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PHASMA
Kwartaalhl:Jd ,oor liefhebbers ''aD wandelende takken en bIadenn
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Don. VA~ "PHASM A":
I' ''''-..ma S'lth zich lol doel om de wetenschappeli~
Wandek OOe IaU.rn en 8 1adcml (PhasmMbe I
I
en l\\oC'd. \"aII den insrl;tm in gC'\.....enKh8p.
Pha...ma S'ldt lich \'fflkr tot Jod o m do: ICadem tschc kCiWi
"bJeren op C'C'n C't.!U("atid seramwoo rde manicT bere Îll.tiüi
i:C' Int eresseerde.
Pha...ma steh J'K:h ook tot doe l o m doo r de uilbouw van ...~~
~e\ungen..-..;hapde 'i(l()rtei~C'll.<;(' happen intllct re houden en hef Wiört
re vrijwaren.

VF:RSCIII.INF::"i :
Pha.sma versc hijnt .. X per jaar en bestaat uit ee n \\oissclC'nd aantal pagina~s inlOiiiiii
wotden er minimaal 2 hijeenlomstm \'OOr de leden gC'Organisccrd war kàUUS
kweek mat eriaal uilil ewi s~1d kan wo rden

IIISTORIf: :
Pha.s ma werd o~mc ln in 1991 doo r Dhr Johan \"m1 Gorkom (... 1999) in Nederland na een
bij«nlomsl van Euro pese talkenlidhebbers: I:l" bleek ee n nood aan NederlandsU.lige
informatie. In n3\olging va n de Phasmid Study Group (PSG in UK). diC' voor ~Ie
Ned erlandstal ige eden onverstaanbaar en onl ~ankdij k was. werd Phasma opscriçhl:.
Eind 1998 n«mI Kim D'Ifulster het \'3.1n..k l over.

UO'1 ,\ATSCIIA!' :
(. ... 1'. ...t,I.A~ ~
Eenieder die zich on tho udt van commerciële activucitcn kan lid worden.
Ik jaarlijkse bijdm~e hcdraagl 1" EURO (560 UEF of 30 HFll en kan gestort op re
nummer 035-3255572-02 1.a.\'. Phasma P/(l Kim D'Hul ster. Rode: Kruisslraat 36, S;9100
Si m- Niklaas mct \'crmt'lJi nl:! van naam - adres - en «lidmaatschap Phasma 2000 • oor.
l':edcrland wordt het gironummer 54.•. 73. 11" ven Phasma plo \Vtm Potvirt Brusse
IJ. I600 St.Pieters-leec w.
X.f.
Ik volled ige ja;J.rlijlr.c t'! ijdral:!e (ongeacht de datum \ 'all ingansl geeft
iUC
van het lopende jaar.

Ernicdcf kan lj jn l>ijJral!C' leveren, telSi en tekcningC11 insturen bij
en in het MS-Word formaat of \'ia C.-mail: anders dient de lekst
rodat die eventueel m;hlstm;ks kan ingescand worden of gckopiCèiii.
limdhu[stcr'§: ontine.~ of phasma.kim.....c nlind lC'. Iedereen 61i
eigen ilJ1.cndingen; de redactjc t>ehoudl zich het redd voor.
O vername va n alle reksten is teegestaan voo r niet-eoll1llXfCiele doe
bet bestuur {eenvoudig telefoontje) t'TI met vmncld ~ ~

>r.====<

Leden die punten voor een t'!ijC'enko~ of \'OO~r~~~

eenvoudig schrijven (muil) aan de redactie oftiCi liCiiuur .

Hijwu
on\'ef'\'U18buê
verueeen we: een
insectenkweker."een pio
\'()()ruitstrevendC
bijdrage heeft geleverd
de onl\loikkeling van de
....-andelende tallen.

kwee
:'/iJ"llii
~

Johan had een inspirerende persoonlljkbeid: door zijn brede interesse, IUIlISl zijn schier;
onuitputtelijke kennis va n de natuur....ijn rijk gevulde phasmidcnlcvcn, kon hij bijna ied
begeesteren en interesser en in dC/J: weinig bekende groep "diertjes".
Il ij was ook altijd beschikbaar en kon meI veel geduld een verhaal vertellen over bet ~6èt
en het ....-aarcrn van een "takje". Antwoorden en discussies voorzag hij graag van filollClfüê
bespiegelingen die zo kara kteristie k "oor bem waren. Naast deze seciele instelling was': hiJ
een 7.eet gewaardeerd deskundige.

Il ij is "OOT O!lS de gçe1clijl e vader en de: opric hter van de ....erkgrcep PhasmB
kon de o~anisatie en de mJactir: op zjch nam
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Frn Cl'"'llu\:d r "'" .: d. mrt Phyllium biocII/alum Gn): 1832. ll.ll
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in l: van Ha'"1t'ria ' p. C( )ST ..\ RJCA. PSG af ~7.

Jn.knbad, eek Pha-<iml Slapt .... ~Idra het nieuw!;' rniJlmnîum biiiiieii!
SJ'Cl l ~ lal..l ~njaar re worden,
Al, je lio.I wil bbjve n en o ns clul:>blaaJjI: ~.aag onon..k Tbroken b1i~.~Oy~~
jaarlijk.'\oC t1ijdrnge \ oo r I !~b ruri 2000 I~ storten, Gebeurt dit liter.:(Jiij
nun1lTll:T pas samen mei bet tweed e \~rt.cnden.

Onze banknummers zijn veranderd
O m de kus meer te centraliseren en o\'c rtjc htdij ker te maken. hebben we twee vo

rekeningen geope nd op naam van I'IIASMA:
In Iklg~ :

035-3255572·02

In NedcrhnJ: 54.8 7.73.114

De bank rekenin

Tol in 1000

t

Vers I.g v•• de 24"'"blj
I),,'or: \\ïm 1'''\\1"

~\an"' t'I iJ;.UN

. Kim D1lulsler. \\~lffi Pol\Ul. Ban Van
Sliin fiaU"çm.. Richard van Vundel I.C$Iil: Ren:kmoes..
RuUli IICC'I1l.'itta. Tjm R()(,fli~ . na.~ Mindeman, Denni:s van dëii
Sri1lC'ho.-m, KJioi:lim R.1 ~-. Hen van Ik I'ijpclamp, 7..epV
:\C'\krl..,( I ~ Klimrncn en Jeroen de 1f«T.

Er waren den: hîjl:cnlo nN vrij vee ! nieu.....e geT.iducn Ie rim. Hd
bkn hel blijkbaar de O'\(>C'ite waard \inlkn om de toctu naar de meel'
H kcr \01en hc-I " OL'\. er beel gezellig. Leen 7O!'Jlik naar goede g~
l"0llnnal.. \\111en y,c hem ~rbij bedanken voor hel ter hcsdûlling stellêii van CIC
o pcrsde ok dag mei een korte uitleg OH:r wut er in ...'TI rond de NllIUurschuur.\jig;:iJRj

Kim en i" gaan sinds jaren iedere ke...-r opnicu..... naar de lOgeTlalU11lie A.E.S. Extubitioruin naai!
Dil jaar wun:n Hans en l.eslie er ook bij en 1.e vertelden kort OH-r hun eerste bezoek ~
interessante insec ten beurs (zate rda g 2 o ktober .. De afstand en hel w1l1er lussen hl:1 vastêlarKi
~dlU1t.1 schrikt onze led...-n meestal ar. mnar met de: Eurostar die recht streeks van Brussel l\lW'i
Londen rijdt. kan je er gcm;lkkd ijk een da guitsta p van maken. Een paar WUlWc:Jigcn ~ 0
deze beurs \'o lgcnJ jaar same n met olie Phas maledcn die di l wensen. konden bezoeken.
edit best doen. maar dan moe len .... e geru ime tijd op voo rhand wet en ....ie mce~1 cn w1IlU'
afgespro ken wordt . Meer infilTmalie hierover in een \·olgcntl nunvner of volgende bi~

Tijdens deze bijealkomst hiekl ik o p aanvraag van een paar leden een \'OOrdladJl o\'a;
ven dode v,anddende tallen. lk bcbchne enkele technieken mei hun voor- en nadc:1ëii; iIiiOk:
methode die IJeint: van Herwaarden gebru ikl (hebas kon hij er die dag niet bij..z:iP.! •
deze informalie ~ in. één anikel dat in het \·olgende Phasmanurnmer g''''''l";óö"E
OndcnlL~ oog bijkomend e vragen of sugg~ ies zijn. 1TVJ>C'fl dÎ(' oog steeds bij Er .... erden nadien oog enkele ol1lic'Nerpen in. b'JUeP besp roken, m als de \uscbiJleridèi
het ".... eken \"lID wandelende bbderen, Hee l de bijeenkomst .....as een
.
met \"1 \nschillende mensen die aan hel .....jo rd !t\\oaIDm. We raakten een bed
schmu moa: einlelijk kcocen .... e ~innen aan het \~Ien \"llII de
al

Deze keer o pteerden .... e voor een nieu.....e st rateg ie om da chaotzsdi 111
leiJm In de .lp;u1e kamer ....crd nlle surp lus om uit te delen ver2arr1C
de vergaderruimte lesde ik twee mappen me't de PSG IlUIIImCt'5.:
er die dag in aanbod .....aren ; daarnaast lagen blaBdjes papier "'Bil/UP
welke som t en l.c prec ies .....ensten , Aan de hand Vlm die bIaad4·i<;iJ<.Y ~!!

ac

I.odanill \erdelen dat iedereen iets kreeg dat hij afrij \TOCg. •N~ii1
~im
ri~i~
~ ...vrt ufgeroe pc n voor de nethebbers. Wnl er
IlO ovcr~!:
voor koJl:r~'\:n; tw aIkkIp bleken ook d ie~ .
mee

p ositieve reacties over deze

me'thode

Qnt

Et ware n de ze bijeenk omst o ngeloo flijk :vetl~~~~~~
I ~ , 2~. 23. 25. 37. 3K. ..$4. 45, 52. S~
13 11. 144. 145, 157, 158. 159. 163. 169 1
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Ik had de smaak Ie paU.en en wou er oog meer.
meer plaa tsen met braam en bremstruiken (dit waren
op Europese .... arlt.klende tallm).
~laar geen geluk... wel kon ik genieten van een bëletiöel
een bidsprinkhaan (.\(lImls ra/glosul, lT1lIlIf toen ik een l:iiikj ui
al weg. tMisschien beter zo. .....:l111 .\ fu" tis rdlg/osu is een bij:
ste nen vond ik een I cm grote soo rt miljoenpoot. sterk oP'Pisse
kunne n oprollen. WóL:1nChijnlijl is dit G/~ris MaTginolD..
ItJ gedisSeR zijn er beel algemeen, ik heb er een drietal soonen ~
be....-oodering wekte Wam! grote slaklen ....1W"'o';m het sIakk
.
(Weer. ienund soms welke soort dit is'?)

