/
TU OSC IIRIt 'T : feb. - md - UI:. - DO' -.
J ..rgllDI: 10, • • mmCT39, llu; u' ln 100tl.

WERKGROEP

PHASMA
K"u1aalbla d voor lidhehbers "a n "!l oddende tak ken en blader-e n.

VERA."ITWOO RDEUJKE UITGEVER EN EIND REDACTIE
PIIAS MA, p-a- Kim U'II.II.I .,r, Kode Kru lsstr aat 36, 9 100 St.-NikJaas, Rdj! il

VERAl'-'TWOORDFJ,JJKF. r.oG ISTIEK:
Wim Po~'iD, Br uslll'lbu n 7,1600 St.-Piel tn-I.«u

Brigifo

VERA,\,WOORDELlJK E WEHSI11':(l iR\.: hnp:II
h>'isiOll.n ll- hec..ur/phuma )·
IId n, .-"n H".... :u rdrn., Ro," laa nJ.6703EJ'1iWllr""lICrn,Nrtk-rtaod

Af GIITEKA!'lITOOK : 1600 ST.-P IETERS -LEE UW
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In 199 1 werd een bijeenko mst va n Europese phaYn ide liliefhebben ~ CT bite k nood
aan NedcTJandstaJige informatie . In na\u lging van The Phafmid Slwy Gn.,. cP.5.0; in GrootHril1anni~ ), d ie vee r \'('\'1 Nederja ndse en Belgische leden onverstaanbaar en OMOqIIlIkdij l ...as.
werd Phasma in Nederland op gericht doo r Dh. Johan va n Gor kom
1999 ). In lUf'I5hIS199I ..m
Kim D'Hulster de tank van uitgev er en redac tie op zich,

rt

uor t. VA:" PHAS'IA:
Phas ma ste lt zicb 10( doel de welCftlChappel ijke stud ie en kenn is van ...-anokknk ui.kca al
bLaden:n (orde Pha Sl'1WloJe a ) in a lle a spect en te beveroeren doo r ob5er. '8tie en l Yofti. ,.. dal:
insec ten in gevangellJlChap
Pha., ma tracht tevenco; de ecede meche kennis over wlIooelende talken en bladcren op
veran twoo rde man ier toeg ankelij k te stelle n voo r a lk leden

C'C"lI

Nuc.rief

Hovend ien beoog t Pbasma het intact houde n van de soo rteigenscha ppen van wandelende talken en
bladere n door de uitbou w \"lIn verant wc....rde nakweek in ge va ngenscha p om hel veenbestaan van de
soo rten te , ri j "''aren.

pu ntJeA TI ES t:~ ACT IVIT t:IT[~ :
Vier maal PCT jaar ( in februari. roei, augustus en rcvcmberj \~hij m een nummc:r van ru im 20
blad7 ijde n. ll îerin staa n soo rtbtsc hrijv ingen, tekeningen. fo lO' !\, artikels O' 'eT allerlei onderwerpen.
infcrmatje over nieuwe public at ies. beurze n en bijeen ko msten, ..
Phas ma organiseert pe r jaar minste ns twee hijeenk omsten voor de leden o m info rmatie uit te
wisselen en talrijke pbesmidcn u it te de len en te ruile n.

LID'IAATSCHAP :
reëereee die zich oIXhoudt van de hande l in dieren. kan lid "''Orden.
De jaarlijbc bijdrag e bedraagt. 1-1f ct:URO } en kan gest ort "'Qrden op :
• voor Nederland: ~'' .H7073oI 1 4 op naam ''ltJI Pmsma
- voo r Bclgiê e.a. : 03 5-3255572-02 op naam van Pha.s ma.
Deze jaar lijkse bijdrage (ongeacht de datu m van betaling ) geeft recht op de vier nummers va n het
lopende jaar. Bijdragen d ie in december ge stort worden . dienen ech te r < tenzij uitdrukkelijk anders
gevraag d - voor het 6d maat.'iChap \lD.nafj/lnuar i van het daarop vo lgenr.lejaar .
Iedereen l a n art jke ls imturm; tebl: en IckCllirli;en b ij voo rl::eur op een diskene in het MS-Word
formaa t. 7.oniet dieB:n tekeni ngen en foto 's dc:mw.te in orde te:t.ijn dal ze rcchl.!ltn:c:ksingescand o f
gekopieerd kunnen worden,
Elke auleur blij ft zelf vcntn lwoorde lij k \lOOT de inho ud van zij n o f haar in7crodingen. Oe redactjc
beho udt zich bet rec ht de lekst taa lku nd ig aan te passen ,
Overname van de teksten voo r niet -co mmercië le doe leinden is toeges taan na akko ord van hel
bestuu r én met duidelijke vermeldin g van de bron : aut eur, tite l. jaa r, PHASMA,jgo,nr.en blz.
Leden die aandadll..'\fJunten omt rent toen bijeenkomst öf hct tijdschr ift ....ille n ind ienen. w erëcn zic;h
tot Kim D'Hulsrer (kim. dhulster@onl ine.he of phasma. k imC'~n1ine.h:) of Wim PO\\"in.

Inhoud.

Soortbcsc hnjvtne van Parapach}'morphn quudrispinosa Hennemann
et.ai., PSG 164.
Door: W. Potvin.

wenneer C'eD moeil ijke soort ge ma lld ij k wordt,
Door: W, POIVin.

blz 52

bIz 55

Wa ndelende takken op school.
Door: K. D'Hulsrcr.

Camoorlage en mlmiery : verschillend maar toch \'er"ant.
Door. w . Polvin.

blz 57

blz.70

[en wand elend hlad om aan te likke n.
Door.w.Potvin,

bil 71

Nog een nieuw bock uit Fra nkrij k: " L' Ële...age des Phas mes",
Doot :

w. Pot vjn

bI7.72

:'\tecr bce kee nleuws.
Ooor: K..D·HuJ'\ln.

blz73

Aanvullingen op de P.S,G .-soorlenlijst.
Door: K. Rabacy.

I nter essa nte data.
Door. K. Dl luislo:r,

blz 7J

bI.l73

De 26- onhnoetin2!Odag voor Phasma-Icd en.
Deer: K, D' Hui.<;lC't.

blz 74

Enrornora ma 11, zaterdag 2 en zondag 3 september 2000,
Door: K. D'H ulsrer.

blz 75

Soor tbeschri jving van Parapachymorpha quadrispinosa Hennemann
et. a l., PSG nr 164.
Door: \\ ïm Pol\1:n
A.......
Briefde$C:l'iQtion$dlheacUts.eggsr d ~ d ~ qu~l-Ierneminlel
_iIl

(PSG n' 164 ) are 9""l!fl The Cf9n rA lIJr. soeoes iS ~ lXlITfusingIS IleVn lICUCeS arty menlion
Tl'Iai8ndOfVietnam.rotbcthalU'lUies, Theitdefeosivebet!aYioI isexpl;wledat'dhousing. feodinga'ld
tJreo!dIng dthis~specie9_~

Hu "o... ~I.
Sind'i 199 3 wordt deze soort in gO:\ llIlgomschar gelo •.-cd .l. Ze werd voor he1 eerst in Duilsland
gekweek t. maar wie ze binn<:nllebrach! beeû , is onduidelijk. We l Welen wc:dal u uil Thailandzou
komen. In scrrsrégc andere bromx:n vermekll men dat deze soort doo r een Tjechische hanJdaar
geïmporteerd werd uil Vietnam. De hc!oChrijvinguoo r F. He nnema nn citee rt echter alken Tha ilaAd
als IIlnl1van he rkomst. Misschien koml <kIl.' soort in beide lando:n voo r en het feil dat l'en dealer re
vla een Cunlaelpersoo n in Vietnam verkregen bceû , betekent oog niel lIOoc.h:ul.dijk dat ze daar ook
daa dwe rkelijk gev ond en werd .

Tam nornie.
Amwlll'lkelijl. werd

7.0:

verspreid onder de voorlopige naam "Unident. Tha iland " en wat later als

"Parapadrymorphu sp. Tha iland " , geze n de o pvaJk odc ge lijkenis mei f arapaçhymorplui spmoso
(I'SG 105). Gedurende zowat eenjaar werd 7.1.' verspr eid onder de foutieve naam PUf"UpuI..hymmp/w
nixr a Rru nner . In 199 5 ond er zoc ht Frank 11. lIe nnetTWlIl de ide nliteit \' IU\ dele soo rt en on tde kte
dal P. nigra er arders uÎlnc l en dal deze ~on nog niet eerder beschre ven was. Boijllevol g heeft hij
ze 7l::lf ean de hand van nakwttk ell;cmplaren beschre ven a ls p(lr(Jpadry~ qliodri.~p;nosa.
genaamd l1lJlIl"de \ 'jcr zwart e ste kels o p de rneso thorax . Het hoJotYfll.' t.oevindt 7.ich in bet ZOOlogi.<;ch

Mu:'lCUm van de HumboldturlÎversîtd t te Derlijn. Er Tijn in totaal 50 paral)'perl in Herlijn. \\'eIICIl.
Snn lgart. MOnchen. Lo nden en in de pri\'é -\ e r1ame lingcn va n F.H . HememanR, O .V. CoIJk. AS
Gehkr en O-/.(>mrm
\"oho . .....,nen ( IK, fol o).
Hrl \1"Ou....1,... beeft een ~emiddc:1de lichaamslc tlit e

\"lUI

7.3 cm.

De voorrearrecc kleur is grijsbruin toe do nkerbruin. De \ "()C Isprieten melen ± 1.2 cm en be5laan uit 15 tot 17 qmentcn.

