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Beste PHASMA - liefltebbers

Hief is dan het "nieuwe" PHASMA-nwnrner waarj~
naar 7JJn.
Een dubbeldikke editie ter compensatie voor het mallel'ë'
september verscheen.

Hartelijk dank voor de vele positieve reacties die we op de
mogen ontvangen!
Wc hopen dat jullie nog steeds enthousiast blijven reageren'na-":!lIli:3!li
Vooral opmerkingen. suggesties, vragen, artikels, tekeningen... Zij
welkom.

Er wordt geprobeerd om met alle mogelijke middelendie w
blaadje te verzorgen Lel wel: we proberen het zo eenvoudig
houden! liet wordt een dynamisch blad, dus aanpass
nodig zijn!

KI~ I en WIM
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Wim Potvin

Er is de laatste tijd nogal wat ges leuteld aan de~o~t~'!!

het ook met Je vcrzending naar onze leden . Aange w
afleveringen van Phasma in België samenstellen, wordê ze wao
hieruit naar de leden verzonden. Ik heb me over de verzenèl[18en
het postkantoor geïnformeerd cn dit zijn de resultaten :

Voor de Belgische leden kunnen wc een regeling treffen di
postzegels per jaar uitspaa rt! Daa rvoor moeten we het c1Ub~b~il'~~~~ï
de Belgische Post als "educatief tijdschrift' laten goedkeuren. Aangezten
daarvoor in aanmerking komt, hocve n wc natuurlijk niet te aarzelen

Wcl moeten wc de periodiek van het tijdschrift voor eens en altijd vastleggç:n
gaan die echter na deze aflevering vcranderen in februari, mei, augustus en no
in plaats van maart, juni, september en december.
Om van de korting voo r tijdschriften te kunnen genieten. moeten we 0

aan deze afges proken periode s houden, want een te late inlevering i tIJ'
betekent het einde van ons contract met de Belgische Post. Tot slo moete
ieder Phasmanummcr één exe mplaa r Ier controle aan de directie afg ven.

Waarom nu deze verandering van periodiciteit?
Februari lijkt ons beter dan maart omda t we jullie dan tijdig over de
bijeenkoms ten van het nieuwe jaar kunnen inlichten .
In juni is het nogal druk voor de studenten en leerkra chten ondenf
eigenlijk wat ongelegen zou kunnen komcn.
Als we het derde nummer in aug ustus in plaats van september:
om de eerste evenementen van het najaar aan te kondigen . B;:l~e~~~
tijdens de vakantie meer tijd om efficiënt aan Phasma te w re .

Onze agenda's staan in december ook vrij vol en deze fi~~e~sil·III
Ideaal urn Phasma te lezen en het abonnement voor volgen 0
Maar er IS mccr ' Phasma zou met deze nieuwe penod jci êil
andere clubblaadje s in de bus vallen, zodat jullie leesnle

Ondanks dit kunnen we to~c~H~i~i5ill
ten gunste van julli e allemäil
volgende Phasman
ons misschien nog andere



Door: Wim Potvin en Kim O'1-Iulster

Ah~lra(t

Somc practical tips and experences aboul prt:paring a ttö~P;'~;!li

"Ik 11I'I~ imp m ant travel medjcatjon anJ collccting materia1s'

Wanneer je uiteindelijk beslist hebt om ook eens, zoals ~gm
avontuur te gaan naar een tropisch paradijs vol wandelende
rnaken. Waar wil je naartoe? Er zijn nog heel wat interessante p.:
wereldbol te vinden. maar ze zijn niet allen even toegankelijk 0 veiYW
tropische landen verkeren in oorlogstijd of zijn angstaanjagend strë
wat betreft natuurbehoud. De keuze van bestemming is dus heel belan~r
opteerden voor één of ander deelgebied in Maleisië .
Ook de inhoud van de geldbeugel is heel belangrijk en bepalend.

Kim tegen Wim: Astrid en ik hebben beslist om volgend jaar nog eens een I
Zuidoost Azië te bezoeken om onze vakantie door te brengen...
Waarschijn lijk terug naar Maleisië omwille van de mooie cultuur betaal!!!!!!~

natuurlijk ook de wandelende takken... het zal wel Borneo worden...
Wim : Waaaauuuw! Kon ik maar meegaan...

Nadat we Wim enkele zeer zware fysieke en mentale testen hebben läteii
hebben wc tenslotte besloten om hem mee te nemen op onze trip.

Kim: En waar ergens in Borneo zouden we naartoe kunnen
Wim : Geen flauw idee. zolang er maar genoeg wandelende takken
Kim : Ik ben twee jaar geleden al in Sabah (Mount Kinabalu) gçw
Noordoostkant van Borneo, een bergachtige streek waar zeer weimg
valt. ~1 isschien nemen we deze keer beter iets anders.
wim : Maar wel in die streken. misschien?
Kim : Sarawak? De Noo rwestkant van Borneo waar lan
vcrtelt .
Wim : Ja, dat klinkt goed ! Daar zitten Haaniel/o's, en

Centrophosma. en Lonchodes slrumosus,"," en...
Kim: Rustig aan. Wim. Ze zitten er wel, m.aar. ~e moe
Vcrwacht niet dal je met eenkilo phaSmidewnaaJiliuls



Daarna hebben wc samen bes list we lke gebieden
Belangrijk was dat de interesses van iedereen aan _ '''::'::
een compromis dat we overdag cu ltuur- en natuurwanaell'II~!§!!!Il!!!!

wandelende ukken gaan zoeken.
Daar ging wal opzoekingawerk aan vooraf. want over de Miièl
hee l wat bekend. l iet is verstandiger om ons reisplan daarop bäiëï'ëïï!
de goede bere ikbaarheid en de talrijke interessante plekjes in d
voor de nabije omgev-ing van Kuching, de hoofdstad van Sarawalc. .~.'"

de bewoonde wereld en kunnen we tegelijk het regenwoud in. Eerst
overwogen om naar een paar gebieden te reizen die ver uit elkaar Ii~~~ii§
mee r verscheidenheid zouden zien. Maar binnenlandse vluchten nemen :vee ti
beslag en je moel telkens weer je hele bagage inpakk en (inclusie f de dieren 'ilie "e
al gevangen hebt) . li et is dus veel aangenamer binnen een beperkt gebiedro
reize n. Bovendien hadden wc gehoord dat je op deze lfde plaats elke nacht weer.
andere soo rten kan tegenkomen.

We hebben ook informatie aangevraagd bij de toeri smekantoren in Belgiê en.
Maleisi ë. Op basis daarvan kozen wc een paar budget hotels uit en koriden
enkele dagactiviteiten selecteren.

Eens dat allemaa l beslist was . evenals de periode waarin we zouden re
gerese rveerd worden in het reisbureau. We vcrtrekken op woensdag 8 ~

verblij ven in Pending. op ongeveer 7 km \ '80 het centrum van Koe .
gaan we naar het Bako Nationaa l Park en vandaar naar ons volgende •
waar we in boomhutten zullcn overnachten. Op 19 juli vertrekken
hotel in l'end ing en op zaterdag 25 juli vliegen we terug huis.waans.
bijna drie weken wcg. pr ijskaartje: bijna 60000 BEF (±-3 100 ~

Vanui t Belgiè hebben we niet zoveel ac tivite iten vastgelegd~~~I~~
plaatse onze eigen planning samen te ste llen. Natuurlij k we
mogelijke uitstappen en de rgelijk e, en hebben we een wObrio



Aangezien Sarawek ee n tropi sch tand ~ he1S5ê w
ziekteta bel van het Instituut voor Trop isché Gêiiea
aan voor Maleisië : hepatitis A. malaria en tyfus .
vcrplich t. maar aangezien wc het toch liever ~i1it

volgende inentingen en medicaties tegen tropische zie
- Tetanus : met deze vaccina tie waren wc al in orde aangqJ ze in

aangeraden wordt. Tetanus. ook klem. stij fkramp ofwoiKIICiiiiiP.
ernstige ziekte (veroorzaakt door een bacteri ële wond ëêüë Je

hoofdp ijn. spierstijfheid nabij de wond en kaakkramp venoo
toxinen tasten het centrale zenuwstelsel aan en kunnen tot ii (I I i

· l lavrix 1440: dit is een vacc in tegen hepatit is A. een soort ontste~ (Ie
De ziekte breek t enkele weken na de besmetting uit met mcebèid' si
misselijkheid en som.s geelzucht. De lever is vaak vergroot en piJiilijlt!
verloopt deze ziekte zonder kwaadaardige gevo lgen.

