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C u liu ur hhtn rle :
De ori ginele kweek dieren werden ge" onden In Jamaica door de
ge broeders Ncwmar k In 1970 .
(1a ~ \tnca l i(" :

Zo als bij vele soo rten waoodende ukken moet deze nog gddmtificeerd worden.Deze ' warty ' behoort tor de f:umlle~'ande ~
dae , subfa mIlie Bacterunae (- Cladomorphmae) maar
iie
\Oletmge exac te mformane over vindplaats, geen bcsc::!ukbm'c
(wetcnsch ;lppchjke) beschrjjvmgen en f geen Dutnge "".,.,,,,,,.
men s is hel moeilijk om een correcte naam k geven.

Voor k()m~n :

Jamaica en mogelijk oo k andere ged eelte n van We st India,

Bnch rlj ,'lng :
Het Hou wtje IS een midd el grote soort me t een lichaamsleng te van
85 m mo de tutale lengt e \ met poten ge me ten] is 150 mm ('0 de
lichaamsbrecJte: .u - ol mm .
Het:;lichaam en de lange po len l ijn lichtgroen tol bruinkleuri g.
end IS bet gro te wratachng gezwel op d.: bo venk an t van het
ul"sso:gment. Ik wra t vaneert per indivjdu in grootte en
sommige bijna \'ollahg zwa rt en hij ande re n licht brum
ZIJn slank gebo uwd en hebben wute doomp.tartjcs op
vcornam ehj k seg menten 2 en 3 (!;OIIL'> se g-

x tmren:
De ei eren kom en gemakkel ijk uit op kamertemperatuur Ina 3 a -4
ma and en) , Doorda t het ge makke lijk gebeurt dat de mm fen rrusvormd ui t het ei komen . is een licht voc hng e omgeving "au
leven sbelang.
Ze zij n bleekbruin in kleur. maar als ze groe ien krijgen ze dekmCD
van het volwassen dier .
Nimfen zien er soms Uil als m mraturen U/I devolwassen HOUVo1jeS
Bij de ma nnetjes ontbree kt het wratechnge knobbeltJ c
V ~rd«t i1tlll1t :

Pass jef : l en goede schu tkleuren, en rieh doodsul boudcn.
Ac ue f : bij aanrakmg wiegen de takken als een door dei " ' .
bc.;pcc ld ukje. ver der sne l wcgmllpet1.
VOC'd'>f'lpbnl~ll :

v oom amehj k braam. andere \ ocd~tpbntcn zoals,""~
etk llJll ook bruikbaar.
:'10011 :

De ..wan>,,, ~ gemakkelij k om IC boudc:a en
kamertemperatuur. reg el matige \OC~
rijn de memmum \Cttis1cn.
Deze soort IS een lijd Uit dehe
bod van Je: vele ~
beet je s('C'"1a31door
kweken.

'''1=

Een 'nieuwe methode om eieren re tncu bc ro u.

~ens de rot.... assen wandelende taklen begmnen eieren leggen, heb
JC"dc keuze tussen "' IX mogd iJkhco.len om de eie ren Ie inC'ubercn:
in ~ kooi laten liggen encrzsjds, o f de eieren uitrapen anderz ijds"
•
nu precies kiest, hang t af van bocveel tijd je hebt. om welke
Ket: gaat hoe schoon de bodrol in de kooi hliJft. waaruit die
t,

enzovoort .

