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Eieren van wandelende lakken

Door: Jacques Potvin

Hieronder treft u de tekeningen aan van 104 door mij getekende
eieren van wandelende takken en wandelende bladeren. Het vertieale
streepje bij elk eitje stelt een maatstaf van I mm voor.

Vast e medewerkers:
Johan van Gorkom, Kim D'Hulster(vcrtegenwoordigervoor België)
en Anton van weerkom.

De inhoud van de geplaatste artikelen is voor de verantwoordingvan
de auteurs. De artikelen in Phasma zijn vrij voor overname, mits de
volledige bron wordt vermeld,

Tips voor auteurs: W ij verzoeken u uw an ikelen voor Phasma zo
mogel ijk als teks tf ile op diskette plus als afdruk op papier aan de
redactie toe te sturen . De documenten bij voorkeur opmaken in
WordPerfect, MS Word of in ASCII, op een MS-Dos diskette DD (
of 110. Vcrmeld op de diskette uw naam en adres, dan wordt deze
geretourneerd of op de volgende meeting teruggegeven. Bent u niet
in het bezit van een computer, stuurt u dan uw copy getypt in s.V.p.

Copy voor het volgende nummer: inzenden vóór 15 nov. 1997.

I"SGI Carausius __

Opmaak en realisatie: Drukwerk Bemiddelingsbureau en Uitgeve
rij ATALANTA, Atalanta berm 23, 3994 WB Houten, tel. 030
6379758, E-mail: atalanta@woridacccss. nl
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PSG 13 AcropbyUa wuelfmgi

PSG 17 unidentified 'Warty'

PSG 20 AlICbiale maculalJ.

PSG23 Ewyeanlha calearata

PSG 15 CteDomorpbod es briareus

PSG 18 Helerop!eI)'X dilalJ.lJ.

PSG 21 EXl3laso ma popa

PSG 25 Pbobaelicus semtipes

PSG 16 Cvaluius seyc hellcnsi!;

PSG 19 lotlchode$ hrevipe5

PSG 22 Bacul wn lhaii

PSG 28 Euryenema vmitubra

PSG JO Plwnacia cantori

PSG 35 Diapheromen femoralJ.

PSG 45 CIooop$is gallica

PSG55 Saculwn nematode.

PSG 31 C=lxylus spinosus

PSG 36 l.oochodoes haemalamus

PSG 47 Bacleri a sp .

PSG 58 Pl>amacia.<p.

PSG 32 Libethra regularis

PSG37 Lopap hw perakeosis

PSG 52 Calynda broek;

PSG 61 Aplopu. sp.
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PSG 86 Dyme rarospinou PSG 90 Pll1Ih)1UC1lf gorkomi
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P'SG 72 Phyllium na-um

PSGss Puaphasma rufipeo

PSG 94 Bl culum ins,gnlS

PSO 109 CaraUSNs abbm'iatlll

PSG 113 Dyme 'p.

P'SG 101~ JUCriai

PSG107 Bac1IluJ~

PSG 1I1 Eurycmdla _

PSG 116 PKu<iophuma "p.

PSG 112 Huniella muelltti

PSG 117 Dareoulula

5



PSG 158 Barulum sp.

PSG 154 Aaophyllalilan

PSG 162 Om",i... auriculilus

PSG 153 Baculum sp. 'Chiang
Mai'

PSG 157 Baculumsp.

PSG 160 Trachythoru mawli.
co1l.i!

PSG 159 Baculumsp.

PSG 152 Bacleria sp.

PSG 155 Ctenomorphodes ""'U·
laN'

!'SG 126 Ha.oniella delwm.ii

PSG 141 Gralidiasp. PSG 143 Sipyloideasp.?

PSG 122 AnisomorplLa mnnstroA

!'SG 144 Baculum sp.

