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PHASMA
wartaalblad voor liefhebbers van wandelende takken en bladeren.

PSG 126: Haaniella dehaanii 6

(foto: W. Potvin)

ANTWOORDELIJKE UITGEVER EN ElNDREDACTIE:
MA, p.a. Kim D'Hulster, Rode Kruisstraat 36,9100 St.-Niklaas, België
ANTWOORDELlJKE LOGISTIEK:
Potvin, Brusselbaan 7, 1600 St.-Pieters-Leeuw, België

GIFTEKANTOOR: 1600 ST.-PIETERS-LEEUW

Inh oud
IOjllr P b:n llla!
Door: W. Pervin

bIJ:n

Vle'nblg l a n d ie'26* bijo;eD kom~1 in Antw erplC'a, 22 ok tobe r 2000
Door: K. D'Hu lstcr

b1718

S" u rt be:l<:h rij via g na PvudophlUmG aC/lnlnonotll (Redteobaeht! r),I'SG tll9
Door: W. Po tvin

bil RI

F.en nieuw e Sipy foid l'Q-snnrl uit! \ "ie uw-G uioell
Do or : K. Raba ey en H. van Herwaard en

blz IN

Myro"Ïlks trili"unln Cut. I'SG 217
Door: K Cliquen l10 is en K. Rabeey

blz 1111

~i ell" :

eea A.KYfn-......n ail Ko Tau . TII.a îlu d
Duur. W. Pervin

blz.9CJ

.\ h n etje vu HtlDlf Û'Jla wlr-.rü nrieidt bi .. rou"ljc n ll 1/. IIUII'IJl'ri
Door-Lee Heer

bl.l91

H llidig e S)·sumati ell. ia de onle dcr .. aa di' lendc lal.ku e R lIb1dc",n
Door: W. Potvin

bIL9Z

VOl'dM'lp blDli'n Dil de tuiD
Door : M. Geeos
,.. ft1f llcru ni a butla/ Shi r.. Li, op

bil 93
1l'"r;1~.l'l;i' 1

Door:1- de Heer
Ver7i'rld inl1; wa nd elend e la"Le n eo/of bilildc ru
Door: F. van der Wart

blz 91
b179R

bllW

Vaste medewerkers
Heinz

\'llIl Herwaarde n is \-eranlwoorde lijk voor M lot 51and bre ngen en bij.. e rken \lID de wI!'bsile
van Phasma (v......·w. pha.smida org). Gegevens over \olgende inso......1Cnbeur..en en te ntoons tellingen
mog en steeds aan hem he m rgd worden o m aan de age nda van de website IOCte voegen.
Heinz van He rwaard en, ve nne weg 29, SOS I BN Go irle, Nede rland (hvhc:rwaarde n(~hotma.il. eo m) .

Kristien Rabae y e n Ruud Hecrnstra lij n samen veran twoo rdelijk voo r de verwerking van de
ingezonden k....ee koverz ichte n. respe ct ie velij k voor België en Nede rland. De invulformu lieren
worden telk ens sa me n mei een Ptasmanem mc r naar alle lede n verzo nden en d~nen ingevu ld en aan
één van deze mede werke rs bezorgd te worden. De resultaten van hun werk worde n in het daarop
volgende nummer gepubliceerd.
Voor I:Jelgj!: K. Rabaey. K(lk.~ijdeslraal 1, 8630 V~.
Voor Neder land: R. Heemst ra, Gars! 71, 961 3 AC \\ ï nschot ro.
Phasaul I IO)nr .4O, bIz 76

10 ja ar Phasma !
Door. Wim Putvin

....-

Phasma __ founOOd in 1991 ~ Johan van Gcrtcnl. 1:Mtng !he ~ng 10 yews; Phasma ree oeveloped
Io a rKe3ClJV e groupdpeople"lllh IheSlWTletIobby . breelIng and 5fudyingslldland leef inMlcts.

Weinigen onder ons kunne n ero ver getuigen. maar Phasma bes taat onde rtu ssen al rien jaar! V.'e
vo nden he l eve n de mo ei te waard o m in dit ~t:l;:rt~stc numm er van Phasma eens ee n overzicht Ie
ge ven \ "3.11ëeze tie n jaar e vo lutie in onze hohb)'
AI een hek tijd \oor de geboorte van Phasma waren er een aantal mense n in ~ederland en Iklgit
die wande lende IQ.kt'fl (en bladeren) L.. eekten en bestudeerden. Zij "~n meesta l lid van dr
Engelse Pbasmkl Study Group (P.S.G.) en hielden onder'1tngcottact IDI:I elk.aar. ü kwamen ook
wel eens _
n op «D georganî.sccrde bijeenkornoa.
Aangezien de groep lie fhebben: greeède , o mstond er een nood aan Nedcriandsllllige infu nnal ie over
pba smid cn. Men .. ou zelf ook ee n kwart eelblad uitbr eng en e n wij len Johan van Oorkom nam in
l'J9l deze: taak op zich . Door hel om staan van ee n Nede rland stalig bJa,J oom de inte ress e in onze
bobby toe en al sre t steeg het aantal lede n van Phasma.
Sinds de opric hti n~ van onze werkg roep zijn syste mat isc h I.. -ee

bijecnk o...en per jaar gebo""'" Om eve n "',

, •• _

pi" I" m.~fT~' ~
•

tussen Xedt:rland en &:Ig~ Ie iIluSl.re l'fil, staan hit..
T dr plaatsen
waar sinds de geboorte \ aIl Phr.~ lOl op beden b ijeenko mst en
gehouden z ijn,, hro nologisch opgew md:
Groningen - Am .....
erpen - [kIft - Sim-Niklaa.~ - Heerjen Brussel - Am5I:~-n:lam - Delft - Ant .. crpc n - ~1aiJr.;.s.cn broek De lft - ~faansen hmck - Sint-NikJlIaS - Mwussenbrock - SintNik laas - De lft - Sinl-N iklaa., - Del ft -ll1burg - Ant werpe n.
Mer k op dat er ers meer bijeenkomsten in Nede r land
geo rganiseerd werden dan in Vlaandere n. Ned er tand is dan oo k
groter en wa s vroeger meer in aanlal lede n vcr:eg enwo ord igd.
Momentcel L, er nauwe lij ks nnI! een versc hil In aantal leden
tu ssen Ned.:r land en Vlaan..Iere n,

•
•

•
•

••
•

Vo lgens o.kecteve kern van Pbasma is jet belet' o m de plaats van dr bjjeenkomst te lkens af te
wjsseten, zod<itbet nie l ahijd \'oor dezelfde leden even ver of even d ichtbij is. Een ahcrretje f rou
zijn om één WSle cen!ra\e plaats Ie bepa len YOOC"alle bijeenkomsten, maar 101 hiertoe blijkt onzr
'pingpong' toch interessanter,

In augustus 1998 beslissen Kim D'Hulaer en ik o m de laak ven Johan O\'CT Ie DCOlenlUUlI!u Îen rijn
guondhe id sterk achteruit gins . vanaf dan werd Kim de eindreda<.:lie. ik zorg voor de ka., en de
verspre id ing VlIIl Phasma, Het o verlijde n van Jo han in oktober 1999 trof de he le werkgroep diep.
Phasma is nu zij n vader kwijt. We blijve n ecuter niel hij de pakken l ilte n en met veel ent h ousia sme
zetren we het werk van Johan verde r. Dit lukt blijkbaar wi j goe d, want de leden wo rden steeds
ac tiever en steeds meer soorten phasmi den wo rden in geva ng ensc hap gekweekt.

Als het

\'8.Ilons .~ o.Joen

we er alvast nog eens 10 jaar bij!

/'tla5mal IOIQJ. .jj). bb: n

Vers lag va n de

26~r

bijeenkomst in Antwerpen, 22 oktobe r 2000

Door : Kim D '!Iu!ster

Aa nwrzi ge lede n:
Ocrt Baarda, Stijn Bauwc ns, Mike Behe ydt, Tim Bolfe ns. Lesti e Berckrrocs, Kim D'Hulsrer, Peter
do:Bat ist, Christophc De Bruyckere , Jeme n de HeL'\". Johan Ezeman, vee rle Geens, Ruod Heemstra,
Luc Huybeecbts, Rooi Kasprowski, Hans Kinders, lUy Klimmert . Wim Potvin. Kristicn Raba ey,
Manine Rongé, Johaq van Apcre n. Dennis van den Hoek , Philippe van der Schoor. Friedrich van
dCT Wart. Leen van Doom. Gen! van 0001, Oscar van Gorkom. Heinz ...an Hewaardee, A3r0 n
Van nc:ste. lep Verdo QSlthot, Jan Verkyen. Vik "ets, Vict oria Visser . Marceau Voet, Ch ris Welker.

Deze keer 'A-eer een talri jke ledenopkomst.met heel wal nieuwe gezichten!
Het eerste aand achtspun t ging over enk ele onaangename zaken die gebeur d zijn op de laatste twee
geho uden bijee nkoms ten. Er zijn er een paar rrensen die vastgeste ld hebben dat er bepaald e zaken
verdweoea zijn, zoa ls hun eigen Phasma-bock jes en enk e le doosjes met voor ben bestemde
pnasmi den; ook mist Wim enkele fo to's uit rijn disp lay-album en eee van zijn nieuwe
basisboek jes. ..
Vee l materiaal wordt IlleqI;ebrachl dal in vo l vertouwen vrij door de leden bekek en en
gemanipuleerd kan -...orden . DIt vertrouwen is voor een stuk beschadigd m lrt gl"o'Olg is dan dat er
vee l worLichliger.ml o pge trede n ",'Orden, zoab bij"" bet inilla tief ...an v.~1fI1.<; ti>toboel. ("''Balin de
Pba~miden staan die op de meeting ve~k1 LUllen wonko) niet rreer aan bod Tal komen."
Oo k hebben we ontdekt dat na de vorige verg ad ering in Neder land een heleboel uitgedee lde doo sjes
met wand ele nde takk en lij n terechtgekomen in een A nt werpse dieren winkel (de d ie renwin kel
ver kocht n; lIlID ellOrme prijzen. in de origine le doosjes mcl de labels waarop de narren van
verscfuüeede lede n te lezen waren),
Tot onze spijt hebben 'A-C niet kwmen achterha len wie deze diere n daar verkoc ht bee ft, Ter
herinneri ng hebben wc toch oog eve n enk ele V"aII o nze stelregel s duidelijk gemaakt. Dit in
Dll\ '()lging van onze Ent!ebc zusteegroep '"lbe Pbam\id Sludy GTOup~ bcbben'W-c bij de oprichtinlt
V"aII Pha-lma

•
-

in een werk ~g bc1k>ll:u dat:

een ieder die zic b onthoudt van co l1Ul'Jen:ie l.: ectiviteiten lid kan worden.
onder de leden een goed e geest van ruilen heerst ,
het niet is toegestaan v•.rrkregen dier en [vialeden] te verkopen,

Onze P hesma-groe p is sterk groeiend en oo k in nave lging va n deze nare gebeurtenisse n bcbbe n we
besloten om de ('"gekende" ) afsprak en eens duidelijk op papier Ie zenen. Deze afsprakenli jst zal
rT1I'e verst uurd worden in fem.an 2001 en v ana f dan ook naar ieder bijkococnd lid. Een

éénrnalig

ontwerp lag 1Cl"inzage op de meeting.
Steeds meer mensen ~n om terug een kweeköverzicbt te pub liceren in Phasma. Dit is wa t
achle rwqe gebleven duord.iU. hel invulsy steem wa t moest bijge-m en lI3J1l,>epasl worden .
Ondertusse n ligt er al een nieu w ontwerp klaar en twee vrij",ill illeTShebben zich al aangebo.kn o m
de taak o p zich te wille n nemen voor J e inventarisati e en ve rwerking van de ~:.1uurde lijsten: dit
zijn Kristien Rabaey \tOur Belgfë en Ruud Heernstr a voor Neder land. De eerste invu llijst is bij d il
nummer bijgev oegd en we vragen jullie messa le mede....-erking aan deze inventar isatie.
Bij deze invu llijslen is er ook een rubriekje voerzien o m een advertl'fltic in Phasma ( I' il.unrr o
plaatsen: hier kan je zaken vamelden die je zoe kl o f aan biedt (zoals bij.... Phasm iden, boeken.

