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Iedere gallenliefhebber benadert het onderwerp vanuit zijn eigen kennisachtergrond.
Een entomoloog kijkt bijvoorbeeld naar wespen en muggen, de mycoloog focust op
schimmelgallen. Zelfheb ik de gallen altijd benaderd vanuit de gastheren, de plan-
ten. Om de natuur van de gallen beter te leren kennen, ben ik mij toch maar eens
beter in de bewoners gaan verdiepen. Afgelopen voorjaar en zomer heb ik Mosgallen
van de galwesp Duplo/ep;s rosse op Roos uitgebroed.
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Een rozengal-uitbroed experiment

Ge"nspireerd door studies van de British
Plant Gall Society heb ik afgelopen voorjaar
Mosgallen verzameld van verschillende
locaties in Groningen en een aantal van
een locatie nabij Hamburg, Duitsland.
Leo Brommers, die recentelijk studies heeft
gemaakt naar het recyclegebruik van de
Knikkergal (Atldrfcus ko//aria door onder

andere bladwespjes(BROMMERS, 2005),
heeft een flink aantal Mosgallen voor mil
verzameld in de provincies Utrecht en Gel-
derland. Uit de hele collectie besloot ik

negenentwintig gallen uit te kweken in jam-
potten .

voorschijn en ik verwacht dat er de
komende paar jaar afen toe nog wel een
beestje uit de Ballen zal komen

PATROON VAN UITKOM EN
EN IDENTIFICATIE
Gedurende de weken van 'uitbroeden' kon

ik een interessant patroon waarnemen

Allereerst kwamen vooral de rozengalwesp
(Diplolepis rosae, Cynipidae) en een para-
siet van de rozengalwesp, Orthopelma
mediator(lchneumonidae) uit de galgen. Er

kwamen uit de gallen in totaal veel meer
parasieten dan galwespenl Later nam het
aantal galwespen een beetje afen kwamen
er vooral parasieten te voorschijn, zoals

Torymus bedeguaris en T. rubi(Torymidae),
Eurytoma rosae (Eurytomidae) en Ptero-

malus bedeguaris(Pteromalidae). Aan het
einde van de periode kwamen er bijna
alleen maar parasieten te voorschijn en af
en toe nog een galwesp. Erg leuk waren de
inq uilinen of 'mee-eters'(Perfc/istus

brandt//, Cynipidae) die uit twee van de gal-
len kwamen ge-kropenl

Boven: Eurytoma rosae is zowel parasiet en
hyperparasiet. Dit insect wordt gemiddeld 3,z
mm lang en is zwart en korrelig.
Onder: De wesp Periclistus brandtii is nauw ver-
want aan Dip/o/epos rosse, maar is veel kleiner.
De wesp is in de Mosgal te vinden als 'mee-eter
jinquiline).

EEN STRooM VAN WESPJ ES
Gewapend met een zuigpotje en ethylace-
taat (insectendodend middel) kon ik direct
aan de slag. Vanafmei begonnen de wesp-
jes uit de gallen te kruipen en eens per
week verzamelde ik ze uit alle potten.
Als de week warm was geweest kwamen er
meer wespjes dan wanneer het weer koeler
was geweest. Tijdens sommige tropische
weken kostte het vele uren om alle welpjes
te verzamelen. Met behulp van een ther-
mometer die de maximale en minimale

binnen- en buitentemperatuur in de gaten
hield, kon ik een mooie relatie vastleggen

tussen de heersende temperaturen en de
activiteit van de wespjes. Een paar verza-
melbuisjes met wespjes raakte verschim-
meld, maar daarna ging ik kwistig aan de
slag met de thymol, een schimmelwerend
middel. Twee gallen waren verschimmeld

en produceerden geen enkele wesp.
De top was de tweede week van mei, waar-
bij 217 wespen te voorschijn kwamen. De
tweede piek was in de bloedhete juni-
maand(max. 87 wespen). Tot bijna halfjuli
kwamen er wespen te voorschijn en toen
was het opeens helemaal gebeurd. In
augustus kwamen er in totaal nog drie te
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Onder: Orthopelma med;ator is in grote aantallen
uit de gallen gekropen! Deze soort is een parasiet
van de galwesp Dfplolepfs rosae en wordt zelf
geparasiteerd door hyperparasieten.
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Boven: De galwesp Duplo/epos rosae is gemiddeld tot 3,8 mm groot en heeft
een rond kastanjebruin achterlijfl in de vleugels zit een donkere vlek.
Linksboven: Torymus bedeguaris heeft een prachtige lange legboor en een
metallic kleurig lichaam. Dit beestje is een parasiet en hyperparasiet.
De wesp zelfis circa 4 mm groot. De legboor is altijd langer dan het lichaam.

Boven: De Mosgal van de galwesp Dip/olepfs rogge veroorzaakt warrige groen
tot geel tot prachtig rood gekleurde bolvormige gallen van l tot soms wel
5 cm doorsnede.

gapen: Pteromalus bedeguaris is een parasiet en hyperparasiet, dat wil zeg-
gen dat deze soort zich behalve met de galmaker eveneens voedt met de
andere parasieten van Diplolepis rogge. De vrouwtjes van Pteromalus bedegu
arts zijn gemiddeld 3,5 mm lang.
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