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DE GALLEN VAN NEDERLAND. 
AANVULLENDE LIJST. (Vervolg van blz. 363). 

S i s y m b r i u m , Raket. — Contarinia ruderalis, Kieff. 
De bloeiwijze in de bladoksels tot een vleezige, zwamachtige gal vergroeid aan welke 

de gesloten bloemen armelijk te voorschijn komen. De bladstelen verdikt evenals bloem
bladen en meeldraden. Witte larf. — Mg. 3. 

S t a c h y s , Andoorn. — Wachtliella stachydls, Br. 
Bladen met kraakbeenachtige verdikte randrolling. Bloemen gesloten, kelk vergroot, 

opgeblazen, kroonbladen, meeldraden en stempel verkommerd. Oranje larf — Mg. 1.9. 

T a x u s bacca ta . — Erlophyes psilaspis. Nal. 
Buitenste blaadjes schopvormig, binnenste kort, breed bleek 

gekroesd. Manlijke bloemknoppen verdikt, kogelvormig, tot 
Va CM groot, helgroen of rood ge
vlekt, later bruin. Meeldraden verdikt. 
Mt. 1.2.3.8. 

T h y m u s s e r p y l l u m Thijm. — 
Erlophyes thomasi, Nal. 

Sterk behaarde bladhoopjes of roset-
ten aan den top der twijgjes of zij
knoppen, rond of langwerpig tot 8 mM. 
middellijn. Bloemen vergroend of in 
blaadjes overgaand — Mt. 1.2.3 5.7. 
Zie fig. 23. 

Wachtliella thymicola, Kieff. 
Heeft meer knopvormige bladbosjes 

of rosetten en grooter (tot li/2 cM. 
lang en 2 cM. doorsnede. Larve rood. 
Mg. 1. 

23. A. Erlophyes thomasi, 
Nal.; B. Doorsnede. 

(Naar HOUARD.) 

Fig. 24. 
Kieff. 

Contarinia tiliarum, 
(Naar HOUARD.) Jenetiella thy mi, Kieff. 

Jongste bladparen tegen elkaar ge
klapt. Het binnenste vormt de larvenkamer Blaadjes kleiner, 

meer of min verdikt en vergeeld. Gal rond of langwerpig, glad tot 4 mM. groot. Bloemen 
gesloten, misvormd. Een rood-gele larf. — Mg. 1.3.5. 

Til ia. Linde. — Contarinia tiliarum, Kieff. 
Aan knoppen, bladsteel en -nerven, aan bloemen en bloemsteel etc. ronde aanzwellingen 

tot 4 mM groot. Aan de knoppen van wortelopslag ook 1 —D/a CM. groot, vleezig, zwam-
achtig, helgroen of eenigszins roodbruin. Meest meerkamerig, doch aan bladnerf en -steel 
vaak eenkamerig. In elke kamer een zwavelgele larf. — Mg. 1.2.5.6 Zie fig. 24. 

Dasyneura thomasiana, Kieff. 
Jonge, tendeele in knop zich bevindende bladeren naar boven gevouwen blijvend. 

Nerven meest gebogen en verdikt. Larven (in de vouw) geel. — Mg. 1.2.3. 

Dasyneura tiliamvolvens, Rübs. 
Vaste, ietwat breede randrolling naar boven, kraakbeenachtig verdikt, min of meer be

haard en rood of violet gekleurd. Larf geelrood. — Mg. 1 2.5. 

Erlophyes tillae llosoma, Nal. 
Kraakbeenige randrolling van het bloeiwijze-schutblad. Mt. 2. 
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Erlophyes tiliae, Nal. 
Over de bovenzijde der bladeren verspreid: hoomvormige gladde of iets behaarde gallen 

tot D/a cM. lang, aan de punt iets afgestompt; later bleekgeel tot wit of heibruin. De 
behaarde opening aan de onderzijde — Mt. 1 3.5.9. Fig. 16 CD. van het gallenboekje. 