Or de

0\1110: kop

~aan

relatief kleine 7Warte ogen die
nauw e lijb Uil steken- Hel o pperv lak i!l korreli g en er staan lier
grotere en vier kleinere knobbels u p. Aan heide 7jjkanten I ~, . ~""- ~'"
loopt een zwa rte stree p van de og en naar de achter k.ant van de

kop.
Het borststuk is eveneens kondig van oppervlak en heeft

e nkele kleine stekeltje s aan de runden. Kenme rkend voo r deze
soort zijn de vie r gro te, donk erbru ine lo l zwa rte. a"YtTIlllctrische doo rne n op hel rre so ro tum Het voorste paar is iets
kjeirc e den bet achterst e paar .
Het achter lijf is ove ral ongl:\I:cr even breed en dik. IIet
mediaansegmen t is duidelijk mei een naad verg roe id me i bel
mclanolUm. De eerste vijf abdorrensegmeruen drag en enkele
uil.<;;teek l;e!s. de rest van het abd omen is 1io.:hl korrelig . Het
I'tuosml (I 0l m. 39. blz52

no:gende

atxI o~t

eind igt bovenaan in ee n klcin neusvormig uitsteeksel, De: cerci t.ijn hee l

kki n e n smal DlIuweb}ls IC 7icn OOOCT bet ticnde ahdolIJeflSe'glIJetl.
De poten zijn beellang en dun.. Ze dra8 en geen ~o:kd5. De voorpolen rijn de Ianple:: ze:zijn even
Ian@ als t horax en abdomen sanrn De middenpotm zijn de kort e e en de:achterpoten bebben een
Icn{zte t ussen d ie van de voor- en middcnpoten.

Rijna drie:...eken 118 de: laat~e ~nvelling begint het vro u...1.ie ciacn te: Ic:ggc:n. zo' n 2 to t 5 per dag.
Ze laai de eic rm ge"'oon "lillen. Ee n volwasllCl1 vrouwtje Iceft nog (Ingc:wet" 4 rrnand en . Bij een
hogere tem pera t uur lcell a minder lang maar Iw:I lc;mpo ~1In bet ee rjeggcn ligt dan we! holler.
Het mannetje is lo t dusver nic:t bekend en ruet besc hreve n, Men sluit echt er niet uit dat er in de
nutuur mannetjes voork omen. In gevangenschap wordt deze wort parthenogenetisch gekw eekt en
d it gaat reeds een tient al generat ies zonder probleme n.
EiereD (li e lekminlt. m..tst ree p t mm },
De deren ~1In 1'. qIJ(JJ'15pifl{'_~ 7jjn 2,2 mm Lmg, 1.2 mm breed (d ichtbij
hel dekse l) en 1.11lM1 dik. De t.ijden Tijn \Tij d ak zodat hel ei een
doo~vonnig UÎlzic ht lrijgL
Aan de ei~ bI."\-indt T.ich een lJeine
inkeping. Hel opcrculum is ruÎlvonnig met in hel: middm een diepe
krater. De micropiJaire plaal reikt van de e petc ulumrand tol de eibasis
en is in het midden stc:rl verbreed, Ikt oppen-iak van de cic:apsule is
ru..... korrelig en met talrijke nef\"o~e richds en putten. Do? kleur is
grijs lot okergeel, NoarmaIe bet crrbyo zic h olllw illdl. "-u rd t het ei
do nkerde r. De eierschaa l is dun en dal maakt de eeren hee l beeekbear.
De eieren die ocn vochtig geho uden te werd en om

lt:

te late n uitkome n. In te droge ormt andigheden

drogen IJ: door de dunne eiersc haal snel uil. Je raap t ze du s best voorl.ic htig uit de kooi en legt re in
ee n doosje op een laag voch tige potgrond of vcrm jculite. Leg de eie ren echte r niet te nat, went d an
kunnen de embryo ' s geen zuurs tof mee r do or de mkropilaire openin g opnemen. De incuba tietijd is
ongeveer 3 maande n. afhankelijk van de tem pera tuur. Bij een co nsta nte: temperatuur van 27°('
ko me n de jongen al na TD' n 2 maanden uil.
:"/imfe•.
Oe nimfen zijn me t een lichaams lengte van amper 1I mm heel klein Aan\l8llkelijk hchh: n 11: een
bcgc vochti~heid nodig. maar naanmte zr groeien.moeten de onJ:>llmdighcden droger wc edce, In
worden 7t: vo l....assen , WartrICCT ze eoeeer verzorgd worden. is er ",ein il!
sterfte. Dij re b:>ge vochl:~id of in een o,'C~lkle koo i zal ec hler een llrool aarU1 nimfen
sterven tijdens het yoorIalIISle en laatste nirnknstadium.
(I~C'\'CCr ..ij! maanden tijd

\ 'Ot"dw l

De ml uurlijk e voedselplanten zijn niel bekend . We gaan er ...e l "llllilil dal :te: in de natu ur l:!le':T dan
één soo rt p lant et en. Rraam (Ruhursp .) wordl hc1meest gevoe rd in gevan genschap. De ze soort eet
ec hte r oo k roo s (R0.5ó1sp.j, eik (Quercw sp.), vuurdo orn ( p)-r ul.'Unl hu sr.), en no g andere planten.
Klimop en liguste r jusren 7.enict.
Voo rlopig zijn nog gee n andere voedse lplan ten gek end. Je kan ec hter gema kke l ijk ze lf nagaan wat
'1-<: graag eten door er van ee n andere plant een takje bij in de kooi te steken. steeds samen met braa m
of iets anders waarvan je weel .lat ze het eten. Zoals bij de ande re soorten is h....t altijd beter om meer
dan één planreusoort Ie voe ren. Een ge variee rd d ieet mei beaam als hoo fdvoer is d us aa ngeraden.
Op die manier geraken de dic rm aan alle chem i'iChc stoffe n die re nodig hebben.

""-na ( tO)nr, )9 .blz 5)

Verdcd iRlng.

Ik voornaamste ver dediging van deze soort wlUld~Jendc tak is hun carmu l~ co mimicry. Door
hun ooopV<lUmde kkur c n hun gd ijkenn mei een sw kje:. wo rden u niet snel aarrgevalkn. Als n:
,....rstoo td worden. laten 7C zjeh ge ....u onlijk "li llen. Ze klll lim dan wak bun ach lerl iJf over htt
Mrs1Siuk en als TC zkh nog bedreigd voe len, worden alk pol en
l oege w u....en en o pgebeve n tzie tekcnins). Op d Ît> 1IIiUlÎef rien ~ ~
er mrdef en roOOlL>ilcr uil en zijn u lllIXilijker IC pakken. Dil
g-edragvenoncn ~ vamfhun geboorte lot hun dood. Een vogel of
hagedis Lal eerdergrnc'~d zijn een pool beer te nemen en die kan
de tal gnnak kc1ijk afstoten (autotomie) om het mei de reslcreDdc:
IJ'
puim op een lopen te zet ten,
Vefl 0ll:ln c . klOtek

tB

hUD' t5liD C.

Deze soort word t het best gebouden in een goed verluch le kooi van minimum40 cm hoog en met
bij,·oortcdd één volledige wanduit muggengaas. Gebruik voor de pasgeboren nimfen ech ter eerst
een klein. w~inig verlu.chtterrarjum, Na de tweede of derde vervelling mogen ze den in een meer
verluchte bak.
Besproei de bodem en de bladeren een r aar keer per week, maar vermijd dat de dieren zelf run
worden. Daar worden u snel zwakker van. Wanneer je gesproeid hebt. zullen de dieren vaak
beginnen drinken, Xormaal halen Tt'echter voldoende water uit hun voedselplanten en resulteert dit
enra drinken in kkvcrigc uitwerpselen. Deze kunnen aan bel achterlijf blijven hangen en ..crdcrc
uhscbciding of het eierleggen bcrroeilij ken. Overvloedig sproeien kan resulteren in diarree en
>ilertte, vc..md Nj grote nimfen en volwasso:ncn.

Qua. temperetuur beeft deze soort liefst iets tussen de 20 en 28OC. 's Nschrs mag hel gerust wal
kocjc r worden. Aanhoudende te mperaturen bo\'ÇTI de 32"C 7ijn maal als bel le rrar ium nKot goed
gcve m iIeerd wu rdl.
Uil onde r>'ind ing kan ik hel SIert aanraden om deze soort alleen in een terrarium te houden. Als er
andere soorten bij zitten. ,ndringen die wak de nimfen van P. quaJrufN'lmu. Ze kunnen ool skc hr
legen o,~Ikins. ZOq!: dus \'OOraihij grote nimkn en volwassenen voor een ruime kooi of splits
re op in ~ terrara.
üCTÎt>n deze won zich hl gcvang enscbap panhcoogcnc:tisch voortplant, heb jr ....einig individuen
nodig voor een geslaagde k......eek, Ze is in principe nic:tmoeilijk te k.....eken inJicnje: de eieren nia

laat uildrogen en de dieren de juiste kwed.ormtiUldighcdc:nkrijgen. Toch werd ze in al die jaren
door , Ieehts heel Io.einig kweken gchouden en veoprcid

Gl:TlIadfl~dc

bronn en.
RRMiO. P.E.. 1995, New additions IQ tbc species list, TM Phu:rmiJ ,'\tudy Groep. Newsletter
64 (September 1(95), pp. 4-5.
I LëNNJ::MANN.F.M.; GElll..ER..A.S.: CONLE. Q.V., 1995. ~.hfUJ 'l#drj~·rinom
nJ.P...J!us ThaiJand>-milmlmn.x onomische!l ~evbîon der Gattune urn! d.;r Er ~t~d§
Mllnnche ns >'on Parana ch vmom ha mina,)'u Ilru nner CPhasmatodea' P~_P-"dImm:
~, Entomologische Zei/schrift I05( 19). Pfl. 386-394.
POTVlN, J.• 1997. Eieren \'an wandelende takken. Phasma. nr. 26 [sept embe r 1997). PI'. 1-9.