Op basis van dil probleem heb Ik voormezelfeen 'neuwe' rnetbodc
bedacht. Let wel, voor so mmIgen onder 0Tl ~ maakt bel mluc hlCTl al
naar ouwe koek , IIel
gaa l zo: ik raap een
mooie hO('\'eelheiJ ere.
ren Uil (met a ltijd alle'!
dus) l'11 die wil ik neljes
verzotgen zoda t er genoeg nimfen uitkomen .
DICgeselecteerde eieren
J oe ik In een gtazen
bakje dat ik zelfgemaakt
heb (zie verder voor de
uitleg) . Hal bakje hedt
vooraan «TI opemn g en
f1p., J : GIucn .........
bovenaan een groter
stukje g la~ l oda l Ct geen uuwerpselen bij de eieren ltiiiiDêii
Eerst doe Ik er IXn Iaa&lC polgrond ~ dat
~4·lI!ftI~:.'i''lli~
maak . en daarop gaan de e l nnl" Het: hU; zet
waar de Jongen m moeten Wat llJll nu iX
methode 7 \\'e1. eerst en \"oora]:.n
~_
~~1i~
schimmel doordat 1e van de ui-\:
'" ecde komen de nimfen uil m
voordeet .., dal Je n~
celeren. en lOlslot: nim
bet uitkomen al in 6

on"" ikkden Uetzelfi
uitkomm

riiet deze

· 2 keer 7 cm op 10 cm (bodem en achterw and]
·2 keer 7 cm op h.ol cm (links en re,: hl.~ )
• s cm op I ~ cm thlJ\'cn\ I"k l
· 3,5 cm op 10 cm tplaatjc vooraun
Vervolgens worden IC aan elkaar gckke fd met aqu armmsj licone en
als alles droog is (na een .laRie) schuur Il de randen met schuurpapier. zodat Ie niet scherp men liJn.

"en voel Jij je met geroepen om UIA 70 mei gla-,Ie knutsele n,
plastic o f pleviglas moet hel ook lukken . Je: kan ook
plasue doosje nemen en CT aan èén l ijkani een gal In
de nunfen eruit kunnen En ml ~..ch icn \ 111..1 Je zel f nog
om dat glazen bakje in een ander matertaal
maken ".. laa t hel om zeker welm ~

la

over de Filippijnse soort
'11III Zompro. 1996

De tweede generaue reeuneerde In 6lJ \'ol w~ dlnm Iblijkbur
ging hl:" panbencgeneusch goed ' J.
Simb september 19'17 is de derde generane goed aan bet wtkomca
(enkele henderden mmfmJ en \ t'f'lChlllrnde andt'I"l:' ~ cuilurm
l iJn al In omloop en blijken gce c re k..... l:' kt'f\
Deze tak lijkt lil veelOf'/Ich!e1l op A,f'tQOII a.f/W1Tl" 'W. maar• 'er:!
hchtcr van k1l"Ur (belgC en "lIJ en teen mmdr:1" 5lcleb._~
1nr:lpt'CMtll h«lt een zeer hogl:' \och llghc1d nodig en t'fkinlbr-..
boven KUIl,a
Oe tweede generaue legde lOt 15 ao-m per ~ d(':ll Zt ~
begraven In een bollt1jt' In de grond
Maar biJ Ik volgende gcncnbe w;;as bet 1eggednJ mam: ~.,;~
weimg eieren "Cflkn gclqd Irou bt11dS Ie mU.cu 1tdiJaI __
gedwongen

p.arth~me«"l

'"OOI"..bii~~;~

[ht koml_d meer
br:t ",lid oonuaI "'.....c~
k'" eekresultaten zun , teed.' lIUfIda en miDder
ge beurt h)('J. "'al (l(.l biJ andere bd.tnde .""IDdek:DdriM.'ó·....
gebeu rt. lilt <Je ClprodUCtl<' lbe-."usU. word!: sd:n - IC/.JlI'1t't1/lltrn Ze ' voejee ' dal er ,"OIdOeDde
Ir:
samen lolJn en ml,,'!ChlC'n IS er lC1t
eseren rn:...toeeren afreml Dit rou
beschübare hOt'\('('lhad \
'óOOft In stand gehouden ~
l>c mmfm komen ria' 11

~enl:'tl<;che k" l:'len dit'