Erlophyes tiliae exilis, Nal. 
In de hoeken der nerven rondachtige uitstulpingen naar boven. Aan de onderzijde 

cylindrische toegespitste haren. — Mt. 6.9 5. 

Tr i fo l ium, Klaver. — Tychius polylineatus. Germ. 
Eind- en zijknoppen in eivormige, vleezige, eenkamerige, roodachtige tot 8 mM. 

lange en 5 mM. dikke gal veranderd. — K. 1. Zie fig 25. 
Dasyneura trifolü, F. Lw. 
De blaadjes langs de middelnerf naar boven samengevouwen. 

Onderste deel der vouw kraakbeenig. Buitenkant hoekig en 
roodgekleurd. — Mg. 1.3.5. 

Tr i t i cum, Kweek. — Isthmosoma hordel, Har. 
Onder de aren ronde of spoelvormige, meerkamerige harde 

aanzwellingen, welke door de opperhuid breken. Aar vaak in 
de bovenste bladeren steken blijvend. — Sw. 1. 

U lmar i , zie F i l i p e n d u l a . 
Ulmus , Iep. — Gobaishia pallida, Hal. 
Aan de bovenzijde der bladeren aan de middelnerf tot l1^ 

cM. groote buidelgal, rondachtig met breeden voet, zeer dik-
wandig, viltig behaard en roodachtig. Ingang onderaan, bij 
rijpheid zich met een speet openend. — BI. 9.5.6. 

Eriosoma lanuglnosum, Htg. 2 5 s , l inea,us. 
Groote (tot 8 cM ), blaasvormige, onregelmatige opstulpingen (Naar HOUARD.) 

mee-t aan de onderzijde der bladeren. De bovenvlakte bultig 
behaard, blad groen of roodachtig. Rest van het blad naar onder omgeslagen. Bij rijpheid 
met onregelmatige openingen, ten laatste bruin en droog. Valt in den herfst niet af. Meest 
aan kurkiep. — BI. 1.2.6.9. Gallenboekje, fig. 25. 

Eriosoma ulmi, L. 
Bladvlakte, meest alleen de helft, in de lengterichting opgerold, blazig en geelbleek. 

Oppervlakte ruw. De nerven van onder kielvormig te voorschijn tredend. — BI. 6.9. 
Gallenboekje, fig. 26. 

Tetranenra ulml, Deg. 
Onregelmatig, ei- of kruikvormige, min of meer gekromde tot 12 mM. groote gal, hel

groen, iets rood aangeloopen, kaal, meest aan de bovenzijde van het blad. De ingang 
onderzijds, ten laatste gesloten. Bladvlakte in de omgeving van de gallen verkleurd en 
verdikt Rijp, Juni, Juli. De opening op zij en spleetvormig. Later verdrogen de gallen. — 
BI. 1.2 3.6.7.8.9. Gallenboekje fig, 24. 

Erlophyes ulmlcola typicus, Nal. 
Knobbeltjes aan beide zijden zichtbaar tot 1 mM. dik eenigszins (kort) behaard. Eerst 

geel, later bruin. Opening aan de onderzijde, van een kalen ringwal omgeven. — Mt. 2.9. 

Urt ica , Brandnetel. — Dasyneura urticae, Perris. 
Witte, vleezige, ronde of onregelmatige aan beide zijden zichtbare opzwelling der blad

vlakte Enge, spleetvormige opening aan de bovenzijde. Ook aan zijtakken en bloeiwijzen. — 
Mg. 1.2.3.5.6.7.9. 