- Typhin : vaccinatie tegen tyfus wordt vooral aangeraden bij lange ofavon ijK
reizen. Buiktyfus wordt door een bacterie veroorzaak t en heeft: als kelllitêiien
een hoge temperatuur. bewustzijnsstoringen en aandoeningen van het
ste lsel. Deze ziekte is tegenwoordig prima te behandelen met antibiotica::

• Sabin: dit vaccin tegen polio (myel itis) ofkinder....erlamming is een kleine füI:ie
die je (eventueel met ee n beetje water) gewoon doorslikt. Kinderverl!!m1!!ID8
komt voornamelijk voor bij kleine kinderen, maar ook volwassenen
ermee besmet raken. Deze ziekte begint met hoge koorts, waarna bë
spieren of spiergroepen verlamd raken.

• Lariam: del e tablelten tegen malaria moete n wekelijks bij het eten ing
worden. te beginnen één week voor het vertrek tot vier weken na lHuiH:o~

Ma laria is een parasita ire ziekte die door muggenbeten overge~ word
soms dodelijk kan zijn. Symptomen voor deze ziekte zijn aanho
koorts , hoofd pijn. dia rree en braken .

Reeds geruime tijd op voorhand hebben we een bagagelijst bijge
wc allemaal meenc men.; het is ee n vraag waar je niet pas de dag~
mag aan denken. Dit is de lijst die wij samengeste ld hebben:
- Reisdocumenten: reispas. identite itskaart. rijbewijs, vliegtuigtjc e

van al deze belangrijke documenten.
- Geld middelen: buikgorde l (die kan je veilig tegen diefs ::;.;:'i::;;;;

Amerikaanse dollars. travelIer cheques, bankkaart en
- Slaapgerief pyjama. kussens loop.
- Toiletgerief washandjes, tandenborstel, ta.Il4

grote en kleine handdoek, schee~~
Kledij : enkele broeken, jas en dikt(
shirts. zwembroek. petje wäiiè:IC
regenkledij .



Zo, we zijn klaar om te vcrtrekke n. De spanning begint te stijgen; want Iië
nadert . Vol verwachtingen tellen we de laatste dagen thuis af...
Hoe onze re is naar Zuidwest Sarawak nu uiteindelijk ver lopen is. se
volgende a flevering van Phasma. Tot dan!

BRUNEi

BoRNEO



WANDELENDE TAK*E

IIalk1 beste phasmiden 'Tienden en licfhdftn. Het volg Cl
om :mJcrc licthe!:lh:'rs van wandelende takken moe Ie~ CIC
uw eigenaardige, meest bizarre en k uke omdekkjngen namelijli in
echt \ M alles Tjjn w a l u bij uw wandelende takken heefto.""""il11!l;f
voor mij vreemde bevindingen opgeschreven.
Door: Jeroen de 1J,..~r

t'urycQlftha celcerata [Lucas] \ ruu ~- mei jeuk?

Abstract : all aduh f('male Eurycomha calcarara starts rubbing her neck on a
itching: this behaviou r coulJ he indeeed.

Nadat ik op een avond mijn Eurycantha calcanna 's had eren gegeven. Het ik ze nog even
hand lopen om ze eens ru.st ig te bekijken, Ze waren \Tij rustig en reageerden niet zo~ie
volwar...sen \TOUw1je pro beerde ik Ie pukken. maar zij voelde daar niet veel voor. l1et <lus
ander volwassen \TOU\\1jC. Dit is de: vriendelijkste E. calcarata (Lucll.'i) die ik Iet nu toe
gehad. Ze laat namelijk bijna alles lOC en reageert niet met agressie, door haar !Kht ~

heften.

Dil gedrag is nog niet zo bijzender. Hel gedrag dat ik nu ga vertellen heb ik 00 nooit
E, calcarata gezien, gehoord of gele..en. Ik liet haar van hand naar hand lopen zoiilS
doen. Opeens greep zij zich stevig \ 'USI tussen twee van mijn vingers. 7~ wreefof
schuurde met haar nek tegen mijnvinger aan. S ct zoals een heer die jeuk hcC 0

zijn rug, ....'aar hij nC't niet bij kan. Hij zoekt dan een boom om rijn rug Ie kn~itilt&E!
stevig langs mijnvinger heen en Weet. Toen hield ze op. Waarom deed tt l1it~·~?IlI:;;

onderzocht haar om Ie zien of er misschien een beestje russen de rimpels in tiiir
wel een beestje. maar 7..0U 71': die voelenkriebelen?

Ik besloot om haar nog eens op dezelfde manierop mijn hand te laten 50pen
te zien of ze zich weer ging krabben. Om haar gedrag een beetje uil te 50kken
vinger langs haar nek. Ja hoor! Ze deed weer precies hetzelfde Ilisdaarnet. Zê
vingers ste\lg beer en begon te krabben. Toen stopte ze weer. Nu wou ik
maar het lukte nier. Na een paar minuten schuurde en wreef ik met ..
de poot aanhechtingen. Nu greep re zich weer stevig beet , maar nu
achterpootstekels in mijn vingers prikten. Z~ begon zich alweer te schiifCii 0
was bet niet haar nek, maar de plek waar haar middelste poot zich aan " llifi
LO hard dat haar pootstekels mijn vingers zeer deden. Die :ste'kelS
Slll p lc er gelukkig weer 1T1l'C, WtlrII dit keer was het iets re ent ' liRl
jeukende schrammetjes aan overgebocden,
Zc deed het niel om mij pijn Ie doen, nJlià1~
pooteenbechun gen soms klimm~zc 510
te markeren of een rnannctjc le10lleii
over mijn hand had gelopen. had Cl' ilI



Dit hierboven beschreven gedrag heb ik oog nooit g ,
het wel het me est bizarre gedrag van een werdelendéI 1 ik:
gedrag al eens eerder door ierrand waargenomen? MisschiCri
of gehoord. Graag hom of lee s ik de ervaringen van andere p
vreemde gedrag.

Vorigjaar had ik wat jongen "'UIl PSG 30. Phamocia cantor; (Westwood) gekrèg
helaas nier gelukt om hel vrouwtje to l volwassen exemplaren Ie laten uitgroeien. iJ
paar mannetjes volwa ssen geworden. maar die leven nier meer. Deze P. cantor; 's zate
PS G 25 Phabact icus serratipes (Gmy) ineen kooi.
In de kooi zaten wel twee volwassen vrouwelijke exemplaren van P. cantor; (Westwood , :Wat
denkt u. het mannetje ..'an P. cantcri kon niet leven zonder een vrouwtje van zijn eigen soa Hli
werd halsoverkop stape l verliefd op een bruine volwasse n 1'. serrunpe t vrouw. Uiteindeli
probeerde hij met zijn geliefde te paren. Helaas voor het mannetje, 7jj wilde wel maar h
paarorganen waren niet op elkaar afgestemd. Her werd dus niets tussen deze twee.
Deze (wee soorten kunnen dus niet met elkaar paren. doordat de paarorganen niet~
de P. cantori man wel wat in hel P. serroupes vtouwije . Gelukkig maar, want p . t

voor rare tak je uiteindd ijk krijgt.
Hetzelfde als hiervoor gebeurde ook mei twee andere soorten. In een kooi Zfle ~ I
183, allebei een Gratidia species. Een mannetje van PSG 141 , Grutidia species uit
zonder vrouwtjes van eigen soort. Ook hij zag wel wal in het vrouwtje vaween ':"""\'PlPOili
vrou....-rje van PSU 183 Gratidta species uit de Andamnn lslands. Alleen zij was äIgetro
Toch probeerde hij haar voor zich te winnen. Uiteindelijk lukte dat. Hij probêëriië e
dal lukte dus niet. Hij heeft het de hele avond geprobeerd, llllW gaf bet toch 0 ,
Ook bij deze twee soorten is hel dus niet mogelijk dal 7..e met elkaar paren. Di~1ê
de paarorganen niet op elkaar aansluiten.