1errarluIm. inti>v'an beurzen, vragen, ,,, ),
Pbamt (10) nr• .fO, bil 1S

Emomorama: De 11<10 editie van dit internationale ento mo lo gisc he weckend (gehouden in Merksem,
Anh.erpenl werd weer een gev.'eldig succe s! leder jaar wo rdl er een ento mologisch thema
uitgewerkt en deze keer werd voor de -Wandeknd!: takken en bladerea~ gek ozen, Mei de hulp van
Pbilsma werd een mini-t<:muolblelling opgestek l. Een kort o~ht . an de vcno.;hillcooe
onderdelen uil deze tent oo nstelling :
I) De PJwsmt4/..dea in de klasse der insecte n; pLlilbing in het dieremijk, plaatsitll;' in het
ima:lenr ijk: de phasm idcn tusse n de Orlhuptuo (krekels C'D sprinkha nen) en de Dermopte ra
(oorwormen).
2) Ander e tak - en bladinsecter a v linde rs. kever s. spri nkhane n. ... en wa ntsen hebben soms ook blad en takvom c n,
Bio logie van de \.,ande lende ta kken en bladeren: geslac ht sd imorfisme. voortplanting. e ie-ren,
levenscyclus. de vervt"lling, m im icry , careouûëge . voedselplanren
41 VonnenriJl:.dom 'I':lII de PJwsmuloJetT 2900 soo rten helend. inde ling vcf gens o roe. families,
su bfamiJ N.'S. l;eoera.. trihu.s, spt'Cies onderstcund mei cm releboe l fote's.
5 ) Het "'andelende takkn-temuTum: wat. hoe . waamm ... ,,-et=igm,en.de: PSG-soortcn lij st.
6) PhusmolD<Ua in ku~ litcearuur , 5lrips. filate lie en sped g..sed.
3)

Op ~ eerste dag (7al:erdag) ...erden er twee diavoordrachten gegeven omtrent Pbasm ide n. Paui D
Broek, een t::nl,«:b mnn van "The Pbasmid Study Grour~, bracht de eerste diareeks genaamd
"Phasmids seen on tnps c-Australia & South Africa".
Pauls hob by bo:stuat voornamelijk uit het classiflc ...Tt'n en dete r min...ren van phasmid cn snc rten
Hier .....oor reist hij naar allerl ei lande n om ve rsc hille nde pbas mid e nsocrtcn te gaan zoeken en op
naam Ie brc:OI;en. In lijn d iaree h lid bij zie n welk e soorten hij gevo ede n heeft op zijn laatste trips
naar Zuid·Afi'ikn e n Australi ë.
Enkele de tail s:

In Zuid-Afrika ver bleef Paul in CCinstanria Nel.:(Cape TO"'Tlgebi<:d). Daar ging bij op zoek {b innen
een straal van I S km van zijn "'tTblijfplaalsl
- andekndr ukken. Ia IOla3Iheeft hij 3 soorten
ge'o"QOOcn. De eerste 1"'=SOOI"len wa rm M<H:J"Iia !ob totu en Phalu .' l"' fgiscupiru'l (:tteeds werden
deze gevoeden o p hun voedselplanten Passerina sp, co Culpt:KJn sp - deze planten worden dool" de

= ..

AfrikançD ~F)T1 ho ~~ genoemd ). De derde soo rt was een verrassing:
een bl ijkbaar geïn troduceerd e soort !

C W' O fU lw nwro,QI.f

{PSG l ),

Paul hee t!: wut Mucyni a tab tata en Phal ces /on f{ij'cophus meegebracht naar huis o m 7.t te:proberen
kweken. Ze:aren succesvo l braam en U plQspermllm, maar de kweek was ee n grote tegenvaller. In
Austrnlië heeft hij zic h voornamelijk gecon centreerd op Ik gro te pha.smidensoonen van l uid-Oost en Noo rd-Oeeenslerd. Zijn favoriete locaties waren Deoeption Bey , Ztrid..()ost-~Iand teen
goede pla:1l:s om EIIT}'C"""w goJ/mil (psG I ~ ) en <Wlkregigarden te \-inJen ). Innis f..il, Caims
get»ed, Noord-Queensland en TCI.....asvillc (waar hij PodoCU1l1hvs vi ridirose us. een middelgrot..
soort met praclttir nJilUVC' v~b gevonden htc:tt o p EMcuJ..vptus). In Darwin (Nonhem tcrrit ory)
heeft hij een foto kWllrIl maken van de zeer moe ilijk te vindcu EltryC1I('mo tu iris op ococia:
HyrltJnlScarill(lt/I.J, een kle ine 500n die:zic b met gras voea. was daatook te vinden.
Op al de ze pla:1l:!;ten heeft bij ooI!"hee l wat Drer pnte ht:ige takk en soort e n gevo nden die !'lij mooi
ge fotografeerd Md (zoals A ,whi al.. sp.. Cten omarp hodes spo. F...s ta toso ma sp., ,k m phyllo sp.,
Tropidoderus sp., ... ).

Trots was hij voora l over Lijn V<.Ind.5t in Tnnisfa il: daarheeft hij DOg een nieuw ge nus ont dekt die
momcmed "\he c jgar Stic k-insect" genoe m:l wor dt.

f'basrlIa (I Ol nr.40 . bl>:1'9

De: tweede: diareeks mei de titel "tak ken en bladeren op \\..mdel - een
gegeven door llrLt'lf.

al~lr intmduetio:~

....erd

Op zondag wa!! hrt de inlanatînnale În.geCte nb!:un. Voo r de phasmidenlielhc:bber was die redelij k
imeressalll., daar er een paar zeer nieuwe, interessante en /eeT gegeerde soo rten wcnkn aangeboden.
zoals CroniJium giMosum. Haunif'lla echinnra WSG 26). l1e.~pa()phamw lolxua (PSG 171) en
Phurnad a sp, VIET NAM (psG 20K).
Op verschillende boekenstanden was er een groot aanbod van basisboekje s vinden o ver wandelende
takk en, Ee n interessante en actuele vondst was bet Duits tijdschrift "Reptilla" (ver schenen in
augustus/september 2000 ) dal inhoudelijk grote rdeels gewijd was aan o nze: - zo heten 71;: in hel
Duits c-vstab beuschre cken ",
Tmlg naaJ OM:lllt:'t: ting '
Leen van Doo m bradu een heel ~ en boeiende diavoorstelling over de verschill ende
soorten wandelende takken die hij doorbeen de jaren lIek\\=l1: en gefotol1t"dfeo.."'f"d heeft. Er waren
zeer pracbrige macro-opoamen bij!
VIottecomrnenlanr mei aller lei weetjes o ver de: v.:rsl;hillcnde dieren.
T ijde ns de ko rte o nderbr ek ing hebben vrij veel lede n hun lidgeld "oor h.:t jaar 2001 a l meteen
betaald, waarvoor o nze:dank .
Deze 26'" hU..enkernst werd traditie getrouw afgesl oten met het ruil..n e n verdelen van de surplus
d e ren en e ieren die de:lede n hebben mee gebracht .
Fr ....115 d itmaal een eno rm groot en ge varieerd aanbod van soo rten. Ied ere mee ting ....o rden er
steeds neer en lTII:eT soorte n IIll.'CgebrdCht: dac keer ....aren er zells meer dan 60 soorten om uit Ie
delen ... e n dat breek l alle rcoo rd., van.de \-u lige mc:rtings ! We zijn Z«r blij te Tien dat zovee l
soorten goed in 5Iand word en gehouden!

Voo r de: volgende meeting (voodaar 200 1) willen we gl'llllg een ergens ee n Iocalie da l ongeveer
cent raal gelege n is in Ned erland ... suggc:sûes?

PIwrna(lOjN'.40. blzSO

Soortbeschrijving van Pseudophasma acunthonota (Redtenbacher),
PSG nr. 189
Door: Wim Potvin
Abst rK !
BrieI' dMctiptKlns of lhe aduIIs a'ld eggs at P3e~ tlC8llthofIot. (RedientlaCher) (PSG n° 189) are
g~
TheH" dllfElflWe behavJour is explaned and housing feedng. care ard breedIng d ttVs "';nged
speciesaredi!ia.l5.ged

Her komst
Deze soort is afko mstig uit Venezuela. Onge veer 4 jaar geleden l ijn 71:. bij P. Hcus i in Zw itserland
terecht gekorten. Voor zover ik weet, komt al het huidige k weekmat eriaal voo rt van lij n eerste
nakweclr.. II werden aanvankelijk versprcjd onder de naamp~,.,lJdnphasma sp. VE."'lE/UELA.
T.,ooom ie
Pwu.I.JPhasmu U<.'flnthonoia bcboo d lol de subfwni lie PseuJopha..motiflUC' en ...-=J in 1906 doo r
JM K. Redtenbecber beschreven onder de naam PNUmo acanthtl""Jtuf. Nadien werd TI: samen mei
nauwverwante soorten 101 het geslacht r seudop haf11la gerekend. Als type local ie wordt Peru
aangegcv•.m. Aangezien de oorsprong van OfID:k week in Vt:IIC7.ue1a ligt, is hel goed mogelijk dal
deze soort een he<:l groot verspreidingsgebied in bet noorden van Zuid-Amerika heeft

Vohl usutll (rie foto)
Bc:ik gesteebren hc:bbenvkugels die 101!liJIllIlid einde van het achtc:rlijf~iJ,;el1. De vlcugds zijn
donlçgrijs gekjeurd mei naar de randc:n toe vaak kie ine blekere blokjes. .\l et deze ~lc:ugel, k-unno:n
ze rejene t'goed vliegen. 7.-eI&ecn vro uwtje kan 008 vlie gen terviijl e r <XII mIInoetje met Iwoarpaart.
Hel vro uwt je- beeft ee n lichaa msle ngt e van gemidde ld 7,1 cm. Het manne tje is w als gewoonlijk

k.leiner en roeer e S,) mm. Zijn geslachtsorgaan is een heel duidelijke en grote 'knobbel' onderaan
het uiteinde \'1IIl Lijnecbterhjf
De bll~iskleur "-aD de \,(l ko.~ is
chowladcbruin.
KclUIlc:r1end voor dt:-..c
soon i.s dat ct op het ru:lanO tum (de ' nek' )
twee rijen stekels staan. Ze zijn I à 2 mm

lang en wijzen schuin naar buite n. Het
aantal ste kels varieert tussen 5 en 9 per rij.
Het ll1oUlllt'lje heeft er gewoonlijk minder
dan bel vrou wtje. Soms verschil t lid aanta l
Slekds În de finkcr- en rechterrij l:elfs op
eet11Cltäe ins«'t _ De ferncra van de poten
zijn don kerbruin. de tibia donker okergeel,
De cerci \ '30 beide geslachten rij n licbr
afgepla t e n steken ± 2 mm uit hL.'1. einde van

bet acbterliif

Volwa...",

'1U.Jwtj~

van I'

<lC<Jnth onow

De voelsprieten zijn .....-it met ;n.o.-art geband en zijn bij 1rI vrouwtje ongeveer eve n Ia~ als hel
lic haam. Bij bet mannetje rij n n: ze lf!; zo'n 2 cm 1anttt:T- lIuq ogen zijn opval lend okergeel met
twee fiJOl'zwarte Jo.onttt~s. Op de Iwpen het pronotum jopen 4 fijne zwarte lengcesuepen.

f'h005llla (10) nr. 40. b1z8 J

De volwassenen jeve n nog

ong~ffr

5 maanden . [en \TOU~1je begint zo'n twee weken na haar

!wrtsb: vervelling met eieren}eggen. Ze kgt er 2 • 4 per dag
Eie rTII ( /.ie IrUnin g )
De ejeren worden lubaak g<."tlropt. 7.e 'lijn grij sbruin ge kleurd
en gemidde ld 2.5 mm lan g, 1,9 mrn breed en 2 mm d iep. Over
heel het ei loopt een patroon van plaatjes, een beetje w als bij
de huid van een kameleon of' zcal s de sch ubben van een vis.
De micropytaire p laat is klein, rond en beige tot ge brok en wit
van kleur, Er is ee n duide lijke micropylaire opening Win d e
basis" die ee n beetje uit steek t cnd c nkerd er is.

