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De interpraetatie van het aderstelsel der voorvleugels bij het 

genus Phyllium (Orthoptera, Phasmidae) 

door 

C WILLEMSE 

In een pas verschenen artikel van Prof. W. K. J. Roepkei) beschrijft deze de 

kweek van Phyllium pulchrifolium L. en Phyllium jacobsoni Rehn and Rehn* 2 3 4 5 6). 

Aan het eind van het artikel wijst hij op de eigenaardige bouw der voorvleugels 

en over de oriëntatie van deze, waarbij hij uitgaat van de mening dat de beide 

costae in de middenlijn tegen elkaar aan komen te liggen. Hij meent, dat mijn 

interpraetatie van het Phyllium-aderstelsel, zoals ik dit had aangegeven in een 

vroeger door mij gepubliceerd artikels), juist in de omgekeerde volgorde is ge¬ 

schied. 
Ik heb daarop de literatuur nog eens geraadpleegd en de exemplaren van mijn 

collectie op dit kenmerk nagezien. De eerste in de literatuur voorkomende bena¬ 

ming van het aderstelsel by Phyllium vind ik bij Redtenbacher, 18864), die een 

afbeelding geeft van de voorvleugel van Phyllium crurifolium Serv., Tafel XI, 

fig. 20. Voordien had ook Brauer reeds een en ander hierover meegedeeld, dit 

echter ontleend aan de studie van RedtenbacherS). 
Sharp geeft een afbeelding van de voorvleugel van Phyllium crurifolium met 

benaming der verschillende aderen, in hoofdzaak zich aanpassend aan de nomen¬ 

clatuur van Redtenbacher6). 

In de monografie Die Insektenfamilie der Phasmiden, van Brunner von 

Wattenwyl en Jos. redtenbacher (1908), geeft Redtenbacher een beschrij¬ 

ving van de voorvleugel van Phyllium pulchrifolium en siccifolium (p. 5) met 

afbeeldingen op Taf. VI, figs. 18, 19 met gelijke nomenclatuur als vroeger door 

hem gebruikt. 
Opgemerkt moet worden, dat het merkwaardige in de bouw van de voorvleugel 

by Phyllium is gelegen in het sterk in grootte gereduceerde discoidaal- en anaal- 

veld, dit, ter vergroting van het zeer brede, goed ontwikkelde praecostaal- 

en costaal veld. 
De mening, dat de voorranden (costae) van de voorvleugels elkaar in de midden¬ 

lijn van het lichaam raken, zoals Prof. Roepke veronderstelt, is niet juist, het 

zijn de achterranden die dit doen, zoals dit bij alle volwassen Orthoptera het ge¬ 

val is. 

0 Wandelende bladeren (Orthopt.) door W. K. J. Roepke, 1953, Entom. Berichten, 14, 

(337): 293. 
2) In het artikel staat als auteur vermeld Hebard. Dit berust op een vergissing. Deze 

soort werd beschreven door James A. G. Rehn and John Rehn, Proc. Acad. Nat. Sei. 

Philad., 85: 415, 4l6, 419, PI. 17, fig. 7, 1933. 
3) On Phyllium species, known from the Key Islands. Tijds. Entom. 88: 316—322, 1945 

(1947). 
4) Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insekten, von Josef Redtenbacher, 

1866, Ann. K.K. Naturhistor. Hof mus., 1: 153—231. 
5) Systematisch-zoologische Studien, von Prof. Dr Friedrich Brauer, 1885, Sitzb. der Kais. 

Akad. der Wissenschaft., I Abth., Orthoptera genuina s. str. p. 122—126. 

6) The Cambridge Natural History, Insects I: 269, fig. 156 (1895). 
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Wanneer, zoals Prof. Roepke veronderstelt, er tijdens de laatste vervelling een 

asdraaiing in het vleugelgewricht zou plaats hebben, waarbij de onderzijde boven 

komt te liggen en de voorranden in de middellijn tegen elkaar, dan mag men ver¬ 

wachten, dat er in de insertie van de vleugel ook veranderingen te zien zijn, in 

de vorm van torsieverschijnselen met verschuiving der scleriten. Bij alle door 

mij onderzochte exemplaren is hiervan niets te zien, de verschillende scleriten aan 

de vleugelbasis liggen allen in hetzelfde vlak en volkomen normaal naast, 

voor of achter elkaar, zoals in de voorvleugels van Orthoptera het geval is. 

Ik kan derhalve niet goed inzien waarom de, door alle vroegere auteurs en 

door mij, gevolgde nomenclatuur der aderen, niet goed zou zijn. Het komt mij 

daarenboven vreemd voor, dat alle vroegere auteurs hier nooit iets van gemerkt 

zouden hebben. Misschien, dat zorgvuldige observatie in het laatste larvestadium 

bij kweekproeven hierop nieuw licht kan werpen. 

Eygelshoven, September 1953. 
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Horion, Ad., Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Band III, München 1953, XVIII 

+ 340 pp. 

Dit derde deel van Horion’s Faunistik verscheen als „Sonderband” in de Entomologische 

Arbeiten aus dem Museum G. Frey en behandelt de volgende families: Lycidae, Lampyridae, 

Cantharidae, Drilidae, Malachiidae, Dasytidae, Cleridae, Corynetidae, Derodontidae, Lyme- 

xylidae, Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae en Throscidae. Zoals in de voorgaande delen 

wordt ook thans weer de verspreiding der behandelde soorten zeer gedetailleerd opgeno¬ 

men. Opvallend goed zijn ook weer de Nederlandse faunistische gegevens verwerkt. Enkele 

omissies zijn wel te vermelden : Rhagonycha translucida Kryn., Cantharis albomarginata 

Mark., Podistra pilosa Payk., Malthinus glabellus Kiesw. en Throscus elateroides Heer zijn 

ook uit ons land (alle uit Limburg) bekend. Enkele van deze soorten hebben een duidelijk 

Oostelijk of Zuidelijk verspreidingstype en kunnen misschien opgevat worden als soorten, 

die in de laatste tijd naar het Westen en Noorden opdringen. 

Willen wij op de duur op de hoogte komen van de wetmatigheden, die aan de verspreiding 

der kevers ten grondslag liggen, dan zal van tijd tot tijd een momentopname van deze 

verspreiding gemaakt moeten worden. Daaruit kunnen misschien te zijner tijd conclusies 

worden getrokken en zal nagegaan kunnen worden of het periodiek optreden van sommige 

soorten toegeschreven kan worden aan b.v. klimaatschommelingen. Intussen zijn we nog wel 

zeer ver van deze conclusies verwijderd. De „momentopname” waarvan Horion ons thans 

het derde deel heeft voorgelegd, voldoet aan alle te stellen eisen. Het is een werk dat in 

Europa, en waarschijnlijk in de hele wereld, zijn weerga niet heeft. 

Dit boek is overigens geen droge opsomming van vindplaatsen geworden, het staat vol 

met oecologische gegevens. Bij de Elateriden vormen deze gegevens als het ware een com¬ 

plete verzamel-handleiding voor de larven en imagines, waarbij voor de houtbewonende 

soorten niet alleen onderscheid wordt gemaakt in de verschillende houtsoorten, doch ook in 

de aard en de graad van necrose van het hout. Horion’s werk heeft daardoor ook voor de 

verzamelaar, die zich voor de diergeographie niet interesseert, veel belangwekkends. 

Het is te hopen dat het de bejaarde auteur gegeven is dit werk te beëindigen. Publicatie- 

moeilijkheden hebben tot dusverre een sneller verschijnen der afzonderlijke delen verhin¬ 

derd. — P. J. Brakman. 