PSG 118 Arelaon aspemmll.i

PSG 127 lonchodes .lIUmOsus

PSG 148 unidennfied 'Tony
JameoSt. Kim'

PSG 149 Achriopl ora sp. PSG 150 Dinophiwna gultigera PSG 163 Sipyloidei. sp. PSG 164 Parapachymorpha qua_
drispinosa

PSG 165 Hoplocloni a aborcrom.
biei
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Lopaph lü brn:hypteru.<

Neobirasea 'po(V~lmU'n)

Sipyloidea sp.? (Alldunan)

Lîbethta sp . (B:uador)

Pterirloxylus spiDul061ü

Monandroptera muncans

Palopblü centauruS

Megacrani&sp. (SoloIDOnblands)

Baeteria sp, (Martinique )

PSG 1 7~ Di~bialllmyris

PSG 16!Jlonchodes rnindanae usePSG 168 unidentifi ed
'Gren.tda sp. '

Aplopus cytht:l'ea

PSG 174 Lopaphus e....iu'

PSG 177 Hnniella saussurei

PSG 113 Neobirasea mserens

PSG 167 Hamardllu no"a ehri-,

& cUDculus phyllopus C....aus ius sp, 'Onmge lrnee'
Tagesoidel nigrof8$datl Vetilia f!) .p. (Gizo Islud)
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Regenwoud, nat ?

Wim Potvin

Er wordt wel vaak beweerd dat het in een regenwoud steeds kletsnat
is. En van die gedachte uitgaande, sproeit menig kweker van wande
lende takken er maar lustig op los in zijn koo ien, die dan vaak nog
weinig verlucht zijn ook.

Maar voor veel soo rten is dit nie t goed, want in een tropisch regen
woud is het niet altij d nat! Het regent er wel elke dag, hevig en kort,
maar na een halfuurtj e is alles al weer opgedroogd. De bladeren van
de bomen dragen geen druppe ltjes meer, en de bodem ziet er vaak
niet eens echt nat uit. De luchtvochtigheid is echter wèl sterk geste
gen. Soms zie je dan een dichte mist tussen de bomen hangen.

Het is heel logisch dat we in onze bakken thuis een beetje hun bio
toop moe ten nabootsen. Dus, we moeten elke dag wel eens sproeien,
en het moet snel kunnen verdampen: zorg voor vold oende verluch
ting. Echter, het is de bedoeling de lucht toch voldoende vochtig te
houden, zonder dat er lang druppelties op de bladeren te zien zijn.
Want de meeste soorten hebben eigenlijk geen drinken nodig, ze ha
len genoeg vocht uit hun voedsel. Maar niet alle soorten hebben de
zelfde luchtvochtigheid nodig . Hieronder volgen een aantal persoon
lijke ondervindingen.

Oreophoetes peruana is al een uitzonderin g op de regel. Deze soort
uit Peru heeft niets liever dan vocht. Hij leeft immers op varens, die
op zich al in een vochtig milieu, dichtbij de bodem van het woud,
staan. Wc sproeien onze vareneter-bak dus best goed nat. Is de bak
vrij goed verlucht, zodat het water snel verdampt, dan kan je
bijvoorbeeld twee keer per dag sproeien. Je kan de bak ook wat meer
afsluiten , maar let er dan wel op dat er nog steeds een beetje ver
luchting dichtbij de bodem is, zo voorkom je dat die gaat schimme
len.

IQ

Vrijwel alle soorten van de subfamilie Heteropteryginae hebben
eveneens een zeer hoge vochtigheidsgraadnodig. Dit zijn de soorten
van de geslachten Haaniella, Heteropteryx, Dares, Epidares,
Hoploclonia , Datames en in mindere mate ook Arelaon asperrimus.
Ze schuilen in de natuur onder omgevallen bomen, stukken schors,
en noem maar op. Als het er maar vochtig is. Bovendien vind je ze
alleen in de nabijheid van water. In gevangenschap moeten we deze
soorten dan ook de kans geven eens te drinken. Dus mogen we hier
wèl zo sproeien dat het water van de bladeren druipt. Je kan de
dieren ook een schaaltje water geven, maar dat wordt snel vuil.
Ondervinding wijst wel uit dat deze soorten beduidend langer leven
als ze regelmatig kunnen drinken. Zorg ook voor een lekker vochtig
plekje waar ze overdag kunnen schuilen. Behalve voor Heteropteryx
dilatata, die blijft toch steeds in de bomen (bij ons : takken) hangen .