I~
~

De eeren werden best uitgchmc:d op een licbw()(htig laagje
potaarde of vermiculite bij brneneIllp('ralUlU. WIlDI)('('f rren
de deren ge ....oen in de bak laat li~~ en de toëem droo..>gt oiet
uit. dan komen er oo k , eel jofli!en uil. De incubotie du un J tot
4 maalllk-n. '-:t u ilk.o rnslperc emag e ligl tegen de 80"•.
Nimf e n
Wanneer de nim fen u it het ei kome n, heb ben 'l.e een lichaamslengte van ~
9 mmo Ze zijn donkerbru in en be bbcu een typ ische rusthouding met
hun voo rpot en en voel sp rieten naar voo r g~rd:.t (zie teken ing). Ze
kun ne n tee l ~nd lope n. In bet begin is dat nog niet zo ve rve jend, maar
eens de nim fen bijna volwassen 'l ijn. kan een bak met ee n paar
tîemalkn ellcmrlaztn loch prnblcmarisch worden. Xe engeveer vijf
I1llloaJldcn worden de nimfe n volwassen.
ee op de juisle.lllll.ltier
verzorgd worden (zie verder), is er weinig sterfte tijdefl.<; hel opk....elo:n
van de nimfen Het geslacht van de nimfe n is door de groctt-nde
S'" ..........
lid hebber al bij de leeftijd van zo wat een mam1d te zie n aa n de
l!enital iënknu bbe l bij de: manne tje s d ie zic h bc:ginl te o ntwikke jen,

waceeer

Vl'rd cd i gi n g~l:.ed l'lll:.

P. acaruhanota heeft een vrij uitgebreid arsenaal aan ve rdcd igingstech nieke n In de eers te plaats
kunren ze zich overd ag voo r dood houdenen op ee n ta kje:l ijke n (mimicry). Door bun bruine k leur
valle n ze tusse n
plante n niCl o p (camo uflage].

oe

echter verstoo rd, dan kom: hun ware aard ter uit ing. Mt:t hun grote vIeu~ls ku nnen
WICl?"1iegal bij ~oring. l~ doen Ji1 echter nicI altijd.
Meestal 7rtlen 7e hd o:nl op eert lopen en daar 'lijn ze als w ande~nde tak relatie f goed in! Hel
kn mt 0011. ....'el eens VQQI" dal a: bij vel":'ilOring ac htenJir springen o f zich gewoo n laten valle n. Zodra
v: op de:grond terec htko men, zene n ze hun gelklik sprint weer in. Vooral de grot ere nimfe n Tijn
daar kampioenen in.
Worden

71:

zuwel ho.
"1 manoc:tjeals het

\TOU"'*

Meestal verstuiv en ~ bij gevaa r ook een zure stof vanui t twee klieren achte r hun ko p. Met
teg enllcbt kan je dan even een wil wolkje zien, Del e prikkelende vlucht ige:stof iritteert niet ZIJ erg
a ls bij Aniwmorp1u.l -sool1en. maar een hele kudde van deze soort kan je: soms toch wel ee n n iesbui
bezorg e n tijd ens het voeren. Ze lfs pasgeboren nimfjes bezitten Jil wapen all Eil!enlij k. zo u je
tijdens het verzo rgen je oge n moeten beschermen met een bril of zo, maar ah. je voldoeode a &taod
houdt lussen de d ieren en je ogen. is d il bij dele ~n niet ecor nodig..

PI1a.mIa( IO)nr .-40,blzC

Tol slot maalt deze :'<OOIt ook. \\1:1 eens ge buil \ 1UI autotomie' o f zelfverminking: wanneer ~
vijand om poot \'3.Slneemt.1aaIbet insectdie ze]flos zoals een hagedis dat met haar staart kan doen.
Ondcrtu-.:n kan de: wandeknok tak. er ~ de overige peten WI.IQOO! gaan. De afgesrolen poot
blij ft va:Ll; nog enkele minuren VlllI7.elf sarDl.
"Dtrekken en omspan nen o m de belager te vasIrooic n.
Teg en de tijd Jat .lil: beseft dat die poo l nîel.de e igenlij ke proo i was.u die allang verd...enen.
Voed selp la n te n

Ik natuurli jk e voc:d.sd plam van r . oc<l/1foonota i.~ mij tot dusver niet hekend.. ln gevangenschap
Iw.l u enkcie veelgebruikte voedselplanten. zoals liguster (Ligustrum \lll~UFe). braam (Rubu-f ~p,).
eik ((!JwfTII.f spp.], RJroJvJendron en vuurdeoen (Pyrocom ho sp.). Er rijn o~elwij fc ld IIOg lDI:Cr
planten'l<)()l'ten die gegeten ,",nkn. Ik raad aan om steeds meeT dall «n voedsclplant aan te bieden.
Tn mijn bak Vd.D P. QCoJntltonolu ziI er a ltijd liguster en braa m ab hoolä "uer. rege lmafig geef ik. oo k
een takje eik of RJu.J. Jde...Jron bij. Tot hiertoe beb ik maar OWf wei nig geslaagde kweke n geboord
me t maar een soo rt voedse jplara l!ed~ndc: de he le cyclus.

Hui n n linr; cnv....r.org inll:
Zoals de andere vert eg enwoordigers van de subfamilie PSl.'ltikJpha.ç",utinue, ht:cft P. ac alllh"" <>lu
een goed ver luchte bak nod ig. Dil betekent dat minste ns één \>.and van de OOi (o f het dc:~ 1) uit
geas moet bestaan r~fMO-So.menleven in de natuur g-e'o01,)On lijk hoog in de to rren, ...aar
de wind ervoer zorgt d:u r:\o:nfude regendruweb snel ~t lijn.

ho Je hik Ie ",,\"in ig

~rlucht. dan geeft dit j.:egarandc:erd problemen voo r de grote nimf..n en
volwassenen, Er 1<;dan voo ral veel sterfte bij su badulte dieee n en als ie dan loc h velwassen kunren

worden, korl na hun jaatste vervelling. Bij de kleinste nimfen geeft een hogere
m inder problemen,

voehtigheid~graa<J

Indien de buk voldoe ude verl ucht is, mag me n we l een paar avonden per week de bodem wat
besproe ien, ZU<.IaI de Iuchl:vvclrt~heid '5 nachts 00.)8 @,eDOCg is opdat de nimfen sorcer probkmt:n
Ir.l.IIlrk" n vervenen CJe\\uonlijk gebruik! men mor een groepje:dieren van deu soort een bak die
zo'n .wem hoog: is. LDdaicr voldoende l"Uimle is om IC vcrvellenen wIld Ie kruipt'n.

De: lemrcratuur lIliIg. schommelen tussen ~O en J O"'C. maar \'t'mlij d bruuske veranderingen, Om
een min o f meer naw urlijk klimaat te voorzien, is het beter dal het ' 5 DitCht.~ Îel~ koeler ""ordt dun
o verdag.
Me! een geschik te verzo rglng is deze soort niet moeilijk te houden . Het is ....n mo o ie la}; met een
karak teristiek gedrag, waar vo lgens mij veelbefhe b bers plezi e r aan kunnen bclt: ...en

Gc ra a dpleegde bro. .e.

Bragg . P.E.. 1998, IN

Pha~idiJuJub<l1".

vesce

L6,I5BN ~9531195-2-I.
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Een nieuw e Sipyloidea-soort uit Nieuw G u inea
Door. Kri-stienRaboey en Heim: VII.DHerwaarden

...-

oece-

On a <XIIltK:ting trip in lrian Jaya Ilnc:lOr'lftia) Heinz van Ho!Ww8attlen en
van Goncom louncl a speoes of
Sipy/0ide8 eeee to ~ of Sentani Eggs of ltle species __e translerred 10 Europe and sucee $$fully broUghl
Into Cliture by Krislten RaOOey. The eoeces can ba cultured iJl 22-25OC wilt1!OOdesl to high air hlmidily and
feeds best on Hypericum. The nymphsare very!;I'Tlalland frnglle and u_Uy suffer high l"r"IatIIity retes

l. leidi.~

In d... herlsI van het \/Orig jaar reisde n Heioz \ "UI lIerwaardeo en o..car van Gorkom af naar lrian
Ja~'a {l rdo oes ii!) om daar "lillooekDde takken te ~aao VCT7aJl'ICle n. Gewapend mei hoofd- en
zaklampen, IlC1jes en andcn matcrilllen om de bWt in te bewaren. trokkçn re c ...:r hel: ei land op
l'DCk naar gcllicdco met CClI. rij ke pla nlengroei. In totaal werd een dertigtal soorten W3:idelende
tallen gcu)lldel1, die zich vaak op de meest on\~h1...plaaL'lm lIChuilhiekkn. Van ~mmigc 'illtl
deze soo rten lukte hc:t om vu lwassen d iere n cn/of eieren mee te nem.m naar Euro pa. Daar werde n
re to evertrou....d aan Kristje n Rablto:y, wie het gel ukl is om div erse soort en in kweek Ie brengen.
Eén van dele: is ee n Sipy /oiden _wort waarvan inm idde ls de tweede generat ie succesvel tot
volwassenbe id i ~ opge kweek t. In dit artikel willen we deze nie uwe soort voor stell e n en onze
ervaringen met de kwee k beschrijven.