Eigenlijk had ik gehoopt om met een heleboel .... endelende takken (UW' huis te kOlDCCll
Het verwonderde me echt dJJ. ik er zo ....einig vond. Was. bet nu laat op bet seizoen .
Of was dez e periode te ....arm voor de dieren'? I\; .... eer. het niet?
Kortorn was het toch een uer toffe uk:tntie melleuli.e en'3rinaea-

•

•

,

• • . ml'n

Ceb led en
Je kan ZJ: vinde n in \'\'0e5lcnijen. beboste terreinen, verwilderde parken...
voedselplanten. ü zijn nooit lalrijk. meestal één enkel of een paardicim
Het beste tijdstip o m \ 'o)v,1lSSCJI dieren re vinden is in de zomer en di

Hesc h ri j \"inlt

Lengte: mannetje 52 • 79mm.

.

. " . , . '.,
. . ' ...

•

•

,

Su b-g enitale p13Ol1: bij het mannctje sp its toelopend, tot hel einde van het
'TOu....tje kon en oo k spits toelopend.
Len gte en vcrm van de cerci : bij bet mannetje zij n ze 1.7mm. lang en lichljes
'TOu....t je zijn dele I .j - t. e mm groot. lang en spitser n.131 het einde lOC'.

'?

een l~r luchtige kooi (vb. een lIazen kooi. of
Lucht\ochligheiJ mali hooll zijn: 50 tot 7

~1 :mndj es zijn

ZC'l:f actief en wandelen eonstarn rond tussen de tv.i j p van de
Als een mannetje en \TUUv,lje elkaar tegenkernen dan volgt mec:stal een
Hel m:uutclje gebruikt zijn antennes als reukorgaan om het lichaam van bei
laSten en zichzelf Ie oriënteren. Tijdens deze tijd draait het m.mnc:lje zijn .chlmijr
ge....-ensre lichaamspositie om bet ....ijljc: met tijn claspers ..ast Ie grijpen (dil sp-ktakef Uil

zoea

een dag duren ). De paring duun !iC:..1ioonlijk I uur .
Het \TQU\lolje kan de paring w eigeren J oor haar achterlijf omhoog IC z.....aaien als het
zich ....il \-aslgrijpcn. Een mannc:lje kan \erschillendc keren pamI met dezelfde: ~ 0
verschillende ....ijfjes. vree....tjes kunnen meer dan een mannetje accepterm.
Het ..'touwtj e begint pas eieren te leggen 2 w eken nad;u ze: vol.....assen is ~
gewco n val len op de grond. Bevruchte eieren komen bij ca. 25°( en hoge vocbU
3 maanden uil., onbevruchte eieren komen pas na 3 tot 9 maanden uil. In het \\i!d

everwimeren meesial de eitjes.
Pas uilgekomen nimfen zijn groen en hebben roodbruine arllennetjes.

Uit heem se

\CII~dn'lplonlen

deel 2:

D",,"r Rot- van .1<'1 I\\ lm

Fe n serie Ixk nur1c kennisma kin gen met

Kaneet

Ci" ,.","..mum :~I"funicum

familie : La uraceae
•
Gen us
: Elnnamom um
Species : zeylanicum
Syno niem : Laurus Cmnamomwn
Yerw ante soort en: 0.3. K am ferboom

te.

eamphora.Ie \ cr:mcicr ven Kamferl, ('
emsia, CeIlJj'... un, C tners, C nitIJllm..•
Cdnn""", mllm kennen \\e allemaal en
ho:1 we lriekende al in
tal ,,,30 spijzen verw erkte kaneel . Kaneel ....ordr bereid uit gedroogde binnenste bastlagen \ "In
jo nge scheuten van deze h«sler, die indien niel commerci ee l benut uit lau groeien lot een
\\~I in de vorm van

flinke boom van w el tien meter hoogte. O nnil mfJ1num :lfyfun icum heeft een J ilke, JU....e
bast. Jonge SChculC11 zij n glad der \ an StrUC1Uur, lichtgroen van kleur met or.ll1je·achlige
spikkels. Volledig uitgegroei de blad eren lij n leerachtig van structuur. helder groen van kleur.
De bladeren \e~pttidcn bij kneuzing Je l~po:rcnJe kruidige geur en smalen gepeperd.
Bloemen .....orden gevormd in kleine trosj es en de ov a le bessen die hieruil entstaan ruiken

smerig.

land van oorsprong vun deze heester) al sinds de uudhcid bekend al
spijsverbeteraar. geurstof C11 medic inaal ....crkzaam tegen tal van klachten als kolie grieP- en
braken \ 'ert.tteg in onze con trei en pas t-.:l enJhcid naJat hel door de hand els\looI der
~edcrlanden als luc ratieve hand els ....aar werd meeg ebrac ht. Deze goudmijn "' en! dan ook
beschermd tegen alle vorm en van concurrentie. vten schuwde het gehruil van grof ge....-eld
hierin niet om zodoen de hel monopolie in eigen handen te houden. Oul J e arbeidsomstandigbed...'TI waaro nde r de kane-c1 verbo uwd en g...-oogst .... cm was niet al tijd een

Kaneel, in Chi na (be t

preuig te noem en... ,
Tot 1776 duurd e de alleenheersc hap pij. inmi ddels ...ordr kaneel wereldwijd eommm::i
geteeld in tropische en SUhln.1r is<:ho: rc~i oncn. De \<'TSI:hillendc soorten C;,," U
hebben zich in het wi ld ....vengoed weten Ie vcrspreiden over gro te delen de
re in de woeden vun Ilraljlil!. Jama ica. Mauritius. de lndlscbe archipel
Cliinal
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Ik slellen kan duur middds ec n,1)riefje m5de
Id'
duidelijk UIl. naam, nJrc:.. enlwld. \locy lf c ntan t e
(Jenk a;UI b-aJlkLtlslen! I en dit alle s sturen 1IlIn: K,P;":f.'~l'il~~
oftelefouisc h besrellen hij mij tRut. van der l wun ( I.
in fomenie l\i h, 1lc:1ge ru..,!

IIr..nnen
.l k tl nle:mel, / oe:b lcUle:!; (ïmkl mn m um .
u..-r:t.k.lr l ce~dc bocken v.w .b. d... sc....' ncnupso ming:
_ ~.-\ guide lil lhe: Snek &. I eurlnsece ot"SinHarorc-, Francis SêO
"The ,\ maring W..r ld " r S lick and 1.l:ól r· iTb«ts- ,l'aul D. Broek

wandelend e takken en cijfers
o.xr. Kim D'Hulsrer
2b1lll soorten rlu~m iJrn werden reed s besl.: hrcl.en. een fractie van wat nog rîKitt
.....orden.
225 miljocnjaar geled en IOuden er al wandelende lakken op OIVC wereld gCWC'CSl"ZiJD!
J 7 ~ : in dit jaar wt'fJen de eersie phasmideneocrten tesebreven door I.inaeusö:: Cfrl.1l
momIi.f ,"P1It.bma frfll-~ Lj. PuuJ" p1lt.bma phJhincu L en Nryl/iWfl silxifolilllfl
-'IR mm is de totale lichaamslengte \ an de Bomeeanse lak Phobut:tlr:w; kirbyt
roJocndc het l3Jlg~lC: inse kt ter were ld. Deze soo n is oog indrukwekkender &Ü)...mm
met ui lg~tre:Lt e po len ttKCI : ~6 mm o
I J.6 mm is de kleinste pha.'>flIide op onze aardbol. liet gaal om Tim~mo sp. uit Gilifóiiiie
(opm. er bestaat nog S1Ç\.-ds twij fel of Timcma non ec hie .....andelende tak: is)
2H mm groot is he l kle inste .... ande jcnde blad : het mannetje \JIn . 'anophy1l1rmt
Redt. ( P~ Gl
65 gr kan CC'n volwassen ei crle~g end vrou wtje van H.:t<'Tflp,trp: JiJatOlQ
de zwaarste insec ten ter ....ereld.
12 maanden ot meer kan het duren o:<:'r een ei van Het..ropre"p: dUOIat
Zelf heb ik eieml l!ehad di e na hijna.l jaar uitk w amen.
ol jaar du un hel om ik l.ollcrJ ig... k.... eekcy clcs van lle,eropl"'p: diJutetl
jaar int.'11Nltie: van J ~' eieren. I jaar om de:nimfen volwassen IC krijacn en
de eieren Ie incu bcren •
2 1111 ,t jam oud kunn cn \ u] assen fil,umeI·sooncn en Dor..s;\ 'f!
ol weken minimu m LrijBt L n mannetje van Phyllium biocuh
0
I> tOl IJ maanden o ud kun nen vol .... asse n Anisomorpha
" en
en:
l.o l.... ussen zij n 1ll.:Lt een mannetje ..ren \"fOU\\1je op en p eert met
van hu n le ven. Een eopula ti... \':.ul 6 tol 9 ~cn .. , een
21152 eie ren kim een Australisch ..k rophyl/a t fan-. uw!'
I e-i per week is Je tlerniddelde: prodUclÎ\'llCl
t
211 cr u ver kan een \1l1 wussen Ani.\'QQ./
mdis
I i.\ nimfen werden er bij mij op I do
P' .0""","
J Usec onden lang moet een HlWlid a
smakel ijk opeten .

1101 wandelende blad Phylllum eelebleu
(lri~lncl~ '..-k,r. II .:-i\.:(· Fi..cht-T.
\ \-rtalin' &. ~\ullin~ ' Merijn Schrib.
' boot ree'

, c,
1I

n l d"C'rirh... .. t

""_r{lhI"' l;rl~'"

kek ....

