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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.
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GALVORM ERS
Er zijn in heel Noordwest-Europaeen
kleine gooo soorten Ballen bekend op

meer dan lzoo soorten planten, bomen en
paddestoelen. In Nederland alleenal
komen op ruim 4oo soorten plantenmeer
dan 1400 soorten gallen voor.
De belangstellingvoor gallenwerd in het
verleden vooral bepaald door de studie
naar plantenziekten. Schimmels, bacteridn

en virussen tasten vaak grote delen van
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generaties per jaar, met elk een eigen uiter
lijk en vaak ook een per generatie wisselende waard. Bi) galwespen komt bij gene-

ratiewisseling nogeen ander verschijnsel
voor: in de ene generatieworden mannetjes en vrouwt)es gevormd (bigaam), en in
de andere generatie alleen vrouwtjes
(agaam). Agame vrouwtjes leggen onbevruchte eitjes. Uit die eitjes ontstaan mannetjes en vrouwtjes. De eitjes van deze
vrouwtjes worden wel bevrucht en daaruit
komen weer uitsluitend agame vrouwtjes.
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Slechts vijf procent van de gallen heeft een
Nederlandse naam. En dat is jammer.

-bpgs/Introduction.htm
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zowel voor natuurgidsen als voor het werven van nieuwe inventariseerdersuit een
groter publiek. Het belang van de moerstaal wordt vaak wat onderschat.
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sing en soms de naam van de gastheer
komen terug in de naamgeving van de gal-
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Een probleem met inheemse namen is dat
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enerzijds veel Ballen geen naam hebben,

en anderzijds dat er meerdere namen in
omloop zijn voor dezelfde gallen. zoals
Ananasgal, Hopbelgal en Eikenroosje (Andrfcusjecundator) , Wilgenboontje en Rode
boongal (Pontatlia proxfma) , Siergal en

'blister' en
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