De-nieuw e soort. di e YlI.Oo ns tijdeli jk de benaming " Nie uw-Gu ine a SipHheeft meegekregen. is één
\·lIDd ie soo rten die werd gcvo rwJo:n op een p laats waar deze ei ge nlijk niet werd verwactu. Op de
lease avond van hel verbli jfop IriaDJa}'3 werd neg een verwoede poging gedaan om bet wnw aan
de voet van hel C)"cloo~>ebt:rgte nah ij SenlanÎ Ie bereiken, Vanaf ee n alStand Ui: dit bos er
wrlbelo\end uil . Helaas ko n van wege de duisterois en irt oDl~len van een o:hilielijle weg bef
dood niet m.:eI" bere ikt woniell- Op de terug weg weed een ag rarisch gebic.i dooRnrisI: en op «'0
guavehoorn een vro uwtje van een Sip,-{(lioktJ-soort gI:\unden. AI s ne l bleek dal de Mo rt in dit
geb led erg talrijk.....as en ved\1Jldig op de-a: wijdverspreide voedso:lplunl: ",oorXv.'llOl. In nog geen
twi ntig minuten tijd ....erdeu nog vier vro uwtjes en tenminste ach t rm nncijes gev angen .
Besc hri j\'inl:

Zowel het vrouwtje [figuur la ) als het II1iI1lI)(:tjc (figuur I b) ...an deze gevleugelde soort zijn beigebru in va n kle ur. Hoewel onder kwe ekomstandigbed en deze bas isk leur kan veranderen naar
roestg elig . Voor al de vleugels en de po ten met hun donk ere aspect en lij ken een beetje gemarmerd.
\.-l idden ove r de ko p luo pl een smalle donkere lijn . De:og en zijn groen of brom. Rij de vrou....'tjes
be ..indJ: .zil::h :iOfflS een grote witte \'Jel bove n op bet mesocotum en M re.-ende ahdorninaal
qmc-nl:. V~efijk bare doc h kleinere wsre vJekjn zijn !lClIIlS ook Ie vindl"n op de achlervkul!Cb
van de vrcu ...tjes. De segmetUcn die door ~ \lo::ul.'CLs ....orden btxkkt. rijn LW art van kJcur. Bij de
tnanIll:tjes is daartl ij ook bet IIlCUISl:emumzw art . Hel doorscbijneode dec! van de aebtervkugels..
waRl'1ian de ado:renbeige-bum lol roestge lig van kleur Lijn. is bij de matlIlI:tjesenigszins gerookt.
Ht'r vro "..- Ij e
Het vrouwtje van deze soo rt is cilin der vc rmig en bocft een lo la le lengt e van 77-116 mmo De
an tenne n reiken lot voo rb ij de voorpoten. Wanneer men goed kijk t, kon men zien Jat deze geringd

zijn. Het lichaam bevat geen stekels, doch op hl:t rresonctum be vinde n zich in de lengte richting
wel twee rijen granula. Deze kle ine korreltjes zijn in meer of mind ere mal e licht gek leurd . Zoals
ge zegd, besch ikt de ze soort over een paar goed erewikke lde vkuge ls, Be ide seksen kunoen dan
oo k uitste lLend vliegen. De el~tn1 z ij n ovaal van vo rm e n rijn aan Je bo \'ell7.ijdr aJ~e ..'lakt doordat
een dui delijke verhol:'llf om ~kL De ec jae rv leu@:c!svan he t vro uwtje rijken doorgaans tol aan
het :lr\'CIdo:: abdo minaal segment. De cerci zijn kort en stomp en liggen deels verhullen ondc1" bet
Pbu:D a (l O)""o4<Lblz84

arsaal segment, dat aan la:t storope u iteinde driehuddg uilgesa:den is. lid. operculum is o:en,"u~
WIl vcrm e n reikl ongeveer tot aan het begin van bl:l anaal segmenl. De puien ,"all dt:ze soort Tijn
rela tief kort. 7XJ ko men bij de vrouwtjes de echterpo ten vaak nic1 \IOOrbij hel zeveede abdo minaal
segmen t

A

I,

.

l l mm

lIetm lUlnl'rje
li d manne tje lijkt in UI' meeste opzichten op het vro uwtje maar is slanke r. en is me! een lotale
leng te van 52:·56 mm ee n stuk kle iner dan deze. Zowel de anten een a ls de poten zijn in verhouding
lange da n die \ iU1 het vrouwtje. De vleuge ls reiken echt er maar tOl het zesde abdominaal qurnt.
Karakl:eri5lick voor den= 'IO()l1 zijn de eeeei VUl de ~jes. De1z korte eilindervonnige cerci zijn
namelijk aan het uiteirde su:rt aaM boven gebogen,

H~ ti

De kleine donkerbruine eieren van deze XJOrt(figuur Ic) rijn lonvonnig. De -=Ilt!teen breedte zijn
respcct jevelijk onge veer 2.3 mmen 1.5 mm. Ik diepte van Ix:t e i is icts groter dan de breed ie . Hct
opper.· b l van zowe l het ei a ls hel opercuhim is overtro kken mc1 ten fijllmtlZÎg nerwe rl. van
kurkachtig mate riaal. Ik micropyleire p laa t is langw-erpig e n enig szin s verbreed rondo m de
" mic ropy lar stalk".
Hel opcr cu lum van het ei is eirond e n licht gebo gen. maa r bevat geen
capitulurn. De nim/e n d ie: uit dC7C kleine eieren kome n. zijn o ngevee r 0.5 cm lang en heel du n en
fragiel. In Il:getN clling tot d e ve twasse n diere n zijn u green-o ranje gekle urd .
PlalIS in d e ~lf"m a tÎ4.'k
Dezenieu we soort, dit nog niel eerderin cultuur is geweest, lan worden ~edeeld in de subfamilie
van lk ,""~f:'OKii ..ae omda t bet onder erdee lange voelspridt:n C!'l vleugels beeft. Iden tifICatie Vllll
de vo lwa.'-'lCn individuen mei behulp van de s leutel in Van Herwaarden ( I99K) leidt rttht~rffb
naar b.:l 8~b;: ht Sipylf>i.ko. Ook met behulp van de oö tawnomie kOlIll men uit op d il rN ultaai .
Clark Se llick (1997 en 1998) ondersc heidt in het ge nus Sipytoideo o p bas is van de vorm van de
eiere n 3 type s. I n type I rang sc hikt hij PSG 4 (w aa rvan hij overig e ns vermeldt dal wordt
aa ngene men dat dit niet S. sipytus i ~) . De eier en in deze groep kenmee ke n z ic h doo r hun
langwerpige vorm en het feit dat re gekleefd wor de n. In type n rangschikt hij de eie ren van PSU
103 (5: ptll'lOelius ( Wtstwood» die gekenme rkt worde n doo r de sterk verhoogde ribben die over de
gebele lengte van bc:t ei lopen. T ype: Ill i, bc:t type waartoe S. fi/if(N"m;.f Rtdtmbec hcT. S. lf'1lncOfO
Shiraki, en PSG 16] bebcren, en wearia co k de huidig e!lOOrt inl!edeeld ka n \\,-orden.

Van HeNoaardc:n (19911) gccft de namen HIII 10 soorten Sipy/n;.ko die in Xieuw-Guirea en de
llilburige eilanden voorkonen. Ondanks dat de-Ie "nieuW<'· soort veel lijkl o p !l()mmÎ~e van deze 10
soo rten, ko n Oe:' n ieuwe" 900 n me i gee n enk ele gd:!entiflCttTd word e n, Waar.;ch ijnlijk gaa l het
hier da n oo k uw ee n soort die oog niet eerder uil deze reg io beschre ven is. Mogelijk heeft dele
soo rt echter een groter verspr eidings geb ied e n ko ml u oo k bu ile n Nicuw-Guinea voor . Of hel hier
om een c nbescb rcve n soo rt gaat . kan in d il stadi um du s no g niet worde n geconcludeerd. J'ader
onderzoek 131dit moet en uitwi jzen.
I. nb.t ft

>a. de cim.

Een tachtigtal eieren werd in eerse instaruie geïncubeerd in een incuhstiesyg:C'CIII mrt een aquarium
roaIs besc hre ven doo r Roest(1999) en Potvin (1999). De warcrternperatuur van bc:t systeem werd
hiervoo r geco ntroleerd op 2S"C. Na l~nc:enhlllft(l( drie maand en kwamen de eiere n massaa l uit.
De uitge ko men nimfe n verkeerd en in goede co nd itie en werden o ve rgeplaatst in ee n gjazcn
te rrariu m, Gez ien deze soo rt een zeer grote vrucht baarh eid hee ft en de eil~~ 7C<'r kk in zijn, is hel
haast oodo cnljjk o m regel mat ig de eitje s uit het terrar ium te verzamele n. Daarom werd ervoo r
ge kozen o m de e itjes van de volg ende genera tie op ee n laagje cactusaarde in het terrari um te laten
ligge n. Een dilj,'e!ij kse sproe ibeurt voo rxomr dat de eiere n daar uitd ro gen. Deze alternat ieve e n
minde r bewerkeli j ke mer.hode geeft vt'Tgelijkbart uitJwmst m;ullalen als het incu betjesyst ee m, Een
bijkonroo 'uvrdeel is te ma dlIt de nel uitge komen nimfen direct mar de \"OOO.'lC:lplanten kunnen
kruipe n en geen per Dde van hongering hocn-n door Ie nnkelL Dit laatste heeft een posit)ef effect
op de overleving van de jongen,

unru.:ydu 5
Evena ls de incubarie tjjd kan de onr..... ikl e1îngst ijd va n de pas uiigeko rre n nimf 101 imago kort
geroemd wo rden, Bij ee n dagtemperaluur va n 22· 2SoC zijn de d iere n na melijk na twee maand en
al volwas sen Tijdens de eers te weken is er echt er wel e<;'II grot e uitve l o mdat de zeer kleine nimfen
erg 1"'\'C't~ rijn. Is dit stadium echrer \'OOrbij, da n is de ove rleving bevred igend en kan men de
overige indivi duen o pkweken lot volwassenbeid. Ik cu h uur die we nu in kv-ttk. he bben. be vat
zo wel vro uwtjes als mannetjn, we gaan er dan oo k. vanuit dal de po puiatit zich geslachlelijk
voonplanl: . Of de popuilllie zich ook pII1henogttEti:5lO:h kan vcortpjanten, Wt.'tenwe op dit Imment
Pbaml a (IO)nr_.fO,bl.86

niet. li et IIiOltal d eren dal per c:tmaal gelq; d wor dt. is erg boog.
totaal ed d~ bocderden eieren legt.

\\.~

schattee dal elk

\TO UWtje

in

Voedi ng
Omdat het oog nlt:t bekend \\"lIS of en op welke voedselplanr en dele soort gekweekt kon worden.
werd in eer ste inst antie een rijke schakering aan voedselplanten aang ebod en. l iet mengsel be vuüe
o.a . braam.. klimop , roo s., varen, liguster, e ik, EuCU(yptUI. l'yrucunthu , Gaulthe rta; Myrthe , en
l!}-pe~j,·ufl'l. AI gauw bleek dat de voerkeur van zowel de nimfen als imago's voornamelijk uilgllal.
naar HypaiC/J.m, hoew e l ook Il.lOS oen f'}.,.ocUJJIha geaccept eerd wo eden en een beetje aan de eik
gesabbeld wo rdt. Braam. de uni,·ersele \'OCdselplanl:voor phasmiden, wordt niet geaccepteerd.
Verzo rri.1[
Goede kweekresu harea zijn verkregen in een gjaze n terrariem waarbij de boJem bedeh is rIId. een
laagje cact usaarde. Deze soort koml uit hel vochtige warme laagland ven ~ieuw-Gu~ In het
terrarium gedijen ze echter ook goed bij 22-25OC. Om J....
ze temperatuur Ie gill'3nderen. kan men
bove n het terrarium een lamp plaatsen. Ik luchtvochtigheid moet hoog gehouden worden, lieli>!
bo ven de 7S%, Joch oo k weer niet L.O ho,)(lg zo als bij so orten die in een gesloten co nta iner geho ude n
worden . Dit kan bewe rkste lligd worden
door iWere dag de bak lichtjes te sproeien.
Doo r ook de cact us aarde te besproeien,
blijft ee n hoge Iucht vochl igheid gedcrendc
het bde etmaal gq;arandecrd.. In tegenstelling tot PSG 4 is de-Le SiPJ-Ioitka
reukloo~ wel scheiden ze doo r de mondope-

ning kleine hoeveelheden hchaamsvloeistof
af d ie het terrari um bevuilen Of dit ged rag
'van nature ' bij deze SOIJ n hoort. o f ee n

reactie is o p bel toegepaste voedsel of de
ho udertecltni ek. weten wc niet.
Tol~)1

Ik -Nieu w-Guinea Sip" j, een pml:ht~ doch niet gomnkkelijk te h.~lcn v.-andelcnde tak, Ontt
eersae emui~en hebben getoond dat de« soort vooral kwetsbllllr is tijdens de eerste Ienl1SÛs1e
waarin grote verijezen kunnen optn-do:n. lOOien men echter over een groor aantal e iere n beschikt
(meel' de n 100 ) en de j uist e voedselp illmcu gebrui kt , is het PJgei ijk deze 'o'l:I"lieren te overbruggen
en succesvol een kwe ek op Ie zeilen .