De Eurycantha-scxmen lijken misschien een beetje op Haaniella,
maar je houdt ze best toch niet tè vochtig. Want dan worden ze slap
en week, en rotten ze als het ware van binn enuit Immers, in de
natuur schuilen ze overdag achter losgekomen stukken schors aan
boomstammen, een eindj e van de gro nd en dus minder vochtig. Ze
hebben in onze bakken meer baat bij een iets droger klimaat en een
drinkbakje, dan kunnen ze zelf uitmaken hoeveel water ze willen
opnemen.

En dan zijn er nog de Europese en Afri kaanse wandelende takken,
zoa ls Bacillus. Clonopsis, Leptynia en Gratidia . Voor hen hoef je
helemaal niet te sproeien. De luchtvochti gheid die wij hier hebben,
volstaat. Ze leven in een vee l droger klim aat en dat geef je hen dan
ook best in gevangenschap. Dus: een goed verluchte kooi, liefst met
meer dan één wand van gaas. Als je ze dan toch eens wil sproeien
(in Spanje en Zaïre regent het ook wel eens), dan zal het water snel
verdampen. Net als in de landen waar ze vandaa n komen.

De soorten van de subfamilie Pseudophasmatina e, dus Paraphasma
rufipes , Pseudophasma bispinosa, Anisomorpha buprestoides en
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Anisomorpha monstrosa, moet je ' een beetje ' sproeien. Dit betekent
datje hen een kooi geeft die redelijk verlucht is, en elke avond eens
lichtjes sproeit. Het is de bedoeling dat de druppeltjes na een
kwartiertje al verdampt zijn. Blijft de kooi echt te lang nat, dan
worden de dieren helemaal slap en sterven ze. Soms kunnen ze dan
een dag nadat ze gestorven zijn al zo rot zijn dat wanneer je hen wil
oprapen bij het borststuk, de kop en het achterlij f gewoon blij ven
liggen. Ook veel soorten van de subfamilie Necrosciinae houd je
best niet tè vochtig, al kunnen ze er toch iets beter tegen . Dit zij n
onder andere Sip/y/oidea sipylus, Sipy/oidea SPA (Thailand),
Sipyloidea sp. (Australië), Sipyloidea sp. (Bali), Sipyloidea (?) sp.
(Anda man IsJands), Lopaphus perakensis. Phaenopharos herwaar
deni , ... Maar er zijn ook uitzonderingen : Lopaphus caesius en
Centrophasma hadrillus hebben een hogere luchtvochtigheid nod ig,
vooral wanneer ze nog niet volwassen zijn.

Vaak wordt beweerd datje wandelende bladeren veel moet sproeien,
zodat ze regelmatig kunnen drinken . Mijn ervaringen spreken dit
echter tegen . Ik besproei nooit de bladeren. maar op de bodem van
de kooi liggen een paar lagen keuken- of toiletpapier. En dat pap ier
sproei ik elke avond eens vochtig. 's Nachts verdampt dat water, en
zorgt het voor een goede luchtvochtigheid. De kooi is aan twee
zijden verlucht. dit is vooral be langrijk voor verse lucht, niet zozeer
opdat het water snel zou verdampen. Imm ers, doordat het in het
papi er gedrongen is. verdampt het maar heel geleidelijk. Mijn
wandelende bladeren krijgen vrijwel nooit te drinken, behalve als het
eens heel heet weer is. Zo heb ik al een paar generaties Phyl/ium
bioculatum gekweekt. Sinds eind verleden jaar heb ik nu ook
Phyl/ium giganteum, en tot hiertoe gaat ook dat prima. Hygiëne is
wel heel belangrijk. het papier moet elke twee weken vervangen
worden.