, numdrn
Qudr:rt' nlmft'JI en

o,-enJag ondtt
Qp miJD ' I
~

lil

PSG 70: Haaniella scabra Rcdtenbachcr, 19116
Door: Kim Dllulstt"J
Cl. Hllk.lIl':
Deze soort behoort lot de ~uhfJm i lic Uett'rop r",)'glrlae, gen us
HlUJffi'&lJa Kub)", besc breven door Rencnbac her in 1906.

choc oladebruin.Hoe ouder ze .....orden , hoe donkerder l.e ..... orden UIJ
so mmige vree .....tJes is het 5- aclnerhjfssegment aan de bo \'cn kan t
wit gekleurd . Op de kop dra gen Te een kroont,e van ~lr;keIs U
hebben kort e ver harde vleu gels .....aarmee ze nlCl kunnen \ liegen. de
ondervleugels lijn roodbruin en verhard en .....orden gebnllkt bIJ de
afweer om nlo;c'lgeIuiden Ie maken (stridulatIeJ _Dezeondl:rc'leugeb
word en volledig bedekt door de' bovenvleugels. Deze DJII meestal
donker bru m in klcur , maar 'iOmmlge dIeren bdJbcn tueropeen . "ttlC

hartvormige tekening . Boven deze \'ku~ls vIDdt men 2 grOIe
stekeltjes.

m.n

,~

Lichaamslengte

55 mm

15 rmn

Voorpoot

38 mm

MidJenpool

35 mm

A c h lerp<l(JI

4 5 mrn

Antennes

mmm

Na cm paar v, ekm vol.. a.~m is hel mannelje klaar om te paren ,
De panng die lI1C'C'Sul ' ~ nac hlS begun en 101 :!~ uur lang kan duren
gdJam door overdracht \ an cm spermatofoor Een eenmalige
bel.llJChll.ng IS genoeg opWl hel \TOU.. tJC Io:\ enslan g bevruchte
aeren kan legg en _Natuurhjk b hel beier dat C\.'11 wijfje tijdens haar
~evCTI verschillende l eren wo rdt be\ ni ch t door ve rsc hillende
..rnannelJcs {sleriLere nako melingen door vcrsprcidmg van genetisch
I On bevruchte wlJfje~ leggen eieren d ie 1C\., . slecht
en onho udbare- unstervende generanes voortbrengen.

\-~h li ge omgeving nodig (ze zijn met ~und kgm ultdrogtngj.
Eieren die pas verzameld werden, moe len duecr lerug In devoc huge
gro nd gebrac ht wo rden .
Regel matig worc r geconlfOlcad o f dil substraa l vcchtrg genoeg
blijft (voc htig zoals uil een verse zak cactusgrondj. Is dit wat droger
dan kan Je een paar keel sproeien, Een bedompte wand kan geen
kwaad, dit loont aan d;11 de vochtigheid goe d is, maar zodra er
druppelvormin g is moet je deze verwijderen me i een proper doek,.:
Dele druppels Ij)n baa rden van rarecues en pas uitgekomen nimfen
kunnen hierdoor aan de wand blijven pla kken,
On geveer 20'!-. van de eieren gaal njdeas het incuben:n ~
mi t sc himm elvorming, openbanten met geelacb uge substuttie., DJd
lOlout w ikkeling komen. Deze worden direct \'Cfll,l]derd \0lX ze de
andere eieren aantas ten.
Andere methoden van meeberen werden gep robeerd; venniCuJjd
gee ft even goe de resuluuen, maar bewaren op keukenro

pier gl'Cll slechte resultaten (l eer schimrnelgevcehg en
gemal\ra~ I IJ l

urn. op ee n netj e boven een walerbllsis of op tui(

ook nog teveel undrogmg, en zuiv ere humus ~ ~
vlug schrmmelvorm mg.

