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Wim Potvin, UrlL'I.'ót'lbaaa. 7. 8-1600 Slat Pieten-LeeIlW, BEOO
.U" C; l tT t: K."'~T()OR :

I600 SIN'T·PIE'T'ERS-U::EUW

Vt-:RSC IIIJ:"I-::" :
Pbasma verschij nt 4 X per jaar en bestaat Uil een wisse
worden er minimaal 2 bijeenkorreaen voo r de leden geo
kweek ma teraal uitgewisseld kan worden.

IIlST ORI t-: :
Phas ma werd o pgericht in 1991 doo r Dhr Johan van Go rkom in edttläiiü
bijeenkomst van Europese takkcnliefhe bbcrs: er bleek een noöd nan'Neaër
infor matie. In navolging va n de Phasmid Study Group (PSG in U,K""
,
Nederlandstalige leden o nverst aan baar en or uoegankelij k was.
Eind 1998 neemt Kim D ' Hu tster het vaandel over.

=

U O'lAATSC IIA P:
Eenieder d ie zich onthoudt van co mme rciële activiteiten kan
De jaar lij kse bijdrag e bedruugt 500 BEF (2 7 IIFL) co kan 8 ort 0
30 17258· 9 1 1.3.v. Kim D ' l-iulstl:'r. Rodl:'Krui sstraat 36 , 8 -9 00 Sin van naam - adre s - en «lidmaatsc hap Phas ma 1999 ». Voo
Iiiil
104788 van Johan van Go rkom . Stadbo uders laan. 32, I
Bu iten landse led en kunnen hun lidmaal schap betalen via
..-erkrijgcn in de post).
De volledige jaarlijkse bijdrage {ongeacht de dalwn van ~
ven hel lopende jaar.
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lnlcldi ng/Voorw oor d . Redactie

Insturen van artikels. K. D'Hulster

Wand elende tukken van Bangladesh. N. Cliqu Dao
Verta ling: K. Rabaey - Bewerking: K. D'RulSte

Wandelend e takken
Soo r tbesc h rfj ving .
• Extatosoma tiararum (Macleay), W. Potvin

.' Ied ia ma teri aa l
• Ph asmiden in de filatelie. W. Potvia
• (\ selec tion of hooks Ircm tbe Amateur Eatomo
Society.

• K"l'l'klijsr Xedertand en België .. , om in te vu Ie

In leidingl,'norwöórll

Beste PlIA S~(A -clic fhcbbcrs.

Hie r is dan onze februari editi e. de snel le opvolger: yan H
dcccmbcm urnrncr!
Hartelij k da nk voe r de w ie kerst- en nieu\\jaarswenseniii
mochten on tva ngen.
Ook vee l posi tieve react ies op ons vernieuwde blad , maär t
00
opmerkingen. ZO:J.ls de terechte opmerking om door midde l van reet ",
kopiëren. op papier en verzendingskosten te besparen. l et wel, w Poroou
nu du nnere boekjes zonder het aantal bladzijden te verml nderen.
Aan he t geb ruik van milieu vriende lijk (recyc lage) pap ier hcbbe'~n' ·!~
w .Il!.v.
gedacht maar dit is te koste lijk.
Enkelen merk ten op dat er we l wat verschil is in lettertypes en -'g(O()ttes
artikelen kom en van ve rschillende bro nnen en computerprogramma ' •
worden zo ge lijk mog elijk aangepast.
We proberen ons best te blijven doen om j ullie o p eenvo udige mani e
leerrij k en aangenaam boekje te bezorgen .

We hadden in dit nummer het vervolg van ons Bomeaans reisversi
maar dit wordt verplaatst naar het mei nummer.
Op de vorige bijeenkomst werd specifiek ge vraagd naar een~fl)iäii
soo rtenlijst. Deze hebben we ei ndelij k te pakk en gekregen en tiï cv
Deze is wel up-tc-da te aangevuld (tot nr. 199) doc h de kolom cw
be vat wel nog heel wal fouten.
Kortom. veel leesgen ot en takkenplezier!

Kim&' Wim

Insturen van artikels Kim o tftu
Wanneer je het de redactie wat eenvouiiig~ wiJl ffiäJ(c
dusdanig kan ge bruikt worden. in een ze lfde let 11
af..preken volgt in verha nd mei naam geving enz.
bete ke nt uiteraard dat ook andere inzend ingen, zelfs l1äOO esc
liet is zelf moge lijk dm we ee n brief als dusdanig inscanne e
principe lui en hadde n grang ideal e perfecte teksten .
Protee r de tekst als een Wordfile 6.0 o f Word 7.0 (Win 95 -

T~"'~~~lllill

keuze
in welk
formaa
t jesom."
de lekst
ops laan.
mee stul
voor
ons.dedoc
h vragen
weer
tijd en
ee nswilt
co mpleet
herschikke