,,,c. r.....hnc . .d b.........Ji.c ..f Ihio \P«ln "

lidi dbnlUot'd.

Inldo.lin l:

Het beste voorbeeld van m troese lijn Je .... antJdendc:' bladcreri (p~/I

mei de \\;mJclenJc tak ken lot J e onJ e ,'/w..,ntll,Jd('1l Allo: phaSmid.!~~
~cnoemJ worden, zijn door miJJo:I \3Il kleur en vo rm aang~ aan hun
De wandelende bladeren h...bben {ich g~~iali~'CTd in de nahoo(JIIOK \U
....31 hen zo perfect gelukt is "tWllf: opusc h haa.'l nic l te onderscheiden zij n van
voedselplanten. Voor het beuden in het terrarium van deze Ol rnC'C'SteB,yBn de
leent de SOOT1 Phyl/illm uft'hkum, die naast l'.hi'l(·ul<1fUm, P Ki1:WllI!UIfI. P. puIc,
;
relntief vnak a angeboden \\ON I. zic h hel beste. Ierwij l " M and ere soo rten bekend j~
moeilij k hed e n kunne n veroorzaken bij de \crlor~ing e n k.... eek. is /' a ll!hjçum oo k
gesc hikt "oor de beginnend e insektenlicthebber.
Ik vermijd de uitdru kki ng e begumc rsdieren», die vaak ve rkee rd begrepen wordt. Ook äI is
ho ud en \'M de ze d ieren geen speciale voo rkenais ve rreist. opl ette nd hei d e n een goede
voor de dieren mogen ze ker niel o ntb re ken.
WONt aan d e: s pecifie ke eisen voor wut betrefd warmte. luchtvoch tigheid, behuizing en voer
voldaan, dan he bben dele vreemde dieren de terrari emliefhe bber. I1l1lISt de bi
nog meer verrassend e eigenschappen Ie biede n. waarop ik in dil artikel nader wi!Jri
Hochrij \

in~

en

H:np",i o.l i n~\~c h i nl

1IC1 verspreidi ngsgebied \ '311 Ph.\-IIium C't/~hir:um oc-ginl in hel westen ven de
sluit in hel oosten. naast \ lalcis i~ en Indochina ook Celebes en de Philipijnc:n in.~1
\d"SpfI:idingsgebîed Uinlt in eerste op zi cht als een vochtig en beer 1Jimaat.:r
bewoeer van tropi sche en suhtropî'\l;hc wouden, vermjjdr P. r:t:l~blr:u", n
gebieden. een belangrijk punt lis l voor het bocden HlII deze eieren in het Icmui
Bij ons lan de inscktenliefbebber p,·~/,,"ir:u'" op \'e rKhi llende tcn'ariwn
vraag- en aanbedgedeelte van gespcciaJi!"oCCfl.!e bladen :wItn.'ffco.
liet zijn extreem afl;.,..p latt.... bladvormige, grot:n<:' îllS('ktcn di e de t)'Piscl1C
bebben. l.o",d het achter lij f als de roten ri jn lamellen-achtig ilfgcp lh
Rij de ima b'O' S zijn de manneljes en de nuu"'tjes op bel eerste gaich
ondersc heiden Il;csIaehtsdimürp hi!\me ). I ~ mannel ijke dieren Zijn .,een
Daarbij bepaal t de verschillende vorm van d e: vleugels het geslac h t:
ach ter h un korte vle ugeldekschilden goed gevormde vleuBtI$; dj u
ma ken. De \roU\\tjes hebben grotere \'Jeugel dek5c hilden die !ia inseti
do•.on lijken (bladm imcse]. De \ Ic ugcldd(lóChi lden iri\ilm:ö (loor
een blad. Onder de vleugelde ksc hilden liggen bi" d
.~
/'h.l"/fwm. ....ierten. goed on tw ik ke ld e \' h~ugels wwumee ze niet U
J e mannetjes lange. slan ke en mei dunn tuü'êiî
\"l'llu \\l_i e~ d ie dikk...re. korre an tennes diiaenJ ï
herkennen doordat de mannetjes een itser.

~
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Phyllium

c:d~bÎCum

-

HOUft'lj~

Iluiu hlihlt
Voor de inrichlin~ van een l.. un51frnjlÎg I' c..l..hin . m-habilal lecn t een volg
zeer goed . Her is zeef helangrij k voo r «11 goede luch tcirc ulatie dal er
in de bovenkam en de voorkant van het terrarium aangebracht rijn. Dë
l1el lrnarium besli ssen boevee l dieren cr in geplaatst kunnen worden. el
zijn wdat de: diere n elkaar niel hinder en en le elkaar niet per on". .
kan gebe uren. mj de keuze ven het terrarium is de hoo gte' van ~ tielüi "iii=~
een hoog terrari um Ie' hebbe n mei een klein gro ndop pen-Iak diui
IJ,
terrari um vormen er zic h \ erschiliende klimaat zones zodat de dieren
mo
zic h daar op IC houd en waar ze zich hel prett igs! voelen.De çu "
e ~:
hoog le' voor een I'.cd ..btcum insekrari um moet :l llllia(zo
•. iü
uitgq~nleidc dieren. die bij een H OU"1jc 8.5-9 cm is en ij een ~

"!,,",,,,

blijkt Jal een terrarium minstens 27 cm b
dgc nlijl niCI ven belang, de dieren bevindê zie loc
bladeren gCCWIIOUlll'C'N zij n. Een bodemsu
benodigde luch l\'oc ht i~h~ iJ te behoude wc

on tbreken Ilo gehrui L. lWnk Of lurf
~rj~~
u\eno llig water \\ eglopen en de d

schlmmclcn. Bijkomend \ oor&t

',,""'''''

zijD!

Tl'mpt'11I1Uu r.llchl l'R \'ochtIKht'ld
Ik tempc rutuur .....lLlU"hij I' ('dehiel/trI zic h goed voe lt b
dalen lilt ~1I0l' in een 12 uurs ritme.
Ik hc1i ..:hti n~ wurdt het bes te zo gekozen du l dC'LC g ijlt 'jiji
Een wurtutcmar wordt \OI'r wamlelende binderen nlèi een
o len
van het terrarium komen gloeilampen, r1..buiLen o f mc:t4Il1
111)11 in aanmerking. Bij de laatste moet beslist de aangegeven min
worden omdat de dieren zich and ers k unnen verbranden . Bij klein~
soms effectiever ze vun dC' zij kant te belicht... n met een TI..buis.~~!!I!!!!
Zoals reeds vermeld vcrdraagt P_r:elt·hj,·"m te hoge tuchtvochtigheid slecHt.
Het is gem't:g als de voed selplanten I maal in de 2 dage n gesproeid lliO
ZOöIii
kunnen dri nken. z<: tnogen zel f daarbij het liefst niet ~eraakl worden, ÄLS ac'~
regen te ste rk is dan mak en de wundel ... nde blade ren hun onge noegen ke nliàäi' doo
hel terrarium rond te gaan lopen .
\"ut'd in ~

Verse braam blade ren o f eik etakken met zachte bladeren w orden door P.ctlt bicum ms v
geaccept eerd Braam blad is nagenoeg het hele jaar in de natuur te vinden. of men zaail'
de .... 'inter eikels zodat de voorraad voldoe nde blijft. Ii el is bij het houd en van wan del
blade ren uiteraard vanzelfspre kend da t men nooit met insck tcnverdelgingsmiddel in de
woni ng mag sproeie n. vanzelfsprekend is hel ook dal men geen voederplanten moe t
zoe ken in de buurt van dru kke autos nel wegen o f sterk bemestte akkers. De , 'oedselplan tcn
boeve n niet da gelijks verwi sseld te word en, h: blij ven meerder dagen goed als 7~ in een klein
vaasje me t w ater gCl.l"1 w orden. De onderste bladeren moeten verwij derd ","Orden omdBi di in
het water liaan rullen. Een kleine zij lak kan in hel " tasje gez el worden om de opening VIID
vaasje te dic hten. zoda t de dieren niet in het w eter kunnen valle n. Kurt na de vervellln eten
de nimfen. nel zoal s so mm ige volwassen Hou....tjes, hun lege huid op [exuvie].
Waarsc hij nlijk heb ben z.: stolle n nod ig die de vervellingshuid nog bevat of ze vernietigen
witte huid om zichz elf niet te verrad en.
liet verve ne n van de wa ndelende blade ren gaa l met veel omzichtig heid, P.C'e1ebic
staa r om in de loo p van het groeip roces verloren ledemaren weer IC rege neruen. Di
au tcmatlsc h dal de dieren oo k ee nvoudig ledematen kunnen verliezen (autotonu~
!o·" ~;o
alleen als ze vas tgehouden w orde n. Ik heb een keer meegemaakt hoe een nim f ."";....""",,. . ,
temij l hij van mijn han d afviel , bie rmee had hij 50% kans dat de vijand de verl on:n
in plaats van hem , V OI""'U.,';<;(,1l I'_cckhicum kun nen hun ledemat en niet m
om dat ze niet mee r vervelle n. Daa rom moeten de dieren alt ijd voerzic htig
zooder zr: van hun onde rgrond af Ie trekken of ze bij de polen te pakk en.
Cl·dra!:
De wande lende blade ren zijn niet alleen doo r hun bizarre uilt'r1ijk,en hun

voon plnnungsstraregic interessante terrariumdieren. Ook hun.~g

·

On ges too rd z itten de irtsekten op hun voe dselplanren of bcWcgen ·di
ete n. Ze ve rtrou wen daarbij op hun fantas tische cam
komt
blade ren het zic h kunnen permitteren om ovérita
ze
doordal bijvoorbeeld Je voedselplanten aange
OOt CIC
diere n he en en weer alsof ze bladeren zijhlliè
blaJ c ren kan I1llJ.SI bladmimese. rustj· •~.~;Fi~
vo orzichtig vas tho uden van een /' .ct!/ebfcllm KiD
die r verv alt in een kntalepsie, dil ....i1
Hel dier maakt zich volkomen
e n DOOlSt

