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Nieuwsbrief Gallenwerkgroep Nederland
Van de redactie:
Met de presentatie van de vierde en geheel herziene druk van
het Gallenboek van Docters van Leeuwen, verwachten wij als
enthousiaste gallenliefhebbers en cecidologen dat het gallenonderzoek in Nederland weer een flinke impuls krijgt. Een ieder
kan daaraan zijn eigen invulling geven. De één benadert het
onderwerp op een wetenschappelijke manier (onderzoek), de
ander richt zich op fotografie, het doorvoeren van de waarnemingen of het bestuderen van een specifieke groep, zoals de
galmijten of schimmels. Om voor iedereen een plaats te bieden
om zijn of haar ervaringen met gallen te delen, is de Nieuwsbrief Gallenwerkgroep Nederland´ in het leven geroepen. De
meeste van jullie hebben het eerste nummer dat in februari van
dit jaar uitkwam reeds ontvangen. Deze gallennieuwsbrief bestond uit een Word-document zonder enige opmaak. Om de
nieuwsbrief aantrekkelijker te maken om te lezen hebben we
een poging gedaan om hierin verandering aan te brengen. We
houden ons aanbevolen voor verbeterpunten en overige opbouwende kritiek. We hopen deze nieuwsbrief met enige regelmaat
uit te brengen. Een en ander is echter wel sterk afhankelijk van
de inzending van kopij. Als redactie roepen wij dan ook op om
alles wat maar enigszins met gallen te maken heeft in te sturen.
Enkele voorbeelden: excursieverslagen, foto’s van gallen of de
veroorzakers, nieuwe (of zeldzame) waarnemingen, vakantie
waarnemingen, interessante links naar artikelen of publicaties,
resultaten van onderzoek, waarnemingsoverzichten van bepaalde KM-hokken enz, enz. We hopen op veel kopij!!

.
Colofon
De Nieuwsbrief Gallenwerkgroep
Nederland (onder EIS) is een
initatief van enkele enthousiaste
cecidiologen en gallenliefhebbers. De nieuwsbrief komt onregelmatig uit en is gratis. Voorlopig wordt de Nieuwsbrief alleen
digitaal verstuurd. U mag altijd
de Nieuwsbrief doorsturen naar
geïnteresseerden in uw omgeving. Heeft u een digitale
nieuwsbrief gemist, dan kunt u
deze terugvinden op de website:
www.plantengallen.com Geinteresseerden kunnen een mail sturen naar de redactie.
Inzending van kopij :
Kopij kan toegezonden worden
naar de redactie: Jojanneke Bijkerk en/of Roelof Jan Koops
Jojanneke@plantengallen.com
en/of r.j.koops@gmail.com
Redactieadres:
Roelof Jan Koops
Bosrandweg 13
7722 KB DALFSEN

Jojanneke Bijkerk en Roelof Jan Koops
Foto op omslag: Gestekelde rozengalwesp(Diplolepis nervosa)
De foto op de omslag is een bladgal op roos
(Diplolepis nervosa), gevonden in de uiterwaarden bij Olst (Ov.). O ja, in het nieuwe
gallenboek hebben alle gallen een Nederlandse naam gekregen. Daarmee wordt de
wereld van gallen voor mensen die niet zo
veel met Latijnse namen op hebben, makelijker toegankelijk. De Nederlandse naam van
deze gal is: gestekelderozengalwesp. De gal
op de foto is een typische vorm van deze
soort. Soms ontbreken de kenmerkende
’stekels’ (zie hiernaast). Dan lijkt deze gal
identiek op de gal die veroorzaakt wordt door
de ongestekelde rozengalwesp (Diplolepis
eglanteriae (Hartig)), welke geen ’stekels’
vormt. De enige manier om deze twee soorten dan uit elkaar te houden is ze uit te kweken en de veroorzaker op naam te brengen.
Roelof Jan Koops
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Gallenwebsites:
http:\\www.plantengallen.com
http:\\www.people.zeelandnet.nl/
grada/gallen/
http://www.xs4all.nl/~werthof/
plantengallen.html
Waarnemingen:
Uw gallenwaarnemingen kunt u
invoeren in een excelbestand.
Dit bestand is op te vragen bij:
j.c.roskam@biology.leidenuniv.nl
De waarnemingen komen zo
direct in de databank van EISNederland.
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PRESENTATIE NIEUWE GALLENBOEK !!!
Eindelijk was het dan zo ver. Op 1 september j.l. werd
de geheel herziene en bewerkte 4e druk van het Gallenboek van W.M. Docters van Leeuwen gepresenteerd bij de KNNV-uitgeverij in Zeist.
Hans Roskam heeft samen met vele anderen een
aantal jaren gewerkt aan de herziening en bewerking
van het boek. De derde druk van het gallenboek
kwam uit in 1982. Deze uitgave gaf het gallenonderzoek in Nederland een flinke impuls. In de tijd tussen
de 3e en de 4e druk (ruim 25 jaar) is veel gewijzigd in
de naamgeving van soorten. Daarnaast zijn, door het
enthousiasmeren van gallenliefhebbers, vele voor
Nederland nog onbekende gallensoorten gevonden.
Ook het laatste half jaar zijn nog een heel aantal
nieuwe soorten gevonden (mede dankzij het oplopen
van de gemiddelde jaartemperatuur). Deze zijn voor
het grootste deel ook verwerkt in het boek.
Enkele wijzigingen in de 4e druk:
•
Aantal afbeeldingen is uitgebreid (vernieuwd)
•
Algemene deel ingekort, maar meer sleutels
•
Alle gallen hebben een Nederlandse naam
•
Vele soorten toegevoegd (completer)
Dit boek is onmisbaar bij het determineren van gallen in Nederland en behoort dan ook bij iedereen
die met gallen bezig is in de kast te staan. Een standaardwerk dat zijn waarde behoudt!!!
Gegevens: Gallenboek, Overzicht van door dieren en planten veroorzaakte Nederlandse gallen.
W.M. Docters van Leeuwen; herzien en bewerkt door J.C. Roskam, KNNV Uitgeverij, ISBN:
9789050112956, € 49,95. Te bestellen via de boekhandel of via de website van de KNNVuitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl).