YIU1

en igsz ins kan verkiezen wc als lettertype « Tim es New Roman » me lCiiiiKt'&
dit een vervel end lett,..-r1Ypc 7.o U zij n da n vcrwacht ik massaal reactie !
wordt eventueel aangepast om in de algemene lay-out te passen. Gei
g
vo orzien tussen de opeenvolgende alincas. Daar we met A4 werken; is het 00
zorgt dat de zin. alinea ten einde is op het einde van het blad! Z iet er bet~ '.
I lcb je ee n halve pagina op het einde. geen nood, we zetten er wel iets onder, CJ1Zl
voor een teken ing. foto, lekstje zorgt om de bladspieg el vol le maken
Nu iets ove r convcrnies in verband met namen van ....undelend c lakken. planten; ~
dieren...
Eerst en vooral gee f steeds de Latijnse naam van beest of plant. dil is de enige
wetenschappelijke erkende naam. een Nederlandse of vulgariserende naam "~!:.a'
worden. ook bijgeven van hct PSG nummer is aan IC roden Hoe schrijven we di
internationale voo rschriflen wille n vulgen ?
De wetenschappelijke geslachts-, ondcrges luchts-, soort- en ondersoortnaam nneten 0
Ji
ander lenertype ged rukt worden dan de rest van de: tekst of in eurs ie f (italie 06
kan en mag ook. Slec hts één van de 3 mogelijk beden gebru iken, Het geslaC h~
de soo rtnaam met kleine letter! Dus tot zover: Ca ra uslus morosus o f Carmt'r

Carausius moro5US.
Nom wal moet de naam van de auteur die als eerst e de: soo rt of ondersoort
besc hreven heeft of benoe md. met hel jaartal van publ icatie . minstens
wetenschappelij ke publicatie voorkernen die de soo rt vermeldt ! Eventueeli
aangehaa ld worden waarin de auteur de soort beschr ijft. Daaruit zo u vo!8cn:
C lIr.lus ius moresu s (Brunncr, 1907). of CarUUS;UJ m orU SlLf (Brunner 190?J of.
OlOrosus (Brunncr, 1907). A ls j e niet over deze gegevens beschikt. protiCmi we
bij te: voegen. als de tijd het on.s toe laar.
Verde r, wannee r je eenmaal de naam goed en volledig gesc hreven
deze volledig d ubbele naam met aan hangse ls te gebruiken: het volStaüi
hoo fdlette r met punt gevolgd doo r de soortnaam Ie vermelden, doch
Bij de eerste vcrmelding heb je dus Ca ra usius moro'ul (Brunner, 1
mllrUSII .\' [Brunncr, I ~)() 1) o f ~ loID\1s rooTOSUS (Brunner, 1 ~7),
vermelding C. rrmrnaus of' C mum.UI..f o f C. morosus gebru
dat je er mee bezi g bent!
Bij vertelin gen dien je ook 7.0 nauwkeurig en vo lledig~"lij
een boel ' details' weg Ie laren als die ju ist toelalen.om
.
het Ie herkennen. Ileb je geen juist woord om bepaalde termen
dan laai je ons welen da t er nog bepaalde weerden
o m een SOQrt glossarium (verklaR'nde
~eliLij
Latijnse woorden die bij een!anlüo misc6e beSë:bii
zijn. laat het ons weten

éé",,",,==

1:"I. Jo: IIJl :" G :
In februari 1996. kwam ik in Ran~laJesh aan voor 2 jaar ~'
ge fascineer d werd door wandelende takken. besloot ik re meëii
deze streek voorkomen. Na een moeilijke st art. ik w ist niets
de lokale bevolking kende niet s va n wandelende lIlkken [op de rOlo
~·,.~:::.:
zagen 7.e sprinkhane n, vlinders o f ka kke rlak ke n). vo nd ik mijn eeree
da n ook bij 101."\'31.
Later werd het zoe ken een voudiger. het hoofdprobleem was niet de WàriëJe eooe
takken te vinden maar de b osse n.

áf~van
~(;~~~~;