Phasmo (9)
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Daar bij bezincn Je nimfen. lk1 LOaIs Je Çöl .lll~~
het dia a.an he t oor, Jan ~llrI men duide lijk een ge luid
~ern:"Juecnd WtlflJL :-.; icl al ken cemouûeren bthb6n 101
o:I.·"u·I<", . m.w t"" ~ af!oChri~kin8.
een dia zièH
~I iel'\ I{l('islnf af. die hel heir dier mei ren doordringende lueli

r ..

veen

() nl u ikktlin~ en \lIl1rtpla nlinjt
\\ ';e met J'.crJ.:hk llm kwek en wil moet al bij hel kope n van de ins«
ai
nim fen worden aangeboden. ero p lette rt meerdere dieren in vcnchiUriidC
te \erJ..rijgcn . Ideaal is ee n mengeling van jongere mannetjes merwat:
~ ;~~~"""",
~[§j",
alle dieren even oud rij n kan het gebeuren da l de mannctjes al geslachtsrij p zj
vrouwtjes nog niel C'Cn5 dl:'belû van hun omwikkehng rij n. Omdat de ~3!8:=
groeien dan de vrouwtjes en als imago slec hts nog -' ....eken IC levee
zi'
manneljes meer als de vrou ....tjC!o lOl paren bereid rij n. Vrou \\"tlij ke P.ce Jebi
zich niel alleen langzamer doordat ze ren maal meer moeten verv euen dande ~
maar naar mij n men ing is eek de tijd lu-....sen de versc hillend e \ el'\'dlinl!rn langer. oOk
worden l.e onder dezelfde co ndities gebouden als de mannetjes. De ontv.;kkd ins van de
mannetjes kan ietwat vertraagd worden doo r IC bij ee n lagere tem peratuur IC plaatsen
(constant IR°C) . Dan beslaa t echter ook he t gevaa r dat de dieren hun sto fwisseling te stëi'k
ve rlagen. Daarom moel bij een lngere temperat uur erop gele i worden da l de: insec ten eren
he t oo k ve rte ren. Het gL'l1laH clij ksle is hel om te ec rureleren o f hel spij s\"crtc:rin",,,,,"!
de dieren gevuld is. vermeerdere n kan J'.u lt bk"," zich ook zonder de aan wezigheid van
mannetje [parthenogenese], maar na enkele ge nera ties verarmt de rml week.
Als er mannetjes en \ 'fOU....'jes in ren geslac htsrijp stadi um bij elkaar rij n dan komt het tol
geslachtd ijke vermeerdering. lI icrbij is nog een ande re bij zonderheid. Hel lDllnDClijk
~ande lcnd blad \ oen zijn achlerlijf voo r de copelatie in een grote boog o ver het
\TOuw lijke ahdomen (achlerlij O. en grijpt niet, I OGls de andere phasmiden dat
van bet lijf \ 'M het \ TOU", je vast .
Algemeen gddl dal de \TOU\\tj es \M Pni'/",bicum I-' dagen na de laatSIc v('f\-'Cllirig
ges lachts rij p zijn. en .....eer 1-' dagen later beginn en IC daj;!c1ijks I Iot2 eieren Ie I~en: ot
ec hter waa rnemen dut een vol .... usscn vrou wtje n'l een kle ine 2.5 .....c kL'1l 1Û eitjes.. I
De eie ren, die vee l op excrementen o f zaden lij ken. schud t hel wandelend blad m
heilige be .... eging uit hel achterlijf zoda t ze op de bodem terechtkomen.
De ont....-i kkell ng van ee n nimf in 11.:1 ei ternbryonale onrni kkel ing duun. al
Je
tempermuur en de luchmlChtigheid. 3 tol 6 rnaenden. De tctrnriumliefbeblx:r: ba
facto ren te verhogen ofte \ erla gen de uitkomst van de nimfen \'enTOCgm 0
Hierdoor wordt het aaabe..olen Je eieren uit het trmuium IC \'crznmdcn.en ze
van de HII.... a....'>CfI dierente laten incuberen. z,: .... orden op \uhtig zand:
Als hl:t SU~tra3 1 uil de natu ur genomen wordt, dan moet men het in een
sleri l1 iscren. enders bc~LWt de kans dal J e eiam beschadigd raken dooi SI' "immel.

"_'"9'''

Op""",",,," ' ..n de nim fm
..\ Is.Je datum van uitk ome n dichlo:rbij komt, dan moef nll
worden o f er nimfen hij Je eitjes lillen. Sadnt de eerste Itleine
\'CIIIIlIUI Uil hun ei\ erpaUi.inl: gewrongen hebben. moelen ze ccrsl v
Daarvoor worden J e nimfen met lau'" water bes proei d {OOat hd ." '!J!!i'iii
\ t'f\iunpl is. De kweek van P,u l..h il"llm hC'c l\ het \ ,'Onkel dat de mmfetl
na
braambladeren wille n eten en niet. zoets hij so mmig e andere Ph)'lli~
eikebladceen. In J e natu ur moel en de nieuw gebo ren nimfen eerst een gevumjll;
de bodem van het \l UW nuar hen " l\.-d~l l'l anto:l'L ondernemen. om evenluel ij
mislei den heht>cn re een andere s~ta<;ulai tt' lWlpa-'\,o;ing ont\\ikkd d: ze'ZiJD
~ell<un1 en 1\,1'o:l'L dapper rond alsof IC mieren ri j n (het nabootsen au ~
dieren wordr mimicry genoemd. en de rode kleur \~ ordl doo r predaroren aaazien)m
gc,'narlij l . Ifit\illi. O p de groene planren annl!d,omen vallen de rode nimfen ruuuurli~·;ai;a!E
op. daardeer begeven 1.(' zich naar Je tor pen van de jonge uitlopers. om daar in mimese
eetsproten bladcfcn te imiteren. Op het mo roem da l de jc nge dieren voedsel opnemc:n
u: lan gzaam poen. ="3 hun eerste vervelling l ijn uit lIeilK' rondwandelend e rode mi
groene wand elende bladeren geg roeid d ie nu op dez elfd e manier perfect gecamouflcen:l'ZljD
zoals hun ouders. De nimfen kennen onder d"" clfde om standigheden gehocden we rde n als de
oudere die ren. ET moel opgelet wo rde n dal de vocdsclplamen regel matig verwisseld worddi
zëdat de nimfen 3ltijd zach t blaJ tot hun ~'SChikl,jnl! hebben. Omdat, ook al ziet het er oog
fris uit. de bladeren 1\3 een paar dagen hard worden.. en de fijn gebouwde kalen hI:t niet
kunnen verwerken.
Voordat de nimfen volwassen lij n nU"'1 hel rnan nctj... 5 maal en her \TOU \\1jc 6
vervenen. Dil zijn altijd de lritir.chc mom enten ....aar Ie de groots te kans hebben om
Ie talen o f le beschadigen. D3.1t'Om II1Oi;cn 7e in dit stadi um niet \'11S1gc:pakt of ~
worden, Al,.. hel klimaal in de kunstrnatige behuizing te droog is. dan bnlalJ! 'UOf een
wand elend blad dal uit de oudc huid kruip t hel ~e\'aar vas t te blij,-cn zinen. Het kan 'ZÎ
all ee n nog redde n door bet lede maa t los te laten en bel in de oude lege huid ac hter Ie
Als de condities in orde rijn. dan vervenen de IaJ"\ CII na 4 tol 6 maanden "oor de;.biäiiie
en zijn dan ' -OIWlWCn. vrouwelijke Pcrl~bicunr kunnen daana oot! meerden:
Jcvca
en "oor l1ink wal W wc..-k zetgen.
;.ri a " u<> nJ v an tl .. vertale r-

Ik ben pas ~ioo.~ korte tijd bezig met het ho uden van wanJc:lrnde bl~in
Op dil morne et be/it ik 4 nimfen PJryl/illm KI~a/fUJj"'. ze rijn in bet vierde I) ~
De reden .... ;)MOm il P_KI~'ml<'lIm gek ozen he b. is omdal van deze soort bekeriiJ is
zonder mannetjes kunnen voorrplanrcn. Er lijn dus geen problemen met het
mom en t samenbrengen van man netjes en vrouwtjes. IJ.: houd de: dieren däiiieii'
te:mui um ..an .w :\; 40 x 40 cm . maar ah Ie groter worden plaats ik' u 0
' -.:lIl
50 '( 50 cm . Als bodc:msubwaat gebruik ik fefiltcrd en
de Rijn ). Uit r.mJ heeû ee n \-rij kleine lorreh-erdcling. bet bii gOed
i3:i:!!!: '"
wordt oo k niet hard . li et is belangrijk da l er geen condCtlSV<lnnirf
spmdheun. daarom ligt er op de bovenkam "sn he ,
compulcn enulator die \ oor een goede luCbU:iiCuJliüe
van de blad eren \ Jak (X)J.: als excuus om zelf .te

sa :\

dubbele fuocue.Het terrarium "''Drot
40 wall.
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Dep\I1Il\Cn dle Je oicft'n chmzijn bmen lcd
bludcn:-n weet ik dut 1e goed eten. Elke twee, km
hel bovenste laagje zand door nieuw zand . be ~cnBc
afgesneden en in het \lilIter Ilqllll4tsl. IIcllelTllrium wo 1 I
l:c!opnleiJ mcl ldJing\\lIlC r m de llK:hl\·och lighc.3 hooi i
I
Il beo benie uwd of hel I:ilill lullen om mei Phy{/lum g /glUlJeum Ie
lijd leren .

•

•

Een geslaagde kweek lI\elJ'lijiUlum
I

.tlf: J Cf\1rn

de Heer

Abstrw:t.
The authot desa1bes hl, melhod lor 8 sucoessf\ll cuIIn ol
8 large 'errarum WlIh a conpuler ventllalor and Ihr$ cage ltInda et .. d..Each day the cage lIoor COY1lf'ed IIIllh newspapet' iS spr8yOd wth freIt\ iiII~
l he U!e ol oIher foodplanl$ is eJlplall1ed Preclae noIe1 abouI hlIIcflng~,:ii!~~~

hlao.l~~ lijn voer menig liefhebber van phasmiden ll:Cf gewilile •
~\\ C'l('O. ~bar omilt \\anoJckndc blaJ<.-ren!"cst moeilijk zijn o m mee Ie kwek

Waooelelllk

niel in gro te :aamalk n \'OOrhanJcn. li et Juun dus .-aal wel wal jare n voordaI
;,<;'!!p.~
eitjes of nimfen te pulken krijgt. Oul il keel al jaren uit l133l het moment waarop
\\.-andckOOC' bladere n non kwn:lgllXJljc kon gaan opzetten, Een jaar geleden is Jjëf me;
eindelijk gel ukt om e itjes van Ph} 'lfium bif)("u/<lt..", Gra~' d m ...-, ruil in mijn 'bezii Ie

...

