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gezicht, al die groote vogels in statige gelijkmatige vlucht te zien wegvliegen. 
De arme stakkers worden dikwijls gesard door de plagerige meeuwen. De 

magere onbeholpen langhalzen moeten dan voortdurend met hun langen 
snavel in de hoogte zitten om de schijnaanvallen af te weren van hunne plaag-
geesten, die eerst ophouden, als de reiger eieren voor zijn geld kiest en naar 
een kalmer plekje verhuist. 

DE KONING. 

{Wordt vervolgd). 

WANDELENDE TAKKEN. 
(Dixippos-morosas Br.,) 

E wandelende takken vormen met de wandelende bladeren wel de vreemd-
soortigste wezens uit de insectenwereld. Ze behooren tot de orde der Ortho-
ptera; afd. Cnrsoria; fam. Pliasmidae of Spoken. 

Het is nog niet lang geleden, dat nog algemeen geloofd werd, dat deze 
dieren uit bladeren of takken zouden ontstaan, doordat deze zich losmaakten 
van den stam en rond gingen kuieren. Vooral ten opzichte van de wandelende 

bladeren heeft deze meening langen lijd geheerscht. *) Toen echter do natuurwetenschap 
meer de methode van zelfonderzoek toepaste, zag men al gauw die dwaling in en bleek hel, 
dat de vermenigvuldiging van deze dieren juist zoo verliep als bij de insecten, nl. ei-larve-
volwasson dier. De eieren zijn ± 2 mm. lang, ovaal van vorm, aan de zijden een weinig 
samengedrukt, donkerbruin van kleur, aan de buikzijde met een min of meer lange, gladde 
middenlijn en aan den top voorzien van oen soort deksel met knop. (fig. 2a). Ze gelijken in 
uiterlijk zoor veel op plantenzadon. Dit deksel heeft een min of meer ovalen vorm en draagt 
in het midden een rond, geel gekleurd bolletje, dal in hel midden een indeuk vertoont (fig 2b en c). 

De larve ligt opgerold in het eitje, den kop legen hel deksel aan gedrukt, het lichaam 
gekromd volgons do kromming van het ei, de sprieten langs hel lichaam, en de pooten 
opgevouwen daarlusschen in. 

Wanneer de larve hol eitjo wil verlaten, duwt het mol zijn kop het deksel van het ei af 
en tracht dan door heen en weer gaande bewegingen kop, sprieten, pooten en achterlijf uit 
het el te werken (fig. 3). Wanneer de poolen zijn vrij geworden, begint het jonge »takje« al 
rond te loopen on men ziel ze zoo op de vroomdste manier rondkuieren, sommige met een 
voorpoot en een spriet, anderen met een achterpoot nog in de loege eihuid, weer anderen 
mot hol achterlijf en een spriet on zoo op allerhande manieren, (fig. A). Sommige blijven lol bij 
de eerste vorvelling met hun eitje rondloopon. 

Het gelukt echter geenszins aan allo, zich op eon goode manier uit het ei te werken 
en sommige sterven dan ook oen paar dagen na hun mislukte poging. 

Do jonge pasgeboren »takjes« zijn ongeveer i cM. lang (zonder de pooten), hebbon, in ver
houding lot hun lichaamslengte, betrekkelijk lange sprieten on gelijken zeer sterk op oen 
verkleinde editie van het volwassen exemplaar. De kleur varieert van groen tol bruin met 
allerhande tusschenschakeeringen. Met den leeftijd wordt de kleur gewoonlijk donkerder, wat 
men vooral zien knn na een vervelling. 

Reeds onmiddellijk nadat ze het ei verlaten hebben, zoeken ze hun voedselplant op en 

') Zie «Jaarboekje van N. A. M.« 18Ö8 Wandelende Bladeren, door Chas Mulder. 
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leven zo verder juist als hel volwassen dier. Ze groeien gewoonlijk snel, reeds na 1 week 
kan men een merkelijk verschil in grootte conslateeren. De geheele larven-tijd duurt ongeveer 
3—4 maanden, waarin ze 4—5 maal vervellen. Na de laatste vervelling komt het volwassen dier 
voor den dag. Een eigenlijk popstadium maken ze niet door, geleidelijk gaat hel larvesladium 
in dat van het imago over. Men spreekt dan van een allengs plaatsgrijpende gedaanlever-
wisseling of pauromotubolie. 

De larve verschilt, afgezien van het niet volkomen ontwikkelde geslachtsapparaat, maar heel 

Fig. 1. Wandelende takken. 

weinig van de imago. De ̂ volwassen dieren zijn allemaal wijfjes, mannetjes zijn van deze soort, 
voor zoover ik weel, niet bekend1). De voortplanting is dus uitsluitend door parthenogenese. 