Smaa kt Oref/phtll'lt'Ji peruena (Sl!us..~u re) lekker?

De meeste wandelende tukken liethebbers zullen wel eens PS
hebben. Ikl is een hele mooie soort die alleen varens eer. Het
"Touwtje is zwart met gele strepen. Deze kleuren hebben~ .

Rood en de combinatie geel mei ZWBl1 betekend name11~ijf(~%lï~Ii~· 5.~
eten. IIet zjjn waarschuwingskleuren om roo~eli.J"kt~'
smaakt . Dal zalzeker wel werken. wanLnaeen OOatS gel Cl
wel uÎI.



Ik varentak scheidt om zijn vijandenaf te schrikken: 001(
....lals hijHl\lrbccld PSG 12 Anisomorpha buprutfoiks S
zijn lijf in druppelvorm zitten, Ze scbeiden het uit als z.e...~nt

je re orr:l\o t. 111:1 L... een dllordrint;endc lucbt. Ik weet wel :~~lil
nicu\\ sgierig gewo rden naar de smaak .
Toen hel mannetje de wille Slof op zijn lichaamverscheen, hêb
gepakt. Ik deed het topje van mijn vinger m:t de witte SloferoP. 0 lid~
Oat spul gaf even een lichte rriHd ing op de long. Hel smaakt niet
voelde ik niets. 1\0 denk dal die stofte vergeljjken is m:1 fTÛeTen21Iur. Het
kleine boe veelbed. al raad ik hel nÎcI aan om zeff uil Ie proberen. Wat de.g
grotere boeveelbeden weel ik niet.
7..elf h:1d i\o gedacht dal hel alleen vieszou smaken Die korte lichle prikkeli!J8
verwacht.

Abstract : Egg la)ing by Oreophoaes f'I.'ru,ma L<; special, it takes up to 8 beurs for the.egg 10
become visiblc in the ovipositor: thcn thc tuil L~ curlcd over rbe bead, a squeeze and tbe .
carepulred away.

Bij de meeste van mijnwandelende takken heb ik al eens gezien hoc 7.1: hun eitjes
peruuna (Saussure} baar eitjes legt \\i '>l ik niet tot voorkort. Ik was als heelrUe~·

tak haar eitjes zou leggen 1\0 ging deze lak dus eens erg goed inde galen houden,
heb je al veel geduld nodig. maar bij deze soo rt wordt je geduld wel heel erg OR
Toen ik be t leggen eindelijk bij roeval zag , was mijnverbazing groot. Hel lcgg~''''!e.~1
Het \TOU\\* wordt heel erg dik. Ik " ccl nier ofzjj meerdere eiljes in haar ~

bewaart. liet duurt wel een poos voordat je hel eitje kunt zien zitren in de
waareer het eitje te voorschijn \oom! duurt het zeker nog een uur of8 \'OO-,' ''''Iia.....''''·

wordt. Ik heb natuurlijk niet 8 uur lang voor het aquarium gezet en. Ik ging afi"~~~
Heel langzaamschuift hel eitje steeds verder naar achteren. waardoor hct riJic:
zielubaar wordt. 1IC:1 eitje komt. als ik het goed gezien heb dwars te zitten
Dit is allemaalnog niel 7ÁJ bijzonder. maar nu komt het. Als het \TOUWlje~· ~~
Ie leggen dan kromt zij haar achterfjj f naar boven Ze kromt haar achlerlijfi to
van haar achterlijfm:1 Ik:I eitje erin zich iets voorbij haar kop bevind. Het iCIii
haar kop. Dit gaat allemaal vrij snel. Als haar açhtcrlijfzich in de goede
met hanr a..:hlerlijf in bet eitje. liet eitje: wordt dan weggescholen!
duim en wijsvinger neemt en er in knijpt dan schiet de knikker weg
(Saussure) ook ongeveer. Dit kan misschien de vorm van hel eit~ 0

ovaal. Misschien is een OVIlllIeitje wel sterker dan een rond cil.!!::
makkelijker weg,
Ik vinJ hel wel l'e n hele grappige en onverwachte manier~p.

h aar eitjes legt. wie weet ziet u hel ook no Ieens.



PhBsmlden In de tuin
door Kim D'Hulster

In een vorig Phasrna-nuntmcr bcb ik een stukje geschreven over PSO um
(Victnam) die L'l."l111c1c ro mer L'lllg in mijn tuin heeft vertoefd tot ik 'm ëiOO~
de ....intL'Tguurhdd heb biIUlertgL'OOmcn.
Dit jaar heb ik weer iets gelijkaardigs meegemaakt inapril Het heeft ook:
met mijnverhuis vande ouderlijke woning naarmijn nieuwechtelijk vei'blij
Ik heb soms de gewoonte om de oude afgegeten en droge bronmlakkenop een
tuin te vcrzarrcjcn, Sonunige vandL'7C takken bevatten gewoonlijk nog wat ' vanCIC
gemakkelijk te k.vveken soorten, \ W1 voornoemdePSG 144 heb ik in het voorjaaI< stêiiili
veel 'overst ee k' (surplus). Meerdere nimfen VllJl deze soort hadden zich dan ook kt
in mijn rij ahijdgrocnc eikplanten.
In deze periode ben ik begonnen het tuintje aan mijnnieuwe huis wat aan te leggen. dé
eikplantjes werden verplant ( ik was ne tsvermoedeed dat Zl: gt.infecteerd wnren met

piepkleine Victnanr7.en).
De planten werden verplant tegeneen muur. halfschaduw en goed beschut (windvrij),
Enkele maanden later. tijdens "'-'I onkruid ....·j"..d en ontdekte ik.enkel op de 2 midde
planten, een 35 - tal halfvolwassen PSG 144-gers.
Ik besloot de dieren Ie laten lillen en regelmatig CL"Tl observatieen tellingte doen.
Overdag kon je de dieren niet zien. Ze vcrbleventelkens op dezelfde 2 planten en llBD
echteraan 1tJ.'>SCn muur en plant.
's Avonds laat, als hel goed donker WlL" konje 71.: verspreidboven op de plant zien
ve len knabbelden aan de z achter e bladeren van de dkcnplant. En in devroege
je nog welen kelingvinden die bezig was zijn schuilplaats te zoeken.
Rij Ix:\ig regenweer zaten 71:. meestal sarren opeengepakt in het droogste deel
eikenstruik.
Enkele rrrt ers verderop s taat ook een aangeplant bruambosje; nooit heb ik"i:Iäiir
gevonden zelfs nK:1 om zich te voeden. Dealtijdgroeneeikzal de voorke:tll] ~

Ooit heb ik enkele dieren op de braamplanten gezet. doch deze zochten hliii~
Je eikenstruiken
Een L,lkeJc isL'CJl bremstruik gaan beweren, dal ook als voedsel gcbruilèt
Dedieren 7ijn nu ruim 2 maand volwassen en trotseren denog steedS
tL"fl1pCrJIUCCll
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Abst rac t: ,\'ipy loiIJt'(J species norme lly glues tbe eggs 10 a su
rundom or in unot hcr instanee buricd undcr D piece of tape .

Wanneer je wandetende tukken observeert bij het leggen van CilÄ;~!!11111
vcrschillende manieren gelegd worden. De wandelende takken laten ti
gro nd vallen zoals Carausius moroslIs (Sln éty) dal doel. Ofze sl~ercn ti
endere HaCIIlunI extradentatum (Brunncr) cn iopaphus cuestas CRedit
Andere soorten leggen hun eitjes in butsten of scheuren van een stuk boomsc
macklan ii (de liaan). Ook zijn cr soorten die hun eitjes in de grond ~n,.zo
calcarasa Lucass en Art'tao" o sperrimus (Rcdtenbacher]. maar ook 0. macklottü (
Anisamorpha soorten maken zelf een kuiltje waarin zij hun eitjes droppen.

Waarschijnlijk weet iedereen die kweekt of gekweckt heef met Sipyfoidea sipyJw (,W,,,,!1Oll
• PSG nr. 4 - wel da l deze soort haar eitjes vest kleeft aan dorre takjes. blaadjes ofboormc
DI: wandelende tak kruipt op een stuk schors en krom t haar abdomen- achterlijf· naar
Dan voelt zij nel 7.0 lang met haar cerci- de twee kleine sprietjes aan haar ebdc men e t t

gesc hikt plekje voo r haar eitje is ge vonden. Het eitje kleeft ze dan vast.