Trioza urticae, L. 
Bladeren tezamen gebogen, gekroesd, misvormd. — Bv. 5. 
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Veronica, Eereprijs. — Jaapiella veronicae, Vallot. 
Jongste bladparen vormen een taschje, buikig opgedreven, verdikt, kaal of witwollig 

behaard. - Mg. 1.2 3.5 6.9. Gallenboekje fig. 38. 
Gymnetron beccabungae, L. 
Bloemen blijven gesloten. Vruchtbeginsels sterk opgezwollen. — K. L 
V ibu rnum, Sneeuwbal. Aphis viburni, Scop. 
Takken-groei geremd. Bladeren gekroesd, bultig opge

blazen, teruggebogen. — BI. 9. 
Vicia, Wikke. — Dasyneura viclae, Kieff. 
Blaadjes naar boven samengevouwen, verkleurd, vleezig of 

kraakbeenachtig verdikt. Vaak talrijk en dan een groot kluwen 
vormend Larve wit. — Mg. 3. Zie fig. 26. 

Phyllocoptes retlolatus, Nal. 
Blaadjes aan de takeinden van den rand af naar boven 

tot de middelnerf ineengerold, iets gekromd en teruggebo
gen. — Mt. 1. 

Vio la , — Dasyneura violae, E. Lw. 
Blaadjes lepelvormig gekromd met abnormale beharing. 

Larve bleek-oranjegeel — Mg. 5. 
Vi t i s v in i f e r a . Wijnstok. — Phyllocoptes vitis, Nal. 
Jonge takken-groei geremd. Loot verkort. Blaadjes klein, 

gekroesd, misvormd. Bloeiwijzen verkommerd. — Mt. 1.2. 

Ais laatste aanvulling van de Nederlandsche gallen nog 
het volgende: 

Sedert van bovenstaande lijsten de drukproeven waren 
gecorrigeerd bereikten mij nog enkele opgaven van gevonden 
gallen, o.a. van de Heeren Bierhaalder te Baarn en Ir. van 
Soest en nog een paar anderen. Al deze gallen waren echter 
al in de lijsten vermeld. 

Ik mag hier niet nalaten bijzondere vermelding te maken 
van de lijst van den Heer Koornneef te Amsterdam vermeldende plm. 140 Zoöcecidiën, 
op een paar uitzonderingen na, alle reeds vermeld. Ik meen dus te kunnen volstaan met 
deze mededeeling, mij voorbehoudend ze bij eventueele volgende publiceering alle te 
vermelden en dus nu alleen die op te nemen, waarvan nog geen beschrijving in de 
lijsten voorkomt. 

Het zijn de volgende: 
Op Betu ia , Berk. 
Massalongia rubra, Kieff. 
Hoofd- en zijnerven aan den bladvoet of bladsteel met spoelvormige, aan de onderzijde 

zichtbare, kale, harde, min of meer paarse aanzwellingen. De witte larf wordt later rood. — Mg. 

Plemeliella betulicola, Rübs. 
Jonge bladen blijven naar boven samengevouwen. Het onderste 

deel van hoofd- en bij nerven verdikt, min of meer rood. De larve 
wit. — Mg. 

Op C h r y s a n t h e m u m v u l g a r e, Boerenwormkruid. 
Rhopalomyia tanacetifolla, Karsch. 
Eivormige, groene of roode, later glanzend zwarte plm. 1 c.M. 

lange, eenkamerige, van binnen witviltige gallen. Openen zich met 
meerdere teruggebogen slippen. Soms zijn ze zoo talrijk voor
handen, dat ze dichte klompen vormen. De larve is helrood. — Mg. pjg 27. Rhopalomyia tana-

Deze komt ook voor als dikke hardwandige, eivormige gal in cetifolia, Karsch. 
de bloemhoofdjes. Zie fig. 27. B. doorsnede. 