n EEI. I: (JE O~I G F.VI!"lG VAN C III T f AG O NG
Sil uc ri nJl,. zie bijhorende ka artje voor de juiste locaties,
Ba nglad esh. het vroegere Oo st- Bengali. ligt o p hel snijvlak \'lUI 2 were lden:
Indische subce ntmem en hel Indo-Chinese sc hiereiland. De streek van ~ONl
vormt het Oostelijk d...-el. Het "mdl omge ven doo r Birma. de Ind ische pro~ies
Tripera e n Mizo ram e n wordt bev loe id doo r water uil de Bengaalse baai . GëO~
is hel een deel van hel Indo-Chinese schiere iland. He t eo ntrast eert met dë tal
land als een grote vlakte dat de del ta \ 'aI1 de Ganges e n Brahmaputra ~ met
heuvels die oostwaarts hoger worden.
To t \'OOr kon waren deze beuvets bedekt met bossen. rijst kweken in t
o nmo gelijk door de zandbodem, De overbevo lking leidde echter lot~
iiii!i
ontbossing. Enkel het gebied dicht bij de grenzen, de Chin.a gong beU
Tibetaans-Burmaansc stamme n heell daaraan tot nu e r asnapt. Deze
ber tbeaier van ee n guerrilla oo rlog en gcs loten voo r \Tttmddingen een
vredesakkoord einde 199 7 zo u een o pening kunnen betekenen).
111."1 klimaat is er tropisch en ingedeeld in 3 seizoenen: in de winlm
Februari) is hel meestal droog. in hel hele se izoen (Maart tot Jam .
e r is tens lotte de moesso n (Ju ni tot September). gekend voor de cveev
reg enval (de vo chtigste plaa ts va n de wereld bevindt zich namclij mcr
vult o nge veer 2500- 3000 mm wa te r per jaar in de Chil1agong ~io .
er een heel hoge voc htig heid die piek t in de moesson.
Alk, insec ten vond ik in de hier onder genoe mde l Ol oca .
111 C h i tt u ~lJ n K : min of mc-cr wi lde plantsen o p kleine he!
stad: 3 soo rten wandele nde takken: Bangladesh 11'3 en
In t\ndula . C'C'n teakplantage (die het oerwoud ~m tieift •
B:It~ ladcs h ::!. 3. 5 en 6.
In hel J oh n -"' oad waar het oo~iike lijk
nie uwe plantages van acacia en 't:
C h a no ti is ee n o ud ""r:b9~
H.:l.~ladcsh
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Biotoop
De bes te plaa tsen om wandelend e takken re vinden zijn natuurlijk de bossen.
nochtans vond ik Bang ladesh I en 4 in bebouwde zones, ver weg van de roOIe
struikgewas. Een hypo these 7.oU zijn dal in de seco ndaire bossen. de tnsecte
de grond blij ven omdat hun voedingsplunten enkel hier te vinden 7Jjn, terwij l ze .
anders in de primaire bosse n oo k veel hoger kunnen vinden en zcdoeédê veel ~er
te vinde n zijn voor de verza me laar (o nbere ikbaarheid).
In het midden VWl de winter zijn de insecten schaars. alleen enkel e oudeiQ
wandelende tak ken, of vroege nimfen d ie waarsch ijnlijk niet overleven,
In het begin van de lente (februari] stijgt de temperatuur en komt de eerste re
dan komen de eerste eitjes uil en de nimfen ontplooien zich met hele g~ 0
het moesso n seizo en volwassen te wor den. In deze periode zijn de VQiJtl!!!~
pop ulaties ta lrijk.
Gast planten zijn weinig gedive rsifieerd: de meeste wandelende takk
~"
<lIi~~~
wijd verspreide a ssurgarch (MicrOl.·u.f pan icukua - Tiliaceae), t'IlC61äI i1S
zien doch dit is normaal een boo m zo als de andere gastplant sheora ae
a.fpt' r Lo ur. - .\{o r u Ct'u ó!) .

li et voorkome n van de wandelende takken varieert natuurlijk .
onmiddellijke omgeving (residuele vochtigheid, vegetatie. O~riliél
soo rt ze lf. Bij v. er is I generat ie Bang ladesh 2 per jaar (t~ ~i
tege nover ten minste 3 generaties Banglade sh 8 (zeer snelle 'incutiiiUC
De cyclonen die voora l voorkomen in Chinagong hebben bêël WCIDI
takk enpopulaties.

BANGLADESH 1
Dezesoort is Rhamphophasma $plnlcorn
Geverden in Chittagong . Jc bee, ChunolÎ.: U
\

/

Vrouwtje : de: lichaamslengte is 90-100 mmo De kleur is een gelig licht
De antennes zijn kon: 12 mm. Hel abdomen eindigt in een lichtbruine ~
Op de kop Slaan2 kleine zwarte doorntjes.
De kngte van he t mannetje bedraagt 80 mm mei antcnoes WIl 21 rraa= 6Ct
draadvc rmig. Iiel lichaam Î5 bruin met veel \viaÜe. Het einde
gespleten.
De: eieren zien eruit als kjeine takjes (6 mm op 1.5mm). ze zijn ~ CD
o perculum heeft een kroontje met haartjes.
Voedsel in het ....-ild: .\1. paniculatu en soms op Briddia stip,;},
IJA~GLA nES li l

Deze soort behoort tol bet Baculum genus. De lakken hebben
....crden geverden in Kcdala, Bandarban en Teknaf.
Het vrou.... tjc is 120 tot 125 mm tang en 4-5 mm breed t~ooo
seg ment. De kleur is gelig groen, soms heel licht. De an1~!!!!
Her abdo minaal uiteinde is bilobeat.
Ik insecten geverden in Teknef'hebben 2 mini-doortui
Kodala zie: je: de resten van deze uitsteeksels als een i1Omc:~ lij
Her mannetje meel 90 mm. is dmadvormig en di 1è.Ieur.
r netathorax is helrood op de 2 zijden met laf
feil
abdominaal einde is gespleten
De: eitjes zijn rond. algep'IfJ~·,"It~1à!lillms!m~
bruin. soms grijs. De lengt
B,\~GLADESH

J

"",r.-.

Dc..-e: rakken behoren tol bit
hebben vleugels.
soort
MaJumghaL TcJaláf CD
Het \TOUV.lje is

Ik zwarte vleugels meten 47
Ii el mlU\nel~ is donkerder dan
'f 1'lil
hei
l!i
wtjç
oranje \ teugels raken zeker 101 over htt 5e
Ik eitjes zijn klein (3·35 mm) bruin o fgr:jj~
ge-rimpeld.
I c eten \( pCJrlicuJllIlJ .

