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Op bomen, planten en paddestoelen komen allerlei soorten gallen voor. Een gal is
een vergroeiing van een of meer cellen, die ontstaat doordat een vreemd organisme
het plantaardig materiaal binnendringt. Gallen worden veroorzaakt door mijten,
insecten (zoals galmuggen, galwespen, bladwespen en bladluizen) en schimmels
(roesten, branden en heksenbezems). Het beschadigde weefsel van de plant ofde
schimmel raakt geprikkeld en probeert de indringer in te kapselen. De indringer
maakt vervolgens gebruik van het ontstane weefsel om in te leven en van te eten.

Plantengallen onder de loep
De vorm en kleur van een gal is afhankelijk
van het bouwmateriaal, het weefsel van de
waardplant. Maar de vorm is ook afhanke-
lijk van de indringer.

je zou verwachten dat alle galwespen een
zelfde vorm gal veroorzaken. Dat is niet zo.
Wel veroorzaakt bijvoorbeeld iedere gal-
wespsoort een gal met een eigen vorm en
kleur. Plantengallen worden daarom altijd
beschreven vanuit de soort waardplant 6n
vanuit de soort veroorzaker.

Op soortniveau (veroorzaker en waard-

plant) is er eenheid van vorm en kleur,
maar op een hoger niveau in de taxonomie
is hooguit vast te stellen dat galmijten rela-
tiefvaak galvormen hebben van het type
beursgal, rozet, bladrandroller, viltgal of
een gezwollen knopgal. Vergelijkbare vor-
men kunnen echter ook veroorzaakt wor-

den door galmuggen.

op walstrobloemen. en zoals de Waterpe
pergal (Sphacelotheca hydropiperidis) . een
brand die alleen de bloemen van de Water-

peper (Po/ygonum hydrop/per) l ijkt aan te

tasten en niet ook de rest van de plant lijkt
te infecte ren

Mijten en insecten veroorzaken lokale, tij-
delijke en oppervlakkige schade. De veroor
zaker en/of het nageslacht eet uitsluitend
van het ontstane wondweefsel en tapt daar
bi) hooguit plaatselijk nog wat plantensap-
pen af. Men spreekt dan niet meer van een
plantenziekte. Tegenwoordig is de belang
stelling meer verschoven naar de ecologie
en levenscyclus van die galveroorzakers in
engere zin, hun concurrenten en hun para
sieten

GALWESPEN
Galwespen hebben een interessante
levenscyclus. Ze hebben vaak meerdere
generaties per jaar, met elk een eigen uiter
lijk en vaak ook een per generatie wisse-
lende waard. Bi) galwespen komt bij gene-
ratiewisseling nog een ander verschijnsel
voor: in de ene generatie worden manne-
tjes en vrouwt)es gevormd (bigaam), en in
de andere generatie alleen vrouwtjes
(agaam). Agame vrouwtjes leggen onbe-
vruchte eitjes. Uit die eitjes ontstaan man-
netjes en vrouwtjes. De eitjes van deze
vrouwtjes worden wel bevrucht en daaruit
komen weer uitsluitend agame vrouwtjes.

GALVORM ERS
Er zijn in heel Noordwest-Europa een
kleine gooo soorten Ballen bekend op
meer dan lzoo soorten planten, bomen en
paddestoelen. In Nederland alleen al
komen op ruim 4oo soorten planten meer
dan 1400 soorten gallen voor.
De belangstelling voor gallen werd in het
verleden vooral bepaald door de studie
naar plantenziekten. Schimmels, bacteridn

en virussen tasten vaak grote delen van
een plant aan. De schade aan gewassen
kan enorm zijn(Perenvuur. Bleke mollen)
Soms ontstaat er wondweefsel dat lijkt op

een gal, maar de veroorzaker uit deze
groep beperkt de consumptie niet tot het
wondweefsel. Daarom wordt de galvor-

ming niet erkend als gal. maar beschouwd
als een ziekte. Er zijn grensgevallen, zoals
een lokale schimmel die wondweefsel ver-

teerbaar maakt voor een galmugje, zoals
bil de Ambrosiagal (Schfzomyfa ga/i'orum)