Wanneer we hel volwassen dier bozien, dan vallen hel eerst in het oog de eigenaardige standen 
die ze innemen, soms zoo vreemd, dal men geneigd zou zijn te denken, dat ze dat niet kunnen 
uithouden op den duur; toch blijven ze zoo den heelen dag hangen, zonder van stand te 

') Bij andere soorten van de fam. der Phnsmodea /.ijn wel mannetjes bekend, maar uitermate zeldzaam. Men 
vindt dit verschijnsel zeer veel bij de insecten, o. a. bij de bladwcspen (Tentkredinidae). 
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Fig '2. a, Ken ei van terzijde. Sterk vergroot. 
rf. — deksel, fc. = knop. 

b. Het ei van voren gezien. Sterk vergroot. 
o. De knop in doorsnede. Sterk vergroot. 

veranderen. Hel zijn trage dieren, die eerst tegen den avond en 's nachts levendig worden en 
dan uren lang aan de bladeren knabbelen, om tegen den morgen weer hun »rustsland« te 

gaan innemen. Men kan ze voeden met allerlei 
planten, o. a. klimop (zeer goed voor in de winter
maanden), roos, doovenetel (waar ze zeer verlekkerd 
op zijn), tradescuulia, cyclamen, spiraea, aster, beuk, 
kornoelje, spinazie, boerenkool, cichorei, eik en 
anderen. Wanneer ze verontrust worden, raken ze 
in een eigenaardige trillende beweging of strekken 
de pooten langs het lichaam uit en laten zicb dan 
vallen, om op die manier een dood takje na te bootsen. 
Van dit passief verdedigingsmiddel maken ze dan 
ook ruim gebruik, bij hel minste gevaar of den minsten 
sloot laten ze zich neervallen en houden de pooten 
in strekkramp langs hun lichaam. Dit verdedigings
middel wordt bij insekten wel meer aangetroffen, o. a. 
bij de pillenkeverljes fByrrhusJ die zich onmiddellijk 
oprollen en zoo een bolletje zand nabootsen. Wanneer 
men ze beelpakt, scheiden ze een druppel maagsap 

door hun mond af. Misschien heeft dit voor vogels en andere dieren die er op azen een 
leelijken smaak en dient hel dus als verdedigingsmiddel. Ze leven, in ons klimaat, gemiddeld 
10 maanden en elk wijfje legt ongeveer 
300—400 eieren, die echter lang niet alle 
maal tot ontwikkeling komen. Ze schijnen 
zich aan ons klimaat goed te kunnen aan
passen. Temperaturen beneden het vriespunt 
verdragen ze opperbest. Of het op den duur 
echler geen degenereerenden invloed heeft, 
die zich o. a. zal uiten in verminderde eier-
productie, heb ik nog niet kunnen uitmaken. 
De vorm van het volwassen dier is die van 
een slaafje. De kop Is langwerpig en dun, 
de sprieten staan op den kop ingeplant, de 

oogen zijn klein en bevinden zich aan weerszijden van de sprieten, bijoogen zijn afwezig-
(fig. 0) De monddeelen vindt men afgebeeld in fig. 5. Het aantal leedjes, dat de spriet telt, 

bedraagt een 40-lal. Op den kop volgt het voor 
borststuk (prothorax). Deze heeft de lengte van 
den kop en draagt de voorpooten. Ooze voor-

/ ^ t ^ '" / ' ( \\ ^ v poolen vertoonen iels eigenaardigs. De dijen zijn 
d'~ \ ^ -'s. 'j^<ar—a/^\ a a n ' l u n ^K'11 uitgesneden, en in deze uitholling 

past juist de kop (zie lig. 6). Bij de meeste exem-
plai'i'n is de/c uilhoHing vuurrood gekleurd. Hel 
doel van deze kleur is mij niet duidelijk. Wanneer 
ze plotseling met hun voorpooten in de lucht 
gaan zwaaien (wat ze wel eens doen als ze 
opgeschrikt worden) komt deze roode kleur voor 
den dag en zou dan kunnen dienen als «schrikwek
kende» kleur voor hun vijanden. Maar het is de 
vraag, of hun vijanden wel zoo schrikachtig zijn. 

Dit is ten minste niet bewezen. Op de prothorax volgt de lange mesothorax en daarop de 

wwM l 

Fig. 3. Larve voor de helft buiten het ei. Schematisch. 

Fig. 4. Jonge slakjes.i 
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kortere metathorax, die beiden aan hun einde de middel- en resp. achterpooten dragen. Hel 
achterlijf is in het midden hel breedst en beslaat uit 10 segmenten die tezamen iets langer 

Fig. 5. b. I. =z bovenlip v. k. = voorkaak a. k. - achterkaak o. I. onderlip. 

zijn dan kop -(- borststuk zamen. Tusschen de klauwen van het eindlid der tars bevindt zich 
een hechlschijf, die dieren in staat stelt langs gladde wanden te loopen (fig. 7). 

Het vaderland van de wandelende takken zijn de tropische en subtropische streken. In 
Europa komen slechts 2 soorten voor fDacillKS rossi Fabr. 
en B. (jallicus Charpe.ntJ die in Italië en de zuidelijke landen 
leven. De hier beschreven soort Dixippus mqrosus Br. uit 
Voor-Indië schijnt van Artis uit over Nederland verspreid 
te zijn, ten minste iedere amateur die een insectarium heeft, 
is in het bezit van deze dieren. De grootste soorten wande
lende lakken komen voor in Brazilië, waar exemplaren 
voorkomen van 40 cM. lengte bij een breedte van slechts 
5 mM. In Amerika komen ze wel eens in zoo groote getale 
voor dat ze schadelijk worden. 