Phawnl ( IO)nr . 39. bl154

Wann eer een moeilijke soort gemakk elijk wor dt.
Door. \\~un Potvia

Abslrac;1

TIle relativity d WOfds lika 8IiISY end difficl* to brfMlId are discussed Easy 10 breed speci es CM become

sp8C""

difflClllI and ~iee versa Wllel:lllll' ~ fi nds .ll
ElóJll)'to bree4 . depand$ on it!I ol'Q.mSlancesand
tbe qlJality of the sloc:k la start Wlth, As phasmids are at the bottom ol tlle food chain, they a re in gener al

ver; prodl.d ive snd shoul d bil eas y te breed when glven the righl co ndition• . Spec ies Wlth a vlIII)'et fieie nt
camoufla98. mlmiClYa ndfor delensive behav iour are rees prodl.di ve in order to malntain a rISIural barenee

Op hel eerste 7k ld is lIlC'II !lnCl lenei~d om WJI bepaalde 5OOJ1enwande lcnde tallen te zeggen dat M
1!emakkelijk Ie kweken zijn. en anden: soo rten z.ijn ....'CI mocilijL.. Zonder en ige allI'ttling werden
waoodende hIadcr= IIDCilijk lenoemd. Maar i. dat wel ro ? b het IOOgelijk om do: soo rten
phasmide n die in gevaagenscbep gekw eekt wordrn., in I ~ ofdrie u legoriml in te delen?
So mmig en hebhcn zich reeds aan deze uitdag~ gew aagd en hebben geprobeerd o m lijsten op te
:;tellen "M heel moeilijke, matige en gemakk elijke soo rten, Oe"LC lijsten scheppen eeteer al snel
one nigheid tu...se n de ve rschillende kwekers, ....'am de éé n vind t soort x moe ilijker da n soort Y. iemand
anders net omge keerd. De één heeft al jaren een mo oie kweek van wandelende bladeren . de ande r
s laa gt er maar niet in o m de nimfen aa n het eten te krijgen.
Zel fs bij eenzelfde kw e ker kan dezelfde soort een aOOcn: beoord eling krijge n. Ik nee m mezelf als
voorbeeld. Vo rig jaar bad ik een heel moo Îe kweek ' lID Ph} 1Jium /(tRanfl.'um (p SG 72) waarbij de
rneerdcrho:id van Ik oimfen d ie uhk wamen, mnder pro blemen o~. 10 k ile deed ik er niet
zoveel \'OOf. maar hct Iu.lte prima. Dit jaar komen opnieu w ticnullen nimfa! uit. maar zo wat 80%
!ilcrft al een paar dagen na de geboorte! Ik hiek! 1~ nochtans op exact dcLc"lfdc manier en in een
poging om dese massale sicrfte te stoppen, begon ik allcrlei andere terraria, tcrnperaturrn en
~<ledself'lanlen uit te probere n. Maar .. . Sleab hcuclfdc rcsu llaa t. Vorig jaar zo u ik deze soo rt
ge malle lijk gCflflcmd kllDDl:ll hebbe n. dit jaar aaJ't3moeilij l. Ik VCITI'IOCd dal het ligt aan de leeft ijd

ms.

Y3 0 de \"()cd~ lplaOlCll. Vo rig jaar kwamen de jongen in de late k nte uit en waren alle bladere n
Dit jaa r kwamen Le uit in de wi nter , wanneer de o ude, droge bladeren meer zou ten bevatte n, Ik bcb
ee n paar bekjes jongen w at vochtiger geboude n. maar oo k dal hie lp niet .

Je ziet dus dal ' moeilijk' en ' gc"makkcl ijk' bijzo nder relatie \-'\:begrippen zijn. Het hangt ~lcrl af van
de sit uatie of iemandeen soa" gemakk elijk te kweken ~ indt of net. Het hangt ook af va n je e igen
cn-ar ing: een bcg1nncr kan hrl best mocilijk bebhcn met bij>-'OOtheeld 8ar:uIunI thall (PSG 22),
terwijl een meer C'tVllreD kwe kC'l'jaa r najaar SU1p1u., heeft \"iUIllaan~lla urhuonii (PSU 126) ofm.

Or.rines ",adlattil (psG 2) "-as 11.I·ntwintig jaar geleden één varr de gemakkelijkste 'IOOncn. Die
kree g je al wanneer je eens met Cwallriu:J mtIffl.fu:J (PSG I) had kunnen kweken, ""'aOt cr WlIS echt
serplus genoeg ! Nu blijken we hec er eebter heel moe ilijk mee te ht:bhcn en slagen v.ç Cf nau""elijks
nog in om onze eigen kweek gaa nde te houden . Afe n toe duikt Cf ergens oog ee n beetje swplus op.
maar niet meer zoals vroe ger. Dit komt omdat 0. mack/ollii al m' n 30 jaar intee lt kent. Men is
gestart met één koppe l u it de nat uu r en sindsdien bee û men 7.1:. niet me er ku nren impon eren Gevolg:
doo r de vele generaties inteelt worden de diere n steed s zwakker en gevoe liger. Steeds minder eieren
komen uit en meer nim fen st erve n voor ze volw as..se n wo rden. De soo rt word t moeilijk .
Omge keerd kan oo k! Neem nu ""taon a5fVrri"lUS (P SG 11&). In hrl begin was dit een speciale
soort. want men noemde het toen de kJeine Ilaanid la l.Ondt-r , k ugels. Ooien .~ . ao;perrlmu.< lu t de
sublimtilic: Ileleropte')'ginar beboert, muc:sl hct wel een moe ilijk e !«>n zijn. Ik ....ee oog goed
Ph:a<ma (I Q) nr. 19. bl, 55

hoeveel moe de ik ervoo r heb moel en doen om er een bectjc surp lus \1U1 te 1runncn\'Crl.rijl!~ en hoe
gduUig is "'as mc'l de 16 eieren die ik kree g! Een jaar later ......am iedcrccn ecbter mtI eversebot
eieren en nimfen opdagen. De moe ilijke soo rt "' 'aS opeens gemak kelijk i,'Cv.uroen. A . al~rrimu.l is
oog ahijd d~lfde moo ie tak. rmar bijna iedereen hee R hemen er is niets spec iaals reeer aan .
Al.. we k ijken naar de funct ie van wandelc:ndelakk en en bladeren in de
Mt UUT. dan zien we dat ze a ls p enteneters e nderaan de voe<io;ej.
piramide staan. Ze dienen in feite a ls "oer vuu r insecte nete rs.
Hun basis is in hel schema hee l bree d, wal bet ekent dat ze met
wel zijn, Insecten zijn d us heel tahijk en produc lief. oo k
phasmidcn! b: moe ten veel deren ~cn en er eoeren vee l
jong en uilko me n o mdar een groot deel ervan ten p roo i
valt aan insI:cteneters en a lleseters. Als je lUeraan
denkt, moe tCll a lle ....ande lo:nk UlU :m en bL:wkn.:n
dIA D.'CI goed kwelen in gevanserulChap. wanl daar
Lijn geen anrJrn: dicn:n d ie hen o peten en "''e
pro beren mijlen. bacterie n e n andm: zekrcve roo rtee «nnudigt: ~plramide.
zakers l1l."1p uit onze koo ien te houd en ..

MaM zo ee nvo ud ig is hel niet. Niet ieder inseet wordt even talrijk o pgepe uzeld . Waodelende takke n
en bladeren zijn meesters in carro uüage en mimicry, waardoor ze hun vijande n bedotte n. Op die
manier word en ze minder gegeten dan bijvoorbeeld kre kels u f gew one sprinkhanen. l'ha smiden zijn
dan oo k iets minder product ef wam aoders ro uden ze up den duur mei tevee l 7.ijn en zo u h<:,
biologisch eve nwic ht uit balans gerak en. Algemee n kunren wc d us stellen dat hoe enic~ler hun
\ erdedigingsmed lallÎsmen 7ij n. hoe minJcr jo ngCll ze moet en voor1 ~n om În de volgend e
llencratic mei evenveelte zijn Dil is hee l SimplislNh voorgestekl. rnadI" daar ko ml hel wel op nee r.
Opnrdelijk is dat juist die soorten die de beste camou tlage ofmimicry hebhe n - o f b:c l sflC'CUCulair
\ erdedigingsgedrag ste llen - ons het meest. aanspreken. Die vinden \1oij de imeressarnsic, de mooist e.
de speciaakte en de meest gegee rde. Die willen ...ij het je fsrc kweken.