Dan is er nog de idee dat je veel moet sproeien als er een wandelen 
de tak moet vervellen . Maar ik ondervind dat dit niet altijd ju ist is.
Vooral voor de laatste vervelling. Van Trachythorax maculicollis,

12

1
J

\
J

Ctenomorphodes briareus en Ctenomorphodes tessulatus heb ik
subadult vro uwtjes gehad die slecht vervelden als ik ze die avond
gesproeid had. Ze waren dan heel slap en stierven snel. Maar als ik
eens een avond niet sproeide, en die nacht werd er eentje volwassen,
dan was ze mooi verveld en bleef ze leven . Ook ondervind ik dat
Heteropteryx en llaaniella ' s liever vervellen als het iets droger is.
Bovendien. u leven zo al in heel voch tige omstandigheden. Dus als
ik eens een avond nie t sproei. is het in hun bakken best nog vrij
vochtig. Misschien wac hten ze de juiste luchtvochtigheid af om te
vervellen. en voelen ze aan dat hun nieuwe huid snel genoeg hard
moet kunn en worden.

Hoeveel je sproeit, hangt ook af van het seizoen. In de zomer sproei
je beter wat meer. om afte koelen. En danmogen de dieren ook eens
drinken. Maar in de lente mag je niet teveel sproeien omdat de verse
bladeren vee l meer vocht beva tten. De wandelende takken eten dan
sappiger blaadj es en nemen zo meer water op, bovendien geven die
blaadjes zelf ook vocht af in de lucht. In de winter mag je de dieren
ook iets meer gelegenheid geven om te drinken. want dan zijn de
oude bladeren heel droog en hard.

Je kan kiezen om met regenwater of kraantj eswater te sproeien.
Kraan tjeswater bevat meer kalk en zo krijgje sneller kalkaanslag op
het glas van je bakken . Regenwater is natuurl ijker en zorgt minder
snel voor kalkaanslag. Vroeger sproeide ik enkel met kraantjeswater,
maar verleden jaar ben ik op regenwater overgeschakeld. Hoewel ik
geen verschil merk aan de wandelende takken, denk ik toch dat
regenwater beter is, al was het maar omdat het natuurlijker is. Je kan
ook afwi sselen .

Wa t steeds voorop staat, is de hygiëne. Water is een ideale omge
ving voor schimmels en ziektekiemen. dus maak de bak op tijd
schoon. Het helpt ook veel als je telkens je het eten verve rst, de
restjes op de bodem wegneemt zodat ze niet kunnen rotten. Maak er
een goede gewoonte van .
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Census rapport 1996
van de door de PSG-Ieden gehouden soorten

De Phasm id Study Group uit Enge land heeft in jun i van dit jaar het
z.g. 'Census rapport' gepubliceerd met de gegevens over 1996. Aan
het verzoek om het aantal gehouden en gekweekte soorten op te
geven werd door 99 leden voldaan. Het aantal verzonden fonnulie
ren was echter 449, zodat het moeilijk is aan dit rapport eventuele
conclusies te verb inden.

De Engelsen hanteren op hun lijst de volgende begrippen :
'non establis hed ' = startcultuur a f oog niet goed lopende kweek;
' established ' = goed lopende kweek;
' surp lus' = nakweekdieren beschikbaar voor andere leden ;
'wanted' = gewaagde soort.