Clark
10J~

St ll~ k., J .T•• 1997. ~riptlvt ten nif)()/ogy of phasmid egg ctJP$UIt. witn on exltn.hd kt)'
phasmiJge...ra based on eggstrlu.'tIlTt. S~clTlll!ic EntOJOOlogy 22: 97-122.
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.,uyronides trilinearus Ca rt, PSG nr 217
Door. Nîcolu Cliqlll:nroois en Kristien RoibBc,.-.
A~tr.Ilet

T his artieIe was first publis/led in French by N. Cbquer1no1S .md is partly translifl ed by K Ra b8ey

Deze wendeleode taJ.: werd gevonden door Nicolas C liqueono îs in Chunoli e n Kodala tijde ns rij n
..nblijf in Bangjedesh Ze .....-cnllIlUl..unke lijk LopapIrussp. BA"GLADESH 6 i!enoe'md

II ct ' ro llwt je
Het vrou"'tje van.\/. m/ineallL~ is 100 lOl IIOmm langen 4,5
breed ter hoogte van het vierde abdominaa l sqlmenl. De
ant ennes mete n ongeveer 80 mmo De klc:ur verschilt erg van
indiv idu to l individ u. De hoo fdkleur i~ gro en-bru in tot beigebruin met lichte vlekken ertussen. In het midde n van de
bovenkant loopt een lijn. don kerbruin tut zwart, van de kop
to t aan b;:t uiteinde van bet aMomen. Het hek lichaa m
d raagt. min uscuul kleine zwarte kon-ehjes d ie ,"OOraI goed
zic htbaar zijn 0 (1 de mewlbofa'<. De dertjes voe jcn daar door
"'al ruw lIa.ll. De onderl.azJl van hec lichaam is bruin tot bc:~
ca b leker fI&lf ecjaer toe . Aan de kop Ionpl!angs "'een7ijden
van de og e n een donken: stree p van ro ven naar teeeden Aan
de zijkamen van hei tichiwn is cr eveneens een donkere lijn
ov er heel de lengte . De boven ka nt van iedere poot draagt ee n
k leine stekel. De voo rpoten me-t en 64,5 mm. de mid delste 45
rum en de achterpoten 60 nun.
RUn

Hel mila.l'tje
Het m::utnC"tje v-an !J . trthne asus is ~I dun gero uwd. De lengte van her lichaam mm: gemidde ld
11 1 mm en hef lichaam i~ l ,S lIIIll breed,edllcr tol ) mm êeeed aan hel Btxlomo:~inde. De kop is 3
rum lang, de !hl>ral( ) 4 mm en het abdomen 44 mm o De antennes zij n even lang als het lichaam. 71::
zijn zwart en aan de u iteinde n lich t g.:kJcurd. De voorpoten meten 6S mm.de middelste 48 mrn en
de a chte rper en 67 mm, De ove rheerse nde k leur van het manne tje is donkerbruin. de rresothorax is
roodachti g. In het mid den van de rugzijde loopt er (l(}k ee n zw urte lijn van de kop tot aan hel
abdo menein de.

De ciC'f'f1l (ZK teblljn.>
De e eee c van M. trili~(llU.f rijn kkin. zwart en licht ovaal van
..orm, Ze doen denk en aan die van Curuusiuf mororILf ( PSG I j. De
c jcepsule is glad. lie t operculum is heel zwart lllllla omringd doo r
een lic htge kleurd rundje . liet eitje is 2.5 mrn lanl.! en 1,75 mm
bre ed . De incubatie pe r iod e du urt ongeveer drie maande n
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lI elHtIL'd.d
In het eers te stadium zijn de nimfe n heel gevoelig. Hel voedscl moet goed vers l ijn. In de natuur
eet de n: SOOrt guave. maar in gevangenschap eten u: liC'fsl Hypericum (hertshooi). Ze luste n ook
braam, roos. elk e n meidoorn.

\o·enkdili. g~ed Mig

liet vrouwtje vertoore twee mogelijke reacties bij verst oring : ofwel laar ze zich gewoon vallen,
o fwel bl ij ft ze onbeweeglijk zitten, In beide geva llen scheidt ze een bepaa lde geur af

OMe n. lin
10 h..'t terrariwn ligt onderaan
cactusaarde. M 17ilinearus houdt wel
van wat vochtigheid. maar ook van
warm te. Er hrandt dus overdag ee n
lamp bove n het tararium..
De
vo""~ dieren IOO
gen gesproejd
worden maar de nim te n lijn reet
k",etshwr. Mijn l:J"\'3C1ng leert dat
men de eitjes beter mooi op de aarde
laat liggen voor de incubatie. Ze
worden rq!el malig bespro ...id en het is
cr warm genoeg. Deze 5OOt1 is een

moeilijkere msar f'l'llChtige lak.

Ph""llI ( lOj nr. 40,bIz8l/

Nieuw: een Asceles- soort uit Ko Tau . Thailand
Door:Wim Potvin
Abstract
/VI~~ffOTITh<tiIand _ ll'llrodu:;edin capl\'YiIy. This spolCMM pieroes itseggs onto lea.tes and
feeds on Rhodor:Jendron and ~. AIthough !he f1r'5t generobOn"" !uo.:,essh.( !he authc::I'faiIed 10
breed them lor 11second general ion , liS ee nymphs ~ die<! in !heir h . second or th rd i'lSlar

Ve rled en j aar kreeg ik van een andere kweker ong eveer twee dozijn eieren van ee n soo rt Aseeter .
Deze soort werd in het voorjaar van 1999 gevonden op hel eiland Ka Tau. ten zuiden va n Thailand.
... urne n de eerae jongen u it en de meeste begoneen zonder al te veel
AI na ee n paar wek en J..
peobjerren 1lho.Ikxkndron te eten. Ze lusten ook 11>"p"iOJm. Ik hie ld lr in een normaa l \'aluchtc
bik bij een temperatuur tussen 22 C'Il 27"C . Hijna elke a vond werde n lr Ikhtp besproeid om de
luchtvochtigbrid voldoende: boog Ie houden. Druppe:b ITIOl"Inl we l na een uurtje verdampt zijn! De
nim fen groe iden \'OO~~ op M na o ngn-=r drie' maarden rijn er drie \ mlNot je$ en zeven
rDilIlnetjes \ ul"''ll.'il'Ie'n gev.urde n.

Typisch voor AffTleNI()()ne n i5 da t de vro u....tj es hun eieren door een blad prikk en ! De eicapsules
die manie r ka n het insec t de
heb ben daartoe ond eraan een scherpe punt met ee n weer haak je.

eieren - mee stal onderaan - in de bladschij f
prik ke n zodat ze daar blijven ha ngen (zie
foto ). Uil de prakt ijk weel ik nu dal slech ts
,)ng t"\-'eer de ht lft van de e ieren zo gelegd
....orden. De andere eie ren ligge n ge....oe n op

de bodem ..'all de kooi Hee l af en tee WOM
ook wel eens een e i aan de l urtwand
l!epr ikl . lId kan echtcr zijn dal de o:icTcn die:
op de bodem 1i~I1(n aanvankelijk ook aan
«ft blad moesten hangen, maar dal ~ hij Irt
prikken per ongeluk ge\a llen 7ijIL Dil heb
ik ec hter nit:t kunnen waarne men, dus ik ben
er uier ze ker vran
Meesta l w ord en de e ieren in pakketje s dichr bij e lkaar geprikt. De groe pjes bestaan ge woonl ijk uit
3 tot 7 eier en, maM ik he b ook eens ee n groep je van t 7 e ieren bij elk aar gt'vo nd<"n . Het is echter
best mogel ijk dat dit teevallig tw ee of drie groepjes leg en elkaar van verschille nde vrouwtje s zijn.
Het lijkt me ....einig waarschi jn lijk dat éé n H O U.....1je in één nacht 17 eieren zo u produceren.
Cf

De VOIwas5CtlCIl leefden slechts twee 10.. 1 drie: maarden.
er zijn vaak 10( drie gener.a!ies per jaar .

C'Il

Ibl~leJ.-§OOnC11

hebbeneen suelle c vehts
.

Van d ie: drie: \ TOU...1p heb ik in totaal toch om paar honderd eieren bekomen. ....lW\1II1 ik er
ong~ cc:r de helft aan 0:= paar andere kwe kers gegeve n he h. [Je eieren ko men na ~ tol nege n
....'eken llÎl. Mijn tweede g<:nalllîe startte echter bee l moe izaam. liet grootste dee l van de nimfen
st jerf al na ee n p&I1 dagen. Ik u ilzonderingen d ie toch de eerst e vcrvellin ll door kwamen, hielden het
nooit langer uit dan één maand. Noc htan s kan ik wat de verz orgi ng betreft geen versc hil vind en
met de eerste gene ratie. Ook de andere kwe kers aan wie ik eier en gegeve n had, s laagde n er niet in
om ook maar éé n nimf vo lwassen te krij ge n.

Je ziet maar : nieuwe 9OOn.:n kunnen soms l i j veelbelovend beginnen, maar je: wed nooit wal de
l'04;ende gereratie nimfen in petto llc:eft. Het rotste is da l ik hoegenaamd niet "''CC:'!"'al er toen
lOutge lopeu is. Ach ja.. af en toe een 1~1ag ho udt je geest alert en maal1 de hobby spannend. ..
""-na (I(lIIll". ~blz 'lO

Mannetje van Haanielta dehaan ii verl eidt het vr ouwtje van H. mu elleri
Door; Jeroen de Heer
Ab. lr . cl
The IIUlhor had obsaIv ed a lrus copul ation ol . male H88f1l&1Ja dahBBn. (PS G 126 ) I'>tIh a femal e Ha anie/la
mua/leI'i(PSG 112), He asiCSwheIt>er th.scopulalion \IIfOU1Cl resuII in d1FerenI ~or nol. The two
spllICiE$iIflt sep;Jfaled now in Otder 10 walch!he corI5eQtlllf1Ce in !he r-. Mure.

v.ln U(J(111wlJaikllaarfii (PSG 126) el! H<101firiJa murllrri (PSG 112 ) ~b ik
in éé n groot terrari um opgek.....eekt. Dit deed ik uit praktische everweging en.
l Iet waren toc h allem aal nim fen van soorten die dezejfde verzor ging nod ig hadde n. Hel ko n in mij n
oge n dus geen kwaad . Tenminsre dat dac ht ik. tot dat ...

De ....-andckndc tak ken

tot nu loc bij elkaar

Nu na ruim een jaar zijn ze bijna allemaa l volwasse n. Pas wanneer re beg inne'n met eitjes leggen
ro u ik de twee soo rten gaan sdriden. om ervoo r te :ro~en dal de verschillende eirjcs niel door
ellaar raken. C~geld zie ik nu paringen bij ~îde soorten, 11.:was Cl"\llfl overtuigd dat dele twee
~ncn niet Irunoen kruisen. ....
lIl mij ook verteld k Sinds 1.:0 11 ben ik gaan twijkkn aa n deze
;,td ling, Dit kom! doo r he'!vo lgende
Op een dag zag ik ee n manne tje van H mudleri op J...rug van een vro uwtje van H dehlJ(1fljj zitten
Ook zag ik ee ns ee n ma nnetje van II ddu lIIlIij op de rug van een vrouwtje van H. muelleri z itten.
Dit is alk maaJ oog niet zn vree md, WlUll gedurend e Je dag verstoppen 7e zich tesamcn op een
donker pkkje . Ilto:r-doorkunnen R o p e Jluulf terec htke tre n zonde r verdere bedoe lie gen.
TOl mijn grote: vo:rtw-jng zag ik een dag bier een heuse: paring tussen een man van H. Jc:hoalIii en
een vrouw H mlN!l1«i. Ik probeerde ze I... scheiden. maar däl lukte md geen mogc:lijkheid. Hun
gc:slllchlso rglllEll zaten prcc:Îo:1l pas en goed aan elkaar vast . Hd H_mwelkr; ~ is nog ner zo
dik , he'!zal dus ooI::we l en ige:llIIUUld en duren voordat 11::eitjes zalleggen,
Mjn "Taag is nu. Lal dit een kruis ing op lever en of is dit onmog ...lijk:? Hopel ijk beef het geen
ge volge n ..oor mijn kwee k met H. muel1eri. De twee soort en za l ik in ieder geval voo rtijdig moete n
scheiden. Voorlo pÎl! he b ik nog g«1I e itjes \1ln H muel1eri, het is d us oog a""'lIChten lOl w a l \/OOr
de tO.,:i Olrl'llige nimfen zich ;r:u1lenontwi kkelen.