goed opgeblaun na hel uitko men] . Ik \C't1t\OC'\I JaI he l stetftecijfer
hoger zal '1.1Jn biJ slec hte mcu baue en vooral van eieren die gelegd
liJn door oud e dieren,
Uil vroegere ervaringen heb Ik /el fs eieren gehad die na drie jaar
Wtk.... mlCfI en defe resuheerden allemaal m mannetjes (dJt gebee n
ook bij alle andere J[lUlll l. lIa ·s en J[('u roptl'''!'Xd l /ara/a)
Na cnJr.ek weken, ah de nimfen \\.11 dikker wo rde n, versch ijnt of!
• gment een wi lle vlek 15% van de nimfen kregen dele \'lck
ij bet VOIWa:>seTI worden i ~ del e vlek meesial ver dwenen.
ti1Ié n1mfcn groter woeden verto nen 1f: veel kleurvormen \ '30

lOriëcr donkerbrum
yervelkn ongeveer 7 maal. en dn gebe urt enkel door
eero gaan hangen aan de twee achterpoten Een zeer
iarblJ u met gestoo rd mogen worden
aiëi'êit Zijn zeer moor gekleurd maar na enkele
en als ze nog ouder worden met gnjllge

iildöffC'l"

i1iit,~1~
2 maanden om velwassen IC worden
~I
nod ig dan mannetjes

pt.'ry:t} die niel kunnen verwonden I.elden gebeurt bet oo k dal ze
ritselgeluiden malen met hun onde rvle ugels vooral manneues

verto nen meer dJI agres sief gedrag.
\ 'onJinl::
Het dier eet veel soorten planten. doch IS me i crndUldlg ,
bebbm
nood aan CCfI variatie van planten, Mei vanane bedoel dr; een
mengelin g van hard en zach t blad . bijvoorbeeld een mengcllng van
braam, rodod endron, klimop en andere planren die m dat seizoen
blad dra gen mals roos. framboos. etk. altijdgroene ejk, mc-idoom.
hazelaar, vuurdoom . appel, peer .c.. Ook aan een aangebode:D
appe lschilletje wo rdt gegclen .
Ze bhj ven wel kiesk eurig, maar op een geveneerde manierdag eten I C braam, de andere dag rododemdron

u

wat als een

wandelende tak verkeerd vcrvelt '1

Door Wim Porvin

liet gebeurt .... el vaker lilt een wandelende lak niel mooi ui l z'n
vervelling geraakt. Soms blijft hij er ge woon voo r een stuk in
hangen, ofgeraakt hij ('f helemaal ni et UIl, ofwel heeft hij zich e r we l
UIl kunnen w ringen , maar lijn de pol en kro m . In dal geval is soms
oo~ een stuk van hel hol"<l\luk (tJwra ,) helemaal krom.

T ot slol vetmeld ik hie r nog ee n "laatste meu .....e" opt0!i5mg., die Ik
zel f nog ma ar p .IS voo r het eerst gep robeerd hc:b. fr IU\ en! JIJng
\'an Epidare:J na/inu'langl're gevaflen ujdens het verv ellen liet arme:
diertje: za t no g bijna helemaal in zijn o ude huid en allee w al
o pgedroo gd . Vroe ger be la ndde I-O'n er g geval n:cht In de \lUInlSCfn.
mcr, maar ik had een paar tilgen eerder een nleU.....e methode gde:J'Cft
in een arukelfje, en Ik bcs 10011.e zelf oo k un ie proberen Ik lWJI
een potje .... all"!" op ka mert em perat uur en gooi de de nimf er gC'WOOD
in . 1 oe n Ik een uurtje later terug keek , .... as n: Cf netje'> Uil gekropen
e n hing 7e aa n de ..... and van het potje. Het oud.: vel drec-fm bet:
w ater .
De l e methode moel lukken biJ alle robuste sooncn ..~
ukken. Ik vermoed echter dat het mcll"OUpan mtI '5OOI'tCft
fra gll~1 zIJn en lang e. dunnepoten bd>ben(b\·. 5
/t>lJea.
Hoew el
0 11 kunnen .... c alleen .... etCTI door te' oodcn
hierbij nodig ik ieeeeen Uil om hct zdf ooi: te lestaI
probleem zich voordoet. laat ons dan ook CCIl5 ~ bij
soorten hc"'1 \\cI o f niet lulae