n lln ~ lad "h

3

Ban Rlad esb 5

U:\:-<GLA UESII 4
Deze soort gelijkt goed op Bangladesh 1 (R. spin icornis) maar
en de kleur. Deze tak. komt voor in Jobra. Chunoti en MaJumgI}at.
Het \ TOU"* is gro ter (110 mm) en veel donk erder dan de man. dit ' 00
versc hiltussen de manren van de 2 soo rten (90 mm voo r BangEài:JCiti
verloren we l een verschil: dc-.. c van R. spinico mis zijn effen en lie
nimfen van Bangladesh ~ meer bruin o f zwart zijn met liehter g
streepjes op het femur.
De eitjes schijnen volkorren gelijk. Ze eten ook JI- panicuJolo.
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Hangladt"lh 6
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Balllgladesil 7

1Ic1 \

u\\1 '

ls dl<Jll~Î~

mm lip de me.aloo

PCi

en reiken bijna lot het c:i'OOe
h.,")4,l liJ· en !:ll,notstuk
I kt kt,pj(' Iijl>! up dil van Exlilt
mlil1i!i1I~!ii
I1w:-l.,thllr:1\ liin 2 uitsteeksel.. duidelijk ziclîlliiiif.
IIL'llIld.nnctjc heeft dezelfde trekken al!. hCt: ,~
breed. Het vrou.... t je llccfl. hanr ehjes ( I lol jö}op

!lllI11tnJll''"f!

l-ijn sli:rold.u L, li("hlt>cil1c en hebben cm kroon!"

Deze SOl,.'11 m S asper,

(

fi

HUl:bdC'h K Q & Q +

HA;-.;GL\ J)ESII 9
Deze: soo rt kan beho ren tot h.::t genus Carausius, Het \oTOuwt~
werd ge'vondcn in Chunoti. is onbekend.
Ilel mannetje is draadvormig, ongeveer 100 mm lang en 2 mm "!!~~
zijn 58 mm lang. Hij is hoofdzak elijk bruin met een re rooa mcso..!
Voedsel: .\f. paniculata ,

ntvu.u:»
Ondanks bet vele zoe ken en "cel na\nag vond ik BCCD
hebben een exemplaar in het museum van

Phy/lium

('f!iebjcum"i~~~~;~i
goed gel ijkt o p
Een inwoner vertelde dal hij ze ~
in dil geval gua ve. Hij zag dan eitjes In
liC
Er w aren w"el sporen te vinden op: ~
typi sch voo r wandelende b
was

ac

O."Kladeth I: Rlllllnplroph4flffll
(
naam Entaria sp inocome. Eerst gevonden in (IC
O.oRbidetb 3: Sipyloûlftz sp. Gelijlct hee l erg ~
Ha0ll:bldt'Sb ol: Rlramplroph4Vntl ~ missc:hMffi 00Ii
BUlI:ladt'Sh 7: .\IrdlllUtl sp, en " '8IU"SChijnlijk Mi
in Sy thct .
n.nRladC!i h M: TNChythora:c macuJicoIlis (WestwoOl:lj en
Geve oden in Svlhet en Assam.
Deze soort tak is reeds gekweekt in Europa. hij draagt hel numrnct
I'Sa.lijst. Ikl.c1f h.::h er oog ee n twijfel ove r want PSG 1 60 ~~111
pyracamhu en 1.1.:: takken die ik vo nd weige ren gew oon iets
voedse tplant . Vcrde r te onder...o ekcn.

DF. f:L 2: UE ()1\H ; f:VI~G VAN SRIMONGOL
In leid inll:
Gedurende " dagen van 26 tol en met 29 september 199 7 zoch t ik naar .
Srimongol Dit is een kk in stadje, tbeeccntcr van Bangladesh en gelegen in
noo rdoo sten dichtbij de Indische grens (T ripura] in de streek van S:rlhet, Het 15
golve nde streek met immense theeplantages, omgeven door India: in het
Meghalaya, in Ilcl Oost en Assem en in het Zuide n doo r Tripura. Hel is hei
vochtige gedeelt e van Bangladesh . Rond Srimongo l zijn prac htige bossen. Dê
toeg ang is soms beel moe ilijk, niet alleen doo r de afstand en de trieste
maar vooral dOOT de aanwezig beid van guerrillast rijders.
Vroeger wcrdcn daar reeds takken gezocht ( Ier en begin 20· eeuw). Ik voÏlii
uiteindelijk 9 beschreven soorten (d it 7.a1wel onvolledig zijn door de he
van de lande n):
• Buc ulum stilpnus ( Wes t woo d 1859 J
• J/l"du/lra brunerri ( St:\l 1875)
• Oxyanes dcspectus ( w estwoc d 1848)
• Pha$1Jl1nislra ~·;ry.:,·a (Westwood 1848)
• Phyl/iu," sC)t hl" (Gray 180·0 )
- R~mphopha. ~ma spmicorms (5141 1875)
· Sipyloid.,o .fipylw (West"ood 1859,
- Sosiba plkl/iJotU-f ( W('S\woOO 1859 )
• Trachyt horax moculicollis twestwcod 1848)
u
"