Mijn Sipyloidea species • I'SG 163 • uit Australië laat haar eitjes gewoonlijk op de w.:9:
To t mijn verbazing heb ik 's avonds verscheidene keren gezien dat deze wandelende
op bijna dezelfde manier als S. sipylus [Wcs twood) afzet. De wandelende tak klimt .~

kurk achterwand van het terrarium en zoekt dan op dezelfde manier als S. sipy/us (~
naar ee n geschi kt plekje . Wanneer rx een gaatje vindt legt ze haar eitje daarin. H ~

dat de eitjes niet vastgeplakt worden .

Vo rig jaar had ik de Stp ylotdea species in een andere kooi gezet. Tijdens het C'

op ee n hele vree mde plek eitjes tegen. Ik vond namelijk een 20 tal eitjes ond

hang t namelijk een lat met daaraan ee n lamp bevestigt in de kooi. Om hçJ.~~illll;
houde n had ik het snoer met tape aan de lat bevestigd. De tape was ie,ts los
waa rdoo r er een ruimte russen de tape en de lat ontstond. Er is maar één

eitjes daar kunnen komen. De lak kan dat alleen doen door haar abdomen:~~~~fpj
manoeuvreren. Ik verwijde rde de eitjes en een plWr dagen later vond ik op
veel eitjes. Op de bode m van de kooi vond ik bijna geen eitjes.
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W.nde~nde lakken cm pu.sleten
Door: J CW l"D de Ileer

"Parasieten" in de uuwvrpseien \"'" wande/ende takken

Abstract: perusites in tbc tÎ1l"'C CS ofpha.smids: so mc smaJJ while::
only refc rcnce was ti notc on the samc phcnomcnon in Eurycanf.~h~a~[l~~~~~
unswcr on tbc nature or crigi ncould he found.

Onge veer een jaar geled en kreeg ik ee n paar nieuwe soorten wtmdclcndc
takken groeiden goed en ik had goede hoop dat de kweek van die soorten""""W;;;:u:>:;u~KIC~...:;IIi
paar weken viel mij wel iets vreemd op. In de uitwerpselen van die nieuwe soort;cn;;:,;;;;::;::/,;
wi tte bolle tjes. Deze wille bolletjes had ik nog nooit eerder gezien. Ik bestede er me I
aandacht aan. wam ik ducht dal het zo hoorde cn cr niets bijzonders aan was . Het zo~wel
verdwijnen.
Nadat cr wee r een paar weken verstreken ware n vond ik lOt mijn vcrbnzing nog steeds die
bolletjes in de uitwerpse len. Ik werd nieuwsg ierig Wal voor iets die: witte bolletjes zouden Iffiiiiieii
zijn. maar helaas kon ik niets vinden in boeken over wandel ende lakken.
Ik besloot om oo k eens de uitwerpse len van mijnandere wandelende lakk en soorten te
w'am misschien zalen daar ook wel die vreemde witte bolletjes in. To t mijn verbazing 28g ik:
wille bolletjes ook bij een pam andere soorten waar hij ik nog nooit ee rder die witte bOUè ' I:iiiö
waargenomen. Door steeds op de uitwerpselen te letten kwam ik erachter da t steeds~ soa
last kregen van die wille bolletje s. Dit vond ik toch wel zo rgwekkend. want binnen een ti
van maar een half jaar w115 al zeke r de helft van mijn wandelende rakken soorten

Wa t is ... r in de literatuu r over d e witte bollet j es Ie ,..inden

Er is bijna niets bekend ove r parasieten die op o f in wandelende lakken leven. In;a~'l;;,,";;:::'

over wandelende takken heb is ook weinig te vinden en al zeker niet o ver die wit 00
in een Phasma heb ik wel een kleine venrelding over de wille bolletjes ge vonderu In
nummer 18 van jaargang 5 staa t in het artik el over de Phasmn meeting van 23~ I 0
bladzijde 23 het volgende : "Bij Eurycanthu werden in de faeces witte stipjes (OOU ~ gcvo
de dieren hadden er wein ig last mee . hetzelfde bij Extaussoma tiaratum waste I
wordt gedac ht aan parasicten die via het voedsel kunnen binnen gebracht zij n. E
ge bouden wo rden en niet in aanrak ing ko rren met de (besmette) faeces, zijn~~'

aange tas t. Al deze fenome nen (die op ziekte s, paras itisme en dergelijke wijzen st
De Bat ist opgestuurd worden die deze zaken bestudeert: '

Wa l ku nnen die will e bolle tjes zij n

In de lileratuur was dus weinig IC vinden. waardoor ik op een d~a~o~d=m>Q.Q;liïii
andere manier aan de informa tie moe st komen . Ik heb toen ondcr"aildere
om hulp gevraagd. Niemand had oo it die witte boUetjes gezien o f:eJj Y8D
heett de uitwerpselen wel doo r een parnsietdeskundige laten ondenoc
nu wel welen wat het niet is. maar nog niet wat het wel .t~"'~.,jll!llwarkan hel dun .... el zijn? Volgens de parm!i~tdeskuiKl !8i ZI
crin. Mogelijk zijn het protozoa (eencelJi~).
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Zij n de witte holletje!! scha de lijk
To t nu loc weet ik niet ze ker o f het wille bolletje schadelijk is voor de wandelende takken,
kweek met de mee ste bcsmcue soo rten verloopt goed . Bij twee soo rten, PSG I04 PhQe'no:o~"'''''

herwaardent en " SO 163 Sipylo idea species merk ik wel dat heel veel nimfendood~ ZCItCfi
bij PSG 163 is het erg extreem. lcmijl deze soo rt eerst juist heel erg goed ging. De witte ooDei'
zullen denk ik dus wel invloed uitoefenen op de gezondheid van de wandelende takken.: Het u
onder andere misschien de eipro duc t je kunnen verminderen orde groei vertragen.
Wal wel vast slaat is dat deze wille bolletjes heel erg besrnetrclilk zijn. Wande lende iilleü .
een andere behuizing zitten en niet zijn besmet. noch in contact "jjn gekomen met de bCSiiiCüe
wandelende lakken o r de bolletjes kunnen wel besmet raken.
Om te zien o f de eitjes van besmette wande lende takken ook bc..smet zouden zijn,. he . Be~
apart bewaard. De nimfen die uit zijn gekomen zijn steeds niet besmet. Wanneer ze:bï /je
wolwa.ssen dieren worden gezel zullen de nimfen wel binnen korte tijd besmet wontenl
nimfen uit eitjes komen die in de besmette behuizing liggen dan zijn die nimfen ook: niet
maar de nimfen moeren wel metee n apart gezet worden om besmetting te voorko
volgens mij wel mogelijk o m weer uil eigen eitjes onbesmette dieren te kweke iJ
besmette dieren wel verwijderd moelen worden.

IIl1c zien de ..,irte bolletjes erui t
Op de tekening van figuur I kun je zien hoc het er o ngeveer uitziet wanriCér
bolleljes in de uitwerp selen l ille n. De witte bolletjes zijn 1 lot 2 RUn gmot..
kleur. maar ze kunnen wel bruin worden van de uitwerpselen waarin .
slijmlaagje op wat tR.'C1 erg kleeft. Ze blijven overal aan vast zitten.

in de uitwerpselen. maar hel kan oo k voerkomen dat er maar 1 ~~~mi~1!l~~
Wanneer je de witte bolleljes met een vergrootglas bekijkt kun ,is .
helften bestaar. zoa ls op de tekening van figuur 2 Ie zien is.



Figuur :!Figuur I

liet bolletje kan \H~I in grootte variëren. Dit ligt ook aan de t
ik. waareer de uitwerpselen IUC't wille bo lletjes erin droog worden
bolletjes na een paar dagen verdroogd zijn. Je kunt ze dannog wel zien

van kleur en bekmaal ve rschrompeld. Wanneer de uitwerpselen met WItt"" ".,~,"7"
terecbrkorren. danzu llen de witte bolletjes in goede staat blijven.

