Voora l bij het mannetje gaal ha
pinnetje dal helemaal niet opva h (, ic liguur I).
Zowel het mannetje als het vrouwtje bcbben aan
de ondl:rkant van bet mlddelsre paar polen een vrij
opvallend pinnetje \ lal.:bij het gewricht tussen
femur en tibia.

De lichaamslengte \1U1 de vrouwtjes ligt rond de 1
lang. Er i.~ g~"fNl nlijk weinig VDriatie io 'de IièhMöii

De \'Irid,t-mnnnclje, zijn twee hed hel hcheam e n poten heldeegruen. al beslaaJ er toch enige
, w t ic binnen .kIe 'urm. Ze bebben , 'ual. rilde voorfemurs C\ o ranje achlerfernun. maanJiCJ
uite inJc ervan U steeds R.lg groen, Er l" uul een kkin rood o f oranje vkkje op de ~
tlL".'ICtllibia en femur, Ik st\ >("k die Kim J)'lluI'lICT vond in I~K , is 'o'Dn de vinäis-vonn.
mei blau~'aChlig groen, Ik tn"i"k kur u be1 bl«k bruin. het
blauwsnx'1I ' u rmt een hm.te streep O'CT de hek lengle van hel lichallm. met o nderbfd: ingen aan het
uiteind e van d k toorax:r,q;menl. Ook de laatste drie abJ o minale segmenten hebben dc7J: bn:de
streep niet. De poten zijn blauwgroen en \l3ó ak. is er n oenecns een rode of o ranje vlek op de
gewrichten tussen tibia en femur . De cultuur van L amaurup, d ie sinds ja ren gckw«kl wordt. ZDU
\'oomamc-lij k van del e J iJpar.,·orm lijn. Er komen ech ter ook bij so mmige kwekers viridisma nnetjes in voor o mdal deze twee vortren in hel verjede n door elkaar gebaald werden.

De JiJPW'-nunne* zijn IK:ht bruin

ril!. 2: VoIwuse:n cS
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ven L IJr<UrlIfVIU .

_.-ialieJ in hel.nt«lij f bij L......,.."...

Hel vrouwtje is O \ Cf de hele k ngte o ngeveer
even breed en cr bestaat een grote ,-arialic in de
kleuren en vooral in de uitsteeksels op de
rugzijde van het ochh."flij[
Het liclmamsoppervlak is ruw. Op Je roeserborax kunnen bij
sommige exemplare n ,Tij grote uitstédtSiêb
voorkomen, Op hel zesde adominaal qment
Slaa t wak ee n ",ra lllchligc kno
(lie Hua
groo tte en vorm sterk kan verschil en ~e
het indi"Îdu [zie liguw 4). Bij 50
8 e
plaren is het lIJ klein dat je het nauwer
ziet. De kleurvariaties bij de \TO

vooral af van de omge\1ng waariD
zijn (zie venorzial, kweek al

ri~n'n lli~ fiauur !i).
Ik eeren van L. .,maumr·1 kunne n een lichte \1ll'ial J: verteren
van het o pperv lak. Een ei i... :I: 3 mm lang. 2 mm breed en 2.S mm
tusssen donkcrbruin e n grijs. liet oppervlak van de eiccpsule bcviJl tallO
l< kunnen zo ta lrijk zijn dat het eerder lijkt also f hel oppervlak beüiid is met
micropilaire pli\llt i... een brede roo mk leurige streep o p de do rsa le zijde van
et;
n:lllenocg vlak, maar Cf zit een o ranje paddestoc l\"ormige knop o p; ba
oo k kleine verschillen o p tussen de eleree \ 'lUI Je virtdis- en de JUpar.WJ"nn.,
,,,,...~

Ik incUbalÎl: van de eeren ge beurt best o p een lichtvochtige bodcmlaag in een
ges knen doo sje. De lijd die de eieren erover doen. han gt sterk af van de
te mpermuur en de vochtighe jd. Gewoo nlijk ligt de incubatietijd echter lussen
3 en S maanden. liet uitkomstpercentage ligt in goed e omstandigheden boog;
rond de 80% . Je kan de eieren oo k gewoo n in de kooi laten liggen. Zorg er;
dan wel voo r da l de bodembedekk mg niet uitdroogt en oo k niet schimme lt
Bij te droge omstand igheden kunnen de embr)'O' s in een soo rt diapeuze pan.
Dit betekent dat u: een tijd hun ont wikkel ing sto pzetten en pas verder
o mwikkele n en uitkomen a ls de o mstardigbede n gunst iger zijn. Blijft di:
o mgeving te lang droog cn/o f1.:o ud. dan gaan de embryo 's dood.