1 .A~ I În,lic

hijhore nd e- kaart :

a. deed mijn o pzoekingen in twee pleetsen name lijk in het
Shacbori bus. Lawacbora is ...·t ..n prima ir bos. in ee n gol\'e
waar de voedselplant M. panlculata veel voo
vee l kleiner en ,·Iakl.:cr dan het vorige- bos.
,Jacbi:
Ik verzamelde hier oo k gedurende;;dë<
goed camoutleren Er viel een
ii~i:!jii§li~
bjoedzuigers "aren hyperactief!
mij onb . .ke-n,J waren. Het sIiiii lIJd
Er waren oo k wrinig takkcD!
beier te zien ) in de
.
1I11.1t..ras sen,

periode is niet de:
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Eind oktober stiem:runog ~ vo l
(
zurgde terwijl ik op zoektocht W1lS 8<!9.' e '
vocdseIpluml'n .
Ont.lenu....."Co begon ik de resterende 500 en cliiii
niet had ge ve rde n in de streek' van C hittag ODg!
. Ib n lt lad ~h :2 (Bac uJum sp.) : een volwassen
. Ila nxlad " h 5 (Sipy/o;dl.'u sp. ) .ecn vo lwassen vro
waarvan ik :! vo lwassen ma nnetjes kreeg en twee vo
. lla nxl:IIJn h 7 (.\fl.'dtlllrlJ .fp. ): een velwassen mannetje

De vier nieuwe soorten 7jjn:
H .\~Gl ...\ UE$H 10 : (Sd.fibia l'holidotus. Westwood 1848)
Ee n volwassen mannetje ( D). ~ nim fen (A. G. L en 0), ecn1j\;
. in
stierf een sub-adult man netje in fe bruari en de laatste (een vroUWI~)
BA~ r. l.AnEs H 11 (Sil'yloidt' u ,·usig nutlu. Westwood 1859)
Een vo lwassen mannetje (N) e n ee n nimf (B). Beiden stierven vlug.:Ik sctiiJdC
ilijlC is
o nde r deze lfde soort ( wegens de lange antennes ) o ndank s het feit daL.
bij ee n volwassene en een nim f Zl' waren gevleugeld.
UA~c;LA UE S Il 12
Twee nim fe n (F e n J]. De tweede stie rf hee l vlug maar de eerste leeft IlO
een \TOU\\1je. nu volwassen die 156 Olm meet met l'en breedte van 4· mm e
antennes van 22 mm lang en pootjes van 11:! Olm De kleur: Iicht~op'
rax
eerste 2 abdomina le segmenten en lichtbru in naar het uiteinde toe; De .• .zi
roomkleurig en zien eruit als klein e stokjes en klein. 12 nm lang en I.
hebben een gesple ten uitei nde- e n op de top een hoefijzervonnig o ~
boo g.

drie andere- werd I velwassen t mannetje ) in december. die

8anltladnh U , ._ ..._

VERSPREIDING
-L."·uhora bos :

-Sh ach nri

~:

Voet.lM'1in ge\'a n l:t'n~ ha p
HlInl:l:ld t'!lh 1,2, 5. 6, 7,12,13: eten allemaal braam
IIl1n l:lad t'!lh 3 : eet roeidoorn. Ik bcb 71:: alle maal kunnen opkweken to
exemplare n maar geen eitjes verkregen, Ze eten geen ~~~~~
nog wat eitje s die ik meebracht van Bangladesh maar: ik he
hoop te zullen slagen.
Hungladesh 4; ......aarschijnlij k ee n varia nt op Bangladesh I.
Ihn Rhll.ll'l'h 8; eers t opgekweekt me i de voedselplant uit Bangladesh nl. Mier
nu voedt ik deze soort vcrder mei Ficus elantea. De nimfen ko
uit maar sterven vlug omdat 71.': niet eten. Dus ook weinig hOOp.,
n EEL 111 : non JAAR LATER
Deze zomer ( 1998) ging ik voo r 1.~'11 maand terug naar Bang lades h. vail
augustus tot midde n september.
Enkele dagen hield ik me opnieuw bezig met het zoeken naar wandelè
Het is nu gemakkelijker om de C bi llaRoa R beuvet te bereiken na het
Ik vood allee n een nieuwe lokalite jt voor R. spimeemis in het zuidooSt van
Banbardan in Faru kpara langs de Shol1opropal rivier. I kon er drieMOuwf
verzamelen op een plam gomoc:md ' bherenda' door de plaatselijke bë
•
waarschijnlijk is dil Rü:inu.l" co mmunis (Euphorbiact:ae ). Ik vond geen
nu .... acht ik a f tol de eitjes u ilkomen om Ie zien of partogeretisch
vro uwtjes bebbc n geen doo rntjes op hun kop.

weaeso

De I.:.iatsle 1 SOO r1L'O vond ik in Sbac ho ri op een zonnige
b arnboe o fin het lange gras. Ze waren soms heel taliijlt
hun voedselp lant. Dr. Mutiur identificeerde deze planf .P
distachyu rGr ami llill'IÛ.

~ U\Ulllnt

door d e vertaler (Kristien).
Ik heb het gevoel dal ik ook door Bangladesh reisde omdat ~

is door Nieolas Cliquennois. Ik kreeg ook vin internet de vo lledige~~~~~
een mooi overzicht te schetse n. Ik krr..e g 6 soorten eitjes nl. van BangliiäëSh
12 cn 13, Oo k kreeg ik twee soo rten levende lakken: Bangladesh I en S.
Ik de nk da t w e ons maar loens naar Bangladesh moeten begeven.
Nicetas. bedankt voor hel moo ie artike l.
Enke le wourdverkts ringcn (K im )) 'HuL,ler):
In de tekst staan wal minder gebru ike lijke terme n die voo r sommigen aJ!.Latij
ze ge w oon lijk ook zijn) in de oren klinken. .....c hebbe n 7.e bewust laten staarro
vertro uwdheid met deze termen op te bo uwen.