Fig. 26. Dasyneura viclae, Kieff. 
(Naar HOUARD.) 
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Op C l e m a t i s , Boschrank. 
Epttrimerus heterogaster, Nal. 
De bladeren vertoonen randrolling of -vouwing en verdikking, vooral langs de middel

nerf. Ook uitstulpingen en abnormale beharing. — Mt. 
Op P o p u l u s , Populier. 
Phyllocoptes popull. 
Aan de onder- of bovenzijde, eerst witte, later bruinachtig roode onregelmatige uitwas

sen, meest opvallende welving naar de andere zijde van het blad. — Mt. 
Hiermee beëindigen wij onze mededeelingen omtrent het voorkomen van gallen aan 

Nederlandsche planten. 
Wij hopen zeer, dat deze publicatie aanleiding moge zijn, dat meerdere vondsten wor

den gemeld, óf aan het adres van de redactie van „de Levende Natuur" of aan onderge-
teekende. opdat later nog eens dergelijke lijsten kunnen gegeven wordt n, die naar wij 
hopen de verdienste mogen hebben mede te werken aan het meer bekend worden met 
wat ik een van de interessantste afdeelingen van de natuurhistorische wetenschap acht, 
het wondere galtenleven. 

Amersfoort, Febr. 1931. A. JOMAN. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN. 
De rroplsche Natuur. Jaargang XX, Afl. 1, Januari 1931. 
I n h e e m s c h e t a x o n o m i e door J. O l i v i e r behandelt de moeilijkheden van den 

Nederlander, die moeite doet om de gebruikelijke inheemsche namen van dieren te 
noteeren. De inlanders in de buurt van Batavia hebben in de laatste jaren zoo zeer het 
contact met de natuur verloren, dat ze bijv. vogels, die meer van elkaar verschillen dan 
onze merel en zanglijster voor één soort houden. Als de toean aandringt zullen ze allicht, 
om hem een plezier te doen, een naam verzinnen. 

De i n v o e r van twee n i e u w e C o m p o s i e t e n in Deli door S. C. J. J o c h e m s . 
In Ned.-lndië zijn in de laatste eeuw een zeer groot aantal onkruiden uit andere wereld-

deelen geïmmigreerd, waarvan vele zich geheel geacclimatiseerd hebben en tot de alge
meenste onkruidplanten zijn gaan behooren. Dr. Jochems, die sedert vele jaren de wilde 
planten van het tabaksdistrict van Deli bestudeerd heeft en binnenkort een flora daarvan 
zal uitgeven, heeft het indringen en zich uitbreiden van verschillende adventieven daar 
van den aanvang af gevolgd. Een van de bedoelde Composieten een Gynura-soort, 
waarvan de soortsnaam en de herkomst nog niet is kunnen worden vastgesteld, maar die 
volgens de foto wel iets gelijkt op een Kleinhoefblad met vertakte bloeistengels is in 
1926 voor 't eerst verschenen ergens bij Brastagi op de Karo-hoogvlakte. Het volgende 
jaar was ze daar reeds vrij algemeen en breidde zich in de verdere omgeving uit In 1929 
domineerde ze reeds de onkruidvegetatie op verlaten tabaksland en langs wegranden en 
thans ziet man haar zich iedere maand verder naar zee uitbreiden en talrijker worden op 
de reeds veroverde plaatsen. Binnen een paar jaar zal deze Gynura zeker het algemeenste 
onkruid van de streek zijn. 

Dr. K- B. Boedijn zet zijn bespreking van Indische Stinkzwammen voort met een 
beschrijving van S imb lum p e r i p h r a g m o i d e s een wonderlijk gevormde soort met 
een netvormig doorbroken vruchtlichaam als een Clathrus, maar op een steel als van een 
gewone stinkzwam. Deze soort is bekend van een drietal plaatsen op Java en verder van 
Mauritius, Ceylon, Engelsch-lndië en Tonkin, terwijl de andere soorten van dit geslacht 
in Amerika thuis hooren. Verder is beschreven en afgebeeld Podocrea Solmsii een ascus-
zwam, parasiet op de duivelseieren van Dictyophora, de gesluierde dame, welke door de 
zwamvlok worden uitgezogen, zoodat de stinkzwam zich niet meer ontwikkelt. De 
vruchtlichamen van de parasiet, die er uit opgroeit, zijn wel een dM groot, vingervormig, 
maar vertakt, en wit, later geelbruin. 

Van een ad jak en een wild zwijn vertelt F. J. A p p e l m a n een merkwaardig 