De mens hr.'Clt hc:t zc h a ltijd gcma kkc:lijk ....illcn maken. Hoe minder moe ite we moet en d01:1I, hoe
liever: een va utwasrnachinc, auto, co mp uter, kcuke nrcbot s, enzovoort . We haten modlijke, g rote o f
oms lachtige opgaven. We nc:nl!;:nliefst de kort st mogelijke weg. Maar in elke hobb y is het ne t
o mgekeerd ' Dan maken we he t ons liever moeilijk, we willen de groo tste uitda g ing aang aan en
weken naar hel:meest orwindbare. Een wieln:lUIl:rzo u zich veel makkelijker met de wag en kunne n
verplaatsen, voet bal is veel gcrnakk clijker zonde r l~oenpIoeg. \\"33t'Omwil iemandnu .. gUlbnaarn
de Atlantische Oceaan oversr eken met een zeilbuo lje? En waarom bunkçn;:n wij htl JJ1CClII naar de
moeilijtst re kweken soonen? Waarom: het is onn hobby. Een BacrJUM ,-ï:nden we al snel te
gcmall.c:lijk.. We ....i llen ve-der , we wilkD een eecwe uitdag ing. En da t vraag t vee! impanningen.
Wc lûagen als een nieuwe soort mislukt, maar dal JOOli\-eer1 o ns lIll net om vcrder Ie gaan! Dàt laai
ons \1amrnetje bnwd eu d iep in ons. Ste l je voo r dal 0 FIIS e lke !oOOn ma.~~ nakweek heeft en dal
iedcn:en van e lke soo rt kan uitdelen. Dan 70 U onze hobby kapot gaan - hel is niet leuk meer wanl
iede reen kan het even goe d en de inspannin gen zo uden niet meer ~ewaardccTd ....o rden,
To t slot gec flk hier nog een laatste bedenking en ik nodig j e lIit om er even over na te denke n:
" Elke soon 'W/./mklend e lak of 'W/./nJt'l end bluJ is ~ef gem alli fijk Ie .h<de n a b u i" de ju iste
orm;ta nJiglw.k" ge IH.lHhn wnrdt De o ml heMaai erin d ie j uiste O/'I'IsfuNiighe den Ie vifllkn ."
WIIDPo lvîn.1 5 ju li2 000 .
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Wan delend e takken op school
Door: Kim D' H\lI~r
.~ b".Ir..

tl ,

Sfi<kitlK'th"" tCb.... L At li' ili.. M"" ... ~ri .. tn l...

I.lnl ciu ing :
In h...el weini g scholen wordt do:wandelende la\;.n~ll,\ gebruikt als studieobieer.
Nnchtan s valt er he'Cl wal Ie lere n bij het observeren van deze u iertj es.
De leerlingen van een middelbare:school uil Sinl-!\iki<W( Ik lgif) hebben ieder jaar een

biolOl:'isch project dat .. welenschappelijk ......eri; .......ördt genoemd.
Het voorbije schoo ljaar kozen dele IJ -jarigen "oo r de wendeleede tak als themadier
Ik ging op cbservetic en maal:lc een verslag van de mogelij ke opdrachlen in dil ondt'f7oeL.
De pswven en waarnemingen werdm uitgevoerd in cm lange I;jd~riodc: van ongeveer 4 AS
m.undcn. Ik soort die ''()(Jt deze proefjes gdlruikl wad is CorulHiu~ JPIOrnJUS

De resultaten van de prw v..'n .lijn niet rJlIX l;.,t.·..Jecld .. een aansporing om zel f even wal l.::.tje:.
Ie doen en de oplossing voor de vragen 10: vinden.

2. Vuorhereidingen luu r de leer kracht :

.1) e leerkracht bepaald voorard e oefe ningen en proeven (rekening houdend met war de
kinderen kcuncn en kunne n)
Ik langrijl. hierbij zijn de voeropgestelde doelen : \>,.11 kan ik bereiken via deze activiteiten bij
dcl ecrlingen .. .
Voorbeeldenv-andoelstellingen:
Aan de hand \"iUI geschreven instructies een onderzoek kunnen uitvoeren :
Informatiebronnenkunnen raadplegen ;
NaUv.teuri.: kunnefl w:wnemcn;

Overeenkomsten en verschille n kunnen opsporen ;
Metinge n l unnen uitvoeren mei een afgesproken nalJ"'le urighd d ;
Cijfergegevens kunnen ....eergeven in een tabel ;
Cij f~rgegewns k un n~n

omze tten in een gra fische voorstelhng ;

Grafische voorstellingen kunnen interpreteren :
Bedachtzaam kunnen omJ;aan met levende "'...zens
Een stereotoep kunn...n hallleren ;
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• De leerkrechr zorgt ook voo r hel nod ige materiaal:
Glal .cn bak. l <:u krnro l. bladsarJc.l limop, vertakte boomrakken. muggengaas op een kade r
darjuist pest up de IlIlIZc:n OOk,watervcrstuiver. petrischaal. reegeerbuisjes. dous.chijn<:mk
meerlat.joep. st~ rc:ol(>ep. bekerglas of'bokaa l.. .. wendelen de lal ken (Cu"w,\ i~~- morru u' ). en
eventueel ande r voed sel zoals kroku s. wille dove net..J, hortensia. paardckastanic. Jijstcrbc s,
robmie . sneeu wbes, spinazie, seeing.Hguster, b raam, maar .. niet bespere n met inscctlcldc n !

A . untc50.U : A rgetlll:f'leinleiding voor de leerlingen :
JfASDELE.\'DET.fKKE.N
zie j e mt'm"l1 /"g e.fflll"Jl" " l!Uar....n wort ",!".u/um kjjkeIJ,da.rm u n~1I rondkijk..n.
-eeer ",<1/ n"" , de gl u.,btit lur en om Ifll!;/Q/lt' 1n.'1 1'1'11,TuKelld ge~/dlt nuur ren 1'UI1{t'nJe Iwk
re ~,mn.le kan er dan bijna z('/ru vun zijn dat h,'1 t .. rru'/um wandetende takken beva t, Hun
naam vvrr aadi he" ui. ht'l zijn inI"J./"rl d ie .1'la k up ,,,J.in (iftwijgi"~ gdijJ..." 1!I1 daar door
bi;nu 1"ll'(nr/oour zijn [kUif ze e eh/u 0<>11:kunne n fwwegr.'n. worden ze wandelende rukken
Svm~

X"'H.~md

J/t'eMtZ! kenIWIl u e ",..f Ik IHJnJe/elltit' luk van JChuoil;i/ "/I'aII bij un 1'f";enJj
e. Hd :ijn di e
gr ()('ngrle iwtg .....rpig e uk"j"". 1Je:"l" ...,lJei~ N 'orle ,"'rulj es ..n m't'_"",'hl/g.- UlI"'uJi"~,
ZA!worden hooguit R cm lang. zijn enttie mm br..ed:u hebben 6/unge spjnu""rligt polen en
tUII"..II IeRelI l'en gluun .,.-umi oplup.'" (n..' ulJ vJi..""n). ,-fon ",t'C<r~ljden van dt kop zit een
duid ..lijk 1It:rJi,'nborlr oog rn ;;:.. 1It:hbm lun ge, gt":de sprielen (nnle ,mes) en g ue,1rich/baTe
mon d....rr!drIiRen
Bijl/(/ ui rku luH~1I :lj' fI flu/wmdillg"/I \'(11/ dtje.1di e lip hä eind 1'111/ I'Orige <:ril'" (11I9ïj doo r
Frame mis tumaris ten uil Shc mh"lt" nllm' (/ nJi(J) ua n /'tI1er R Je Siné ty werden gez on den.
Iilm Wlijme II4UIIII ts ('urUlI5iUI nwro)-u.', se worden oot de /"bvr u/(JriumlUt gem:1t·md OInJui

j e ze duur f>t/k bijl1lJueeäs (Jun/reit
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Deze imeMen :1j1lpI<Mt'mct~ d~ Keen enkel JuiJelijk wrdl'di!.'1~IIQpmMMm Als jr::e
Moren Kaan ::e wnu 1anir..iJ4l'"ilicho_1en UIIlI'/Of( beur op IH ' " .. ieg~ 'ukje Ie lijken:
bij ergerr wrslorinK 1=1 het j,'1~ekr :ich g .....lKHIlwlen en houJi het :ich lvor Jood. Dil en
hun sterke gelijkenis in wrm en kleur op een t<lkje ti een ~·hiflere".k passieve l-erdrJiging,

",",I

De kop "un een '...mddende luk I.vbeweeg/ijk I'trbcmden uun het bt'rslsluk. bij deze
verbinding il ' ook her eerste poer polen \'a,I'lg.'nlll<lkl, Olm! pUl"Je.1 hebben aan de basis (,fe
dij) een uil!wltin;: waar de kop nel in past wanneer::edal! pull/jn naar öoven gl!.l'/rl'k1
houd en: dil '·arboogt hel 'Iak-:i in' nog meer .' Hel }",r.lt.fwk zelfbessaat uil drie del",J di e hiJ' J(1
onöew glijk \'t"rbt.mde" :ljn. Op d.. I'abindingt'n : iI1en de midde n- "n uc hlerpoten te rder
mlgl n xt'leeJ be"' eeg/ij k achle rlijfdat l'inJiKf in een knot such fig uil ..-a.ye.
l'enmmkrlijk. MaUr al delf' /<JUrnzijn ,'roUlilfjel . lk nwn nefjeJ zijn heel ::el<J:uam '",uar I
Ol!, ]OfJ(J gebuur/es) en nutteloo. Geen nocxl. de ,·oortplanling iJ ...,nd.enL M'anl de:e $DOrt
insekJen i, parlhrnogentliuh. M'al hf>reunt Jut er ::i€h uit een onbelruchl eitje ....n
Wffl<l<lTJ,gdierl]r kan tmlMiUrlen. dar ...elintUlU opm eltW et' ", l"rollw.-Ije i,
Een I,ol.....
allen 1·l"()u H/fj .. lee fr een k1ein}aur '.'''''1.' IX maand) i'n 11'1(1/1>1500 eisjes. dil' ze
lu km"k 1".1/'·u/li'n. Ik:e eitje.f zijn kle ine h.mk bruint' korre ltjes (1 mm lang, j.j mx : ....oo ri
mei een
kopje. Nu een wac httijd valJ 3 nwwui (70 101I ] UJu g en ) kruipen klei ne lu/cin
(I cm j uil hel «i, hel dia/je guu l zich op/x,m!'<'n (valzuigen met 1I1<'hl) waarna de huid
I"(!rlw rlll