De eit jes heb il via twee ve rschillende bronnr:n \'t'fLrq~('n: Jan Abercro mbie, Livesloc
~t GiiOI~
van de Phasmld SlUd)' Group en va n Ila ns Visser . een lnteme rccnneene uit Z,,'Nen. Het is'
bela ngrijk om eitjes van t W (1;' of meer versc hille nde bronnen te he bbe n, Dit is noodzake lijk voor öC
gc nc:ti'lChc ujtwisscfing e n om J e: variat ie in uhko m stt jjd

7.0

groot mogd ij k IC houden.

Waarom is die ''ari3lie in uilk oRL-al ijd nu zo t>clangr ijk ? Dit is belangrijk o mdat de mannet'
P. biOf;Jllo rJlm maar ~ vervellingen nod ig hebben o m ' "OI....assen Ie ....orden, De vrouwti
daarentegen moelen 6 kee r vervellen m ordat Zt: vol....assen zijn, Daarbij lr.o lTll oo g _ yo
mannetjes maar kon jeven, onge\-ecr 3 lot I ~ ....eken,
Wanneer u dus van één bron eitjes heeft gekreg en, kan ~ lD ?ijn dal. de mannetjes al
zijn ver voordar de \TOU....tjcs ges1achlsrijp zij n" liet kan zijn dat je dan noo it IqelijJr.ertij4
\"O(.,.,'8SSCn mannetjes e n ' TOU" tjeS in je k week heb! . Wanneer ~ niet lukt om VUI l
eitjes Ie krij gen. vraag dan e itje s d ie l>1 m van Icgp..-riode verschillen.
r wC"C verschillende st ammen ls ook belangrijk om hel risico dal allo: enjes panhcnogene1isc
verkleine n. Hij mij was er c'e n sta m parthcnogcOl.'1. isc h. .....a nt de lol nu toe uitgckomen
Z weden zij n allemaa l vrou wtjes. Gelukkig 711h:n er wel mennetjes lussen de ~
is hel van belang een goed C\lntac l te o rde rbeuden me t andere k.....ekers o m evenlueel
veas e n ntJnneljC's en/öf vro u....fjc s uil Ie wisseje n.

lI ui" n l in!:_
Voordat mr:n met "anddende hlaJeren tq;int. is het erg handig o m al ecn.J.l!=i
he bbrn. Als behuizing hc: b ik t d f ee n kooi in elk aar gd.nutseld. Ik bc:n. .
bo uwp lan uit Phalima nummer 17. bladzijde 6 t. m 11, met enige aanpt!5ÎD~
nummer 271211, bladt-ij de 32 en 33 ). De kooi is gemaakl van hout en ~
eëcm x 30c m x 3Ocm (ll" L " BI . Ik l ~wraamh:. de bodem en dc
••
lijkanten zijn ..an plexigla..~ en lijn op het genwnte gcmomecnl. De \100
werden .....rwijderd om de wandelende bladeren eten te ge vel}C
heb iJ.. een 20 Walt ha log \"Cnspo lje gemonleerd Dit
tic::zet ik
aan om Je kooi e nigszins te verwarmen en

O\"Crige n.<> is dit niet de en ige gescbild~~'
\\."lUkklendc bladeren, Er ti zelfs iemand
"andeten.k bladeren houdt in een ~D
I:
de djerenw inke l, Als de behuizing geill5la1kftd .
on l\;mge n zijn. bq!Îm hel wachten op de eerse

Ik eieren.
In juli en oktober 19911 !leb ik de eieren gekregen, ~id ongeveer 55 ejeeen ben ik ......~
deze eiere n zijn cr o nge \ lXf 20 gaan schimmelen. De eieren van elke \"abq;cn bron hölil
in een doorzichti g doosje. dan kunnen de uitko msten goed bijhouden worden.
o p \'Oehtige caetUS:l.:ll'dc ilij ee n temperatuur \1!Jl :t 2O"C lOl 28°C.
TC"genwoordig laai iJ.. ook enk ele tÎcntallen springslaattjcs los in het bakje mei eil:~
eten name lijk sc himme ls op en zo zo ud..rn 7.eervoer zorgen dat de eitjes 1.0 min moF.:li~
sc himmels worden aangel.1."<l. Of er door de spr1ngstaanjes; ook echt minder of geen
door schimme ls. kan il nog nlel me1 zckc:rhekl1cgge n.
Oo k !leb ik als proef vermiculiet ge bruikt om e itjes op Ie bewaren en schimmelvormiaa
komen. O f dil een beter mouftaa l gee ft. wacht ik no g af. De ecrsIe nimfkwam"eiDit
uit en tol nu is de laalste va n aug ust us )W9 . Dus he bben ze zeker 6 tol 10~
komen en nog ~1 ..-eds is niet el k e i uit gekomen.
1It"l l:fOU lhlTngt' n va n dl' nim r... n.
w e nneer ht.'1 grote mo me nl i.~ aangebro ke n - het eerste nimfje is uitseko
lijden aan. 7..c1de pas uitMekClmen nimfen 1&1 snel moge lijk in de behu'
Dil moet snel gaa n omdat do: nim fen niet tevee l mogen drinken; anderS
doo sje s me t eitjes lillen immers \UaL: order de condens.

De nim fe n komen a ltij d in de ochtendurc

7.1: he bbe n eerst nog een IanKwerpig lij
t}pi~ he

bladvorm,

l \'11 J'1' uuge omen OImf i.~ "",ld nrt b\l1U1
van l leur en hco..-I Jun Ik eerste rur dalIfn
I..'['·nle' nlaal .... I been e n ....C'C'r. Ab'k
C'C'nnL",lllln bc·~I."ncn rrrt eten, rullen 71: na
"I~C\«T Jnc ~en b.nglaam \11" kloew
\ttlInr.lcttn Ik nimfen ""....!\kn t>ruil'lCT \"lIn
k!c'ur, van .lil hruin \t:1'lkurro IC rww l/C'C'I cn
HUl 1IC'C'1 Mal' g T\>nL Ik C'C'NC ~ q tiattrn 1'1 10

Je nimten. \\ ~r IC delC
tijd hcN-en do...., ~ en IC lij n \erl kurd.

C1'\Il; w l voor

<bn lUllen IC hijT\lll1Cler \"..... ~ sen ....orden.

Ab voedsel heh ik vanafbet ""'gin \OOT braam in f'Ja;aI~ \ 'afl eik l!1eko7.Cfl..
ik Cf ~ler van wil zijn dal IC in Je winter vojdoeode \'OCd~ 1 hebben Miuchicn
tnam rTk"CI' ah 1C aan eik ge""end lijn?
VIlIl J1l1.1U v isser he b ik ge boo rd dat wann eer je de nim fen in het begin (TlImooos gee ft.
minder uitval is! Dil i... zeker hel prolleren waard wanneer je over framboos besc hikt. In
e ikels rapen en zaaien kan ook een o plos.s ing ,.ijn. wanneer de nimfen de \'OI.lrkcur geven aan Cik: '
plaats van braam, Probe...-e de wandelende hlaa djes wel braam te laten eten.

klim aal.
We ll e temperatuur de beste is voor de ....-andelcnde bladeren, kan ik niet m:t zekerheid
houd de temperatuur op tenm inste 2J overdag en "s rccbrs o p ± I9"C. Het hoJogeensw ie:
al gaU.... \'OOr C'C'II behaaglijke temperatuur van i 2J
111'1

QC

QC.

Ofeen hoge IC'flllt'TlIIuur C'C'II positief o f rqtalicfeffect heeft op de: gt'1l'lndhr:td VlUl de .
ik rUct. TIjdt'ns de zol1ll.·rvalanlÎC' .... ;15 bet zeker 2 ....eken boven de JO"C en
bbdettn hebben &m: warmte goed dotm>taan. \11'0 ~t dat de ....-anddendc: blademJ
groeien bij C'C'II OOgCTe tereperaruur C'lliangzatna groeien bij C'C'lllagett tcmpcraluur.
hetckcnen dat bet mogelijk is o m de rn.mndjes 1ang7..mw:r dan de: \TUU'Mjes tç,1alql
men u apan zet. Eengroot verschil in lijt.l ll.L'>5C'n de opo:cn\"o Ig~ode \"Cf\.'l:I1~ tiClJ
....-aargenomrn. ....'llJ1JX'C'I" het een poos crg warm ....as. 11. denk dat het hoogstens S
maken. Heelt ÎC'mand hicrc:naring 11ll."C?

....u t

Men l.I;'I:1 Ja! eenluchtstroom de pas uitgeko men nimfen slîmulca1 0 Ie
Daarom beb ik ee n co mputerve milato r gejnstalleerd. En jawel, WlIlUlCC'J" de
liaan de ....ilndelende bladeren bc....egen, lopen en mccstIl.l oo k d en! Uet
" :::<:C
nachl is. Overigens eten de nimfen ook w anneer de ve nliialor uit is..
effect. Ook lIlU ht't helpen om er nimfe n ven een goed C'tende~n bij I
uitgekomen wandelende blaadjes mei eten te stimuleren. Zelfbii!8 ü?dit

Ik \OÇhlighcid moet wel erg WJ(11l"jjn in dl;bc,,~h~"""'8ii
· ê~~~:ë~
's avonds J e bode m nal sproe i. is Je relatieve~1 1
Owrdag daalt de relatieve lucht\'OChligbdd DIW' ± iJ
retarece luchtvochligheid naar ± 5~.
klinkl misschieneen beetje vreemd
o verdag ook niel 71.J \'ochtig als men
\'C'Tdampl in dc tropen ook heel
~. (9) !W_
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Het \ t n olJ: lIn de Ic-\'en~ t:l o ...
Sa o ~C'\ttf 32 ~C1I zullen de nimfen \ OOf hct eerst gaan vervellen De nimfen
5 dagen met eren en ze blijven dan onder aan ee n blad hangen, Ze zijn dan rooo i r'r.:o::
Ven'Cllen doen de nimfen in alk stadia ' s morgens llIMCI1 ongel-eer 8 en 11 uur . Tii
\-cn'Clling mag de \'CJ1lilalor beslisr njet aan gaan. want dan drogen ik ime<tc:n al
uit hun o ude: vel zijn. Dit los!. \'33l polen o f nlfs een leven,

De tijd tussen twee o peetl \'Olge nde verve llinge n is mr:esla1 4 weken, Bij mij dedèii
6 ~'eUingen over om volwassen te ....o rden, De mannetjes hadden er s!.ecds
\'OOr

nodig.