Abdomen: achterlijf (de laatste van Je 3 lichaamsdelen van een

insect :.ho:ó~

en abdo men)

Abdominaal: lo t het achterlijf behorend
Basaal: aan de basis, bij het aanhechtingsp unt. tege novergesteld aan api
Bilo baat: twee lobbig (als het uitei nde uit twee lobben bestaa t)
Coxa: hel basale segment van L'Cn poot. dichtst bij het lichaam
Elytra: dekschilden (enkelvoud: elytro n = verdikte, verharde voo rv leu I

Femur: dijbeen ( meer voud: femura}, het derde beensegment. juist.,oOOct
en j uist boven de tibia,
Lateraa l: op o f behore nd tot de zijkant (rechter of linkerzijde)
Notum: rugzijde u f'bo vcnknnt van de thorax.
Pronoturn: het rugplaatje van de eerste sectie van de tho
en verlengd bij veel insec ten:
Mcsanotum: rugplaatje bij hel tweede thoraxsegment
Mctano tum: rugp laatje bij laats te rugsegment

Operculum: dekseltje op de eieren van wandelende takJc:e
Partbcnogcnctisch: bezit de mogelijkheid 0Jll vru
y~~;

tussenko mst va n een mannetje .
!I
Primair lo f oerbos ) en seco ndair bos: een P.tirnair. ba
natuurlijke manier hee ft kunnen uit~eien in
seco ndair bos is een bc:groei~
diciD~
~
het eerste vernie tigd wenL Qitdiáii e

ai

uanplantingen.
Seg ment: onderdeel

de thorax ( bof~~~ ~~~~
het abdomen

Soortbescbrijving vn~
Door Wim Potvin
Ab strill ct

Briel descnp uons of (he adu lt! . eggs and nymphs of

et

some pmc1ic.a1 notos and experi ence a aboU1 housing, fee
SpeCl6'S Delansive behaviour is ersc discussed.

Op de ~~~I..: 11IJcc:nl..ollll'ol van l'hasm a in Del û . op zondag
Es taioso ma lIaratum uuvocng besproken Naar aanleidi ng
in deze sconbescbrij vlo g naast de: technische gegev ens ook de
de versc hillende leden
neer Hierhij mijn dank
voor deze medewerki ng

::;:;!!!!

T:l\ollomie
Deze soort behoort lol
de s ubfamili e
Trop,~Jt!m'IQ" en

werd In 1826 \ oor hel
eerst beschrei en door
Maclcay o nder de naam
Phasma liaralllm
( ; rll ~rafi ~r hC'

\ CTl> prci .1inl:
E ttaratum komt vrij
courant ' oor lil bepaalde
delen van Qu ee nslan d
en Ne w So urh Wal es. lil
de Eucal.lplllS\\ OUf,k n.
Men vond er opvalle nd
nimde r 1II.1I1/I...I.lC 5 dan
\ rouwtjes
()n nl frUIII! vau Ik

1, \\ t'('"
Onze hUIJlgC "" cd.
s l.1I1l1 voornumchjk Ull
diereu van Qu ccn slund.

m'MI doorheen de J;uc n
l iJn er "cl ee ns me uwe
dieren bmnengcb rachr
die mogelijk uil andere

gebieden komen,

he-cf1 een hc haamslengtc van ongeveer 1
totaan 70' n IS cm Hetlichaami s hIjna:! cm breed

1Il'1 \ I OU \\ tj c

en aehtahJLzijn~~o~o"'~I~!1111

heel ton.. UIWl: t. Heel het bootstuk
achterhjf hangen links en reelus drie brede flappen . waaroooTl' liet
uuzict Ter hoogte van we Ilappcn sta an aan de rugzij de van ti
paar Il.:ipj es ree fnop. Aan deze Ila pjes kan men al bij kleine nimfen
mannetjes onderscheiden.

l iet \TOU\\1je is meestal o kerkle urig tot geel, maar bruine exemplare n kom:~.en
~oo
~k~m;
voe r. Ze lijk t op ee n groo t verdord en opgekruld blad. Heel soms komt eLidfs
tinl bij het \TOU\\1je voor. 1\1I:n is V:UI mening dal gezonde dieren hleek' v
zijn. en dal donkere die ren vaak IC vochtig of te koud ziuen. Donkerbruin
meeslal niet erg lang. Ge woo nlij k hangt ee n \TOU\\1je o ndersteboven aan
acht erlij f onder zich gekru ld. Deze typische houding doe t de nken aan
hiermee kan ze haar vi j anden afschrikken.
Hel mann etje is me i zijn lichaam van ± 9.5 cm lang. {met de polen erbij ± 1:5
dan het vrouwtje. maar hij is v éél smaller. Hij heeft oo k lange vleugels
fladde ren zoals een zware nacbtvlin dcr Mee stal gebruikt hij ze: om zac
"§~Ii~~
Ie glij den, Deze: vleugels zij n doorzicht ig beige met ZW:u1e blokjes 0J

heeft

Oo k hij het mann etje zijn de polen ,":UI Flappen voorzien, maar ze zij n min
dan bij hel vro uwtj e. Hij
wel veellangere amennes. Die komen
vee rpo ten en zij n lijn behaard Ze dienen om op afstand \TOU\\1Je5 CC
hem naar zijn enige levenstaak : vrou wtjes bevruchte n.

zaadcelle n lil zich o p om ze Ie bcwnre "
\ al len , die kan JC dun me tal verschrom

.••>"...