De soort die het meest voorkomt is Aretaan asperrimus (PSG 118),
gehouden door 49 leden . Dan volgt Extatosoma tiaraturn (PSG 9),
gehouden door 47 leden, dan Carausius morosus (PSG 1), gehouden
door 44 leden en Heteropteryx dilatata (PSG 18), gehouden door
40 leden .
Het rapport van 1995 ga f een ander resultaat: de meest gehouden
soort was toen Extatosoma tiaraturn, gehouden door 54 leden, ge
volgd door Aretaon asperrimusen Carausius morosus, elk gehouden
door 44 leden en Sipyloidea sipylus (PSG 4), gehouden door 33 le
den.

Oordeelt u zelf:

PSG n""~.... .." . urp lu. .nnted PSG ~. n t.._ .urpl... " ' ''Ied
Nn. labll... bH."ed N• . n la_ bll,"<'d,,' bli.bed

1 4 40 17 1 104 7 12 6 3

2 3 10 10 105 5 7 1 1

3 1 5 I 2 107 2 2 1 1

14

PSC nnn ,.... nlo- .ur plu. 'n nlOO PSC ••• nla- . urp lu. 'nnled
Nn_ tabU... bli. bed Sn. 110,"- bll. IIO'd

'" bli.IIO'd

4 2 25 11 5 108 2 3 2

5 5 14 8 1 109 2 1 I

6 1 4 110 3 3 6

7 2 I II 4 11 1 3

9 19 28 9 8 112 6 8 3

10 12 7 3 113 1 3 1

12 2 1 6 115 2

13 4 4 2 5 116 3 I

14 3 117 1 1 11

15 3 2 118 11 38 17 3

16 2 1 4 119 2 2 I I

17 3 2 1 120 3

18 2 1 19 4 11 121 1

19 3 3 2 122 2 6 3 1

20 1 123 1

2 1 1 125 8 8 I 7

22 3 15 4 126 7 13 I 6

23 9 23 9 5 127 4 1 6

25 3 8 2 3 128 1 2 3

26 6 4 7 129 1

28 1 3 130 I

29 I 3 133 9

30 5 I 137 1

31 6 138 3 1 I
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PSG "..".... f'S,a- lurplus '"''I''' esc M' "'~
. urp lus ..a,, ' '''

.~... labliJ- bllshod N... ""- bliobod

"'" bli<hod

32 8 7 1 1 141 2 1

33 1 142 1

34 1 143 1 4

35 2 1 6 144 2 15 9

37 1 5 2 1 145 4 7 2 1

38 3 5 2 5 146 I 5

44 9 9 4 1 147 2

45 I 5 2 2 148 2 2 I

47 1 1 149 1 1 5

48 2 4 2 3 150 1 1 4

51 I 152 2 2 2 I

52 1 6 153 2 I I

55 3 3 1 1 154 4 1 7

59 I 1 155 5 2

60 I 2 156 2

61 2 6 4 1 157 4 6 3

66 3 158 3 2

67 3 6 2 3 159 I 2 I

69 9 3 5 160 3 2 I 3

70 4 1 4 161 1

71 I 162 10 10 2

72 3 2 8 163 2 16 5 2

73 4 7 2 4 164 1 4 1

76 3 165 2 2 5
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"G "....- f'Sla- turplul "aDlod 'SG ••• eoto- turph.. ..a", ed
N... labliJ- bli,bed ~...

"'~
bli,b~d

"'" bli,bod

80 3 166 2

8 1 2 167 3 4

82 3 3 9 168 1 I

83 1 169 1 3 I

84 6 11 4 4 170 2

85 2 5 3 171 5 1 2

86 2 172 1 2

89 1 3 173 6 13 5 1

90 1 6 2 2 174 2 10 2 1

91 I 175 1 4

92 1 176 1

94 7 177 6 3 6

95 I 178 1

96 3 179 1 3

97 1 180 I I 2

98 I 181 11 5 1

99 5 21 6 5 182 I 1

100 3 4 2 2 183 2

101 12 18 12 1 184 1

102 1 185 1 I

103 3 4 1 4
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PSG 174 l.opaphus caesius (Redtenbacher)

Enige verzamelde gegevens door Johan van Gorkom

Onderfamilie: Necrosciinae.
Herkomst: Vietnam.
Historie: Peter IIeusi (Zwitserland)heeftde soort in cultuur gebracht
sinds 1995 (zie Pha sma 22 blz. 20 (juni 1996) .