«ne

lnseacn h.·/ob,'n g een ge raamte mUi" een uilwe ndig .d :r4et, een ve rharde huid. mUJrum griltil
een in~l'kl nÜ'I. Jc)(:hIl'rkrijgl hel :iJn vol ...aHenfnrmaal in Ó ve r vell tngr n (er zinrn
,,<,miJdtIJ 20 dtfgen 1",\Sen 2 ' -en- elling en). Dit gebeurt .~leeds upJe::elfde manier_'iJr,lluAje
eel I lul J JaKCn niet meer en gWI JuiJr/'llJaan een 't'r:hle' rak hangen "lel Je klauwtjes I,,",
zijn achlt'f'P'ult'n. J:Jotvd.- kop $Ierlcfe blligt'''' u/u-1II1 Je!wid op dir hreekpwtl en inun
i ..-amer tijd .. ,i ..",..lt dr lUk zich 1Ii1 zijn male \"1'1. Hij z uigt :Il'h \'(H/",.Ju "lJQrdoo r hij X'lJler
.. ordl. ::ijn nieu ...e ve l ~V!r"r.lTJI enje heb lun Xr<J1" ittvf'kt dill stort meI het ope ten ",,", Je
uuile huid (kwest ie van ge,,, ril<lmine5en mil/eral.'n ..-eK /1' g oo i"n!). Er nr1hl{l1 vnI"'us.~t'n
bl!gint het vr ovwtj e nu een 14·11.11 dog en eieren ft J.'~l'n De wrm,1<Ie lijd vpa nl1t'iIi ::ijn steeds
hij benaderlng. dl' temperatuur en de 1"lChtigh"i d $pele n l'en rol. Alles zul (Hik nin a/ I!jd up
dezelfde moni ..r geneuren. ieder haM}e IJ unit'i. elJn/ugeerl 0l' zijn ""mier.
Wand elt'nd.' la kken hebben ...ánig ReWJe!. $'O!/l$ :I e je in owrbl!mlJar kOQien 14J/de in.'l'/dim
ts gem bl ijw nJ ve rties.
..ti llon pn lcn IJ/Xlen zo nd er dur er reaaie volKf· 1-RnI"l'rluren
:man~ er nog \V!n-e //i"1:en nwelen h>men Gt'J"e/ telijk ofgt'het1 ~'t!rJw,-enen lnlt-muten
groeien im_rt aa n hij dl" ~'UlX('nJe l'erl't!/ling. De httr~re/ling l,'t'be-urr nie l nooJ:ukelijA
ineens; wm~ :lj n Itlte rdne l,<,norllinKen nodig \'OUf'dat her pootjr er "'eer flOf71I(,laI uitziet ,
Ulllier3 hlijft <k tak::onJn- p",,, ,>[....., ee" klrin pootjr \'QOf"tlew",
IX :" eigenschap noe ml men hn reg t neral ie ft.'rftl/>gr!"- Een lak maukt 1'11'1dil I't!rmog " n
Jwlkbuar ge hruik door in gn-ure flJiituaJies g....."QOn em pool oehter Ie lal"n.
Onz e CiIrllusiuilimorO.lus is g ema kkel ijk Ie /wUlkn e" te b ek en in /len go ..d sl uitend
terr arium (eenfOMt aquarium z rmJer .m ter). dnl W,.,J JrKH'luchl kan .....rde n. A ls je hij..·. •'en
zijde Vun I't'n <lquarlum mei "t'n fljn g<JO.f afl1l/it Iwh je ul een bm i.IJw o l Op de hvrlem leR/e
Wal on/..'ml!/le h/n ..mallrde (goed verhit 111 de vwn, zodat er get'n ""'himmd upgroeit) ('n ...111
druge lulcjl'J. 1l"1 geheel hOl/d j/"'Ikh/. Wlch/.i;::. Al l \'lx'dl'eI gel"Cnwe b1<1wJ}e~' \'an klim up.
m n,v,hm u m.frr/Tnboo$ e" dl. We : ellen g e woon enkele I'erse ", kjn . Kne,t l"(Iurzie" "'In
bland}e.f, in eenfles mt'1 ..·u/."r. Dil roe ds el l'erw:r,ven uV!1/(/(Irnoodz llai (:e u r niel lar"n
","'en of!<l!himmele n of uitdros:en!) . On::e wat1iklendl' /atle" : ijn ooi nie l :ter lemJ'f'rUluur -

"'''''1
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ze eten enzie ie ze beweg en
Cara ustus morusus i.~ nulllu~!ijk niet dl! enige wandetende 10k. Er zijn meer dan ]'}UOsou~ICfl
bekend, waarvan er misschien een l.lOtl/1 in kweek zijn Sommige takken heMelI mooi
gekleurde vteugels. anderen zie n er uit als boomschors. Het grootste insekt ter wereld is een
wandelende tuk. hf/ tweede zwaars te inxela ir ook een la k. ti" zijn soort en die f.!,elijkenop
schorpioe nen. er zijn ze/ft wandelende bladere n. De meeste flikken leve n in de tropen en de
subtropen: enkel e gewone soo rten vinden we inluid-Europa lerug,
Onze verre l'(>o~vuderen dachten dal de tnwklen lIil /(Ikken en hlw/en'l7 f;:ebvren werden. rJls
j e " Iwr wandelende lakken kijk!. kun je hen geen ongelijk gew" Vlm' deze gedachte: soms zie
j e immer s gl'II'Vm! takjes.soms zie ji! levende , wamlelende diertjes
Na hel lezen van de leks t geel! de leer kracht nog wal extra verduidelijking en de leerl ingen
krijgen de kans om vragen Ie stellen .
H. H ulstaak :
zoek informa tie omtrent de wandelende tak (boeken, bib lioth eek , internet....)
Zoek een verklaring voo r volgende begrippen ( woordenboek/encyclo pedie ) :
Mimicry/mimetisme :.
l'arthcnogcncs is :.

Rcgcncnnic c.
Autotomie:.
Kannibalisme :.....

C. Opdracht en en pro even (kla~~ikllal) ;
·O pd ra el ll l: Inrichte n van het inscktarium en hel verzorgen van de dieren
Ric h tlij n en:
Richt hel inscktarium in zoals op fig uur I
Bedek 2/3 van de bodem van de insektenkast

rnet keukenrulpapicr.
Het overige deel bedek je mei bladaarde waarin
je één of meerdere potjes mei klimop of ligust er plant
Plaats de sterk vert akte lak waarop ze kunnen kruipen .
SIUil de insektenkastaf met een kader met muggengaas
Verstuif elke dag wat water

fig, l :aeinsectenl<aSl
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V......'ang d~ .. \w e l de laag papi..r en verwijder aft,:.....d l..n,
rone orv ..rd roogdc blade ren, L"I ech ter cp dat j.. ."oxn insect en in de \uilb~ ~ \\e rpt.
*O fKIn le hl 2: Hoeveel waudc jcndc takken zuren in he t insektarium ?

rnwr:
let hctlSillltill insecten in de inJ;eltenlast. Not....r in tabel I (n iet luid...,.,!)
Verzame l de weam erningen V'aD doeand..re leertingen in Iabe ll .

Besluit :
A L L}:JNII-:T ALL E leerlingen IId ,b l'lI h cu drtJ t a anr al gereld .
VF.IU( I.A R I:\G :

· U p linle ht J : Ubserv asic van do:\\and .. lendc tak .
O b .., n ·..IiK:

-Vorm :
- Klc ur : ,

- Aantal pot..n ;
_;\an\.lllvoetsprieren :

GELEFI)JNIET GELEED
GELl:::I:.lJJNIFT GELEED

_ l .îc haamslen glc (kop + bon;lsl uL + llChlcrlij t) : .
- I.en.-l.. in gestrekte verst arde ho uding (Lic haam I '-oo rp<'lcn): .
..... mOl
• «oksel» ven ee rste paar po len ROOD iN UIT ROO D ; (de rode kleur wijs t op een vo lgroe id

insect)
b) Observeer de overheadprojectie va n ee n volw assen d ier:
_ Totalelengte in gestrekt e verstarde houd ing ( bepa len met doorsc hij nende

meerlau : .
_

.

mm

Lichaamslengte (kop-borststu k-eacbtcrlijf} : .

. .. ... Mm

• Uitademe n ll\'Creen wand.:lcndc uk in llestKlto: houding heeft t"l gevolg dal :

• Do:po len zij n~.::cr lang , Al ~ do:ro lcn na.ar\OOf gf;"<\ll:kt zij n. reill het uitcinde ven het
voorst e paar po ten tot .. .
• Het ..
.
paar poten is korter en de
10 lang als de vcoeste
• De dij van do:
.
is stc:rt afgeplat
_ Het ach terlij f is ongcnxr ro lan g als ..
.
o:n
_ Ile 0l!cn hebben do:zdf<lo: Llo:ur als.; .
.
duuker \-lo:lje inhctmid<len.

zijn

samen.
e n hebbe n ~n

d j Benoem de aangeduide delen op lillllllr 2 me t reemen uit do:volgende IHst :
tarsi I voeten ) met hechtpoten

tarsale klauwtjes waartussen een hcebtschij f]e,
dij,
1lIllo:nneS(meI42 !l11 4ligckdinl\enl.
kop.
voorste poten,
midJ d stc potclI.
ucbtcrs tc poten,

achterlijf
borststuk
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· O pd ,...~ h t

ot: Probleemstelling: Wat

C'leO ....arnklcTkk Lallen helli~fst ?

r md:
COlll rolea hel aanlal aangevreten voedseldelen. Wordm de nerven opgegeten ?
Waarnemingen:

DE:SLUI

· Ord ,...~ h l

5 : Prob l«mSlcl lins ; DrinJ.m ...andc letllk takkcn ?

rroc-f:
Sproe i ...."lIl wa te r in de omgeving un de ....andelende lal
Waarnemingen :
- De:in, x tcn bew egen hun .
.
-Lt: kru ipcner:SAAI{ Tn E!VA~ WEU

~cd

heen en wee r.