......-ftitOO
n

Aanvullende not a
Doo r: Wim POlv1n

Houtlid la Jl'haan ii om H. "''' I'//I'ri ligge n volgens mij o p genetisch \llaIc:Ie \/CT uit elkaar om
kru ising...n te kunnen op leveren. Enkele j are n gelede n hie ld ik:deze soo rten oo k saeren e n ik be b bij
de res u lter ende nim fen niet s bijzonders opg emerkt
;-.ju mag men in de weten schap niet zo maar conc lus;es trekken zonder een degeli jke o bservatie
(lees : l(1ndcr o nom stotelij k e bewijze n). We z ijn dus benieuwd IIlI4l de rnu lUlm van del!: 'eclae'
paring die o fwel o nze \ T:nllOe(\CnS rullen bc:\rtligen. o fwel ju ist tegenspreken.
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Huidige systema tiek in de or de der wa ndel end e takke n en bladeren
Door. WimPotVin

Op de 26* bijeenkomst van Phasma in Anrwnpen werd ons gevraagd om ans de bel.: Sl:ructuur
van de families, subfamilies en stammen binnen de crde van de pha~iden te pubücercn. Deze
wereascteppelijke materie spreekt velen onder ons niet direct aan, maar ze: is wel bipondo:r
bdangrijk om te kunnen nagaan boe de soorten die ....ij kenren systema nseh ingedeeld worden

EeN(even een woordje uitleg. In de weterschap tracht men een 7Ckere orde en SIRJl.'tUur te brengen
in de chaos dit: de natuur o ns biedt. Daar b ij wil me n zo logisch mogeli jk tewe rk gaan en indie n
rtIOEielijkrekening h ouden met verwantschap pen tussen .\.OO"el1. Toch moet men beseff en dar de
syste matische indeling van ee n bepaalde groep diersoorten slech ts een rrcn-elijkc indelin g is. Ze
garandeert echter niet altijd dat nauwverwant e soo rten samen gegroepeerd worden, liet hangt er
gewoon van af welke criteria je gebrui kt: deel je de dieren in volgens k.leur, dan ga je een andere
s~e malîek

krijgen dan wanneer je ze:indeelI volgens gc:.....icht. lengte.

\/(ITm

of aantal stekeltjes,

'fomen' ontdekt in een een:ler vastgejegd klas.<oemel1l.
bijvoerbeeld wanneer ten nieuwe soon gewDLlcn wo rd! die niet past in de 1ll-slllllnde iodeling. Men
mod dan gaan aanpas~n en verschuiven, svms 1'elfs stammen of golachtcn bijmaken.
liijg<:Y04!:Ir.oml hel wel eens

\'OOI"

dal

HiemzIaslstaal de s)"slenwic:1r. ven de
....andclendc lakken en bladeren lot
op hc1: sub faJnilie -ni\l~~du.. l.OlIis het er

o p beden unziee. Om nog meer Ie
verfijnen, verwijs ik naar Ik PSG
soort enlijst waar bij elke soort staat

tot welke subfamilie re behoort. •J\b;
ik er alle geslachten pet .'wbfumilie
tussen zou typen, wor dt de lijst v éél
te Lang. en vooral : onoverzichtelijk .

De orde Phasmauxlea is de orde "all.
do: wande lende takken en hladere n.
Ze is in@edecld in I.....ee ondcmrdes:
AIWrrolatlK en Arr(}lo,~.
Beide
rijn opgesplilsl in ~ hillende
fumifin, die op hun beurt .....e er
enkele sebfamiljes omhel7.cn. Over
de derde onder-orde Ti_~lodea
bestaat nog steeds wal disewBie of
hel wel Pbasmiden zijn of niet.

lIIeT1

O rde Pha.~matodea
o nderord~ A nllff'OllI lll('

fumilie lfele,.._miiJ.N { i: 1000 !IOOnm)
subfamilie Heferonemü_
stlbfamilie u-:/wdinue
subfamilie Necroscitnae
sub familie Pachym orphinae
sub familie Palophinae
familie Phulmatloo e ( i: 750 soorten)
subfamilie Bacteriinae
subfamilie Platvcranmae
subfamilie Xe;ooerinae
subfamilie Eurycumhinae
sublamilie Pha.fWlUr-inlre
<rubfamîlie TropiJvdennae
ond er orde ÁnolaltU
familie Bocillidoe (rrra dan 300 ~en)
subfamilie 8aeiOi_..
subfamilie PygirlrJTtdrillae
subfiunilieHd..roptf'ry,gfntH

familie Psnuiophasmorlda.. (.ol 300 soorten)

subfamilie AychiphasmarlIWf'
Om Ie achte rhalen lol welke groep
een bepaalde won behoort, moet je
determinatiesleutels gebruiken. Ook
d ie moeten te lkens aangepa st worden
als er een nieuwe soort bij komt.

su bfam ilie Kodnninae

subfamilie Pseudophasmcuinae
familie PhylliiJue (.ol30 soo rten }

nndero nlc Timemawd"ll
fa milie Timemandoe ( 13 soo rten)

Gera a dp leegde b ron

Brock. P.D .• 19'W. The cJma:ing worM of Mid and teaf-insects; Tbe Amateur

sccery, Eng land.

Emomo lollist~·
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Voedselpla nte n uit de tuin
Doo r: \ farc Gecns

Ab st ract
The llUthor . a botanicus,gives lOn'le
lU

lT1Of&

InfOfTMlion about!he planls from the garden thal WIl use te leed

Slid: insectson

Hoew d ik nol'TTU3.l cnkclloJgilltieke steun verleen aan mijn dochter
....andelende takkca - probeert - te b oel en, lees îl ook Phasma mee.

veeëe. die een 70-181soorten

Als botanicus en ve rwoe d p lar uenfietbe bber heb ik enke le ma J.;::n mijn Wt:r'Ikbrau"..e n ge fronst en
geducht ... 'in heme lsnaam ' Cu. o f zo iets). Maar omda t insecte n en plan ten mee stal niet vlnt
sameng aan, hier enkele aanvulhnge n op hd artik el ove r voedselp lanten uit ' Pbasma' "af! februari
2000 aangcpaslllllJl onn: lage landen en purteod uil eigen ervaring . Te vens tradIl ik een indicatie te
gC'...en van veel voorkomende :l:iektc:s.. C'll OOt:: dele plarllC'llvoort Ie kwdu::n zijn (dit voer ok timatrn
die de tuin of '-:I: halkon ''01 wil len met pb.men. ). We ~blxon uns hier beperkt tot (bijro)
groenbl\ro'ende planlcn die ookin OllZC tuinen kunnen ....orden gel ....eek t.

RubU$ species [beamen )
Er l ijn hon de rde n rassen en bastaarden.
Vaa k is het 1.0 da l de ste keljozc cult uurrassen mind er graag geget en worden do or (oll7d
warde leodc takken, Een goed e keuze voor k....eek is bij...o crbeejd ' TripJe Crm,»', die naast ee n
sterke groei en een g<M"(Ic wmtervastbeid, ook crcrm zoere zwarte bessen geeft; Je ' Thomleu
Ew'rgrt'I.'''· wonk ook graag gegetee, maar i' minder bestand tegen Je koude. ' RIoct Sam
(een .'CCI aangeboden ras in de ge.....
ollC tuincentra ) et en ~ duidelijk minder gr-.lag.
Bij brame n kan de rcestzèekte optreden (oranje boopp poeder , die în e nke le gevallen ook zwart
kunnen wrlkuren). Deae bladeren zijn eigenlijk o ngesc hikt om de diere n mee Ie voederen.
Niet alle rassen l ijn e ven VIlt baar voor deze ziekte , bijvoo r bee ld de ' Triple Crown' is weinig
vatbaar voo r roes t
Het voo rtplan ten ge beurt doo r een groe ipunt onder de grond te bre nge n in ()e maarxlen
augustus-september-oktober (de groei top in een ~itlje piaat ~ md. e.:n~okje vastzetten, co
meI grond t<:rlJg afdekke n). Na de wiarer kan je de geworteltk grocipul1t uitplalll cn op een
antkre plaaU. Deze lal in ëen jaar tijd tol een steoi~~ plan! uitgroeien. RnlllJCn MIlCO ook
goed in ponen ....u rtlen gelt w eo:kt (lDrt! voo r baI(.çchaduw).
Framboo s (ook ee n Ruhu.r) i!I oo k een ge makkelijke g roe ier. die zich voo ral ...ia ondo:qzmndse
uitlopers veertze t (en dus echt kan yuun woe keren). Û vcr liezen wel sre ! hun hlad in de
tuin. zijn and ere ra.•se n aan Ie beve len, Allc rassen
worden geg eten (dus zowe l hcrfStthunbozen. als de ge le. peerse en zwarte ftamboze n - w'at
e igenlij k kruis~ell zijn l\1S!ICll munOOle n en bnanc:n). De menie ruscn hebh..-n kleine ~ekds.
Enkele rassen zijn geYOCIÎ@ voor ~ (n"o ...ftte. ooIbilChlige scbimmcl d ie zich op de
bladcren omwillelt.....aardoor dele ongnchilt ....orde n .'OOrooll!lUlllpt.ie door de waode lend.:
tak ken ).
Ve rmenig vuldi{len ge beurt door enk e le SChcUlCO uit te graven en o p een nieuwe plaals uit te
planten. Dil gebe urt best in de ber fst wan neer de bladere n afvalle n. Framboos kan ook vlot in
een po l worden lick weck t.
w inter . Vo lge ns de bodemso ort in de eige n
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Rht.J&.>dendron kan ge makkelij k in de luin worde n ge kweekt. mits de grond voldoc:nde zuur isAb dit Diet het geval i s, kan 1IU lTa turf o f afgevallen blad in de grond "enne nge n, \-Ien roxl
dan zek er twee maa l per jaar CCD bodembedekking toe par..sen van bij voorkeur dc:nnennaald ell.
ande rs ZIII de Rht.Jd(lJe~ na ee n 1.('k~ tijd gele bladeren krijg en en amper DOl!' nieuw blad
"'~
Er zjjn hoooc:nlen variëte nen d ie: ",erschillen in groervorm, blad . en bloemkleur (de: = /eo is
C:Îl!':cnl.ijk ee n b\adverlîc:undc: RhodotknJrunl
De behaarde en bont bladige vortren
minder graag gegeten. Ab ~1pw1l: is de
gewone:Rhut/QJc>trJru" (R. pontiCWtl) het meest ~ewel'l;n. DezetMir: en goede groeier durft
Lil;b in tueenwel «lIS uitzaaien,
Het ...oon plamen van RlwJ<.ldendrnn is ie:ts van lange adc:m. Een tal VoOrd!, nad.:n er aan de
ooderzijde een inkep ing in is ~maaICt, in een ku iJrje begraven tijdens de lente of ZOrJlt'f. ~a
t...." ff winten kan men in Ik lente de gC:Yo(Il1dde: tal op zijn p laats zetten. NonroaJ heeft deze
pbnt .....eimg last van ziektes. RohodcJmdron kan oo k vlot in po t gc:lo.weckl ....orden (een
aanrade til istlo: bodem kalkrijk is). Perieetgroen blij...end in de winter .

woreen

l./gtut11JmI bgust cr).
Hel verdie nt de: voorkeur om de '"hnagliguste:r" aan Ie pla nten (/.igu.!trum Qvo/ifo lium). De ze
heeft ee n groter blad en Ixh u udt d it lange r dan de ....-ilde liguster (L. \'1I1,lf<lre ) bij vorst. Er
best aan ook bont e vormen, deze rijn wel gevoeliger voor aamasting van bijvoor beeld sp int,
waardoo r uiteindetijk he! blad ga at a fvalle n. Ook zijn er dwergvormen. maar de ze groe ien te
traa g o m als voedselplant in aanmerking te ko men. Liguster kan ree t goe d gesno e id worden
(als haag uf'vormboo rnpje)
Het kan oo k vlot in potten worden gekweek t. Vermenig vuld ige n door ste kken te nemen van 30
cm in august us of tijde ns de w ink'l', A!leggen (zie Rfu,.]oden dron) gaai oo k vlot .
soort

1')...ocaruha( vuurdoorn).
Is een vlot groeie nde sien>lruik. met venij nige ste kels, 1~ pla nt heeftsierwaarde als 7.c bloeit
en als 71:. bessen draagt. Als 7e beschut staat , k.anze ;reet lang de blaadjes bcbouden tijdens.de
winter .
Let .....el : l")'ruconJho is drager voer een gamt' reeks zie ktes d ie:oo k fruabcrren !b ijvoorbeeld
app:T>lrunnc:naantasten.
Voort planten kan via winIcrstd. o fafleggçn. Poneelt lukt ces, maat de:JÇ'OCi is dan ...~ ....'3t
Z\\akkc:rdilDin yoUcgrond.
H~tkra{liimop).