ttre.&

Door : wtm Poroin

eieren lijn. Maar dit is niet hel geval hij jou, want j ij bent mei eieren
gestart cri .... cel tfu.~ gewoon .... aar je naar moes t zoeken,
l ie t probleem moe t dus erg ens uudcr s Ii~en M isschie n is hc r zo d n

de: vrou.... lj C'S nie t lang genoeg geleefd hebben. Immers. van deze
soort kan lK1 .... el een s meet dan een maand duren voo rda r de
).TOUWIJC'S begmnen eieren leggen. Wal d m prec ies lo l hun dood
;Beleid 1.011 hebben, weet ik niet. ~ li s~( h i .·n vonden de vrouwtjes
~hilr.l(' plaats om hun eieren in te begraven tvb een d ier
Je potgro nd of rurl) en bietden I e hun eieren op, Dal IS
gezond, en misschien l ijn le daaraan ..f.m ges torven. Dil
" ;"" ~
ecalel: DIet.,7-O waarschijnlijk omdu een l:"ut) 'CC.lIlI1ra-\"fouwIJe
i~~il9!!> ge......oon lan lat en vallen, dus is hel ml s'iC hlen

l1oor. Rob van der Zwan
Eruge njd ge leden alweer gcnahe 11 pa ..... ma ll aan de prulll"'cJ
wandelmdc: I<lll en met mede Plasma-lid krom dr: Heef Op Cal
gegeven m omem vroeg Jer oee mIJ hoc 11 mIJn T ~
uubroed H.. heb hem lK1 ondcnuandc In g.r~ hjonen
Id e.
onlangs \TOt'g k rom miJ o f 0.1 11 n)Ct cm urwg ~ ,
di
Pha vma kon opleveren omtial lK1 gc:b« 1 biJ bcm oot- ~ NDc&i):.
neen . Zodoende hen Ik maar m de pen gdJommm
Sommige mensen plaatsen de' C'f7.uncIbaljC'S lI&blJ CCII
zoal s een CV -r.I<!I;1IOf 0 I d , ;11 dan nlo('( m CIiO':--_
waterbakje [)J..lIll geen C \ '- m,talb llC hent bil

1II"-1 harneren en heb dasnncc- dus oo k l ecu C'f\~~~~~!fi!
smds emge ujd de gclull.tl: e bc/lttC'r ... ten ~
urn broedstoof mIJgeschonLen door eea bevrieed
hr.)("<.hloof" &: temperatuur cn lw:ht\ochlIPctd
' lcUm teebam rbe
libllC' bcb ik ~
vorm van C'C'II PC .n:nllblO'
Nu I ~ het duidchJl dal met cm leder O\'a:
\"llOrlll:mng za l kunnen be-schlUm co bet!
om biJ cm Ideln aantal C'lCfCTI ten
fen./OVi cl qua aan'Khafalf . , ,,,.,,,,
ee n ander sys teem dal v
\ oorod m bll:dl roalS;.....,.,
·. ...'.
nlCf\"I\ lw:ht\'ocht1ghc1aJ
\ olgt een omsc 1.'

en de hl'Tkomlol gema kkel ijk Ie herl ei den va lt. Dil laats te is all een
dan van toe passing al s u meernere soorten houdt e n deze ge sc heiden
.....ilt huisve st en T evens de kt me n het drijfbakje oo k nog af met een
deksel van lijn gaas om te voo rkomen dat een m ogelij k ontsnap te
fanal..~kc hng IC w ater gc-ra;akl co noodlo rug verdrin kt.
lIe\ gehee l wordt dan nog afgede kt mei cm losse glasplaat zodat
men dour hel verse t auven \'an ..10: glasp laat de grootte van de
~mti