*O ptl r lte ht li : I lel geslal.'h t van wandele nde la kken?
Gegev en s :
Bepaal hel geslecht \110de wandel ende lak m et volgende ge geven e
Wij fjes hebben een rode kleuring op de binlw:nkant van de voorste d ijen. 0.: rughuid is JU ' \
ge ko rreld . b: Tij n vee l gro ler dan de rrnmnelj~.
\1anoetjes hebben 2 kleine rode vlekken op de bovenzijde...an hel ecbrersw deel van hel
borsblul. . Bovendien hebben71'2 brede overlani-<;Cstrepen Of' de ooder-tjjdc van hel
mid<knsle borststuk en een paar smalle:s1te'J1Cf1 aan de onder7.ijok van hel achlc:nte bo rstst uk .

0.: rugbuid is glad.
Wandelende talken kunnen ..Iccls mannelijk en de....ls \ rouwclij" Lijn en zijn berkenbaar aan
de rode kleuring op de onderzijde van hel borststuk en aan de deels ruwe en deels gladde
rughuid.

Phutrll(IOln<. J Ol.h1~6J

DESUIlT :
Dc wandele nd c tak Is,,
.
In d e iO"'kte llka d l ij n er 0l' (UIlturn ) .
.__•.. .•. .. .••. . . .••. . .••. •••••. . ,.·ijfjn
...........

.

mll Dnt'lj~

.. .. .. .. . .. .. . deels mannd ijk e• .1«1 , n uu.. e1ijk c - bc.-m..f.-Dd irt
I~

ml'fl le .. a edelee de ta k"e n zij n 'a n he t \' RU UWE UJIû:I~I.4..' :'IiE LlJKt: gnl..cbl of
DU :I.S MA S,,"EUJK en DEELS \'lHR \ \[UIK .

*O p d r lllc h l 7 : Oe ontwi kkelin g bij wan del end e la kken ?
Ge geven s :
& n wandelende tak le gl <InBc\'c.:r een 400-lal eitjC5 lijde ns zijn Je\e n Hel ge sl..,..hb rijp in5CC1
kan j e hetlenncn aan hct achte riij f'dat ste rk ge / wollen is.

t' ron rn :
Prcbleemstellin g : Hoe \t:r IOo.lfll de Olltwil kding bij wlllldek nde tallm ?

Prodt :
Elke les onde rzoe ken wc oter geen eitje s (lP de bodem liggen. I Ill.OiI 7.c me t de ha nd ui l de
insecten kast en be kij k ze me t de stereoloe p.

Waarn emin ge n :
Met hel blot e nog lijken de deren vun wand ele nde hikken op zade n. m...u met de stereoloep
lij ken ' e 0 l'
met -cn plat dà"'C l waa rop ee n ..

ptu.,ml(lO)n.

39. b l~1\-l

Gebruik de stereolo ep :
H"'l dek selfje is GES 1,OTEN RIJ ALl ,E EIEREN! GEOPEND BI1 EEN Of M EERDERE
EIE REN.

Prorf 2 ;
Vergelij k een pus uitgeslap en wandelende tak met een volwassen insect
Waarnemingen :
De jonge uitgeslopen wandelende tak

eenlengte van

=

:"."1MF ..

~

1\1AGO

.. op een imago en hcöbcn

mm.

Upmerk ing l : jonge nimfen gccf]c best zachte bladeren te eten
l'roef 3 ;
Vergelijk een nimf na haar 1'''',2.1<, 1''' ,4 .1<, Sd' en 6°Cvervelling met een imago .
waarnerningcn :

Na elke vervelling is hel uitzicht . .

,

maar rncctzc rcspc ciic vclijk :

1..

2.. .

3 .
4 .
5 .

r,
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I'ro C'f ot: "l1i. in groepjes en mee l de wa ndelend e tallen uit je insektenkast
Noleer de lengte van de gcmete n insec ten . Kruis her ju iste onlv.iUdinl!-5.Slildiuln aan :

.....

VoIcndeleode lOHen
kle;l'l* d;l"til'l!erlo rium

mm

in beil"tglos ~n gloep I

mm

g roep 2

mm

g roe p 3

mm

groep ",

mm

groepS

mm

gloep 6

mm

groep ?

mm

s

mm

groep 9

mm

groep 10

mm

il'l ~op ~dpfOjector

mm

groep

;mogo

nimF

B[ SU 'IT :

De- ollll.. ikkC'linj!; bij .. ..nd!'l " n...e l..kl..C'n ,crloop t . 1$ ' o~
Ei 7 ••..... .. ... ........... ............. 7
..

mt'
Dcee \'Oo rt p la nlinge n noC'mC'D

,.
"'I'

:

_ , ..",..d lin g"'D
:\n:T AMO IU ·OSF..

« 111 OI\\"O LKO:\lE!'i

- O pd ra ch t 8 : 0.: W'O<'i va n ee n wandelende lak.

a) Inte rpreteer J e grafiek en beantwoord dl' vragen:

Hoe veel maat vervelt e",nwandelendeta k?

_.. maal

Hn... g r()(ll is dl' wandelende tak wann eer hij hel ei verlaat? ..
.
dagen
Na hocvee l dagen is hel insect vol groeid '/ Na . ..
Op welke datum verv elt het dier voor de tweed c maa l? Op .
Na elke vervelling groe it het insect hel mees t? Hoe veel? Na de ..
Na el ke vcrvelling groe i! het in sect hel minst? Hoe vee l? Na de . .

Plla.mo (10) nr. J9. blz66

r

1'[

lichoom$le ngle
În mm

1:Ë

80

imago

60

40

20

geboortlll lJ feb l

41

61

74

92

106

124
tijd in d og e n

bI Ste l een groe ic urve op \3 " CC" \l\anJ.:lc:n.k t;U; met \ ol ~endc 1:l~"I:\ l:Ib (gdl l'uil miltuneter
papier ).

fi.::bor.:n op I april

ç

M
·;.:·'·.··.·.

mm

Na eerste vcrvdling op 2 mei
Na tweed e vervel ling op 2 1 mei
Na derde vervelling op 4 juni

19 mm
26 mm
34mm

Na vierde vervelling op 20 juni

.t6mrn

Na vijfde vcrvelling op 12 ju li
Na zesde vervelling op 26 j uli

64mm

'

"

,"

,

-

,

;:fj' ::

Mmm

c ) Trel n u valluit ell puil t dat de groei curve vom u een vcrticale lijn naar de data- a...

d) Trek nu vervolgens \ anuil cl.. punl een horilOllta lc:lijn naar de volgende verticalelijn. Oil
is de uitwendige groei.
•Th:sterkste groei gebeurt \'an ..
.
[ot . .
-De kleinste gmei gebeurt .. .
-Vana f li jn geboo rte groeide deze wandelend" lul . .
maal de lengte van zijn geboorte
-Na hoeveel dagen is he t insec t \'o lgrucid ? Nu ••
.

. . . of"
dage n.
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m an A.-\.."\iOP

D[ ( ;R .\ tlE K:

De vcrvellingen en de OIlI"î Uel ingsslatlili
· O pd r.n hI 9;
B.:kijk Je kop van een volc essen îlbd1 met do:IIXp.
lknonn de aanged uide delen up Je figuur;
oge n
antennes

bo venlip
bov enkaken

onderlip
drieledige liptast ers
o nderkaak met vijfledige
kaaktaster

Phasma(10)nr.3'.b1z68

· O pd n ,,; h l 10:
op welk e manier je wan del nde taLLen io ....n terrar ium gunstig...
jeven som standig heden lrunt bczOfg n;

~OI<:o.T

voed sel:
Vochtigheid :

.
.

Temperatuur:..• . . .... ... .. ... ...•.. ... .
Onderhoud "an he1tcrrarium: .

AU 'U·IEr..," RF.SLU IT.
W>llIr kan j.. dl' " lIudciendt laJi in h.. 1

Wel k~

~'oo rlJ1 111ntin!!:

5- rij kt n~~ ~ lrem

on dc rbrcnl:cn '!

h eb ben wn nd.. I..ndc lllk Ji.m'!

SAAM LOOS. Cursus "Welenschappe lijk W...rk". Middclbaar Onderwjjs.
DErR [C1lAUX J. (L uiks ondc rl.l>C"ker). Cijfergegevens jnzake de groei ":tI1

CllrU/lsÎu.~

moro~us .

O'H LlSTER K.. Leestek st " Wandd mde takken" ( 1993): den:' le kst werd in 1993
geschreven n.a.v. een ... andclcndetaklm lmlOOO~c11i ng in het Kon inl.lij lo Belgisch
In'ó1ituut 'OOT NaIUlll'OCh'n:'IChawcn voe r een entomologischjengeren tijlbl;hrifl;e . Deze
Ie lst ...eed nooit gepcbhceerd, maar wordt in een aantal scholen 1.'O:~rui kt als intrud uct Îe.