\\'aar kom en IC 'li ndaan
Hoc die witte bolletjes in de warde lende tak ken terechtkomen is mij nog steeds een
weet ik zeker dat de witte bo lle tjes recht str eeks uit de wandelende tak komen. tegeliilt
uitwerpselen en niet pas nad at de uitwerpselen al op de grond liggen . Omdat zekcr. te
een wandelende tuk apart in een doosje gC7.ct. Dit beeft Wim Potvin mij later ook ii6
aan geraden. Na een dag vo nd ik in het doosje uitwe rpselen met witte bolletjes erin.
bolletjes komen dus niet pas later in de uitwerpselen. Het was dus geen bekende~
als hel een schinunc l ....-as. Die witte bo lletjes verschijnen niet in elk uitwerpsel. oe
verschijnen ongeveer o m de 3 tot 8 da gen. Ik witte bo lletjes kunnen in alle stadia
voorkomen bij de wandelende tak ken.

IhH: ko m je- \lIn de- ho llctjn af
Op aanraden van Rob v.d . Zwan heb ik bij een soort de aarde verwijderd qa ,.".,=
schoongemaak t. Op de bodem heb ik toen een stuk kram gelegd. Om dc~ ti
vanzelfkunren verdwijnen. I1lOt"St ik om de dag de behuizing goed scboo~ CIL!

paar weken gedaan. maar helaas zag ik gee n vennindering van het aanW:
bolletjes .
Bij een andere soo rt heb ik steeds de uitwerpselen verwijdc:rd.JlDlW'\QQ
bolletjes niet.
Hoe kom je er da n vl1naf! De en ige oplossing is volgens mij dal Je:
.... orden vcrwijderd en ingevro ren. Daarna moet natuurlijk de bcitiu' .
schoongemaakt. wanneer er aarde op de bodem ligt zaJ dieooi'
7111 dus gehee l opnieuw moeten beg innen mei die bcsmCtte soo
deze kunnen volgens mij nooit besmet worden. Ook natuurlï
\1JIwassen .... andelcnde takken.
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• eigen hc\'indingcn
• correspond entie 11k:1 Louwerere-JänN
• Phasma IS. jaargang 5

Phasma meeting van 23 april 1995
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lI ybridlllalie-rl!ll('o biJ EU')'ClInth"calctJtYit"
Fnmck RlldlUli. CiF PAI98/00R2 FR 1315S
Vertaling & 1I.1Inpu.~~ ing : Kim D'Hulster

ISLI:11J1SG :
Bij elke liethebber-entomoloog-kweker nemen wandelende lakken eéiîtie
to taa l aan individuen in gevangenschap. Er komt echter dikwijls een mb me tiet
insecten te groot wordt en de beschikhare ruimte re klein. Er is maar een op'Iö!SJN: d
bijeenzetten die een bijna identieke verzorging vergen en gelijkaardige karakiem.:Jg
(mo rfologie. activiteit en gedrag) vertonen.

Plots ziet men op een dag dat een van de gehouden soorten verdwe nen is of dat het
indi..iducn voortdurend afneenu naarmale cr nieuwe generaties komen: d it is een a
voor de kweker. Wat is er gebeurd ? Ziekte? Degeneratie? Gewoonlijk is cr geen afd
antw'Oo rd en moel de kweker uitkijken naar een nieuwe kweekbren.

Enige lijd terug deed l'en "Tiend me dil type verhaal over een soo rt van het ges lach
Eurycanthu. Dit was al vcrasscrd als men dil insect kent: het kweekt zee r goed en de
verzorging kan eeniede r aan. Ik had wat twijfels over dit 'natuurlijk uitsterven' ee g-
aver het probleem met in het achte rhoo fd een hypothese ove r hybridisatie: zelfde ges
andere soo rt, aUI."S was ter plaatse voo r een geval van interspecies hybridisatie. EICiTilm
de verzorging speelden geen rol daar deze hier ge~jk en optimaal waren.

De studie die hierna volgt heef gepro beerd deze hypothese Ie bewijzen. die beCii.,I~P.!2~!iili!!

kan zijn voor een insecten kweker wat betref de raszuiverheid van de gehouden
als deze bijeen gezet worden wegens plaatsgebrek.

MATERIAA l. :
Voo r de eenvoud en de relatie met hel gestelde prob leem, heb ik het geslach iE
bestudeerd. De gebruikte soo rten E. calcaruta Lucas 1869 (PSG nr. 23,:)~:en~Eij;
Redtcnbachcr 1908 (PSG 111) komen uit kweken voort . De 2 soorten'fUn
afko mstig VnJ) Papoea - Nieuw Guinee en verto nen kleur- en morfolo~



l{ ;ryilllmo'1'hl' tlldmatina) door op een
kjcnpen.

E. Wrltl' ·t'd , beide ges ïacbren hebben een beige kläu:
lich:l;In\ tooien. llel seksuee l dimorfisme is cnkeilUlDWC'Zlg
het vrouwtje (7.5 cm gemiddeld regeoever 12 cm) en een
zoals E. l'tlk.,rdtd). RlL~tig karakter, niettemin ecueren het
hlijktxur onbesraard.

,\tETIlODE :
De ~ soo rten wunk'fl sarren opgekwee kt \~.mafhcl uilkomen uit het ei; en

ganse nimfen stadi um. De individuen wo rden in ee n vivarium geplaatst~mc1~~illllrelatieve vochtjgbcjd \ 1Ul zowat 70%. voorzien \ öU1 stukjes schon alsschuiIP
temperatuur bedraagt 24 ± I "C. hel voedsel bestaar uil een Il"leJ'IgSC'I b
helix), braam (RubllS sp.). efk (Qllem n .~p. ) . beuk (FuJ{W sp.) en hazelaar (CiiijiI
klimop en de braam wo rden slec hts als win tervoer gegeve n.

Na de vervelling lol imago , wo rden de individuen o p geslacht gescheiden. de mannen en
\TOUWen worden apart bijee ngezet. Het duel was te .....eten te kernen ofeen 'natuurlijke
hybrid isatie kan gebeuren. daarom werd vcrkoze n om een vrouwtje 1:::. calcarata te plàä
de aan wezighe id van E. cortaceu mannen (verhouding I op 2). Blijft dan laler nog om
zelfde manipulatie uil te voeren mei ee n E. COriUI'('U vrouwtje en E. cu/cara/a ms~Oil

RESULTATEN :
Ged urende de ganse lijd da t de 2 soo rten samen waren. werden meerdert' copulaties
waargenomen v.aarbij het \ TOUWtje op geen enkele manier het mannetje van de ani:lëi1:
afwee rde. De mannetjes venocrden oo k geen enkele aarzeling om IC koppeen ";~~
aanwezige vrouwtje. We kunnen vanaf d it moment reeds sreüen dat oopu1alie~
calcarata en E. corioceo geen enke le moeil ijkheid vcrtoom.
Blij ft nu IC wet en wal alsvo lgende gencrut je verschijnt.
Om dit te weten wordt het lcgOOkje da l Ier hcschikking staa l van het vrcuwii
ge ledigd. Deze eieren. getncubeerd in teelaarde. komen uit na o ngeveer 4 m1w!~
versc hillend i.s met d.... incubatieduur van dl' 1 onderzochte kweken.



7dIs III r ijn wc fIl1." in een FI gcneralic Ji.unncn we
sk-chls I enkele gro ndsoo rt terugvinden. dcindi:;;l<i~Ii;l)[;i;i!
NaJa t wc dil eerste hc-wijs hadden van n mtJlJ,cÎij int
Furynmfhd. m.in."t t"lL'i \'001' de soo rt en caJcdf'ala m:ra
c\ rntuek resuhatcn van een F1 gcnera!ic IConderzoeken.
Om dil te doen worden alk individuen WIl de 1-'1 generatie ..
lI el , ,'lc:'J.sd is betzelfde Ais voor hel eerste (,lI:perimcnl.

li et k p .cl van Je Fl gCrK.'nllk wo rdt weer weggenomenen gClöC!löl~l;~~~lIllÇ
omstanJia;l~lkn als in hel eerst e experiment . Nu maar wachten om
l w\'CL ketbaar 1...of niet!

De eer ste nimten vcrsc hijnen na 4 ia 5 maanden en worden gcmccnschnppe
gevoed zoals de ouders .

De resultaten van de imago-verve lling bevestigen de waarnemingen gedaan OP'~i~~~
de :2 soo rten in gemeerschap. geen enkel karaktertrek van E. calcarata komt OR
manier naar \"0 01'. Alle individuen verteren een E. calcarata morfologie.