Na 2 \-cn'el lingcn is al ee n beetje te zien welke nimf een mannetje en _ Ike
De ffiannC1jes h.:: bbcn ieu Ianttere \'Ieugelbcginscls dan de vtuUWIjes:
rnannctp iets lang crt' \ 1ldsprielc:n. Dil alles is heel duidelijk lC zien na de

WOM .

duurt ongeveer 4 \110( 6 maarden eer de wlllldc:lcndc bladere n volwasXn zï

Tegen Je lijd dal L'en ....andclcnd blad WCC'T moet vervellen is biy' .~ ~
vleugelbeg insels hl.'el dik. Nel voor de luatste vervelling wo
d~'~':~
steeds donkerder van kleur. De mannc-tjes hebben na dè laatst é
goed ontwikkelde vleugels. Md die vleugels kunnen u uitstekena

1'01 O~C \'l"Cr 3% cd. zalze hc~ inncn met eitjes leggen, Ofbet vrouwtje overdas of".U"':
bevrucht .... unit eet ik niel . .... ent il.. heh bet no~ Illloil gezien. Wc1llceft CT I\\'CC' mlIlIl een
mannetje CC'n paa r dagen 0l" de rug van h.:'1 vrou .... tje meegereden. Later heb ik wel een ro6d
J in~elje aa n hlJ,;lr abdomen zien hangen, .... aarvan ik denl. dal het «ti spermatofoor is. HOC'W1:I
spe rmalo forrn mce~1l11 w i1lij n hij \\andeknde takk en, Hoe oud een \TO U\\1je 1uln worden. is mij
nog niel J uiJdijk. maar loch zeker .... el 3 maanden oud. Ze 1t.~1 mCC'S1a1 3 eitjes roer dag.

Vol...- - . cS ' .. P. Mon/at_

Ik rie w el CC'n verschi l in grootte tussen de e itjes va n hel Engelse en de Z....eedse vrouwtjes. Oolt;
zij n Je Iengle ven de vleugels \ '«sc hille nd en verder zijn er nog kleine verschillen in vorm, MlIIU'
deze verschillen zij n hc1 onderwap voor een volgend art jkel.

Hopelijk heb ik meI dil artikel mensen oJ' weg kunnen befpen om een seccesvolle kweek mt1
wandelende hladere n of' IC starten. Gel uni~ is bet kweken mei \\alxJclcnd e bkdere n niet meer zo
beel I:fi m.)('ilijk als hel \TOega w as. Met een goede \'IX.rhlTC idin~ veel gedukl . WUI Ilduk en
ervaring mei hel k w eken ven andere' soo rte n .... anJdc nde tnkken, Î.. een gocJ IoperxJe kweek
mogelijk! 11. reed het zeke r aa n om tk'1 eens IC proberen ....111U1«r je de mogdiji..hdd hebt .
verwacht niel ullijd J.il tk'l ook ecfu 7.111 lukken. Zel f vind ik hel een 7.t"Cr leuke eTVarirlll e n ik he
veel van gelee rd. Uverigens h anteer ik \'Uor rhyllium celebicum en r l<:iK" lIltmm dezelfde.k:
methode als voor r. hint"I//ull/lII.
V«'I succ es !

SoortbeschrIjvIng v...~
n....',...'!o
Duur : Wim PUI\'in

A bstract

BneI dMaipbOnt ol the adults. eggs ~
nymphsol Bac:t_ lIP· COS TA RIGA (PSG n"
47 ) are grven. as weil as same pr8CbcaI notes
and e:-penences lIIboul housong. leedmg R
breedlng tM species

Il rdmm'l.

Ruim 15 jaar gekd en \000 Allan lIarmm
Clä:de dierro van dc;c soort in Ccsia Ree,
0n1J: cuhuur in ~e'-aflt; rn.o;chap is rW.\\ttk
hiervan, Bij mijn weten

\\cNC1I

sindsdien

gem nieu"' l:: dieren meer n:ur Europa
gclmpon ecTd.

Taxo nomie,
Het gedacht Boeteria ....erd voor het ttrSl
beschrevendoorl a treilk in )81 5. Voor

deze SOOl'1 is nog gem verdere idmtifJClltic
\'CTricht. xren \\«11'1.'11: nic:t of dele soort
reeds beschreven ....ent o fwe l cm neu....e
soort is. De litCTllIUur over d il g('!;Jaçht ~
erg onduidelijk en .... einil! ~end.
zodat we mi....'\Chicn beter .... scbren lol
rmand zich "'1Iattl aan ee n ' olkdi~ e
hrrrirning vun de 5ulJfumilie Boctcrimae ,
\ 'nh' lI,"'nc-n ( /iC' Ir1.rninJt rnl.
De vtou wtjcs varjëren in lengte ltC''''t.unlijl
tussen de 17 en IQcm en li jn 7 1110 mm
breed. I lun kleur is Jnt"Clo,llll dof bruin to t
grij'l. Aan J e ulllkrh ni hrNJen 1C . 'aal een
lil;hlg1tK"Tll: schijn. Het lichaamsoppcn.-W;. is
ru... en voo ralbet h"~1. lul is boveraan
bel.aaid 1TII:t lk.-inc hultjc.-s en stekehjes. Aan

hl.-t eerst e tarsaal scgll1l:nt \ "00 elke poot
be bëc n dc \ T\lU wtjes een llcinc job. De
pot en I_dl' lijn een beeije at~cp lat . De
s u ~elül ale plaat sleelt Uil onder het laatste
achleTlijfscgll1C'nl en i.\ \Tij plal. li et uiteinde
ervan i... Ik htJl."S lIlIaf "oo cr ~cbogen eh

cerci rijn hrcl llc in.
Ik mannctjc::J l.ijn beet :J1Dnk.. nl. 2
hfttd. lIun lidlDartl is t~
11
Iant;. Je lijn Ül.:hlbruill en
hIBl~W:. De femur \ Vl

Ik idl: ~I;"ilac hl~' n be bben een ronde kop en bol\'{lnnigC' Dg
Als volwassenen jeven n:. nog OIlBeYCe(
,,:;~~::g=

Iantt als de voorpoten.

~elrmli~ "~("I1l'men. SOtn'l t>lijven do: rmnnd~ dan M "
nje... aan hel paren lijn.

('~'nÛijl.

Eiere n (,ie tebninJ,).
Ik eieren l.ijn lichtt>o.·îgc tot grijs geiJeurd en
meI vele kleine purjes . Ze lij n gemiddeld 4,2 mm
~in en lac ht. Ik mit:rop) jairc plaat is egaal beige
hnrncmpcrnluur duun het u ~e\ttr 6 rnMDdcii om (SC
trot-den. rmar cm hogen- l empemlUUf kan dit.~
o;;~_

;,"im fell.

Deze zïJfl mc.'1 hun lichaam van :!.5 cm hij de geboorte al \tij groor, à zijn do~'i!!!i!

\ k llrn. Doo r hun zenuwachtig g~ \UUe7.cn IC gemakkelijk poten 7..e ~
problemrm Ie eten en groeien ,·oo rsporoig. Naarmate: IC groter worden. nemen
bruine linten aan. So mmige nimfen wo rde n ,.e1[0; Irn.'ilanjckleurig. Vaak kriJ8é11
hun kop, maar die ve rdwijnen als 1.e volwassen worden,

De I11lUInC1jes zijn bij de nimfen gemalkd ijl. te herkcnnc:n aan het uitcil)de
o mwikke h zich \rij 'roq; de diu.:c su~cnilale pl:t.al. die als een bolvormig u
rim is.. De \ TO U....tjes hebben dit niet. zijn een beetje hrcder en hebben

In de juiste o nbl and ighcdcn L'I er "('mil! uitval mnar Je nimfen hebben hët::SOmi I
polen uil de vervelliug Ie krijgen. Dan stoten 7": zelf de \"IlS1zillc:nde~t CIl aic
vo4;eOOc vervelling weer ee n stukje hij. Een ooJ:!:erc lue hlvoeh t~ ":5
\nak \er~('maU. dijkefL Na ongeveer 6 maandCl11.ijn ZJ: volwassen, di:
tweetal weken eeroer dan de vrouwtjes,
\ '" nhC'L

De Ildtuurlijke \unisc1rlant is hij mijn weten nic1 Bekend. maar in
roos zonder prohlemen. Deze soort lust oo ":cik. Enkele: p
lil!uster. laurierkers en rhod od endron.

Zorg ervoor dat hun voedsel er steeds fris uitziet:
serûe. vooral bij de nimfen.

(Ol

\ ·contntililll·
Hun \'OOm:wTble \ erd cdig ing is
aan blnJa-en en (akken hang

P.......

en die

h.als veel \\ llJII.lc!l'11l.lc lall.l·n lun~n -re uok wat \'klCLoltofo p
en! Deiii
rN sk,t srartck n ' c SUIrui he\'i~ rund en rollen '.I: wild over de ~nIJ
rtt~cn. V(\\,m1 vrou.... t.i" lllfl je dun kalmeren doo r 1.t.: iets te ~
~1 aJU)('ljes hlij\cn C'\,'h ICf no~ een tijdje do.lorgaan.tut -re het plo ts"op
dJm.-noaakT " orden. zwalt den actic\ "(' \'enJcd ig~S''Onn af.
"tnOrJ:ill$:. l."'fTl. til buin ...' illa.
Gezien hun ~tt hchh-n Jc7c J m n een ruime Looi mJig. Voor
50 cm hoog zijn. zod:u dl' \1:n.dingm geen prohkmtn ge\-'CIl.
In Costa Ric.a kc'1l .1(,7-c soo rt hoog in de t.oom1:ruine:n. Daar zijn de omstandigfidcn
!'ocla \"('fluchl J.'1n ondeerin het regenwoud, Gebruik daarom een goed VC'fluchte kooi
bo ven de kooÎ Is aan IC raden, Di... verbruik t weilli~ ('11 kan VOOf meerdere tc:rrariwns naast
gebruikt ....o rden. Zo'n lamp geen een nalOurlijle lichtinval e n zorgt ervoor dal de 0
in de bol o\-~ W31 warmer en dro ger zijn. AL'l je ' s 8\'Onds sproeit. is de ~:;;~~
nxhls hoollgcnoq: \ 'OOf de \--cn.'ell~en en krijgen de dieren de gelegmhcid om eens
De \-'OIgcndc: mergen gaat de lamp weer aan (le"('5: lomt de zon ....eer op) en dfOlc:ri~
\-Tij ~I op. Deze soo rt \~ roocilijl. een consliu1le boge \-'OChtighcid.