:\imfcn,
Pasgeberen nimfr:n heb ben ee n lichaam va n zo'n 15 mm en zijn bruiD en ~
voelsp riet en zijn bruin met bleke uiteinden, Op lleI eerste :richt lij m ze
nimfen van Ph~"" .:~pJIOru.' comucerri (PSG 73). Na de ecrsIc en tweede
nimfen een hnn fdJ-.akel ijl groere kleur. Nadien variëre n de Ideun:n meet
grijs. O ver hel algemeen hebbe n manne lijke nimfen minder klcunchak~
Ze zjjn O\lk slanker en hebben ee n gludder uitzicht .

Votd-eL

IIC'I \'OI..manmste voedsel dat in Be
B
C'ChtCT Jat 1J: ook lPlIIlS klimop en ligust er hmen
een Jied \ 1Ul hroam alleen, Andcnom mUen oo k vee l )iiiiifëii

",.iiiiiiiiii!!!ii!l

o f Iilllusta

oouJt.

Bied hen dus steeds een asso n imem VIb

ab bcsisvcedsel beaam,
AooCTC' rlanlemoonC1l die 1J: oo k lusten, zijn meidoorn. roos.
deze (en nog an.krc) ptamen eten -ze echter rnindcT. rIBIII' als je liet
1c1\. en.~ cm takje vun bijste ken,

\ ·l;" rlol'1i:inK. kW t'1;'k e n bul,v~IIDR.
i~ in feite ge m ak kelljk in gevangenschep Ie kweken. maar ::töCli me
WlIllnl kwe ken; problemen. Uier volgen enkele aandachtspunten VOOf een sui:cesvotJe
.. Laat de eieren niet IC bng droog liggen. Nel als bij vee l andere soo rkl!:
ai
wlldwdirnu Tjjn TJ: hier noglll gevoelig aan.
veeroe een terrariem mct wemÎg ver luchting \ 'OO f de kleine nimfen. Zij ~""''''
OOge luchl \'OChtighdd. sproei -ze elke ;)\'000 of loch om de twee dagen. NaanDBte 2Z
worden, moe l Cf meer \'Cfluchting zijn. veer de grote nimfen kan je eveáfia
klein lampje in o f boven de Looi taien branden. Als je ' s avonds sproeit. i:s de
nachts hogtt en zal in de mlrgen de lucht wee" droger ~rden. Dil i:s precies ...

Deze soo rt

~

Lol1(;hotk3 SDOnCII hct liefs! bebeen
.. ~M~II
De temperatuur mag scho mme len tussen 150C en 28OC. wareere tetnpemI ~
sterfte veroorzaken, vooral bij gro te nimfrn. Als de tempemtuW' niet bruusk aäJIJ

dam \ 'o lgens Phil Bragg zelfs zonder problemen overleven bij s lechis SOC.
Voor pasgeboren nim fen moet je in de winter de harde randen van de braamb
omdat ze er anders niet ven kunnen eten, Evemueet kan je een paar .
soort (bij.... .4. rt'IIlfJfl aspemmus, PSG 118) dit Wl.:r k \ 'OOf jou laten doen.

r;C'raad p ~d C'

hrnuueu (naa st r iRC' DC'fn ri lllftl).