Lenstematen vrouwtie mannetie

Lengte totaal 12,0 cm 9,5 cm

Kop 0,5 cm O,S cm

Antenne 9,5 cm 10,0 cm

Borststuk 3,3 cm 2,7 cm

Achterlijf 8,2 cm 6,3 cm

Achterlijfaanhangsel 0,5 cm ---
Voorpoot 6,7 cm 8,3 cm

Middenpoot 5,Ocm 6,0 cm

Achterpoot 6,7 cm 8,3 cm

Vleueel 4,0 cm 3,0 cm

Kleur: Geelgroen met kleine dooms op het borststuk. De voorvleu
gels zijn lichtbruin net een verticale smalle donkerbruine vlek. De
achtervleugels zij n doorzichtig, terwijl de harde rand aan de voor
zijde lichtbruin is. De poten van bet vrouwtje zijn lichtgroen.
De man heeft een blauw borststuk en een lichtbruin achterlijf en
poten . De knieën zijn zwart. De vleugels zijn net als bij het vrouwtje
doorzichtig met een lichtbruine dekrand. Door de in verhouding
kleine vleugels zijn beide geslachten niet in staat om te vliegen.

18

Lopapltus caesius mannetje (boven) en vrouwtje (onder).
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Verdediging: Opvallend is de geurverspreiding. Als laatste blijft het
wegvluchten over. De vrouwtjes zijn hierin vrij traag, maar de man
netjes kunnen een paniekerig gedrag vertonen. Struikelend, vallend,
zonder enige controle rent hij weg om na geruime tijd weer tot rust
te komen.
Voedsel: Braam en laurierkers {Prunus lauro
cerasus). Deze laatste heester is veel aange
plan t en blijft in de winter groen.
Eieren: Kleur grijs , vorm rondachtig en 3 mm
lang. Het operculum is rond en heeft een
bruine kleur. Het capitulum is glad en steekt
niet uit. De micropylarplaat is langwerpig
ovaal, de micropyle ligt onder het midden.
Kweek : Ervaren is dat de kweek geen proble- (Het maatstreepje is I mm)

men heeft opgeleverd.

Terugblik op de 19de Phasma-meeti ng

Hoe goed kunnen wandelende takken zien?

Door: Johan Ezeman

Toen ik op een vroege voorjaarsdag mijn balkondeuren open deed
vloog er een wandelende tak naar buiten. Het was een Rozevleugel
tak, PSG 4, Sipyloidea sipylus. Ik vond het niet zo erg omdat ik er
toch veel te vee l van had. De tak vloog een rondj e en kwam netjes
terug in de kamer. Ik liet er nog een paar los en er vloog er een
rechtstreeks naar de bomen die een eindje verderop stonden. De
ander vloog rustig rond in het voorjaarszonnetje.
Plotse ling kwam er een kraa i aangevlogen, die het op de Sip voor
zien had en ik dacht 'Sip. je bent er geweest' , Maar ongeveer 40 cm
voor de voge l maakte de Sip een duikvlucht en vloog verder terwijl
de kraai op het gras ging zitten en niet begrijpend om zich heen
keek .
Nu ik dit zag gebeuren dacht ik ' zouden takken zo goed kunnen
zien?'