De kJcîne nimti:n bcbt>cn echter Iîe\"('f een rel:uic\ "C luchtvocht igheid rond de IC)%;
beter eerst apart in een kl.:incr terrari um \-1Ul plaslic I)f glas zonda lamp crbo
\'Cf'\"Cllingen mogen l-C gehouden " o rden wals de vol....asscncn.
Op zich is dit geen moei lijke so" n. Meestal doen zich echter pro bJemeri voo r bij het:
de eeren VMk ligt hel uitko mstpercentage nogal laag, Hel is dus belangîïjk
~
houden en u: goed ICverzorgen. Vcrmijd schimmel, maar lllat de eiem1 ook'biêi

De d ~ houd je beter g~hciden van anJerc soorten aangezien v:.zich
tall en jaren "ttdringcn. Evemuce l kan je de subllduhedieren afzo_• .,~ ~2!l1l:~
\ft\~[1ing - doorgaans de meest riskante - ruslig kunnen vollooic:n. Vooral
belangn]" .... annc:n a al volwassen manneljcs in het fcnariwn zinco;
r.trll.dp~dt

bee e ee e •
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Soortbeschrijving van
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Abst ract
Bnef de5cr1PlJQnS of me adoAs, eggs and ~ ol Ph8mKiï
geven Hou!Ilng. feeding and bfeedlng of thIs larve species _

Ilt'rl. om' l.
Enlde jaren geleden \ond Johan van Gorkom deze 500n in de
toergwouJcn in OoSl· J:m L llij slaagde crin IJ; in ge'\~ te;
K\, C'Len. maar hC'1 duurde een paar genrnttîcs voordal hij er echt
n.U w'C'C \; van kon .... Cl1ilC'\t'n, In
decemoe... 1997 Ln:cil ik van bcm
enkde klcint' nimfen. .... aaruit il
twee vrouwtjes en één m.mnc1je
vol....assen kreeg, OndcrtI.lS.'Ol;JI ~
il twee ilcnaa1k"S verder en hC'b il
eieren. nimfen en \ olwibo;cncnal
aan een liml al aOOcrc kwekers
uitgNcdd. Oen iIOOn ~ dom 0010
o~ in de soo rtenlijst van de
Pbasmid SlUd~' Grcup o pgenoll'lro.
Talonnmic.
P. biceps werd in 190K voor tri
eerst bescbreven door professo r J.

Redlcnhach:t in hC'1gilllll1li.-.c hC'

"" cO. -ne Il\.';CLlcnfumilic der
Pha.'illliden" da l hij !illml."n met K.
Drunncr vnn \\'l'Ilh..n .....~·l 1IChn:<:[

l.c lijkl goed O(l /'h.Jr"'''·Ül
.....Jtl40flJU ( \\'ood· ~ la.'iu n ) t!'SG
nr. 19 7), maar verselult coan d,IUl
Je veel miOOL'" tl"h\ ilLeldc lu ppcn
aan hC'1 I-cwndc at...lo rninaal
segrrent. Ouk d... ce-en lijn
d uidelijk H .... ·hillcnJ.

\ ·" hu,....n..n l,il' Ickcnin Rt'n ).
I [ct vmuwtje is hruin lOcI een
g f<l CfIl" schijn en haM lichaam 1Tl\."C1
tussen ItI ... n 111 cm. 1>t:1..0(l l" c ivormig rncl t'ltn'e nnan tw ee bultjes.

De voelsp......ten I..llOlCIl anW:rhaI\lC:
cenlinrler wltlrhiJ hC'1 gewrcht
ta...sen femur en libm \'I1n de \
puul. Alk (luien lijn ean
i.:kinc tandjd \' llO rzkn. die: SI
naar tri \I!ctjt' ilcricht v,inj

flL,,35 .

het-h:n voor- Cl1 middcntibia o p 113 V1IlI "?~~~ ~~~
punten ~~Iltlil is. Rij 50rnrnitle vrouwtjs ontbreekt
Aan d l.' nood en lanur l'" Mlms ook 7O'n potereland I
voorpoten lilaat een becl kleine leb.

Ilel mannetje heelt een l ichaam.~1c n ~le ven 10.5 à 12 c m en is v éé l smalJer dan
M'O
bruingroen en heeft vr ij g n) te \·leu~ e l1. Mei deze vleu gels lu1n hij fladderen malS een Iö
doch hij doel d il zelden, De achllT\leulle:ls zijn groen aan de: rund. de: rest van het
is bruin. Het \'IÎeli~c vkugdded is Ii;;htgrijs gddeurd mc\ fijne, donkergrijze adertjes;
\l)()I"\"k Ulle ls rijn huin Cl1 hebben IXn groc:nc Sltttp ll3I1 de bu itenzijde.

De kop van het mannetje heetl: dczeffde vorm al", die \ "311 het \TOUV.l je. maar is een bed
Zijn voelsprieten reiken to t \l)()rbij he l midd en \ "311 dl.' \l)() nihia. De po ten zijn do
ZIe !IJ!!
evereens rijkelijk voerzien \"311 beel kki ne landjes. Wanneer je er tegenkomt. b1ijyen ze tilijiCrCiiJ
Ilo ud hiermee rekening a Ls je ee n manne tje ....-il vestne n....m, wunt 1.0 kunnen u een PQ!l1
door hem afte w erpen
De subgenita lc: plaa r is bij he t mannetje !dm verdikt . I lel 1aaJ.S1e Bhdominaal
helft laIIg\'onnig sespletm Zijn cerci reeten e nge veer 3 mm en rijn lichJ. gebo~
~ een paar centimeter langer dan wal; - i:D
k....e ken, Dil komt door het fe it dat d ie e~emrlaren .....iJlh <mg dieren rijn. De meeste
kleiner in I!C\'angCTlo;chap en hun \ er dcd iyingsmcthodcs worden minder duide6
ook voor C'I.-n stuk de ICl1Slc in d l.' hand Clk \'()ftbdl.

Dode c1Cmp1arro in musea rij n

Dl.' velwassen \TU U.... tjes ben o nge vee r een halfjWU'. De manDeljcs pan;g rçgc
ee n duidelijke spermatefoor zien tijdc:ns cf ko rt na dl.'paring. Deze iS':I;<3 mm
ecteve jeven, sterv en de mannetjes gC"""oonlijk al na drie o tvier .....bi,J)~
zitten. 1e\Cl1 gemaUdijk een rmand langer. De \TOuwtjes kagen vrij redp:n:n;'
Het eicrlq;gcn b.."1:int ec hter pas o nge veer drie wekm na de Iaatsl:c
eieren mc\ lXfI korte, he \ige z.....aai met hun schtc:rlijf. In CCD open
\1:1' van het \TOU.....tje gemken. Een tcmuiwn is veel k..IciDc:r;en jçj
tegen dl.' wanden st uiteren Ik vrouwtjes leggen 2: o fl3 .

Eirrrn (lir Ic kr ninjtl.
Dl.'eieren \ 'lUI P. hict'p.r rij n g lad en ovaaL
en 3.S mm t-acd. Op hr:t debcl :!ilalll «n

een laChten: orpnische JJIIterie ""~~~

glimmend en donLergrijs \'VI kleur RDiiI

een zw arte rand en daanond nog"eeD
tekening heel d uide lijk ....o rd t,

\imrc-n.
Als de nimfen pas uilgd ..ome n zijn. l1lCCI hun lichaam al o ng
1~T'i.o;ch voor Phol nt<l<·j.lsoI.Jn en. i1el lichanm is lichtbruin10
gtijft lxull.lcn. De nimfe n hchhcn hij het uitko men voldoende
ro mpen . Worden 1e hierllij verstoo rd do or een nimf die al uitgeltOmen ii 0
klein. J un b1ijll hun lichaam ko rt en gerimpeld. Ats 1.0 ' n nimfen g
aan
nw.-c:..1al weinig prohlcn ....n en is hun lichaam na de eerste verveUing nonniitJ uit~
V rouweljjke nimfen \"('rnllcn Teven keer. I11i.UUk:ljcs zes keer. Na de tweî!de'
~a1 de bandjes or de pot en en dan zijn de.' nimfen egaal bruin. De7t.k
tot re \ o","<WiC1ll'jjn. maar het bruin kan licht of donker zijn nDlU'Belang de
\'()Chtigheid. VroU\loIj.:s bebeen een S1 e\'~er lichaam en dikkere polen mei kleine
rijn ÎI:1s s1anlCT en hun poten rijn minder geland. !ooIen kan ben \'aNlfhet derde
duidelij\. herkennen aan Je \miiHing ono.kr.1an hl.'t uiteinde van het achterlijf:

\"c-NnHgiD g.
De eerste en ~1 voo r de hand liggende verdediging is mimicry : deze soort tiP:t
op een tal o f lwijgjc. Ik' dieren gaan gcw oonlijk lukraak aan blederen en takken
\Tijwel alleen 's nachts lllililt ze niet gezien wo rden . O\'c:rdag legge n de vrouwt.ie!! soms
Dan gaan loC eerst een beetje wiegen also f er een licht briesje wnnil. In één vloeiêii1e
zwieren 7c hun ei \loeg en daarna bfjjven 7I: nog evemjes wiegen o m dan ge.~·~[!jl
gaan hangen. Voo r mogclijle vijanden lijl t het also f er gewoon even een wöl lfWiiii

Tere..ksttc kunnen de volwassen mannetjes bij verstoring wcgvliCg~
genoeg IIm hem ver \\eg Ie brengen, lllWlI" met een fladderende glijvi
Nimten en volwussen vrouwtjes ..e uen hel soms op een Ió~n;
t.' c hte r niet l\) e ûect icf o mda t rs: erd oor op vallen en omdat h
echter Kunnen weglopen en ond er een hlad gaan hangen. he

Andere planten die gegeten worden. zijn roos, haagbeuk en hazeJnar. Er zijn er
meer, maar ik heb nog maar enkele planten uitgeprobee rd. Wal 2J: niet willen. is klimo

Indien je de keuze hebt, voede r dan voorat ste \'Îge bladeren. Dieeten ZJ: lieveren bó
bevatten slappe, jo nge o f lichtgroe ne blaadjes te veel water. Hierdoor kunncn.de dicRn
krijgen en rie k worden. Als je ge....n do nkere, stevige bladeren vindt (bijvoo~îè:I in
verm inder dan aanzienlijk het sproe ien.