Pt>-. t IO)nr. 3<l. tM f><l

Camouflage en mimicry. vcrschillend maar toch verwant.
Door: WIm Pol\"in.

Abl!llract

The dillerence

~n

camoufl age a nelmimK:lvis e xplllinOOand some typical e.amplet a re given

li d zijn twee begrippen d ie ons - phasmid enlie fhehben - vert rou wd in de oren klin ke-n. Ab iemand

je ec hter vraagt wal nu preciesbet VC'f'$Chil tussen camouflage- en mimK:ry is. blijk t dil! loch niet ahijd

even duiddijk te zijn!
Een vcrk larmd woord enbeek kan oes al een flink st uk verder he lpen. Eve n raadp legen :
(fr.), ~ " "" wijn om "'"i Ic m" ffe1cn, m~id>lhhr of alth",,~ onop"allcnd I~ m....... , inz, gengd ""n
en """epen : zD<!on ;lr M:sclIilderd, mel nellen bClkk, ""Z. dat z~ m,,~i l ijk door rIr ~ij.nd ,,,,,dekf word...
mimicry «E nII.). ~. (m.l. "" n. ming . oor ver>ehillendc .. lOIlen....n (qlll" i--)nahoof. ing in h"~ d ierenrijk, b.•. her 1ich
in ",",rm et! kk ur aan passen •• n ...." m ig~ plant... r:n dier... ... n a" dere d i~ ..... tlo!I~v"" <"'rijd bt.1,-'f h' '-'g erllSl zijn

<1I .. o. n.~

oor~~uill

~et andere woo rden. c~ b..neke m

tooij wanddmde tak ken C'lI bladeren: dezelfde kkur bebcen

a15bun omgeving. En I'l'lCCstal is da t oo k het geval, wsm veel pha'<rTliden zijn groen ofhuin zodat 7C
tussen de p1amC'llboe gcrwtnd niet opv-alJo..-n.
\-laar <k lDI.~e soo rten hebben méérdan alleen een ono pvalle nd kle urtje! Wano.klende talken en
bladeren lijken v-erban: nd goed op lakjn C'lI bladeren van planten. Dit lij ken op i<'/$ heet ~'.
Ik dach t dal het versc hil nu toch we l d uide lijk gest eld is. Jarnrrer genoeg worden de ze IWe.:
begrip pe n in.vee l boc ke n doo r elka ar ge bruikt alsof het syno nieme n van elkaa r 1ijn, één po l nat. Ze
zijn wel onlosmakelijk rret elkaar verbonden. maar gelijk 1ijn ze zeker niet.

Zo 1ijn er dieren d ie ric b alleen carro uflcml en niet aan mimicry doen. F~ voorbeeld hierv an ~ de
~ ....h aIlS. Door 7.ijn ....itt e kleur vaJthij rUM op in de sneeuw. Of killen en padden: L~ rijn

....m e

of huin om niet gezien te ....o rden op de grond. in poe M1lIcr en IlSSSCfl de
\"egelatie-. L::can'Klul1eren zich. maar hiC'rbij is geen sr rake V"D.[l mimicry: "Toe tijlm ncrg cnsop' .

rpeestel grom

Ia~

Omgekeerd 7ijn er ook dere n die xeh niet carrouûeeen maar wel prachtige voorbeelden van mimicry
zijn, Neem nu een pas gebor en nimfJC van Extamso ma liara/urn (P SU 9 ): hel is fel zwart en hce-lt een
rode kop. Als dal niet op valt l ussen al dal groen! Maar pr ec ies do o r deze kleuren en doo r hu n
gedr ag (u renn en rond als gekken) IijLm '~ op een eg ressie ve mierensoort van A ust ra lië, Di t i.~ een
Sle-rk staaltje V'aJI mimict'y: IijkC'll op ers waar je hel er nic:l aan kam!. E r zijn zcus Urine "Pinnetjes
d ie op mieren lijk en. Ze bew egcn hun voorste paar palm zoals een mier zijn voe lspr jetcn gebruîkl
en je moet al bijna een specialist 7.ljnom t e zien dat het wel degelijk om een aduJlOI~ diertje glllll.
T ol slo t zijn c r e-nlr.e-Ie soorten ...andcleOOe talLen d ie zic h noch camo ufleren. noc h aan 1l1ÎIllkr}'
doen. 1IC1 lJlilnnC1
je van Or~ophoe/e$ pe ruaIIU (PSG 84) is kna lrood . Abso luut BCCIIcarooutlagekleur voo r tussen al die groene var ens. Hij is wel staafvormig, maar je kan zo' n helrood ding loc h
met voor een takje nemen. wel? Eventueel kan je stellen dat hij rret njn rode kleur doet denken aan

andere rode dieren die ook giftig zijn of heel v-ies smaken, maar dit is daarom nog geen ' lijken op' en
du.~ gee n mimiery.
Hope hJL Je-idtdil art ikelt ot een correcter gebsuik van de hq!rippen eamoullage en mimicJ) ·. Door ze
gepast aan hl1 grote publit'k voor IC stellen zal betondt'ncheid automatisch duidclijl-.cr .....orden,

F'ha>ma(I0)n<-39.bl,70

Een wandelend blad om aa n te likken.
Door : \\ ï m Polvin

. _

~

Ar1cI'-stampt~.1998)~Iu!lb'alftg.temIie~puIchtifoJIumisfl:uld bythe...,..",. 1hin<s1o

the

~

dala p.tllished by A. H<wman....1he PS G

~er

82 ."9(Mardl 20(0)

In OM: Pha'il'Tllll nummer 33 van fd:ruari 1999 stelde ik dal er ~hls twee o flk ;ele postftgels
bcsuan lTX.1een illustratie van een wandelende tak of blad. Hel. zijn ook de o:niI!:o: twee die in mijn
bLalogll$ 'IOOr iJl!ICCtcn filalelie (OomfiJ1hematic stanvca talogue. 1996 ) venneld staan.
Maar ee n paar maandgeleden blies Allan lIarman o pnieuw 1e\"l:Din mijn zoekt oc ht naar spee lale
postzegels. Hij scbreef jn do: neW"olctter van 1k Pla smîd Study Gre up ee n artikehje 0"« nóg lXII
postzegel md een wande lend blad o p. Uite raard moest ik d ie ook bebben en via via b<.'T1 ik er dan
oo k aangeraak t.
Het is ee n reeks van 5 postzeg e ls uil ~1ald!ie, van het jaa r 1998 . Dit lijn de vijf spect aculaire
insect en die ero p afgebeeld staan :
Xylotr upes g ideen , 20 sen .
Pompoma imper aloria , 30 sen
Phyllium puichrifulivm , 50 sen.
ilyme mlpus comnatus, 2 RJ.t
k îocroiy nstes coeporalis , 2 KM .

Paul Bree k b eschouwt P. p llfchr ifnl ill'" voo rlopig als een :synoniem van P. biocu/atum (PS G 10) in
ajn bock '"Stick and Leaf lnsect s o f Penin:>ularMalaysia and Singapore" ( 1999) . Dil vereist echter
vcr der onderzoek gezien de marmetje s van de p u/chrifol illm -vo rrn niet voldo en aan de ~ hrij\'ing
van P. bi(l(:ulalu""

G e r~ ~ d pl"cl:d c

bronnen :
RROCK , P.D ., 1999 , ~~<J.J&af Insecl s of pc nînsu lar Malaysia a!l\l~~~. Malaysian
Nimm, S",:ie ly, Kuala Lump ur, PI". ló2 ·163 .
HARMAN, 1\., 2000 , Phl'lli um Pb jh! e!y io Malavsia. The I'hasmid Sludy GrnllfJ. Newsletter 82
(M arch 2(00 ), p. 9.
POTYTN.W., 1999, ~'imîdenjlljkjllil!ili;, Pha ,fma , 1lC. J3 (kbruari 1999), p. 22.
I'hlsml ( 101nr . 39. b1z71

Nog een nieuw boek uit Frankrijk: "'L' Élen ge des Phasmes".
Door:

"'-tm Pon-in

..."'"

"' ~ French lloc* "l'EIeY8ge des f'tlasrnes· 'Mittefl br C. andA Bauduin .~. OI'Iatotalof82
~ IIU!Jlfllte
lhespecle5 reports. lt .. availabie a the OOch'sebeIowfof80 FFR ( l 00 FFR ineud,ng p .&p. lI'l EOl'l:Ip&)

pages !he genefiII aspedS of t:.8OOing phasmitls . . br-"Y descrtled and 38 c:olol.-