In de Fifth Report of the U. St. Entomological Com
mission, enz. van 1881—1890, p. 318, vond ik het volgende : 

«Een zekere Mr. Snou had ongeveer 50 morgen bosch, 
bestaande uit jonge eiken en walnoten. In 1874 waren de 
boomen over 25 morgen volkomen kaal gevreten door de 
wandelende takken. In 1876 werd de plaag nog erger. 
Op het eind van don herfst waren de meeste boomen, vooral 
de eiken, kaal gevreten. De insecten hingen in groote trossen Fig. e, Kop met voorpooten van het 
aan elkaar. Als een boom kaalgovreten was, trokken ze w i in l i igols te , 'k v e^ r o o t ;" ( h nii i„ 

D ' r.rf. = dij van de voorpoot/i. — uitholhns. 
in groote troepen over den grond naar de volgende boomen. 
Wanneer men het bosch binnentrad, hoorde men een eigenaardig zagend geluid dat afkomstig 
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6 
Fig. 7. Kindlid der tarsen. 

o. =rvan boven gezien. Sterk vergroot, b. zz van onderen 
gezien (sterk vergroot), s. = hechtschijf. 

was van het knagen van die duizenden dieren aan de blaren, en daar tusschen door een 
geluid alsof regendroppels op den grond vielen. Het werd veroorzaakt door de eieren die de 

wijfjes voortdurend legden en op den grond 
^ lieten vallen. In den tijd van drie jaar waren 

al zijne jong eiken dood.« 
Ten slotte nog iels over ziekten en ver

wondingen die de wandelende takken krijgen 
kunnen Voor do eieren is te groote vochtig
heid gevaarlijk, ze verschimmelen dan. Bij 
de larven heb ik nooit iets van een ziekte, 
zooals o.a. rupsen veel vertoonen, bemerkt. 
Ze verheugen zich gewooniyk in een goede 
gezondheid en groeien langzaam maar zeker 
verder. 

Anders slaat het met verwondingen. 
Wanneer men een dier bjj zijn pool pakt of 
als ze naar beneden vallen en blijven haken 
met hun pool, geschiedt het gewoonlijk dat 
de pool in zijn geheel loslaat (z.g. autolomie). 

Deze loslaling geschiedt haast altijd op dezelfde plaats (z.g. gepraeformeerde breukplaats) nl. 
waar de femur grenst aan de trochanter. Men zou verwachten, dat de dieren voor heel hun 
verder leven invalide zouden blijven, maar hun groot regeneratie-vermogen komt daaraan te 
gemoet. Van deze breukplaats groeil een geheel nieuwe pool uit eerst nog veel kleiner dan 
de andere pooten, maar later kan hij door snelleren groei ongeveer de grootte van de andere 
bereiken. Het eenige verschil tusschen een geregeneerdon pool eu 
een oorsproiikelijken is, dat hel aantal larsleedjos altijd één minder 
bedraagt dan hel normale aantal (5). (fig. 8). En ook al was de 
breuk niet op de gepraeformeerde plaats, maar b. v. midden door 
de. tibia, dan groeit van daaruit de rest van den pool weer aan. 

Hoe jonger de larve is, hoe teler het regeneratievermogen. 
Volwassen dieren regenereeren niet meer. Wanneer een volwassen 
dier, door toeval of wat dan ook, een wond krijgt, komt daar groen-
gekleurd bloed voor den dag, dat later indroogt tot een zwarte 
korst. Men heeft lang gemeend dat do groene kleur van het bloed 
veroorzaakt zou worden door de cblorophyl, die de dieren met de 
planten naar binnen krijgen. Door de onderzoekingen van Dr. 
H. Przibram is echter gebleken dal het goen cblorophyl is, maareen 
heel andore Chemische Verbinding. Fig. 8. »• is een regenereerende 

. . . , . achterpoot Het aantal tars-
liaarlem. (,. WlLI.EMSE. leedjes bedraagt slechts vier. 

Het overbrengen van Paddestoelen. —- Gisteren, jaargang XIII van D. L. N. doorbladerende, 
vond ik daarin een artikel over «Paddestoelen kweeken», dat volgens eigen ervaring slecht 
wil gelukken. Misschien interesseert het u te vernemen, dat den vorigen herfst (Sept. 49H) 
in mijn tuin in het gras enkele flinke exemplaren van de Geschubde Inktzwam verschenen, 
nadat we daar twee jaar vroeger een paar ex., die we van de wandeling meebrachten, tot 
inkt hadden laten vervloeien. Hel grasperk lag aan de N.-zijde van mijn huis, waar slechts 
tot 8 & 10 uur 's morgens de zon kon schijnen. 

Leeuwarden. P. DE BUCK. 