Internationale ontmoeting in Oostvoorne
Met 22 deelnemers uit drie verschillende landen, 9 Britten, 1 Belg en 12 Nederlanders was
het gallenweekend van 3,4, en 5 juni met recht
een internationale bijeenkomst te noemen. We
hebben op zaterdag en zondag een aantal gebieden bezocht met de hele groep en ’s avonds
werd door Huub van der Aa een collectie Nederlandse gallenliteratuur tentoon gesteld.
Daarnaast werd door Hans Roskam verteld
over het nieuwe Gallenboek dat toen nog
moest uitkomen. Jerry Bowdrey vertelde de
groep over Britse gallen-pioniers.
In het veld is door de groep 152 verschillende
soorten gallen gevonden, in het Waterbos, bij
Rockanje, in de Duinen van Oostvoorne, naast Microbotrium saponariae op Saponaria officinalis L, Foto
J.Bijkerk
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het bezoekerscentrum de Tenellaplas en ook nog bij de surfersparkeerplaats en het aangrenzende
groene strand en het Parnassiavlak.
Bijzonderheden voor het weekend waren de acht (!!) nieuwe soorten die werden gevonden,
waarvan vier schimmelsoorten. Het betroffen:
•
Hexomyza schineri op Populus tremula
•
Microbotrium lychnidis-dioicae (DC.) Liro (Koekoeksbloemmeeldraadgal) op Silene dioica (L.)
Clairv.
•
Microbotrium saponariae Rud. (Zeepkruidmeeldraadgal) op Saponaria officinalis L. (Zie foto
op vorige bladzijde)
•
Phyllocolpa purpureae (Cam.) (Bittere wilgrolbladwesp) op Salix purpurea L.
•
Phyllocoptes annulatus (Nalepa) (Wegedoornbladmijt) op Rhamnus cathartica L.
•
Physoderma menthae Schroet. (Muntwratziekte) op Mentha aquatica L
•
Uromyces trifolii (DC.) (Klaverroest) op Trifolium fragiferum L
•
Dasineura ulmicola (Kieffer) (Iepenpokgalmug) op Ulmus spec.

V.l.n.r. van achter naar voren: Roelof Jan Koops, Dik Vonk, Brian Spooner, Floris Grotenhuis, Hans Roskam, Liz Harris, Keith Harris, Jerry Bowdrey, Onno van Hest, Tom Higginbottom, Huub van der Aa, Jan Willem Wertwijn, Margaret Redfern, Ann Rix, Allan Rix, Marleen Roskam, Ian Farmer, Jojanneke Bijkerk, Nelleke van der Meijden, Pierre Kestemont,
Grada Menting, Jasper Helmantel (tevens fotograaf).