De dynamiek in de pub licatles is niet meer Ie sto ppen, zo blijkt uit het vcrschijnen van steed s ITlCCr
boeken over wandeleode takken en bladeren, Verleden maand is cr ee n inte ressa nt boek in het Frans
verschene n: "L 'Élevul{f!des Phasmes", l'en publicatie in de reeks van Philippe Gèrard Editions.
Dit .....erk werd geschreven doo r C hr istopbe en Arreud Bau duin, tw ee broers u it Noord-Frankrijk die
als bel ware met het kweken van wande lende taU,~'1I en Illlden: geleed pongen opgegroeid zijn. Hel
lijn kw eke rs me i vee l ervaring. l Iet boe kje is in vlot ve rstaanbaar Frans gesc hrev en en hand elt in
hoofdzaakO" eI de pr3~ li:'iChe k.antvanonze hohby. Taxonomehefhebbers en droge tbcoretei w lkn
er d us niet veel aan behh:n.
Inlen:ssanI î:sda l cr enkele cederwerpen a.angeraûl werden die je ,,'aal. niet in andere boeken \'indl.
roals de ....e ttelijke besc herming \ 'lIlI Pha.-;midcn. een vm brefde lijst van :;pco:iiicke termen.
moge lijke ziektesen hun vef"Ll
' rging.
In de eerste 5 hoo fds luUen ....n rdt de kweek \'8JI wande lcntle talk~'1I en h1aden:o in het algelTlC'C1l
besc hre ve n. Het 7~ hoo fdstuk omvat soo nenfcbes van 38 verschillende soo rten. telke ns J: ttn
blad/ijd e lang . De herkomsl , u iterlijk, k w eekomstandjgbeden, gedra g. voo rtplanting CIl cve ntuele:
bijz onderbeden wor den op die manier per soo rt bespro ken. In totaal telt d it bock 82 btedz jjden, Het
is van A5-lonnaat en voo raan op de kaft Slaat een prac htige futo van J'hyllillm giga nlellm (i'Sa 72 ).
Ol' de m iddenste bladen staan in totaal 38 kleu ren foto 's van prima kwa litei t ge drukt
He t is alleen jamme r da l Je dru kker hier en daar een Latij nse naam verkeerd beef overgetypt . Een
echte ra f'bijgc vocgd Cft'lliu m !makt echter \IClC1 ~oed en hier of daar een IeIlCl1jc verkee rd schaadt dl'
inhoud va n hel boek niet,

li d boek kos 80 Fm (12 €) en zal \-erkrijgllaar zijn op de Ixur.i Ento mormna in MmSC1Tl (mOOag
] :oepI.~ 20(0).....0IlIl de aute urs een stand zuIIcn hebben. Ik heb 11~ een paar boe ken eura
besteld voo r op de \'Oigende bijeenk0 1T'Qin Ani"'-erren (zo ndag 22 oktom 2000). Als je daar één
ven wil kopen, gelieve op voorhand te reserveeen . Vu mijn eigen bock (lil: Phasma nr ]8. hU: 40)
zal ik oo k een aanla l el«:mp lamJ mee brengen.
Ind ien je d it Franse boek nog sneller ",il hebben. kan je hel oo k meteen bij de aut eurs bestellen. Met
de verzendko sten erb ij kost het dan 100 FFR (1 5.25 f) . Dil bedra g kan bl'taald ....o rden met ee n
Euroc bcquc of per pestorder. Het adres van de:auteurs i.s:
Arnaud ct Christophe BA UDlJlN

l Zbis, rue du GénéralLeeere
59 128 F jers-e n-Escre bie ux

FRANKRIJK
Tel. en Fux.: 003] 3 27 .%.87.69

l'h ...... a(l O)nr. 39.lltz72

Meer boekennieuws
Door : Kim D' Hulster
Op 26 ol,obcr korm een prachtig nieuw bod. uil van Paul D. Bnd .·
AAwmplC' lC'Guid C'10 Br'ftdin~S lick e nd L.nr lnWCCh...
IIank m cr. 64 pagina's en bevat 83 7CCr mooie iII u~Ir.llil5-'rO(o's in kleur.
Het is IC Vl~rl.: rijt.'<:ll bij TFII Pubiicatiocs, :>:o:st business Part. Martin Rood.
Ilavant. J>09
Engc:land. aan de prij s van f I2 .95.

sn.

Aa nvullingen Op de P.S.G. - soort enlijst.
Berichtgeving : Kristien Rabaey
212 . Pytaemenes mi/ril/U' trcdtcn bacher] : He":ropl ern~i nae . West Malaysia, braam.
213 . Ani.lOmorphtljumuicana Redt eubac hen I'scudophas matinae, Jamaica. llgusacr.
214. AplopWijamaktrrsis (Drvry): Bacteriinec , Jamaica. braam, meidoorn. fram boos. eil e n
Eucalyptus, (Voorheen gekend als Diapberodes jemaicensis)
2 15. P1wennphar os A:htl
v}'ai"nl i,§Zom pm : Necroscänse, Thailand.parthmogcnctisch.
braam. mddoom, Iramboo s
216 . .\feooura S('U!Jril.",..,II" (Wood-Masonl: Pbial;rnatinac, Dangladesh. braam. meidoorn ...
211. Vmmitks trilirwutll..learl BAXGL.6 : Lonehodinae. Bang tadesh . Braam.
meidoorn. Hypericwn, eik, fram boos.
218. GratiJta sp. : Pach~ mol'Jlhi nac'. Thai land. Braam. meidoorn. eik. f~OOos..
219 . Bucufumfptdes BA.l'>G
l LADf-SH 2 : Phasmatinac, Braam en Meidoorn.

Interes san te da ta
2 & 3 september 2001) Entomoramadagcn in hel f ort van Merksem (An twerpen . België)
Meer in/ u in hel afzond erlijk artikel
16 sqlI.:mhcr 2000 :

Terraristik a Ham m ( \\/01 f.. Iluitsland ): In de ànlralhall en Hamm.
afril hamm. Wcrl. Allbberg. Inkom : 12 DEM, open vanaf 1O.01lUut.
Info:F.Iza ber (OO44i02361498112)IF.HoJTmannllll.W4i023245-4'l)20)

JO·...:pt 'loktobtr 2«10 : l errariumbeurs in Strasbourg IFnsnlrijk ).
10.00 to( IUlO uur. inde Icnloom tcllingdlll i. PIGEO'l CLUB.
WuIJlc)slra'isc , 61400 Illkirch-Graffe nstaden.
Inkom: 20 FFR. tntc : P.Mosbac h (0033/0388395050)
en P.Yalc nlin {OO3J/0388299 IJ 1).
1 oktober 2000 :

Internationale insectenbeurs A.E.S. Exhibitio n ~ Engeland )
Kempton Park Racecourse. Sunbury , o ren vartaf 11.00 uur.

22 oklorn:r2 000 :

26"" bijeenkomst van Phasma-leden.. Zie afzundetlijkc uitnodi ging

IS malU12001 :

Insectenbeurs in Mons (Dclgië)
Cenue Léo Cullard.lû Boulevard f .F. Kcnnedy.
l nköm : 50 U EF. oren vanaf 10.00 uur

""""'a(IO)rv.JOJ.bU n

De 26"e ontmoetingsdag voor Phas ma-lcd en.
De bijeenkomst wordt gehoud en in A ntwerp en [België) op uit nodiging van Kim D' Huls ter en
Wim Potvin. De loca tie word t verzorgd door De Kon ink lijke Antwerpse Verenigi ng voor
Eruomologie met spec iale dank aan Peter de Batist

\\ ,'lInneer : (1plOnd3g 22 oi tobcr zoou .
Waar: In het vergaderloka al

HUl De Konink lijke Antwerpse Ver enig ing
voor Entomologie vr.w .
Ommcganckstraat 26.
1l-2018 Antwerpen, Belg ië.

Openi ng va n de de uren . 12hOO

T ijdaindeling:
De lede n werden lusse n l1uOtl en 13hOOverwacht. Gezellige babbel en lunch voo r wie d il
wenst ( lunchpakk et ze lf meebre ngen )
13u1 5: -

15u30: -

start/begroeting
afw erking agenda
Rondv ragen
Ruilen en uitde len van surplus phasmiden o.l.v . K. IJ'! luister en W. Putvin

Let op ! De vieren zitten in een gesc hik t ruim doosje (zorg dat ze niet overbevolkt ziuent),
voor zien va n vers voedsel + laöc l mct naam van de soort . PSG-num mer, je e igen naam en
event uel e kweek- en voe dseln otitie s. Zei er oo k op of je de soort voor iemand speciaa l
meegeb rac ht hebt! Alle soorten surp lus zijn welkom. alsook de zee r gemakkelijk Ie kweken
soorten. En oo k j e surp lus <JaII eieren kan zeker mee gebracht wo rde n, in een stevig buisje of
doosje. voorzien met labe l. ..

Afsluiten van de dag (mn d 17hOO)
Ru u lcbeSl' h rij ~ i n g:

Metde auto :
Eens aange kome n in de Sta d Antwe rpe n volg je
de wegaanduid ingen naar het Ce ntraa l Suuion
en/uf Th: Zoo van Antwerpen.
De Ommcganckstraet is één van de omliggende
strate n van de Antwerpse dierentuin (zie kaartje)
MeI de trein :
Antwerpen Ce ntraal. De Ommegnnc ksrraat

is een kleine 10 minuutjes wan delen .
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FORT VA:" :\1EHKSE.\1
- ~'ERKSEM
ZATERDAG 2 - 12.00-IS.00 h
ZONDAG 3 - 10.00-1 7.00 h
SEt'TEMDEn 21100
FORTSEBAA~

ZAT ERDAG 2 + ZO:-ffiAG 3 SEPTEMBER 2000 :
vllnl-tentoonstelllng : DE WERELD VAN DE WA:"OF.L f.NI>E
F.N BLADEREN

TAKKE~

Onze In secten-Snackbar is doorlopend geopend !

ZATERIJA G 2 SEPTEMBER
13.00 uur : Voord racht door Paul Broek . Secrerary Phasmid Stud)' Group :
" P II A S~ I I1)S SF.EN 0," TRII'S ~ AUSTRALIA • SOUTII AFRICA"
15.00 uur : Voordracht door K IM IJ'H ULST ER. Voo rzitter Phasma :
"T A K K EN EN IJLADEREN or WANDEL- EEN I NT RODUCT I E"

ZO"DAG 3 SEPTEMBER 2000
11e I~Tr.RNATI()NALF. INSECTEN IIEURS - Levende en genaturaliseerde
insecten . boeke n. ondcrzoeks materiaal.
Voordnic hten over SPINNEI'lANGST voor kinderen en volwassenen door
TANN IA SELS.
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