BR:\GG. P. E.. 199 1. ~o..;,"~~J.<~~"-''''"''l!!'-'~
Group, News jeuer 47 (J une 199 1). pp. 2 1·24 .
POTVIN.1.. 199 7. Emu van wandelende lekken. P~Dr. 26

Incubalieduur van ellj
liiIiii
volwassen imago.
n......)r Kim 1)'lIulslCT
\boln cl

1"" uNlUo ll t~. a l and d~ ..lopmnl l IlIn " (.. , . pb kI ad.tt1 ol
Rel;d m;l1i~ vragen l..-dcn me hodanll hel duurt voor ee n l:I(
inca beren voo r hel uitkomt.
Ook vragen IC ht»:', cd lijd een nimf nnd l!! heeft om \'olwasse
Om een anl\\ ,x.rJ te kunne n geven "'P deze \ r.wg heb ik de~"
"iï!1,,"!Iii.
obse rvaties Ui 1Ioll'\ \lCn1 en " 111 tlUJC~ rKILl ' S op gezocht om een Cl
d C/l: rijdsintervallen.

Ik observ alles bij J e nu volgende SOsoo rten " en! verri cjn b" S ":'~~~~~~
gemiddelde temperatuur van ~ o C ldag t" : ~-l 0l' . naç ht t O: 2jjoÎ '/
van 60 lol 75-_,
De nimten krege n een gevarieerde n>edinl!.
Obscrvaues :
Lcgende :

I • lncub aliet ijd

0" Onrwikkelingstij d die de nimfen nodig hebben om volwassen te, ....
PSG 1 CaruUJ iw murosus: I 3 tot 6 maanden. 0 "" .J 10 1 6 maandcri .
PSG 2 Or:r.ines mackloait: I 4 tol 6 maanden, 0 - 4 lOl6 maanden.
PSG 3 Bacillus rou ius: I - 3 lOl Q maanden. 0 - 3 maanden,
PSG of Sjro /afdeelsipyl u..f: 1- 3 lul .J maandenO. » 3 lOl .J lTUJlIndcn.
PSG 5 Boculum e:xtr",i .."tutum : 1- 6 maanden. 0 - 6 maand
PSG 9 Extatosoma üaramm: 1 6 maanden. () - .J maanden.
I'SG 10 Phy/Jillm biocukuum: 1- 6 maanden, () - 6 maanden
I'SG
PSG
PSG
PSG
PSG
PSG
PSG

12 Anisnmorpha hnprestaides : I .. 3 maanden. 0 = 3 101
13 AaopIJylla ll u"'~fill.~ i: J -- 6 1.1I1.2 maanden. 0 ~ 5 1016
l .f EuryclI" ma K"fialh : I - (', lOl q maanden. 0 " 6 tot 9
15 Ctenomorphodes briareus : 1- n maanden. 0 "' 6 riiilUiden
18 1Iel"ropu rp : Jilal<1la : 1- S lol 12 tt\lI.I1I1tkn. 0 - 12
Z::! Bexuiu", IhaÛ : I · .2 101 3 maanden. 0 .J maziridèïi
.23 Ewycu miul calcarata: I - 3 lOl6 1IU1llIldcn.. Ö
I'sa 25 Phrlhut'llnu .•ernuipes: I .. 6 rnaantkn .
rsa ::6 Haaniella cchmata : I - 11 maanden . O · ~~~fjj
psa 28 Enrycnema verssndwa: 1- 61019
I'sa 31 ( ·rt'".~·luJ splmlJ lL~: I - J maanden. 0 -::3 to
i'sG 32 Uh.'IIJm rrgularü : 1- 3 1015 tnaaild en
I'sa 35 lJilJp1l" r(lmtrofi'mlJralu: I ·3 tol 4
I'SG 37 t'a ramynmides P<Jeruunsu' I
38 fAJrt',. validispinus : 1· 3 16
I'SO .fR Ap/llpw sJXCÎe.•: 1-'4. .....::0.••:
psn 52 Ca/Jnfid broeki: l !$
PSG 60 PlnJlium pu/chrifOli

"sn

ti"