Voor in de agenda...
•

Donderdag 5 november 2009. Lezing IVN-De Waerdman-De Langstraat Waalwijk http://
www.ivndewaerdman.nl/pagina14.htm

•

Woensdag 25 november2009. Lezing IVN-Westerwolde, van 20.00-22.00 uur. Verdere info
via henk.kamstra@gmail.com.
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Mag ik even uw aandacht?
In deze rubriek willen we speciale aandacht vragen voor gallen die vaak over het hoofd worden gezien of anderszins extra aandacht verdienen.
•

Andricus aries – Ramshoorngal. Deze soort willen we goed bijhouden. Zij reist gestadig door
het hele land, maar meldingen voor het noorden van het land zijn er nog niet.

Nieuwe gallen voor Nederland!!!
Sinds de eerste nieuwsbrief en de publicatie van
de vierde editie van het Gallenboek zijn weer enkele voor Nederland nieuwe plantengallen gevonden. Deze staan hieronder kort beschreven.
De vondsten zijn gerangschikt op waardplant.
(Foto’s bij deze rubriek zijn gemaakt door Jojanneke Bijkerk)
Euonymus europaeus L., Wilde kardinaalsmuts
Cecidophyes psilonotus (Nalepa)(Kardinaalsbladgalmijt) welke harige plekken veroorzaakt op
de onderzijde van de bladeren. JB op 24 juni
2009 in oosten van Twente (Foto 1).

Foto 1: Cecidophyes psilonotus (Nalepa)(Kardinaals-bladgalmijt)

Helianthemum nummularium L., Zonneroosje
Aceria rosalia (Nalepa) (Zonneroosjegalmijt) veroorzaakt een op vervorming van de top van de
scheut, inclusief bloemen in kleine harige blaadjes. JB 6 juni 2009, Heemtuin Tenellaplas. (Foto
2)
Rhamnus cartharticus L., Wegedoorn
Phyllocoptes annulatus (Nalepa) (Wegedoorngalmijt) welke harige plekken veroorzaakt op de
onderzijde van de bladeren. JB 6 juni 2009, hele
duingebied Oostvoorne, later ook veel tijdens
Internationale plantengallenweekend 3 – 5 juli
2009 (soort is in aanhangsel in het nieuwe gallenboek opgenomen!!!).

Foto 2: Aceria rosalia (Nalepa) (Zonneroosjegalmijt)

Rhinanthus angustfolius C.C. Gmel., Grote ratelaar met Rhopalomyia cristaegalli (Karsch)
(Ratelaargalmug), JB 28 juni 2009, Springendal
Mosbeek, Twente. (Foto 3)
Jojanneke Bijkerk

Foto 3:Rhopalomyia cristaegalli (Karsch)
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Onbekende vondsten

Gallen in beeld

Alles wat door specialisten niet direct op
naam kan worden gebracht kan worden
aangevoerd voor deze rubriek. Het risico is
natuurlijk groot dat de soort al uitgezocht is
voor deze nieuwsbrief weer verschijnt!

Recent is bij de KNNV in de reeks ‘in beeld’ ook
‘Gallen in beeld’ uitgekomen. Dit kleine boekje
geeft beginners een goede basis. Naast de uitleg wat een gal is, worden enkele algemene en
veel voorkomende gallen op o.a. zomereik,
beuk en wilg besproken. Het boekje is rijk geïllustreerd, met achterin een uitklapkaart waarop
de besproken gallen overzichtelijk staan afgebeeld.

Cirsium palustre (L.) Scop. , Kale jonker
Galmug sp., mogelijk, die pokken veroorzaakt
in de bladschijf. Door Roelof Jan Koops gevonden in juni 2009 nabij het Lemelerveld. Bladeren met gallen zijn gezonden naar Keith Harris
(GB). Als de gallen te oud zijn wordt volgend
jaar een nieuwe poging ondernomen.

Ook deze uitgave
www.knnvuitgeverij.nl.

Foto: Roelof Jan Koops

Quercus robur L., Zomereik
Galwesp sp., mogelijk, veroorzaakt grote Andricus kollari (Hartig) (Knikkergalwesp), of A.
quercustozae (Bosc) achtige vorm. Door Floris
Grotenhuis gevonden in juli 2009, Goes. Momenteel worden de gallen onderzocht in Edinburgh, door de mensen van Graham Stone.
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te
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Gegevens:
Auteur(s): Heer, Kees
de , Besten, Renée
den (illustr.) , P 32,
Formaat: 10 x 21 cm ,
geniet, met tekeningen,
Prijs €4,95 Ledenprijs
€4,25
ISBN:978-90-5011294-9

Foto: Floris Grotenhuis
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