Dit i, een in ...eet vormen (en enke le soo l1en) vnkrijgbare plam. De mc:c:Sle I"andc lcndc takken
eten het liefst photen die in de schaduw werden ge h.'IXkt CD geven de:...uoneur aan groene of
bonte VOnTEn.
Let op; er bestaan ook niet winte rharde: soorten dîc: soms in bloemst ukken worden verwer kt,
Klimop gro eit op alle bodems. oo k in droge sc hat.luw als men hem voldoende s-Îc:t tijdens het
eerste groeiseizoen, zo dat hij z ich kan vestig e n,
Vc:nk r kwek en kan vlot doo r takje s af le nemen ....uarop zuigwort chjes staan. In contact met de
gro nd wortelen deze v lot. Afleggen is oo k moge lij k. Klimo p kan oo k in ponen gek weekt
wo rden (b ijvoor bee ld als onder groei bij Rhl>doofmdron).

Eucalyptus (gom boom).
Deze boomsoort is in principe n iet winterhard . Soms kan men een boom enkel e j aren
doorbeuden. Er bestaan meerde re soo rten van. De mee st aangeb ode n wo n i~ E. gunnii Deze
planl kan enkele meters groeien tijdens één zomer .
E. niphophi/io is wiraeraarder, vonnl eerd er een slfUik en heeft taa iere bladeren
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VCT'&rkweken ~dx:urt bd: ecn\1}udÎg:st uit zaad. Het is vaak aanbevo len c m jc cgc planl:ro in
pot te houden. Bij de binnenkweek is bel aan te be vele n de plant en a f e n we afte sproeien ter
~"{I(lrtomîn8 van spim.

Varens.

De in hel geroemd e

art iJ,;el opgesomd e soort en gaa t me n in de lage land en am pe r kU1\J1Ç11
~'inde n. .4sp!eniu", scolopelldriu", ( to~1U"en) kan me n uilzondcrlijk we l eens in een waterput
o fo p een nanrr Ial1!!s een "'al.er1oop lId/ll,n:ftèn.
In orue srreken bil je in de:lO mer bestade\aam'aten gebruiken (PuriJiwn uquili nwrt ), die 7ic:h
in de bossen of ruig gebied lhuisvoclt. Let op ; deze is mind er ~h.ikl voo r de t um n oweg e
.lij n woe keeeede e jgecschappen,
Andere vare ns die men vlot kan vinden. zijn rtIllrmetjes(ste kd)v.m:n (Dryopfer Îs soo rten) ,
Il.'ijlj esvaren (Alhyriumjilix1 emina) , ...
Voor in de tuin kan je best voor goed winter groen e soo rten kieze n, zo als de to ngvare n.
Po/ypcJium vu/!{af'e (eik -vuren ), Pol}'$Iiehum p0l.vbl..p harum (glansna.aldVllten).
sttifrn lJPl
"!JevU'. Dryop1tri.fi!ryrhro~ra (rode sluien'lll'rD.), •••

r.

AFII" ,(aro nskelk).
Aru m i rai iCIIJPl ( var. PiefU", ) is ee n pr...:hl ige tuinp lanl. Deze versc hijnt eind a ugu.Ç[Wi met
nieuwe blad eren boven de grond.. en ver dwij nl ei nd mei \fO(}reen ko rte zome rslaa p , Op dat
ogenblik stelen zijn rijpende- fdorunj e bessen nng de sho w, Tegen dat d e voge ls de bessen
he bben gevonden. kome n de nieuw e bladeren weer naar bove n, Arum kan goed schadu w
vcrdrag en en gr{}f'it in bijna alle bode ms.
Let wel: alle Anmrs zijn voor de me ns gift ig. Tijde ns de m merrusl kan je vlot overschakel en
naar andere tuinplant~ van dÎl ges lacht. bijvoorhceld de: niet winlerharde Zonledud rja o f op
..oo..'n: voed'lClplamc:n...
Vlo t te k...e ken uil zaad, maat bet duurt dan drie jaar voo r lIlI:n ee n mllkhln: plant hcoefi. dus
me n sc haf! zic h bestenkele p lanl<:llo f kno Ut:D aa n.

BijLo nd l'rY vocd oelplan lc:n,

ülhwo.
Dit is een knocbl~ groeiende boom. lkzr kan ec hter ook I!analld ijk als slru iJ,; worden
Ü U" "<l verliest zijn blad in de wirJ(iCf . Men l oopt hiervan ~ een jo nge planl: bij de
betere boomk wek er .

g~ KI.

CO"ogW'lo Ierwtenstruik},
Ik-..e planten lij n blad verlie zende sie rst ruiken. 7.e vragen wein ig zo rgen en ge ven mooie gele
bloem e n. Ze:kunnen oo k Ab o ndergroei onde r bomen worde n toegepast a le;c:r vo ldoende licht
is. De:st ru ike n zijn vaak kortkn: od. maar zaaien zic h mee stal « lf o pnieu w uil {zoals brem ).
C1Oll1f~ria 'Sha/l",,',
Deze w ak gek ochle plant - invoer uit trijvoo rl:Jo:eld Israë l - kan pcrlixt !>ij 005 gekweekt
wo rden als w interg roene bode mbed..kkc:r.
Dele tot 50 em ho ge donk ergro ene bodembedekker kan oo k vlot in de schaduw groei en . De
hout ige plan! groeit gelei del ijk uit tot een dkhte mat va n scheuten. De plant heeft niet erg
opvullende bloemen e n tooi! zich m: 1 zwarte bessen .
Voo ltp lanten dout sc heuren van de:plwllo:n.
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Hypt'ricwrt .
B lijkbaar eten w:Je "llndel~ tallen ook Hy"..riC1l'" (hl:rtsbooi). Es rijn vele soorten en
varifte'iten kleiee suvikachtîye' HY/N r ;ClIMS, allcrnaal ma grote , ~Je bIoenrn en rode of zwart e
\TUI:hten. Hepaaldc SOOI1mzaaien rieh vlot uit, terwijl andere heter worden gestekt (eind
augustus, 20 <:111lange stellen uil:planlcn) . De:mr:c:5te zijn g-oedwinterg roen.
Hyptricu", calyt:in ll'" e n Il aNiT(u emum rijn ook geschikt om nog c eëer waz bcht doorlatende
boree n te wo rden geplani. Ze verdragen zowc l eertere als drol!e s itual id. Deze planten kunnen
vlol wo rden "'l:I'jongd e n blijve n goed wintergroen. Enl.d e iels ooger opgroeiende strII~Cll
verkiezen \"llllk een drogere standplaats, bijvoerbeeld II anJro"~mu,,,. H °Hideo/, ' , 11.
itlfldoro "" . . . Ze zu llen bet ook doen op nattere gronden. maar l ullen da n slee tas enkele j a ren
meegaan. Het is dan een kwestie van regelmatig Ie verjo nge n.
De Nederlandse naam heeft niets te mak en met herten, maar met het o ud-Ne derlaöd s ' hert ' , nu
geschreven als hard. De pla nten waren te hard om als hoo i te kunren die nen. Onze inheemse
soo rte n z ijn immers alle kruidacht ig en verdw ijnen tijdens de winter (vb. Sint-Jan skru id).
Wintergroeoe e sken,
Veel aan bevo len is de (JuurWf Uu (s1a: lK'ik). De winterlJardhc:id is nel wals bij Ew.°UlyptU,f
Als u aan za:len (e'ike'l~) ka n komen. is hel zaak deze steeds direct Ie planten (vb. in okt ober ) in
een pol met tuin- ofpotgroDd. ZeI deze pol Iloqt op een koe le plaats en mud de grond \ochtig
(nieI: Idetsma- bijyoomc:eld doo r de pol in een pla.'ilic zak Ie doen en dan in de koc:fk8S1 Ie
bewaren). Eind april kan u de poedan i!~n builen plaatsen ( \'IXbtÎg bo>udcn. dus C\Tntuee l
gieten bij aanhoudend droog weer j.
li et zaaie n van droge eikeb na de winter ra l praktisch niets o pe vere n omdat plamen een
periode\'311 koude nodi g hebben ~rdal7e kiemen. en omdat de kiem snel afSterft ais de zad,en
uildro~en (idem mor noIen. ka.'IllUIjes. ._).
Andere bet ere keuzes zijn (!ueITIlS x fu~,I, Deze eik is \'OlJ,:omenwinterhard en zal op een
besc hutte p laals ook tijdens de wi nter zijn blad houden. Andere goede wfrnergroene eike n rijn
Q. x htspa ntea. Er tij n enke le variëteiten van den: kruising bekeed. Het ordersc heid ligt in de
bladv orm en groott e . n ijvoorb:eld de variëte it ' Diw rsifilliao hee ft redelijk grote blad ere n. Op
een iet"..at beschutte plaats behoudt deze z ijn blad lol na de ....int er. De ou de bladeren vallen
wanne er het nieu we blud ontst aat, maar op dm og enblik is 0 117.e inhee mse eik (Q_ mhur) al lerug
volop besc hikbaar .

De \-emocmdesoon c:nzijn meesral beschikbaar bij de beter e bomcnhandelaar. Voor lid vied en van
bI."J'l'lIklemoc ilij lu:rc: soorten zoal s \\-imergroene eiken kan je soms ook terec ht bij he1 ' Arboretum '
\-an K1IlmthoUl. Maar op beseelling kanje ze ld:.cr vinden hij de firma &vekl in Nnkrbmd.
Er zijn nog aMere intetn5illlle wietergroene plaraen, zoa b EpiMedi_ (-

E~ontha

Iusl: deze

graag). Chou w. Garrya. Ski",,,,i". _ . die ....c B:lg verder moeten uinesr en,
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.M egacrania tsudai Shira ki, op postz egel
Door: Jemen de Heer
N iet alleen het kweken van wandelende takken is ee n hobby van mij. ook het verzamelen van
po stzeg els beboert tot één van mijn bobb y's. Bijna vanzelfsp rekend ga je dan ook op wek naar

poseegels waar wandelende laH.c:oofwanddo:ndebladeren op Z1_ii"jni!"!"!""
!'~d~~!!!!,!,!!!!'1
Van Gepubliceerde artikeb in Pha.<oma en posttegekatalngi weet

ik da l er een lIllIIIa1zegels me. phasmidenalheddingen beslailll.
Helaa.. zijn die postzegels zeer rooe ilijk Ie \-jnden. T ol nu roe is
het mij gejukt om twee serjes te vinde n. De tweede serie
beslaat uit 4 zege ls. waarvan op 1 zegel ee n afbeelding van ee n
wande lende tak staat.