Een kleine nuance in kleur kan waargenomen worden Ier hoog te \1111 het abdomeneinde:
mannelijke cerci en de c vipositor ' <UI het 'TOU"'1je blijken zwart er dande algemene -:::::1=
de rok bij deze F2. Toch blijken deze resultaten op de hybridisat ÏC' van 2 soo rten E
wjjzen op een interspeces hybridisatie met dominantie , <UI E. coriacea op E. CQ/c_., ,,,,,,,,
studie werd ech ter slechts in I richting uitgevoerd, enkel Vrouwtje calcarasa X
coriacea: bet zou interessant zijn om de o bserva tie in de andere richting te beki
man calcanuu X 'TO UW coriacea.

Co."-'CLUS1E:
In het licht van deze eerste resultaten betreffende mogelijke hybridisatie tussen
E" coriacea, is het wcn'>Clijk dal deze soorten niet samen opgekweekt wo,nl<",,~

volwassen stadium teneinde beide soo rten zuiver te houden in de tijd. Een and
verontrust ende hypothese van deze waarremineen Ligt in hel feit naar de v
soo rtzuiverbe id van de soo rt con ocea in de uitstaarde kweken.

Deze waarnemingen zijn niet te verwaarlezen daar een interspceies hytrif
is (ten.z:ij in een enkel welbepaa ld extreem gcml) moet men rekening ooudèii
L. .... eekregels d ie erui t volg en, namelijk. specifieke individuen kweken en~



J

Eurycaruha calcaram (PSG n° 2J)
mannetje en \TOU\\1je .



Soortbescbrijving van

Door: Wim Potvin

Ab'lnllcl

In pursuancc o f the discussjon about Lopuphus CUf!.Jiur (R.eCttciiliiCb
Apri l '9 8. scveral cxpcriC'ncesof mcmbers are tnC11lioncd in ' .
descriplion.s of edu hs, eggs and n~mphs are gjven, as well as~
captr.ilY ard NeeJing cordiro rs,

Op de ::! Iste bijeenkomst van Phasma in Sint-Niklaas. op zo )
Lopaphus caesius uitvoerig besproken. NaMaanleiding van deu ~="'=
schrij f ik in deze soortbeschr ijving naast de techni sche gegevens ook
van de verschillende leden neer.

Tax onomie
Deze soort behoort tot de sub-familie Necroscitnae en werd door Redtenbic
1908 als Candaules caesius beschreve n. Later werd het genus Lopaphus es
aan deze soort toegeschreven.

Gl'OJ:l'"afisc hc ve rsp r eid ing
Redtenbacher gee n als vindplaats Tonkin aan. wat nu tot het huid ige
De dieren waarvan onze nak week a fstamt. komen eveneens uit Vi

Oorsp rong vun de kweek
Dankzij de contacten die Peter Heusi in Vietnam heeft. kreeg hij:,.~i l[l!!!i!i

caesius toegestuurd. Hij kweekte ze aanvankelijk onder de codenaam-P.
later determineerde Phil Bragg Le aan de hand van foto' s als Lopql!;
(Redtenbacher). Peter Hcusi verspreidde zijn nakweek snel en e~f
reeds vrij veel mensen deze mooie soo rt in hun bezi t hebben.

I)l' \ olwasse nen tkleurenplaet I: foto's I en 2)
De vrouwtjes hebben een lichaamslengte van gemiddeld 5
(met uitgestrekte poten en antennes) ligt rond de 21 cm. ze zij n m
en er staan talrijke knobbeltjes op het mesonotum (dit ~ e enste
middcnborststuk) . lIun kleur is gelig beige n . I
antennes komen een beetj e voorbï de y
geland. De vrouwtjes hebbe n korte N' le
reiken. Deze vJeugels. w ze e
bet uiteinde van het achterlij f."~· e



antennes lijn de mannetjes dus l~an~I~~~~
metaalblauw van kleur. De rest Iiê ie
en donkergroen van kleur met zwarte gewne
m..ennetjes muisgrijze korte vleugels l ot bijna aan
eveneens niet mee kunnen vliegen. Na de laatste ~driClliii

ongeveer een half jaar. de levensduur van de vrouwtjes is
Paringen lijn niet zo frequent waar te nemen en gebe

Oe eieren (fig. I )
De eieren van L caesius zijn rond. grijs van kleur en de gemièJaë
afmetingen zijn 3.0 nun bij ~ .8 mm bij ~ ..9 mmo Op het dekse
(operculum) staa t een donkergrij s. ringvormig capitulwn. De
micropylaire plaat is peervormig. Eieren incubeer je best
op een laagje vochtige potgrond .. turf of vcrmiculite. De incubatietijd
hangt onder meer af van de temperatuur en de relat ieve
luchtvochtigheid. maar gemiddeld komen de jongen na ongevee r 4
maande n uil.

Ucjongen
Als de jongen pas uitgekomen zijn. zijn ze geelgroen van kleur . Ze zijn
kwetsbaa r en vooral in het eerste stadium is er meestal een hoog sterftec ijfi
percentage ligt vaak rond de 50 %. maar in gunstige omstandigheden káii
lager liggen. Gewoo nlij k is er nagenoeg geen uitval meer na de eers :verve
word en ze groen tot geelbeige van kleur .

Het versc hil tussen mannetje s en HOU\\1jes is makkelijk te zien :-'SiiIi;r.li:\il~9

'TOU\\1jes worden het duidelijke napjes terwijl ze bij de mannetj zeet~
De kleur van de mannetjes komt er pas bij de laatste vervelling, N'
caesius "orden volwassen na ongeveer 6 à 7 maanden.

" erdcdiging
Eerst en vooral is er de mimicry als passieve verdediging,,~w~/l;l~

lijken de dieren op een jonge twijg wanneer u tussen de bläderen



Nog een verdedigingsmechanis
stof bij vcrstoring. Deze stofruikt a 5 ech . eoo
vijand op andere gedachten Ie brengen, Daarom ZäI
mijn weten nog niemand het geproefd heeft.

Behuizing
De voorkeur gaat naar een glazen kooi met weinig verluchting om
te houden. Voo r de nimfen is geen grote kooi nodig. Maar aangezig]
toch langer dan 10 cm worden. is een terrarium van minstens 60 cm Ii@i
liter inhoud noodzakelijk. Vooral de jongen houden van een vrij wanne 0

De temperatuur ligt overdag dus best tussen 25 en 30°C. •s Nachts magtiet
afkoelen. tot ongeveer 20°C.

VOl'ding
Lapaphus caesius wordt voornamelijk gekweekt op braam, maar ook roos I
graag. Ikzelf heb al eens vuurdoorn (pyra canthaï gegeven en daar etenze me zovee
van. Laurierkers wordt ook gegeten. vooral door de volwassenen. Klei eten
liever braam en roos. In de zomer is eik of hazelaar een goede aanvulling
dieet. Waar zowel de nimfen als volwassenen niet van eten. is klimop ti
en Rhododendron. hoewel deze laatste soms toch een heel klein beetjeg~

\'cr/J)~in~ en kweektips
Op de 2 1ste bijeenkomst van Phnsma kwamen we eenduidig overeen wa
wisse lend succes in de kwee k van deze soort. Soms gaat alles prima,
generatie sterft nagenoeg elk jong dat uitkomt. Onze bespreking leidd e
onders taande methode betere resultaten kan geven.



A h!llnllc t
In pursuancc of the dL'iCus.sion ebcut Oreophoetes.,ptr;IItmD
April '98. several experierc es of members are metJlioned .
d~riptions of aduhs, cgg!l1f1d nymJlhs ere given, as we as
captiviry andbeeedlng conditjens.

Tijdens de 21ste b ijeenkomst van
Phasma in Sint-Siklaas (op zo ndag 19
april '98) werd û reopboetes peruana
uitvoerig besproken. Naar aanleiding
van deze soo rtbes prek ing schrij f ik in
deze soortbeschrijving naast de
technische gegevens ook de ervaringen
'':30 de verschillende leden neer.