Ps ü
lJcJUl \ YrrU..'4UW- : I
PSG 70 lIoJ/U1ie/lJJ l Cu1mJ: I

'3 \01 S
? ~.nlIái!"1
PSG n PhylfilllJl j{1I:lJnuWJI: I · 6 lol 8
psa 85 plJTuph.unlll r~fipeJ ; 1- " maanden. 0
I'SG 7(1 1.•mcho.l..s rll'n'lti: I J lol 4 maanden, 0 - 4 1
PSG 82 Rephiderus .\·,'ubrtJ.\ lu : \ - 6 maanden . 0 " 41016~~ja!ii
psa 84 Orrllph,,~(rs peruana: I - J meenden. 0 · 6 niiiii'dëii,
psn 86 D)'mr ruro )p i'l(u ,.: I • 5 lol 6 maanden. 0 "'" 4 tdt 5
PSG 90 ParlJh)TtJC'UJ gor!"mi: I - 4 1016 maanJcn. 0 - 4
psa 94 &lCJJlum lnsignis; I - 3 tol 4 maanden. 0 " 6 maanden.
pSG 9Q EpiJo.l,.tJ 'ff.Jlimtf'''''Krrr; 1- 4101 6 maano.kn. 0 - 5 101 6

psa

100 Lo,,,'ho.ltJ amaurops : I - 3 lol 4 maand en, 0 .. 4 lOt 5
PSU 101 Lampo nius gliuilr;: 1- 4 101 5 maanden . 0 - 4 tot 6 maanden,
psa 105 Parapachymorpha spinosa: J.. 4 mwmden. 0 .. " lot 5 maariden,
PSG 109 Caraus ius abbreviatus : I .. 3 maanden. 0 - 5 meenden.
PSG 11 0 lIoploclonja guJ:.o: 1- 5 1016 maanden . 0 - 10 lol 12 maanden,
PSG 111 EWj'CIJmM coriact U: I .. 4 maanden. 0 : 4 101 5 maanden.
PSG J 12 H<J<lnitlllJ murll..ri: I - b maanden. 0 - b maanden.
PSG 115 • Unidentified " : I - 3 maanden , 0 " 4 101 6 maande n.
PSO 118 .-trelaOIl usperrimus: I .. 4 tol 6 maanden. 0 " 6 maanden.
PSO 119 Lanc hodcs caior t ( ?): I .. 4 lOl 6 maanden. 0 .. 6 maanden,
psa 123 Leptynia hispa ntca : I - 6 maande n. 0 - 3 maanden.
psa 127 UJnchode s strunWl Ul: I .. 4 1016 maande n. 0 - 6 maanden.
psa 128 Phyllium cr:lrb icum: I - maande n. 0 " maanden.
PSG 141 Gratilk a species: I " C3. 6 weken . 0 - ongevee r 3 maanden.
psa 144 &lcuJum spe cies ; 1- 2 tol j maanden. 0 " 3 tol 4 maanden.
PSG 1.f5 Paramenesemu filt/lLt : 1- 3 maanden. 0 - 3 tot " maanden.
psa 147 CaraUl ilLt oliuaudi: I - 3 lul 5 maanden. 0 - 6 maanden.
PSG 149 Achr ioptr:ru species; I - 6 maanden. 0 ·6 maand en.
PSG 160 Trachythorax nl4l~'lIli" tJ/lis: I - 6 maanden, O · 6 maanden
psa 165 Jloplodonia abercrombiei: I - 5 tot 6 maanden. 0 - 10 lol 12 rnaäi1d
psa 171 Hesperophasma tolxua: I - 6 maanden . 0 .. 6 tot 8 maanden.
psa 181 w ru:1wJ.:s host; herbertt: 1- 2 101 3 maanden. 0 - 4 101 6 ~
psa 199 Hoploclonia cuspidata: 1- 5 1016 maanden. 0 '" 10 tOl 12 maarilI

•Wandelende lakken als hobby',
Door: Wim Potvin.
Abstnet
A basic IOformatlon book cl 58 pages la pnxIuc8d ~ the 8Uthor
la dl!IdIcated la a genenlI deBcnption cl dwnIty, . . . IJ-*.
leeorog. egg 1I'lC\Ib8bon. h' The mhef hall cl the book . . . . c:nx'O!

lOSilld &plICIM ond 8 101 d fI!l 8l ed speOes with ain'IIa- CIre" rneiiIof!iid:

Doo r de ja ren hee n heb ik in d it boekje reeds ver5Chillende keren aanpassingen,
aanvullingen uitgevoerd zoom het telkens beier werd, Deze winter heb ik no~
\'Olkdige "'Uk tw:rzicn e n actueler en 3:lfItrekkeiijket" gcrmakl.
Nu is het een ingebonden boe kje (t\ .$.forrmat) van 58 bladzijden geworden.
toto's en talrij ke tekening en in om de teksten te illustreren.
Inho udc:lijk zijn et" ecT!it 10 hoo fdst uU :en d ie handelen over de algemene "'l'Óifiii!
diversnen aan soorten. waaJelendc bladere n, anatomie, Icvcll3Cydus. voediClP
eieren incuberen, geslac htso nderscheid. parthenogenese en verdediging. De
bock omval 31 soonenûc hes van éé n bladzijde waarop telkens één 5OOrt :OO
en nalNo",'cf'wanlc soo rten met een gelijkaardige \'CTZOrging evcncem \'amC
hoofdst ukje gaal 0 \ '", Je: vereniginge n die st bestaan voor en door de: tie
A lgel'T'lc:C n is d it boekje voora l nuttig a ls ' basiscursus' of handleid.' ,. ..""~
liefhebber. die :;olDS moe ilijk ant woo rden vindt op zijn of haar vragen. En
kwe ker is het besl nog wel eens gezellig om door Ie ~ Op beil
.
ingegaa n en de soorten werden nk:1 uÎI\IOerig beschreven: ~ ditnen deartikCli •
Het boe kje is bij mij persconlijk te \'crbijgen en bel kost
Phasma, dus het komr ons allemaalren goede ~ 'lIeI
en op de \ulgende bijeenkomsten zal ik telkens CClI
ter plaatllC éénkopen. voorlopig nog aan de prijs
Je kan het boekje oo k per poSl hesc~.nl"'""IS]~~
2 f verzend ingskosr en) o f stort deze I E
Pha.'jltlll (zie binnenkant kaft) md
co rrect onl\"lIlIgen heb. zal je bet

Wim Potvin, Brusselbaan 7 J

en en
o~

Vragen en antwoorden.
n.. .or Kim D' Hulster

\'r-u~ I:
RafSII" e:n : .. Ho. heb on 111 nl: een aanlal2« & 3« iostllr Dilbrtb
. Ipl')r " } ligta up een beurv in Iluihland. Wc-c:1 icmaDd or deze p
met ti n van d e: ....1'1,,1'" 1 wn"e:n op de: rSG lij'l : PSG 48 or 61 1~
hou de n ' an de:/e: soo rt lijn <tIIk a ltijd " elkum, 'CnDits ik Dog &~ «!
houden ' an "'p/OP"J \(Jorten...

..\nh."" nl :
Aplopus liK<'U is IXn onjuiste idcntifutie van één van de ..lp/opus soo rten die voon:o
I'SG lijst . Nn..ungcvin gen waar twijfel bij beslaat worden niet c pscnomen in de: P.
Het gebeurt dat sommige handelaar s I amateur-enternologen ..el f opzockingen dOêii
en tomologische biblietbeken en dan denken dat Ie de j uiste soo rtnaam gevonden liebtieii
zonder dit, zoals de goede orde vereist, IC verifiëren met de erkende typc·spcc::imens
Iièi diii
nieuwe naam is, \ crloopt d ie (soms ) beier.
Zo kan je soms ook Aplopus C) therea \criJijj;cn die blijkblw de L"",""'am<!<.~
van de andere PSG ..lp/opu s soort.

7.J: zij n meestal al blij dar ze een naam kunnen ge\ 'cn aan hun phasmidcn. en

De twee soo rten op de PSG lijst Lijn heel m....ei lijk van el kaar te onder.;cheideri.
PSG -tS is wal kleiner dan de andere.
I>.: beste man ier om Je soorten \ '''lII elkaar te onderscheiden is hel duiJelïk:
deren.
PSG 61 Icgl eitjes met een d uidel ijk groot cupiudurn
(eitjes mei een duidelij ke lnop op hel operculu mj .
Bij PSG ~ 8 ontbrttl t Jeu knop.
Wat verwarrend kan worden Is Jat als ciljes van PSG 61
op vochnge I;rond incaber en deze knopjes kunnen afYldi.cn;.,
o f afbrek en en J an ~d ijkCfllC: heel goed op ci l~ van esGU.