Deze: serie van 4 Tegels komt uil Chîua. Hd jaar van uitgifte is r.:= == -.-",= : ;,;;;,;O_
1997. Op elke ~I!<taal een insecta fgebeeld. namelijk:
de kever IJtwrus}unnQ.wnUJ ~Iiwa. 522:
de spr inkhaan Phyl/ophorina knro.f1wen.~if Shirak i. 72Q;
de vlinder Trotdes mage/lanWl C.&R. Fejder, IÛQQ;
de wandele nde ta k Mel<:ucranitl tsudai Sh iraki. 179 <,) ;

Jf~ia lsudoi komt in Taiwan voor CD lee ft van ,Je plant pOlJÛ(uws leetorira fin het ~'els::
-serew pi ne'), eee !lOOn gekrulde pijnboom of ananll.<l.. Varmcdclijk is de WUlklendc lal op de
~ I (lP zijn \~'lClplanl a.flle~ld . Deze soort wllnde le Dd.: tak 1lCbeidteen chemisc he slof af
d.m.v . kli eren !IlJ.Il .á j n tho rax (~ romp). Ha belao gr ijkste bo:-sl3nddccl V,III de chcm i~he slOf is
door Cho w & Lin (l 911
6) b,<i<.koti f tceerd als actinidine. In tol aal bestaat de a&chcid in~ uil .5
verschillende vluchtige stoffen . De soort M f.~udni behoort in het gesl<u;hl Megaaania lu l de
subfamilie Pluln ;raninae. de famil ie Ph4~maljdae en de orde rorde .~ narc(Jlat<ll.'.

Op het Inlenrt heb ik tw ee Hom:pages gevonden lTIC1 wa l beginnende kwee kgegevens. Of de
ooI! niet duidelijk. In l!evallgenschap cd.U InJai eik a le voedsse L
kwed.:. 5UCCeS\-'D1 zal ....orden,
De kweek is selr.lil.M:eL l'd. uitgd..:omen nimfcn zijn 2.5 cm groot . De lmlennn zijn 3 mm. De
nimfe n z ijn groen tllJ(lr ilefcnd V IID kleur met zwarte ogen. De eitjes zij n ovaal, g lad en bruin. H CI
ca ph uhrm t « dekseltje) van bet ei is een a fgtm)l1de punr .

u

Reft nntR-Broe k, P.D., 1999 , me awuz;m g wvrld of Mid an.J

leuf-in.~clS.

lh: Ama leur EdomologÎsls'

Society, Eq!1and. pp. 43. 120.

Hcrw aanl cn, n.c..\t _ 1998, A gulde 10 lhe /(rlWra of _flieA:_ anJ II!af-itlSl!cu flnsec;ra
Phu ymida j uj .'I'ew Guinca and lilt' surraunJ ing iswmb. Science in ~cw Guint:a VoL 24(2 ): 59-115.
Vu

www .Hrance.com/phas me
wlll-·w.ilp "",- co lllfpll asmid!lli.dt'l.html
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Verze ndi ng wand elend e ta kken en/ofbladere n
Door: Friedrich \-1Ul der Wan
Graag wil ik aan de andere Pha.'imlI.-lcdenM volgende mededelen:
In no...e eber werd ik gebeld doo r een dietenart.~ \'all de Dienst van Vee en Vervoer in :\ roer land.
dal de do uane van Rotterdam een pakje van mij had weten te o reerscheppen waar ik Will
w andeleede takken in hud gedaan o m Ie versturen oaar Amerika.
Metern he b ik de desbetreffende duuare geheld e n deze man was totaal niet bereid om e nige
medewerkin g te verlene n, Hij ...m elde me dat hij mijn naam had laten reg istrer en bij de Algemene
Inspectie Dienst en als ik het pakje niet de vo lgende dag op Wil hale n. d e douane zo u verwit tigen
indien :r.ij no gmaal s ten pakje met wand elende tak ken van mij zo uden ondersche ppen, ik een fikse
boete tegemoet rou kunnen zien Hij WIU ook niet bereid om mij het nummer van de Algemene
lnspect je Dienst tc geven,

In lotaal zij n er zeker zo'n 10 \'el'SChîllervieAlgemeno: Inspeet je DiellSlen (AID ) in Nakrland en het:
geluk bij een onge luk was dat ik bij de tweede AID d ie ik belde , de hee r aa n de lijn kree g die door
de do uane in Ro nerdam gehe ld was en mijn naa m had laten registreren
Ilij ..erteldc mij dal: ik ",é l eieren ..an "iande lende takken o f hladere n mag o psturen; hun mo livlJlie
is dal er gem dierenleed rrng worden 'I'efflO173aIa bij hel 'VCf7ICndc:n va n Ie\-~nde have . Ik bdI hem
heloolit om voostaan enkel e ieren op Ie S1uren.
U begr ijpt we l dat ik de andc= Pbasma -Icdcn wil behoeden voo r cal fikse boet e van de
douanediensiCIl., ..andaar d il artikeltje.
Mei vriendelijke groei ,
Friedrch van der Wart uil Nede rland

Aa nvultende nota : " Verz enden naa r Ameri ka"
Doo r: Kim D'Hulster

In Amerika bestaat er een.hek: J ij~ van ..erboden invoer . hierop sla;ln ook de wandelende lakk e n en
bladeren 'o'elll'leld!!!
liet is niet de verzender,

TT'IillIr de

o ntvanger d ie enorme boe tes kan krijllen .

Hie r heeft het oo k niets te make n met diere nleed , maar met de bescherming van de ec o logie (het
vrijko men va n insect en kan p legen veroorza ken). Voor het verze nden vun diere n naar Amerika Is

ALTIJD een PER.'.fJT nodig.
We proberen er in het w illende Phas ma-n ummer ee n art ike l aan Ie wijden ; eve r de ~nationale" e n
de ~inlemationale" verzending van ....'lIDdelende takken. we ttelijke bepal ingen. ... etc ...
l'basma(lOj nr.4ll,blz lll

Advertenties
Deze-Je\·t ndige rubriek heeft jarenlange lk nummer opnieuw in " hasma gest aan. (kJeidelijk aan
verminderde het aantal inzendingen echter, totdat uiteindelijk ni.:mand er nog ~o:bruik van maakte.
We willen hier nu verande ring in brengen en dit interactieve orderdeel van onze werkg roep
opnieuw leven inblazen.
Tijd ens Je 26"" bijeenkomst va n l' ha:>ma in Antwerpen werd en enkele formuliertjes inge vuld urn
eea ad vmerdie in dit nummer te plaatsen.
We wensen per kW"
.utaa1toch een aamaJzoekertjes Ie kunnen pub liu:ren e n daarom sturen we nu bij
dit nummer een stroo kje rree om in Ie vu llen en terug te sturen, h u ien er v·o kloo:ndo.: gebruik van
gemaakt wordl.lainnen ....e dit m blijven doen bij elk ...u !gend nummer van Phasma.

{LEZQUiI.; Itaanietta ~1i {pSG 1251. umchodes mal/eri (rSG 2(0).
- Roo i Kasprowski. KaU csttllal 17, 3940 lleo:hte~ Be lg i/!. Tel : 01 1-733377.

~D...; .-4crophylla

to'Ue/fin gi (PSG 13). Phoboeticus S('r Tati/"s (PSG 25). rharnaciu~.
VIETNA M {PSG 208, .
Ctenomorphodes hriU7eu~ (I'sa IS). neuwe soorten (geen BtK/I/Urn of Gm lidiu)
Ruud Heemstra, Gursr 71, 91'>13 AC Winschoten, Nederland.

ill~

-

~Q;

wmpmfiu.' gwrmÎ {PSG 101). Bu,:ulu", sp. VIETNAM (1)SG 144 ). CJwndru tlerhus
lWl><Q"onii( PSG 186). {jrotiJi u sp. ANDAMA.' \ (PSG 1 8J), Sosihiu ~. MThiOORO
(PSG !N). Lvpap/rw coesius (psG 174) . Granaia sp. l.AIRE (PSG 141).

Q&lOCHI; ~Ijes van Phyl/iu", hiOCldalll'" (PSG 10).
- Jeeoen de Heer_Tromplaan 14. 3342 TR H.-I.· Ambachl. Nederland, Tci.: 0711-61116 195.

GUOC.Hl; Ureophoet es peru ana (l'Sa 114).
- Kr istof B~'mlan. Grauwe Steenberg 49. 3060 Bertem. Helgie. Tel.: 0 16-48 0120 .

C.arUlLt;sa moro$UJ(!'SG 1).
boeken over Curausiu.' mot"O.'fUJ (PSG I).

g.;~9Q;

~

.... Chr isto pht: De Bnryc kere. Zand a k"kCD 11. 999 1 Adeg e m, Tel.: 050- 713 309 .

GflQÇlJI; alle VCI7JUllI:lrnaJ:eriaal over of met wandelende takken tst rips, speelgoed, kunst. een
TV-programma op ...i:ko. visitekaartje. artikels, _..).
Gelie ve ecnl te coraecteree ; ....11
1 ik.OO@ niet heb.....,ordI gegaeaödeerd vergoed.
- \VllDPo hin, BrtDIlefbaan7. 1600 SL-PÎl:t~t.c c:uw. BeJg~ . Tel : 02-3770619.
Pba>ma ( IO)nr_40.b1LW

~QJ2;

SIp>"/oideu 5i,,)'Iu.' (PSG -1-). Eut)'CtUftha calcaraso (PSG 2]). Ca{wldo brocki (pS{j
52). AniwmnryJJa munstro.Vo (PSG 122). Sip)lluitku~. AUSTRAUf {PSG 16] /.
M~Juuru scu1lrifl.fOl1w (pSG 216).

Q.EZOCHL. Ort lll' hon e5 perotJn<l (}>SG84).
.... Dennisv.d. Hoek, BaJi~l raaI22. J IJI )0\ Vlaardingen. :--';edcrland. Tel.: 010-4 604 844

~

-

Or.ri'W.r madJoitli (psG 2).
Aaron vaneese, Brtllllio:ntraal6. 851 1 Aalbckc, Be lg ië, Tc l.: 056-4 1967],

frJ:;,ZQCliL PllASMA

70Cki een 1.. lula l \'VOfde volg.mde b ijeenkom st. Deze moet plaatsvinden in

hel \'ovrjaar ven 2001. Iedereen die er,:eu ce nt ra a l in :"r/ cu erl all d ee n lokatie kan
vinden. gelieve de redact ie te contacteren
..... Kim D'H ulstcr . Rode Kruisstraat J6, 9 100 St.cNiklaas, België. Tel.: 0]·7659757,
...... Wim Porvin, Brusselbaan 7, 1600 St.-Piel_Leeuw, Belgit , Tel.: 02·3 770619.

Advertenties voor hel volgen de nu mmer
Bij dit nummer van Phasma hebbe n we \'OOrteder lid ~ invulstrook bijgevoegd. Indien je een
lllhTrtentic "en.q te pIaatsoen in het Y()~erde Pha"ll1lt-~ (februari 20(1). gebeve dan deze
3lrook iJlte\1,llkno:nlerug re5luren.
Alle inZC'ndingen d ie vóór IS januari 200 1 ~hriftclijk terecht ko me n bij Kim O' Hulsrer of W im

POIVin. LUllen iJl hel februar i-ournmo:r gepubliceerd we rden,

J'hasma/I01 •. .co.b1z UlO