Talunomie
Oreophoetes peruan'l (Saussure)
behoort tot de sub-familie
Heseronemiinoe. Saussurc beschreef
ze in 1868 onder de naam Boeteria
peruana. Rchn beschreef her gcs lacht
Oreophoetes in I~, wal het j uiste
genus voor deze soo rt blijkt te Lijn. 0
peruana is IC\ ens het t~pc soo rt voor

dit genus . Andere syn oniemen lijn
BaçIllJCJIJII.t [ estac (Giglio-Tos. 1~9N)
en AlJorh.\·Ju.~ peruanus (Hrunncr.
l OOS).

r;l'll\.:rll Ilcche \ e rs preid ing
Voorkomen: in l' cru en Ecuador.



Ilc- volwassenen (fig. r, kleurenplaat t: rotd' eR
B~id co ges lachten zijn vleugelloos . Kort voortlièl tüJF.·
\\ IUCO hand van ongevee r een halve centimeter:

Het vrouwtje is gemiddeld 6, cm
uitgestrekte polcon en antennes :'"'3\'ifiilill
voorpoten zijn ± 50 mm lang, de .miadeDP.2
de achterpoten ± 60 mmo Alle poten Zijn
oranjegele of rode gewrichten. Hetlic
Libcthra reguiaris. maar dan langer. Ret
eveneens flink opgezwollen eens het eien
is. l iet hele lichaam is zwart met gele rnarlte .
geelgroene lijn loopt in het midden van de rug -ti~~~

Ei&...Z; Z"'W1~ man.eringm op de Y
• 0 lichaam. Aan elke zijkant staat een gele liin van aan"OP\2n ,~_ :I

tot aan het uiteinde van het achterlijf en aan de buiJëZiJ e
lopen 2 gele lij nen parallel ove r heel de lengte. Op de kop staan mooi symmétris;::
zwarte vlekken (fig. 2).

In de natuur zijn bij de volwassen vrouwt jes aJIe markeringen op het zwarte Ii
oranjerood. In gevangenschap zien we echter meestal gele markeringen. hoewe
sommige kwek ers ook regelmatig de rode vorm tegenkomen. Vermocdelij w
de markeringen bij de laatste vervelling oranjerood en 20U deze kleurv~

mees te gevallen in ge vangenschap ontbreken.

liet lichaam van het mannetje meet 6 cm. Met de poten en antennes erbij
ongeveer 18 cm lang. Mannetjes zijn heel dun en diep rood . HWI poten zï
een halve centimeter langer dan die van de vrouwtjes en zijn zwart van kleur.

Paringen doen z ich gewoo nlijk ' s nachts voor, maar afen toe kan je ze 0

83n het werk zien. 2 à 3 weken na de laa tste vervelling begint het vro e
leggen. tegen een tempo van ongeveer één ei per dag. Vaak is een e In <ti
van de \TOU\\1je s te zien. Eieren worden lukraak gelegd. ze \'allen:
het ware gewoon uit het vrouwtje.
Vana f de laa tste vcrvelling le ven de volwassenen nog ongeveer: een
jaar. Hij de manne tjes is de levensduur gewoonlijk iets korter.



Bij een juiste verzorging is er slechts weinig sterfte
maanden worden de jongen volwassen.

Vóór deze kleurverandering zijn de geslachten op een
manier te ondersc heiden. Onderaan het uiteinde~ 'Y!WI!!!
achterlijfhebbcn de vrouwtj es een zwart over~ ij
5). terw ijl dat bij de mannetjes een klein, zwart I?Wl ~

Naarmate de nimfen groe ien, wordt dit duideJij~!É@!!!l!~

maar bij nimfen van het eerste of tweede stadiwn is
onderscheid nog re klein.

Ei&...1i Vcndlil lu.ucn
marlnClFen ~tlIU\II* bij dl:

nimfen~ O. f'C"'d1'U

" l' rtil'diging
Hun eers te verdcdigingstec hnick is duide lijk zichtbaar. Hun opv8J.1
iederee n duidelijk dal je ze beter met rust laat. want roodr o~~~~~
de natuur typische kleuren die gevaar o f giftigheid aanduidere O.
dus niet voor zijn vijanden te verstoppen.

Ue jongen ( fig. ~)

Om uit hel ei te kunnen. hebben de nimfen
een hoge vochtigbeid nod ig. Alle jongen
hebben dezelfde kleur als de vo lwassen
vrou wtjes. Pas kort voor de laatste
vervelli ng worden de mannetjes ora nje. en
na deze laatste vervelling krijgen ze hun
felrode kleur .

~aannate de embryo's zich oritWikk~

eieren worden best niet uit de kooi geHaaid 0

aanzienlijk daalt. Beter is het de bodem van de kooI
nimfen in de kooi zelf te laten uitkomen . Na enge .•..." ",,=

hun ei gekropen.



Mochten dele zware wapens nóg niet helpen:
we glopen of zich laten vallen. In de natuur ZlÛ nauw
in her terrarium willen de mensenhanden niet :Wijk

HehuilÎnR
Om deze soort te kweken. wordt doo r iederee n een glaze te
mag maar weinig ver luchtin g zijn opdat de hoge vochtigheidS 0

worden. Doch er moet een beetje ver luchting zijn. anders kali de nieuw
vervell ing niet voldoendc opdrogen en harden. Een terrarium voor. e
koppels moe t minsten.s ~o cm hoog zijn cn ccn inhoud van 60 lit

Vn""d inR
Deze soo rt eet uitsl uitend varen s, nel als in de natuur. Varens bevatten C)'8J1! een
verded igen zich op die manier legen insecten. Maar O. peruana is immUlm :v~oo~~;
afv..eerstof cn geb ruikt het cyan ide waarsch ijnlijk om in zijn eigen chemischew~
te verwerken. Enkele soorten varenplante n die door O. peruana gegeten word ~n

Nephrolepsis , Preris. Asplenium en Dryopteris .

Nep hrolepsis is de meest algemene groep varensoorten. Je vindt ze in bo5SeOJ
en overal waar men plant en verkoopt. Het zijn dan ook de varens die het mees
gevangenschap gevoederd worden. l .ct op wanneer je varens koopt, want di zï n
vaak met insecticiden behandeld. Zelfs na een jaar is dat gif niet altijd Nerdwenen
de winte r kan je echter in het bos op beschutte plaatsen nog steeds varens \ffi'Ml
bladeren liggen dan plat op de grond en zij n vaak slap. maar ze kunnen toch
dagen als voedsel dienen.

Minder gekend is het geslacht Preris. Deze varens hebben meestal handv
bladeren op steel tj cs. Ik heb een s één klein plantje gevoede rd aan mijn ere
met Nephrotepsis uit hel bos, en het duurde lang ee r het op was . O. fJ.!!.~uana

dus andere soorten varens.

Asptenium, ook tongvaren genoe md. is in veel winkels verkrijg en
plant voor in de huiskamer. De lange. brede bladeren zijn 'Veelgoease
worden graag gegeten. Een afges neden blad bewaart in ee n RQt'e
langer dan bladeren van in het bos. Als je Asplenium varens " 00
paar maanden in de huiska mer staa n (evt. gif laten uitwerken s
voerdat je ze voedert.



Verr.ol)!îng en kw eekt ips
Aangezien deze soo rt in PCn! en Ecuador op vrij grote hoogte
ze niet te warm te houden. Algemeen wordt opgemerkt dat "Vi
het in de lomer JO°C of meer is.

O. peruana heeft een bijzonder hoge vochtighe id nod ig. Sproei -:i~~~

de bladeren goed nat. In de morgen nog eens sproeien kan geen IC:

geen zwembad van. Op de bodem kan je keukenro l. Sphagnwnmos of:
leggen. om de vochtigheid bij te houden. De eieren kan j e dan gewoon in
laten liggen.

De ze soort beeft geen extra licht nodig. Maar Johan Ezeman laat in zijn tttlïirium
overdag ee n gloe ilampje branden en behaalt op die man ier ook uitstekende
Het is dus aangewezen zelfwat te experimenteren met wat er bij j ou de gew
kweekresulta ten gee ft. Laat het ons zeker we len.