\" rall~

2:

A IJtc m~nc \'r llllJt: "Hot' oud kunnen

1~

Jieren 'ZijnJan{lÖ
r
albaaf \ I",'r \ ircssen, verlio.m BeiiiikJtelï
t1'n opmerkelijk is wel dat 5Onuni~ phiirtli
~n"" I~d'r.tCh l I....' \,: \('CI groter w rdC'n).
KWI"C'l je nu J e rh.lsmiJm op in een omBfVinB
,Je natuur tJa!l I ~ : 23T, nachl t~ : 19 à 20~C ) dan
,terL.m: en lang er leverde dieren.
• 0,,10; ats jc ~I \'«1 takken in een beperkte rwmle boUd

omcller '\I.."f\'C'n •• .
• AI~I"ffiI"\:n bekend is dat Je mannetjes sneller sterven dan de
• WanJclcnJe takken l.lJI een «nTijdige voedi ngleven mindci Ili!@
• Soorten waarvan geweten is dat rs: meerdere plantensoorten ~ CICii
geven. een men geling van plan ren........«t en met hard en zacht blad i aan
• De lengte van Je omwik kelingscyclus van C'Cn wandelende
indicator Ie Lij n: soorten die snel volwassen werden lullen als'VOl
lang leven. Als ik Je om\\il kclin~lijd van nimf naar volwassen dierJ)Ckï k
tijd oo k ruwweg even..e n mei de o udenlom die volw ase n dieren bereiken:
Wnl voorbeelde n:
Als CarmUiu.f m"ro,fu.fnimfen er gemiddeld 4 101 6 maande n over doen om volwassen te
vcrveljen. dan blijkt hel volwassen dier ook ong eveer 4-6 maanden oud Ie wolilen,
lIaan iella 's doen er meer dan 1 juar over urn vol.... a....sen te worden. en meestal Wij
oude r dan 1 ja ar.. .
Dil is vr ij theoretisch ... maar kan getoetst worden.
(Iemand mei andere en'ari n~en? Of mrcresseme informatie rond deze Sldli!18'?

Et zijn waarschij n lijk nog heet WUi andere facieren die dit gedra g bcIn\' I~
In d e loop Ja jaren dat ik wande lenJe lakken kweek heb ik bij~houden bbé
soorten wandelende takken .... ercen .•.
De phasmiden werden gehouden in ruime terraria, slec hts enkele paartj&
dag temperatuur van 23-24~C (' $ nachts da lend naar 19"C) . Luchl\'OC'hti
Voedse l: zo ge\·:uieen.l mo~'ClijL.
PSG I c.u a unu.J morasus: gc-midJeld 4 tol 6 maanden
rsG <) Exl <lJo,. OI'TUl tiara/urn : gemiddel d q 101 12 maanden
r SG 10 Ph)'1lium 1>ül>CfJaturn: veelal gebeurt Jat bet nJaI!IId.ie nauwe IJ
\\UN I. vrcu....jjcs hak'l16 tl'l l! maanden.
I'SG 13 Eury"Cumha coiocorata: ca 12 tot 18 rnaiilden.
" SG ++ Eurycumha species ; gemiddeld 1'2lOt 18 tiiaandcil!
"sa 26 Ho aniella ech inata; maximum 2 j~ud. fJ?it iSei
meeste Jll/tll1ielloJ soorten die ee n leer lan ge Q
• e '
e
PSU 35 Diapheromera fe monua: als volWllll5ert di
WORICii
weken oud! H tot maximaal 8 weken)
I'sn filJ iJw .'.J WrrlICOJUS: meer dan 2 ·w. H 0
jaar gewo rden.
I'sa Qt) El' iJures no/imetallKere : ongeveer"
I'S G 128 Phyllium n:lrhicll1Jl ca:
I'SG 133 Pareciaosoma/rP.mx:
I'SG 192 Pyltlf!lJIelle.f MoUJiOtlI:
andere Pyluemene.s.soorten!

Al~cmt."cn k
\,"()rtjc n .

,

/
/ \.