Ih ' eieren (lil!.' 2. t.l rUTl"llll llull)
Ik erereu \ 311 E Jl l1nJliI TIl "IJn vrij groot Acrrijn ron
l'JlI;C\ eer ·1 1l111l en ze zIJn üonkcrbruin lot zwart

meirjeen
~!m!

Dc nuc ropylmrc plaat is bleekberge gekle urd mei een fi:~jn~~!1

Bovenaan op het deksel (opcrculuun zit een bleckbelge_1rin

Deze rmg noemt men hel mie renbroodje het is ee n zachter•
stukje aan hl.::t Cl Mreren vinde n dit zoete hapj e lekker en-neen
mee naa r hun nest O nde rweg knagen ze meeslal het mieren
~
Ik t ei zel f wordt achte rgelaten en zo ge naakt dl: soo rt verder vc:rspr,Cl
Na ongeveer 5 i 8 maanden komen de nimfen UIl. maar zel fs na meer
dan een jaar kunnen er so ms nog jo ngen uitkomen.
Her \TOUl\tjC legt haar eieren niet lukraak maar katapul tee rt ze met ee n kiáë6
haar achterlij f meiers ver weg.. Onze kooien Zijn niet zó groot en je hoort
regen dl: wanden ukk en Ze zijn bijzo nde r sterk. zodat ze dil gestuiter best
Ik heb in het verleden \'er!iChillen Je man ieren van incuberen (uitbroeden) uit~
daarbij heb ik slechts klei ne \ crsclullcn in de urtkornstres ulratcn opgemerkt . Wl:I
eieren niette voch tig geho uden wor den OIli JaI ze anders te fel schi mmel en ln ti
schimmelen de meeste ereren van E lIa rar um en di t kom t door het dunne \hesJe roni:l
eieren. Eens dit " eg is, verdwij nt 001.. vaak d e schi mmelplaag. Gewoonhi~ in
de eieren op een laagje hc luvoc htigc polgrond in ee n gl:S101Cn doosje.
Ik jO Il ~ r ll
Wanneer ze net uil het Cl komen, 7.JJn de jongen van E. llaratllm zwart van kleur
knalrood kopje. Ze spurten als gekke n rond en zo lijken ze sprekend o~ nu
Van uil hun ei hebben ze nog heel \\al energie meegekrege n. In de naru
om gro te af:;tanden Ie kunnen afleggen, wan t ze wille n to l in de lop~
kruipe n \\ ,I'U de \'Cl SC bl:MdJc:, op hen wach ten.

~ bar ab 7e: , e:rM\)llrd worden . doen ze beroep op Jiji
Een J.a.:I";U1 llO het ' e:rlOpl ~'l de:n v nn ee n zoete \"anilleg"e
geur. maar Hh.lr roofdieren IlO dl! bedoeld als ee n aïs rot en
de: vrouwtjes ook hu n achterporen \\ 1Jd ope nzene n en ermee
rumder eIlÎC1t; 1l1 d;U1 bij onze HI1,ml<'lla-soone:n. maar afsdüi
:-.tann et.!es kunnen ook wegvhegen om 10 hun hac hje Ie: re

Udlll i/illt:
Voor Extatoso ma wordt al@.enu:e:n ccnnnrne:.goedH:rluc hle kool' aan
veel kwek er s ee n i;unp in o f op het terranum belangrijk. Deze l3!Pp 'ZOr
"zonnestralen" die: Exta tosoma 7.0 lU":a.:lg heeft Ikt zij n Jan ook W3rmtenu
:~~~~
Door de goede verluchnng zal hel zelden Ie: warm " orden IR de kooi ~
dagelijkse sproei beurt voor aangename verfrissing zo rgen. dan zie j e deze di
de druppeltjes drin ken.
\ "or tl i n::

in de vrije natuu r ee r deze soort Eucal.lp nu en Coesoipv ua sepum a; maa[ l."
geeft men meestal braam. roos. Clk.
Voo ral eik wordt ' s zom ers graag
hen ook Ellcol.lptw voederen als Je' daar makkelij k aan geraak t Hepaal de; 61
verkopen takken
o m bloemstukken mee te sieren. Deze njn
besproeid mermscc ucidcn a angezien Eucalvpna zelf al ongedierte afst~
hel aan te raden om deze bladeren telkens 11Ink af re spoe len

Euca~~plus

~gi~;lm

Andere planten die door E t/d rol/mr gegeten "orde n. ri j n be rk. be uk. pruim
framboos . vuu rdoom. kropsla, wilde: x u JocL cnrucbomen. mocrasspl~ nl
\ "('I"I0T::,illt: ('11

k \H'(' k til l ~

De Jonge n kom en UIt wan ne er het vochtiger wordt. dus I S het maar 1
eerste stad rum oo k vnj vochng en warm hou den Behoud loch völdO
schimmelvorming te voorkome n Ee ns de eersic vervelling acht
jonge n Wal droger gehouden wo rden Grote nimfe n en volw
uurtj e "och! per dag nodi g om eens te drin ken In de kooi moet
zitten. voo ral voor kleine rumten Ze: I.1 Uen hetliefst in een di cht"" "",»
soo rt bo dc mhcdckktng di e Je: gebruikt. he eft "oor del e soort en tiëlan

Phasmiden in de filatelie
\1ot11 WIIlI Powm

Abstrac t

Untilnow only lWO olllcial stamps are known with an iDuslra
Barbados (1990)wrth a lemals Bostra mlJ)(well, and one trom N
Phyfllum SICC, rolrum.