I

tic aan de bo\'cntijdc proefcndetvmdehjk kan regden .
~clt

men \('\ ens de luchtvocht igheid . Blijft deze loch nog
men een klein bakje gevuld met verbandwauen,
ter. in het dnJ lbaljc plaatsen .
lli!ii9l'u l wordt afgm:gdJ op de gewenste tempera~ de 26' C. Plaats hiertoe een thermometer (dal
lbcnnomelC'f ltjnl en een Iuchtvochngh ejdsmetcr
bet geheel een aan tal dagen "proe fdraaien".

~

liet

m bel driJfbakjc zal nagenoe g de '0\ e tertemperaaannemen indien men hel aquarium heeft
of deksel. Voor de mees te Phasmiden -

~

CCD

tib~ \'311

70'!..~. aan te bevelen.

web al eee trop isch aquarium houden is dit alles
=;~~.~~iSCIm maar men moet w cl bedenken
:;:
oonboot~ fOfSC' afbreuk doe t aan bet
kkine aquaria ter beschikexperimenteren met
eu ~ kan men de

om IC lfOiiiëD lOl eee tdeaJe mix ''311

Mij n crva rt na mei licht en lampen
Door. Joh an Ezeman
In mij n ba lken voor wandelende taH.en heb Ik naarge lang de
groo uc versc hillende lam pen in . In de bak mei de maten 4Ox'J3J;.$2
cm ee n 15 wa n kogellamp (J.k ine Iittm gj . Deze gee ft m de zomet'
voldoe nde warm te. Door een tijdld ol kan op warme <!ageu de
lIjd'idu ur geregeld worden. In een grotere bak namehJk 4Ox3316'
' MI
cm heb Il een 2S waulamp. In de wIDla wil ik we l eens
lamp geb ruik en, die dan de hele dag brandt Op III.IJD glazea bü
van .$0'30' 30cm ligt een n-balk
Eind vong Jaa l had il problemen met n~7'>ChJlkndr: \\

eeD.w ...

takken. Er vielen veel slachtoffers bij PSG 116 ar PSG
alk en gm gen er vee l doodmaar 7.C' vervelëee ook s~ Yo'
ge\'al? Ik heb een terranwn CI SOX5OX60 cm) md
Het geknoei mei T l.dampen was ik za l In een ",'mld kóëJii:
Olotam I1 Q Lc lamp van SO\\an, Ik weerdat HaJogec:a.~
lijn \ '007 de hagcdls!>C'tI en ze krijgench~~;;,,;";'i.iblllrliJke
terug. De lam p hel Ik 10 uur per dag ~

grote hm e onder Je- lamp. In dil

te:mJn

gelei met nim fen van Ps~
unstekend en toen ze halfoA.ll5 wuc;p

.$Ox30x30 Cm g~~"t~H~~
~~~
pond. gemengd met UI
gehouden en de grood, \\~
ik t>iJ al mijn zes gl"';;
""~~F.~
hel uitkomen '1lD dé"':

'74

Mei PSG V
cm. gmg hCt,_~",=,.,

e,~~~~
i!II

lidi_

oh
ge

"'ti

fu'ki

Scanning l'Icktronl'nmicm\coop·foIO ·S

Dh wandelende lalken ei hee ft eerst bloot gestaan aan hoogvacuum
en daarna 1.\ het bchanJclll mei eenlaagje goud van , -' nanometer.
~ IlctndchJl lIJn Cl' na scannmg e1el.tronen microscopie (SEM)
2IJIWDCI'I gemaakt van het ei. Tijdens deze methode w ordt er weer
hoogvacuum gcv.erl l en via elektronen het oppervla kte

Ik peten

'af!

de jonge u l ~(elc:n nOl!

In

hel

el

( locc-up oog en bel. lbo\en ); Close -up bek lonJ er)