DUBBELPARASITISM E

Het galweefsel beschermt de galvormer
tegen predatie. Maar 's winters hakken

zangvogels de Ballen vaak open om de lar-
ven te eten. Ook zijn de larven vaak zelf
slachto#er van parasieten
Broedparasieten zijn insectenlarven die
leven op het broed van andere insecten.
bijvoorbeeld sn uitkevers (Curcu/ionfderl) op
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bladwespen van het geslacht Ponfani'a. Bil

het uitkweken van gallen kan daarom een
ander imago uitsluipen dan men verwacht
Een parasiet op het larfje, zoals bijvoor-
beeld een bronswesp (Cha/a'do;dea), maar

ook vaak een andere mee-eter in de gal.
een inquiline. Een inquiline doodt niet de
galveroorzakende larve, maar eet wel mee
van het galweefsel. Daardoor kan voedsel-
gebrek ontstaan voor de hoofdbewoner.
Door een inquiline kan ook vorming van
extra voedsel ontstaan voor de hoofdbewo

ner. Inquilinen leiden vaak tot grillige ver-
vormingen van een gal. KopELKE (1994)
vond dat meer dan de helft van de larven

van het Wilgenknikkertje (Pontar7ia p/m/ma-

ils) sterft door diverse vormen van parasi-
tisme; tweederde daarvan sterft door

b roedparasieten .

GALLENBOEK

REDFERN M & P. SHIRLEY (2002),
British Plant Galls, Identification of

calls on plante and fungi, Reprint from
Field Studies, Vol. 10 n0 2 and 3,Field

Studies Council (FSC) , Shropshire,
ISBN l 85153 zl4 5. Prijs /l5+/2 ver

zendkosten bij bestelling met credit-
card bij FSC

Dit boek is het beste dat er op dit
moment te krijgen is over plantengal-
len, ik kan het iedereen aanbevelen

Het begint met een uitgebreide inlei-
ding over wat een gal is, wat de veroor-

zakers zijn, tips voor microscoop- en
veldonderzoek(neem een wandelstok
mee om hoge takken naar je toe te trek-
kend). Heel belangrijk zijn natuurlijk de
determinatiesleutels. Daarin gebruikte
begrippen staan in een begrippenlijst,
maar het verdient ook aanbeveling voor
een aanvulling daarop naar website
http://www.btinternet.com/
-bpgs/Introduction.htm te gaan.

Bil het testen van de sleutels liepen die
bij Berk en Eik als een trein; bil de Wilg
bleek dat minder goed te gaan(net als
met het Ga//erlboek van Docters van

Leeuwen}. Gallen op Wilgen blijken
gewoon erg lastig te zijn. Ook bil het
Iepen pu istje (Aceria u/m;co/a) raakte ik

het spoor even kwijt, tot ik via de eerder
genoemde website het verschil leerde
tussen 'pouch', 'dimple', 'blister' en

'pack'. Een lijst met errata staat op
hUp://www.btinternet.com/
-bpgs/BPGErrata.htm

NAAMGEVI NG
[)e wetenschappe]ijke naam van een ga]

verwijst altijd naar de verwekker van de gal.
De inheemse naam voor een gal verwijst
zelden naar de galmaker en is meestal een
beschrijving van de gal zelf.
Slechts vijf procent van de gallen heeft een
Nederlandse naam. En dat is jammer.
zowel voor natuurgidsen als voor het wer-
ven van nieuwe inventariseerders uit een

groter publiek. Het belang van de moers-
taal wordt vaak wat onderschat.

Er zijn veel inheemse namen in omloop
zoals Beuktepelgal(M/kio/ajagi0, Satijnen

knoopjesgal(Neuroterus numlsma//s) en

Vu u rtorentje(Rondarlfo/a bursar;a)
Vorm, structuur. kleur, industridle toepas-
sing en soms de naam van de gastheer
komen terug in de naamgeving van de gal-

Een probleem met inheemse namen is dat
enerzijds veel Ballen geen naam hebben,
en anderzijds dat er meerdere namen in
omloop zijn voor dezelfde gallen. zoals
Ananasgal, Hopbelgal en Eikenroosje (And-
rfcusjecundator) , Wilgenboontje en Rode
boongal (Pontatlia proxfma) , Siergal en

Stuitergal(Cptlfps /ong;per7tris)

Hopelijk kunnen(oud-) NJN-leden deze lijst
flink uitbreiden met veel gebruikte namen.

len
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Literatuur
Er zijn geen Nederlandstalige boeken meer in de
handel. Twee boeken zijn soms nog tweedehands te
koop. DocrERS VAN LEEuwiN et al(lg8z) is een inter
nationaal gebruikt standaardwerk over gallen, en
prettig in gebruik. BciDEKSECK EN KoevoET (lg81) is
een klein veldgidsje zonder determinatietabel, met
mooie foto's van een beperkt aantal goed herken.
bare gallen. Wie zich in Ballen wil gaan verdiepen.
moet proberen REOFERN & SHIRLEY (2002) aan te
schaken (zie bovenstaand kader). Dit boek wordt bil
galinventarisaties als standaardwerk gebruikt.
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