Deze vond plaats in België op de l 2de mei van dit j aar. De bijeen
komst werd georganiseerd door Kim D'Hulster in de plaats Sint
Niclaas. In het ' Praatcafé' met de wijsgerige titel ' de filosoof
werden de deuren om 11 uur geopend. Niets stond een gezellige
babbel in de weg, daar het zaaltje een directe verbinding had met de
bar. Het programma begon met een dialezing van Kim . Bekende en
onbekende Phasmiden gleden aan onze ogen voorbij, begeleid door
een passend commentaar.
In de pauze werden de problemen behandeld die in de rondvraag aan
de orde kwamen. Het waren mijns inziens leerzame uurtjes, ont
spannend, maar als je oplette kon je er heel wa t van opsteken.
Nadien vond het uitdelen en ruilen van Phasmiden plaats. Onder
leiding van Kim werden een verrassend groot aantal takken onder de
aanwezigen verdeeld.
De bijeenkomst vond plaats in een prettige sfee r en alleen daaro m
al is het woord 'succesvol' zeker op zijn plaats. Phasma dankt de
aanwezigen en complimenteert Kim voor de genome n moeite om
alles goed te laten verlopen.

Reactie Johan van Gorkom:
De waarneming van Johan Ezeman vraagt
eigenlijk om een antwoord . Ik geloof niet
dat ze stekeblind zijn , maar missc hien
reageren ze op licht en donker. Het oog van
de wandelende tak is wel wetenschappelijk
onderzocht en erge ns moet ik de beschrij 
ving met bijbehorende tekening hebben
liggen. In hoeverre het gez ichtsvermogen te
meten is werd niet vastgesteld. Belangrij k
zijn de antennes die de functie van de ogen
hebben overgenomen. Het aanvoelen van de
luchtstroon zal tot gevolg hebben dat het
instinct ' duiken' in werking treedt. De Sip
heeft door selectie deze eigenschap verwor
ven om beter te kunnen overleven.
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20ste Phasma-meeting in Maarssenbroek

Centraal gelegen tussen Gro ningen en Antwerpen ligt Maarssen
broek. In het Milieu Educatief Centrum aldaar vindt de 20ste
meeting plaats. Iedereen is welkom op zondag 21 september van
12.30 uur tot circa 17.00 uur. Het uitdeelma teriaal gaarne afgeven
bij aankomst. De uitdeling hiervan vindt aan het eind van de middag
plaats. Tevoren afgesproken ruil- of toegezegd materiaal s.v.p.
duidelijk vermelden. Verkoop wordt in geen enkele vorm toege
staan. In de weken volgend op de meeting vindt op de scholen in
Maarssenbroek een ' Insectenproject' plaats. Aarzel s.v .p. niet om al
uw overtoll ige takken mee te brengen, want de organisatoren van het
proj ect zullen alles wat aan het eind e van de dag over is graag in
ontvangs t nemen!

Routebeschrijving naar het Mili eu Educatief Centrum, Wijkpark
Reigerskamp (naas t kinderboerderij Otterspoor), Ma arssenbroek.
Het telefoonnummer van het M.E.C. is: 0346-554406.

Per auto via de A-27 (vanuit Hilversum):
Afslag Maarssen nemen, langs Tuincentrum Overvecht , steeds
rechtdoor via Zuilense ring (= N-230) . Neem de afslag Maarssen
bmeklVleuten. Bij de Ie verkeerslichten rechtsaf, langs tankstation
steeds rechtdoor, langs President hotel
*** Floraweg vervolgen, gaat over in Vogelweg. Neem de afslag
Reigerskarnp. Over de drempel rechtsaf. Hier staat ook een bordje
M.E.C. Rondweg volgen (zie plattegrond). Parkeren in de buurt van
de 200-nummers. Van hieruit is het M.E.C. lopend in een paar
minuten te bereiken.

Per auto via de A-2 (vanuit Amsterdam, Breda):
Afslag Maarssenbroek nemen (~ N-230) . Direkt de Iste afslag rechts
(Utrechtse slag). Onderaan bij de verkeers lichten wederom rechtsaf
langs President hotel. Zie verder boven vana f ***
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Lopend vanaf station Maarssen (circa 20 minuten):
Langs politiebureau - bestuursschool - sporthal en recreatiebad de
stippelroute (zie kaart) volgen langs het water. Steeds rechtdoor, aan
het einde rechts tot aan de Bon i winkel. Hier de rondweg links
volgen. Het wijk park is hier tussen de huizen door te bereiken.