Geraadpleegde bronnen
- G ROVES. M.. 199.t. Skin shedding problems with Oreophoetes peruano

84) nymphs , The I)ha...mid Studv Group, Newslener 59, pp . 5-6.
• ~10nAZ. D. & TUDOR, D., 1989. PSG No. 84: Oreophoetes per

(Saussure). Thc Phasmid Studv Group. Newslener 39. pp. 15-17.
- POTVIN, J., 1995. Phasmatodea. pp. 16-1 7.
- POTVIN. J.• 1997, Phasmatodea eggs (poster ).
- POTVIN, W., 199.t, Somt.' practical breeding notes, Tbc PhasnûcLS

Ncwsletter 58. p. 6.
- ROUBAUD. P.-E. , 1991. L ' étevage d 'Oreophoetes peruana, DP.IE

pp . I J-IZ.



MEDIA MATERIAAL:
D\.'7.C rubriek bespreekt nieuwe boeken. vidêófi
dergelijke.
Wanneer iemand interessant materiaal vindt. kandirlii
besproke n worden.

\'\\lEl! :
SnCK A;>;D LEAF I;>;SECTS

A novice G uide to Kecping Phasmids (1998)
Catalogue numbcr GKV526
Wntten and narratcd by Keith Stiff.

Na een eerste prach tige video ever vogelspinnen is dit een tweede toRJ)C1i i
serie. Er zijn 32 minuten film met de nieuwste gedetailleerde info omtrent:

de beste plaatsen waar wandelende takken verkregen kunnen
worden
huisvesting I kooien
voedse lbenodigdheden
anato mie deta ils
voorkomen van gczondheidsproblemen
.....at moet men verwachten tijdens de vervellingen
veilighe id. zowel voor het insect als voor de houde

met verder suggesties over :
de kwee k in het algemeen

• en in het bijzonder de kweek van jonge wandelend

« Eindelijk een goed gefi lmde praktische video . .. met enkele p iültj
het gedrag van wandelende takken. Deze video is een aanrader. VOOIi~

scholen die erove r denken of die willen starten met het kweken I
takken» commentaar van Peul Broek - The Phasmid Study;:Gro .



TUE I'HASMID DATABASE
Vcrsion \ .b (relcased March 1998)
Compilcd by P.E. Bmgg.

Phil Brugg heeft op een d iskett e een database sar!l!!~
informatiestro men bevatten:
De database is in het fortnaar DBASE3 en kan gewoonlijk'
programma geïmporteerd worden.
Phi l is hiermee reeds 10 jaar bezig. en is voor het ogenblik de
bron van alle beschreven soorten Phasmida. Het sys teem is zeer:rf!J!§'!~

nog niet volledig !
Er is een file (SPEClES.DBF) die alle or iginele generische and
namen. de auteurs. de data . de titel van de publicat ie en d pagina~f!i!!~~

alsook de lokal isat ie van het type specimen. Hieraan werd en sub-ge
species namen toegevoegd . dil is recent en nog niet volledig.
Een andere file (GENERA.DBF) bevat alle genera namen die voor ~ P
werden gebruikt. namen die niet meer gelden zij n bijv . van een " voorzien:
tile staan auteur. pub licatie datum. sub-familie. stam, publicatie plu ~Ies

type, auteur van de species type . en ee n referentie naar de publicàti •
species type geselecteerd werd voor elk genus. Er zijn velden die I
genera homoniemen, synoniemen of verva ngnamen zij n.
Een verdere file (SUBFA1\. I.DBF) bevat de families en sub-famihes.
Taxonomie steunt op Bradlcy & Gali l ( 1977. Proc. Ente rnol. Soc. Wo/J.!!!!!!!i
79 (2) : 176-208). Voor zover mogelijk werden de origine le publieati
geraadpleegd. dit is nog steeds een continu proces. Heel oude (voor
publicaties zij n soms onmogel ijk IC krijgen. Er is ook een neigin&10
Engelstalige bronnen.
Uite indel ij k doe l is dat de « The Phasmid Database» een compl
cataloog is van de Phasmida (iets wa t de laatste 100 jaar niet g
werd).
Nauwkeurigheid : alle gem elde fouten worden sys terna isc
geraadpleegde bronnen (soms seconda ir) zijn niet altij in
Del e vcrsic 1.6 bevat a lle gekende soorten waarv p- IJIi
,( Thc Phasmid Datnbasc » is beschermd door cp '
hiermede rekening te houden !
Meer informatie kan verkregen worden op de redacti
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Naast vmd\ijningen in "'denschappeiiJle en vullYU'i~cnde bladen, mwte de "''lU\,Jelcnde tak ook zijn
opwachting in em stripverhaal. In de reels Jecen ''lU\Willy Vandcnleo:rl v.nchem .Is nwnmtt 67 . Hel
Mijnra&lhel •. Tijdens mijlt..ingen "'u-dt op een v'OOfhistori5dlr reuzen "'andrlende mIr; geslOlen, dcu ti
nagenoeg orlVUWoesl:baar. zelfs JttOOl kan hem nid de 1:8as! TenslOlle ",udl het insekt gedood dlxJr bcè~1ii:hI
(~ijling na.:ar hd bestaan als nachtdier?).
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Ook kan je hier meldenwelke dieren je zoekt ofwe
bepaalde materialen, beursdata. ..

Deze keer drukken wij een ingestuurde briefvanJim
volgende pagina).

xraermet jullie hulpkandeze pagina uitgroeien tot een echte

Deze fantastische Phasrnid StOOy GroupT-Shirts met hef
Heteroptcryx dilatata en Pkyûium bioculatumzijn hese
0 '1luister op de volgende Phasmameeting.

Als er voldoende interesse is zullen er later dit jaar QQ
ontwerp Aretaoll asperrimus en Oreophoetes IX!:

Onwelvoegelijk mooi!
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Al\II\ ullillg Vl\n de P, ' ,(1; _

:-;,...IC'11 \' )Q7 i, cr geen up-re-date SClbrtênliJSI Uit
\ï31dd~1ll1."~· inlormane heb Ik ,,'oIgendc aan\'''ii'ulliOOë~;;;;
we hupt.'tl bij het eerstvolgcrdc Pt\asma·nurt1lTlC1 een

· ISb (ïll.JIIt. /rru/.' lh u \ 11l1JOt.!ford, Kirby (Solomon I.slq)ë~)'~!l~!!~!
ook braam en ~..~..n beetje rbododcodron K~l-cl..t zeet ';:
Zc'et variabel in stekeltjes Let op naanwcrnndcring Y
l ilIf~fon11 ,

- 187(n'o1)l,,-, V...·Óü (Vt."Ol",/uda). I)Sl.edopbasmaûrae
cultuur, braameter

- 188 J'/k k'/IfJ/,iI'lT/JS .vJt .(1t'.~ Henne uannI VÎCU1art1). Necrosciinac
kweek

• 189 j·.....·/I.Jfll" Jl.LV lJtl llHl/l/h o l /fll il Rcdtcnbachcr [Venezuela). Pseudophasmatinae:
braamere. weinigkweken hiervan gekend

• 190 /'}UV1kl Kigm Linn è ü'apua ~t.'Uw Guinca) Zeer mooiegrote 500
\ 311 braam eucalyptus en altijdgroene l-ik Weinig kwekenzijnhiervan in 0
K\\l'CL.uitdagîng I

- 191 AIII\lJ",orpJu hordb Giglio-Tos . Pseudophasnatieae

- I'T.! Dasamcs f1HHllullll Bares (ThaiL-.nd). Ik1eroptel)-gIDae .
/Jun:., K"I,.-d;1 zeer langzaamop braam en roos Weinig~ in

- IQ) {r0/l,do.J..·TU.\ dlliJTWli i Gra~ (.-\usualil"). Tropidoderinae
kweek I:.nkd war seneenuren zijngekeed

• 19-1 Fruona.y1':t'It:.' (Bangladl,.~l)

1.:'~ec"'11Cl,..r gcmakkebjk op braam

·1 97 }'h'Ul1tM:ltlllt-muJtJt1J Wood·
staal nog in beginfase Braam

• 198 Am.\l/lt10rpluf~tTUgl,11dJ
braamelL-nde zuW'SpUwi::r.



Fig. 1- Velwassen manocljc van Lopap/fla 'D4'!l1Ll

Fis. 3: vo lwassen mannetje van
Vf'f!ophocltS pcru ana.

KUl'REXPUA.T I



Nog een litczellige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar, m!?Re
voorspoedig zijn en al Uw eieren uitkomen.
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