Dij mij heeft hel gjazcn terrarium vooraan een verluchtingsstrook dichtbij d"'~_
~~~1
bovenkam bestaat uil gaas. Bo venop de kooi ligt een buislamp van 15 W c:n
VIIn 9 uur lo l 21 uur. Ik sproe i elke avond met zuiver regenwater in de kooi . t
manier is J e lucht\1x:hlighc id binnen hct terrari um 's nnchts wat hoger (:ti: 0 ~ . ~
ochtend de huislamp terug aanslaat, wordt het een beetje warmer en na
u:JÇ;
al lot aan zo ' n 60 % gezakt. Diere n die altijd in een voc htige omgeving zitt ~wo
sterven vaak nog voo r

IC

volwassen worden.

De temperatuur llgt niet al te hoog. O verdag is hel wat Wîlrmer dóor'1le
boven de kooi, maar het kwik komt meeslal niel hoger ~25° , s IC
tot
ge wOI)nlijk to l ongeveer 20°C. In de winter kan het dan wel

(;l.'TlIlIdpl~dt' bronnen.

BR.AGG, P. E., 1998, ~~~~~Î~
BR.UNNER VON WAn 'ENW'Y,lr,
~ Vering Enge 1mllnJh Ul

Hct monvrc rtnsckt (~ t\ l ll l i h l ll H !
lJi l het Bclgisdll)ulllllllJ « De SlnllJ ;ultll ll ( 11111.1)

Moristerinsekt heeft naam
Het onbekende m OClsle'rinsl'kl " -u"'"&lll'nkeollt dfAp n pi"...
dt'n m d l'ze krant l'en t oto Ult u mdeon v",nchtt.' tl, U o m
herkend door Jozef \-'t' rbt't'ck Uit HUUlnlll'tl, d i l' zeI! tt.'CI
pII.M van deze' dll'reCl In h lWi h tt.'( l Hl/ Jaar I e onlfMfoord
O\"(Ir ziJo hand krulPf'n ...an t d", Euryca ntha U ru",r g",vu.r.
ll/k. Hfll is "Cl p /Ilnr",n "'lt'r uit hll/ OQ5len '"an Aus/ral!1I!I eCl
Nle uw .cuJno/l. (foto Pau/ Van Den Abeel""
llle oo k op b lz. 7: . Moosteruu.ek l MalhJldll oo k bIl Vlaamse
Insekleokweke l'll Ie Vlnd e o"J
Ihuis. brongl'11. Om te "."e/en te komen met .... 1 voor bottl5 r
men Ie maJu 'n hflfl(r, 61e/tmen nu a.I1ehoopop d lt d esJrundJ·
gen \ "aSl h'H Londt'm.t natuurhUtol1.SCh e mUHU.lJ1 (folOfAP}

In Crool" Bnl tan n l l! U Mail/dil op dil opnbllJc Sluprebcn a..rwc rp numm er eén, pop ulaJrder d an h ef lI:lOlUfer van
Loch f' ess d al In dtl tradll/oneJe Jcom komm ertild noc/l "UU
erg ~/itl(d Is. HerzO"'ar 13 cm lanp. grilt-lf'Oen· brum e Sf'droch / m ei zes poum en lanp l'06uprJefen werd on k/flld In
Sur bll otl, In h l't Zuldl'np/~ graafJCtuJp SUl'TllY_ Vo"""
van d e un/l'erslll'lr 1'411 SUl'TllY hJnnen hl'l dJflr Cllel
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BRL.'SSEVHUlZINGE.",1l0 PHASSELT - Hel Kon1rIll1isIi iCIIiiiI

M UH um ~"OO r N.luu ......elenKNappen In Bruuel fVauuer· _
Itraal ~l had a m per e-oo n kwlrtl lll' nodlg om het zogeheten "'MI
, mons te r Ma u lda" lvenche nen tn onz. kr.nI Vall woena-"" "~~iIil' ~!!i
d "K1. dat In f.ngeland ophef maaltl ~ dlltennlnll~n IIn ndi
een kWanltr om Uil eun kolle ktle tw",,"op~e Ue l!klempla·
ren Ie h a len Het !faal om ee n lf1$ekt uI! dl! familie
. wa nde lendlltakken IPtuuna tJd.. eren h et be hoort lOl het
geslacht (l\1null EUr)"C'at1lha Aa n d il han d van een kra.n·
ter\roto a l ee n wild Il" ze K hle r de &DO rt n illt bepa le n Er
best&ll.n een Uenl&1 eoort e n In d il gl!nui"Anclero/dl mpn Wil 1....... 1e- mlill .hand Aan d. ua palen
"l'S aan de IIln d '. 1!""l\ftnJ ' zllwn runke _rtlaJten n het
konde n ....... .U. n dal h-t IlIMkl oplr.N1le~ ac h lel1llf doel: de'l ·
hiK gnlKht Cu ~ w bot- k. n ean dIl "'" ...... ~1'JlIOefI
~. P&tnl;k Van der Z.. &I· ~ l hel daar llWI.I ll'IM Ie
men l20I ull OphuMlt en Jour makn Jwe(t HoK Zll wel til cl.Vert>e«;àlS8lwl H wnnetn Bor,· zell'dof Il'O'P &1a dof I pnnltb&dc!n hadclen ~ . llluempl&. M n
..nbq ~ muit
lOt

Als een tak
Va:! d« Zwalmen dacht d&l
hel bil ons ...ndlenlln d r Mn
Cu~dlA 1Iofnd& w
Ver bMck...-as -oonld1tJl'er!Hl W\SI
&!leen te ",""U en d&t ~Jn d~
..n hem ........n ...rkllChlaa Cu '
"..:andla <::&Scant.a door ...n ge1ptC1&llZHrd e hluId.. ~ In

Noord· Franknjk.

Met schip

Op helinsuluul -oor Nawur·
~~n wordl .... rmoed
dal hel. d ..r, pvonclm til de

l.oodenM

YOOnlAd Surbl1on.

moel ..-plr.oll1en uln met ...n
ac:htp lilt "'w.1ra1It Hel uu.kl
l~fl In

d.

11",Ir.~n O"I·

Uitnt.·

lot. P"POOO" NI"'w -GulI1
Bit ·
muck Zea en Salo mo n E1Ian d ~n. Hel I' .... n pl&nleneter die

Jour V erbftt"k I, oud·k al o- ""Iwel . Ue groe nten ...1 m....ruu.1 ~ n lh&JU p""h lllUlk an I· Joz .f \ ·. rbftck . ....rt Ujn dJeren
Y&l\p r Reed, n n ICIn pal' h ooefl bn.o.mb!ed erell
hl l bel&nlP~ll1ni' ~oor ~',n...0. Iwee oppzeue eiuemple·
_n.achapptn .n In MI b.. Rn ".., ,",I M.....um Ir.omen Wl
zand.r 0'0CIr ItIMk~n . n Khelp. N~-Cwn_ -Het psI&cht la
dioItlIn. HJj kad>1 '"l r eurycanl- YOOr de eerste lIlM1 _ n~pn zawal 1'0 tr ptr ek· IChappIlllk ~ In 1135
Mmplaar.n oUan atl llll1er noc
de lOOn ElU)'C'IItU/Ia 1lISUla,
- . Ln Ie-.-.n Hl! lK>apl lil lat ,.,. 'f'OOC" d. eenle lIlM1m 1_
~auenheld Ie bnl'lpn en z.t
Patndr; Van der Zwa=.a lilt
dan <>pii1lUt UI Ujn ~ltnt Opheaell YetT&meIt a1 1n1iàMn
te plA&u.en. 0. JrollUle _
nu
Hd.n 1871 Hll 111 ~
11 c:m b et _ I nlel ""'" de , tllden\ apoteker tul oan _
.-rotIwl.Ja or d. manneqea Uill uenle1 k OOien mei lIYeIdaD ft!
Toen l.1r. Mn Y'" de dl_n daarlU Uln E~ lIon1cM
c ppllJtw. altlIkle hel uch alaaI bl~ dle nac pen NederiazldM
he t n l.iLIt W\ldo Illaboouen . n Mam heen p ~ ~
bI r clan onbe_.lJj k H. l ...rte&ld zau de n _ btïn di.'I'ft"
jJT1>OUw
~1r.Hmpl.t4r
IIaal<te -.du1ltk I Ujh
ZIch ech l. r me t de poten "u i In ku nn en 'lO"men.

ba·,

.n

'"
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.. • ç' ~
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"_,,al ~. t.... 1'"
".... ptl ... , ~
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In mij n corres pondentie mC'1 een Phasmid enfiefhebber uil Sin
\ fa3ë :
• Wb~ is it mort' C'.:JS~ 10 finJ ~i d. insec ts 1han kaf irJSC't:t5? ol
Zijn antwoord :
• Well., . . !'lid , insec ts

Br-.IC' " C'n, C'n

sück .lnlUnd aod leaf ÎnSC'Cts leav C' •••

~

Td .eninë door Katrien 15 jlWrl

Ol' Iamüle ..PhIIsma) weest jullie allen P etti
Speneeend Nieuwjaarsfeest I
Tol in 2000 ,.,
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