·r

o'

lid•...,,", P!lrod.1

PSG 35 DiU['hallm,'r<lj,'nw ral <l
Leeft maarenkele weken als adult.

hl MTe!k... n\ ik in tin uf Ilndtr bnrkl.rtlkrl 0pl.ockingm iJ
kUnI iJ. Idkrn, Ilnth'n: ,rhrijfwijlen ItRen : mll/wu'
nll>llhu,i'rrllluh",U.•, • \,"111 i~ nu de eerreete IJlrlllng?"
..\ nh,ullni duur Ur. St"u", ;

De COITC't.:tc na am en \pd ling voo r deze 500 " is nu l'yluemenAs

\ ·r-.u :: ""

"l'

.-\ Is::t' ml.'T n :
hebben ::ehoonl dal er nieuw e beeken o' -r r phumidca zoa
\ e....chij ne n? " 'nl i...mand "Illlr en ...anneer'!
..\nl.\ u nrtl :

Er Lij n versc hillen de boeken wuar momentcel aan gewerk t \\1l1l!1.
Dr. Seow uit Si nl:tllporc is l ij n bock over wandelende lakken aan hct af","Crkc
Normaal zo u deze dil jaar moelen uitko men .
Phi! Bragg had ook al a.tngekorn.ligJ dat zijn bnd. \'I1XJ; dil jaar nog zou uilkoll'li
veel nieu\.e gegevens. identificaties, ... hee ft hij d it nog een lijJje moelen
e:
En \'anuil Amerib wordt ool.: nog een ba...ishot:l.: \...rrwacht .
Wc blij\cn j ullie op de hoogte houden .

E.H.B.O. bij een aanval van A
1)":.\,,.: Wim I'tllvin

Abstra<:I
The author tells about an acid tprIIytng -.:k he ~1l9
tI the eye Is II'IYnedliltely _shed 'Mth deM ....... U. pel " quk:Idy
hall an hour ti nol . d8rnage 10 \he •
'MI certaI~ oocur

S ind~ jare n heb i... reeds een pnat soo rten AnbfJ trlflrpllo's in kwee
\crstoril\t1: C'C'n st.:r\. zu ur uit twee klieren ko rt ac hter Je kop. Er doen
O \~ hl:l effec t van hct zuur al.. je bet in je oge n krijgt. Zo werd Cf . . blind va n L O U worden! In hel begin " t i ik er dus al1 ijd heel voorzic5f ~
beschermbril o p IIIs ik he( eten H:r"'CT'SIC o f de kooi scboo nrreak te. Deze llüChëffil
dk: t,lcbcuikt word t bij het lassen of zagen van metaal als beschennina: lCilell

glinslers.
Maar zo 'n bescbermbeil belemmert voor een stuk je zichr, zeker als hel al geen nieuwe ~
vol krassen zit. Bovendien word je na een tijdje minder oplettend en durf je al eens her:
e peren ZOndCT de bril. liet wo rdt een gewoonte en op de duur 7..t'1je: hem hclemaalJ.nÎeI meer 0
hie ld .... el ahijd " at afstand mC'1 mijn og en. vooral bij grotere c:tCmplaren. Die kunnen biiii

loch zo' n JOcm 'TI versr uiven.

In Januari gingen Kim D'H ulster en ik - samen mei nog enkele andere JC:iJiffi
wintermeeting van de Pbassmid SIOOy Grc up in Londen. We hebben er een nieuwe
rt
verkregen: AnLftlmorpha j ama icensis, We ",'M'en uiteraard blij met de niewe
eens van nader bd.ijke n wal nu precies de verschillen met de andere soorten ~
koppeltje uit de doos en bekijk 7e van dichtbij (sleeht idee!). Raak! Door
u hun zuur en ik word recht in mijn linkeroog getroOcn. Hel voelt alsof iemaoo
schiet! De pijn is heel intens en ik kan mijn oog nÎC'1 meer opcnho
keuken vlakbij. Ik ren naar bel kraamje en spoel oveTVloedig bet oog UÏl'b
snel ",a.~ de pijn weg. maar ik heb loch nog even nagespoeld.

~Iaar ~ezien de hevige irrilatÎC' van hel zuur cru
we l zou beschadigd werden als hel een ï~~-=:::&""
in Je o nmiddellij ke buun Ie vinden is.
te kunnen spoelen. nadien ook met. een
een oogarts en vertel hem dal er een

manier kunnen bdW)lJelen.
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