Zoals zovclen heb Ik in mijn kinderjaren nog. postzegels verzame 'cf
nogal fanatiek aan lOC, maar gelci Jchjk aan krijg je als puber anH in
takken en zo . ), 70J at die gekartelde stukjes papier eerder op de ~
De postzegelverzam efinê werd sulaan afgebo uwd. sommige reeksen
11(
verzamelaars. UIteindd ij" heb Ik nujn hek verzameling afgestaan Behalve
het oo k anders · het omkrded insecten Die postzegels ben ik blijven houdëi1

onderwerp heb i" \\at gezocht naar postzegels met \\andelende lakken of bl
Tot hie rtoe heb s lechts twee postzegels gevonden mei phasmiden op Het zijn te v
.:nige I \\ IX we 11.. 11\ mijn katalogus k:1.I1tcrugvimkn tDO r-,UNGO I GIM ENO . J".
DOMFIL Them;ltic stanip cataloguc. Fauna' BlIllcrj1JI!S and other mseclS. 24111 Ctliti
• Bostra manlefif \roU\\ lje . Barbados. 1990.52. in een reeks ,"aIl.$ po~
_Phy/lill m ncafotwm \TOU\\tJe. Noord-Korea. 1990. 70e. in een reeks van

"'.l"''''

t\\CC postzegels St 3-1 11 afgebeeld op de kleurenplaat .
reeksen op w are grootte:

Deze

Barb.:ldos 19l}O'

N l)(l rd. KQ Il.' ~1 1l)l)O .

.~ ..
_ § ~ .e a

_-J

Je 7.QU het een vorm van kunst k unnen noemen, de tekeningen voor postzegels dienen
uiteraard beel duidelijk te 7Jjn en oo l beel herkenbaar. Uil de collectie van Wim Pot vin
vi nden we 2 reeksen: deze van ltu-tndos toom een B05fr" maoodli. uil Noord Ko rea zien we:
de Ph)mum siccifoliu.m" Zijn er oog leden die posucgels of andere afbeeldingen hebben van
wandelende takken die meer k un.~lig zjjn dan 10k puur we lcn....chappcl ijke tekeningen uit de
artikelen?
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23'" PHA MA-meeting
tl ~·\lr~ an i ~l.'rJ d tltl r Kirn

ü'Hulsïer.
V''''' f n:IJ,"f\.' inlichtingen 0)·765 157 (

•
•

\\ annecr : "I" ItlTl.!! ~ ~ I rnaart I QQQ.
Waar : !'ro.lah:afl.' ' Ik Filosoof" lligt achteraan In

Afll.hlc:lstr.1i.11 tzijst raaïje "1II1 de gruit: markt naast
B-Q1 00 Sint ·N iklaas. Bd gie.

ae

I

l' ar kC\."t'f'Ia.IIS o p Je Gn' (" ~ lar kt oftip het Aposttl pldn

•
•

u

Opening' an J.: deuren 11.00 h
Tijdsindeling ; Je leden worden rond 12.00 h verwacht.

Gezellige !l;lht-.;I en lunch voor wie dit wens! (Iunchpak.""",'ll
catë)

13.00 h : SlaJ't meeti ng :
begroe iing

af\loerl.:ing agenda (items die besproken kunren wordën
naar Je

redac tie alsook voorstellen voor een dierceks, spree kbeurt,'. ..
ro ndvragen

•

besl uit en dankwoord
Vanaf 15.00 h: ruilen en uitdelen van surplus I' basmiden

0.1.\',

Kim O'Hidsca;

Porvin .
Neem a.u.b. alle tevee l a an su rpl us phasmiden soo rte n mee !
De mee gebra chte die ren ..'iucn in ...ren gesc hik t en ruim doosje. voorzien van VOCdSC
label waarop de wetensc happelijke naam (!) van de soort. PSG·nwnmer. -ei~ DBlID1
e\ emuele kweek- en voedselnora 's.
Schrij f CT ook bij of je de soo n voo r iem and speci aal meegebracht hebt .
Vee l leden laten 00 1.: welen dal re steeds leer vee l surplus eieren hebben: ~e
mee brengen vcrpakt in ee n ste vig buisje en gegevense tiket.
Routebesc hrij ving : richting ce ntrum \ clgen tot op de Grote Markt.
Je blij ft rechts en neemt de eerste: straal rechts. dit is de! apo stC!lstraat
plei ntje.
Met w at geluk kan je hier park ere n. Is deze parkeerplaats vol. dfrt nJ ~
waar volop plaats is. De . filosoo f ligt aan de rechterkant ' tegeho
midden van het plein. je neem t de lange gang tussen pi7ZCria'~

a

Ande re belan grijke data!
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•
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