GEMEENTE VLEUTEN
DEMEER:-.I !
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VARIA

De toeko mst " au Phas ma
U heeft hel gemerkt: Phasma 26 is veel te laat versc henen. De be
langrijkste reden is dat er niet genoeg copy was om dit nummer te
vullen en het de redactieleden aan tijd ontbrak om dit d.m.v. verta
lingen uil buitenlandse bladen aan te vullen.
Om toekomstige vertraging in het uitkomen van Phasma te voorko
men zoeken wij : t..l2JU: (liefst door de leden zelf geschreven) en
iemand die ingezonden artikelen op zijnJhaar computer wil uittypen.

Boekennieuws
A guide (0 [he stick and teaf insects of Singapore, door Francis
Seow-Choen (1997), uitgegeven door Singapore Scicnce Centre,
-Scicnce Centre Ra ad, Singapore 60908 1.
liet is een uitstekend boekje van 10 bij 15 cm, 160 pagina' s en 122
kleurenfoto's. De kwaliteit van de foto 's is goed en ze zijn vaak
genomen op de voedselplanten in de natuur. Er worden 91 Phasmi
den in behandeld, waaronder 5 Phyllium-soorten.
liet ISBN nununer is 98 1.00.8628.8 en de prijs is S$ 5.15

Vraag & Aa nbod

Pht15miJie"eiere": Na een succesvolle kweek is wellicht een aantal eieren overtol
lig . 'Vraag & Aanbod ' biedt de mogelijldleid deze aan te bieden of te ruilen . Hierdoor
worar het verspreidingsgebiedgroter en tie kans tiLu de soort onder tie leden verloren gaal
kleiner.
Ook geeft Traag & AtlJIboti ' de mogelijkheid om andere soorten in bezit te krijgen door
deze aan te vragen.
Enige voorwaarden zijn van belang:
• maak het uw eventuele gever getmlkJcelijken stuur een envelop met postzegel ofeen

internationale antwoordcoupon:
• sluit leve ns een niet vervormbaar buisje ofpla t doosje in voor de retourzending;
- kleefhet vast aa n de onde rzijde van de en velop met het oog op de afstempeling.
Nimfen: NIET vers turen, maar afspreken op de Phasma Meel ing ofzelfophalen.
Adl'utenties "oor het volge nde nummer: richten aan het redactieadres.

Aangeboden: PSG 17, 84, lOl, 104, 118, 162, 163.
Gevraagd : PSG 73, 99 (groen), 171 en 177.
Johan Ezeman, Geraniumstraat 59, 1431 ST Aalsmeer,
Tel.: 029 7-325420

Gevraagd: PSG 2, 9 (mannetjes), 13, 15,26, 35,44,48,84.
Marc Gonuné, J. v.d, Wouwerstraat 105, 2660 Hoboken, België,
Tel/fax: (003 2)-3 -8301229.

Entomora ma 8
Tentoonste lling en voordrachten op 6 september a .s.• de insecten
beurs vindt plaa ts op 7 september.
Open: za terdag 12.00-18.00 uur, zondag 10.00-17.00 uur.
Lokat ie: Fort van Merksem bij Antwerpen.
Info: Peter de Batist, tel. en fax: 03127 1.03.17

lt:.ttFhusl
-dcc c- P otv i n .

Oplossing rebus Phasma 25:
PSG 174 Lopaphus caesius

Aa nvulling P.S.G. soortenlijst
PSG 185, een niet gedetermineerde Menexenus- of Neohirasea-soort
uit Thailand , In de kweek zijn beide seksen aanwezig. De nimfen en
eieren lij ken op PSG 173, een Neohirasea-soort uit Vietnam. Het
voedse l is braam. euforbia, klimop en framboos.
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