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Sinds 2008 bestaat de serie Vegetatiekun-
dige Monografieën. Dit is een resultaat 
van een bijzondere cursus die gezamen-
lijk door de Wageningen Universiteit en 
de Radboud Universiteit in Nijmegen 
wordt verzorgd. Voor deelname aan deze 
cursus, die inmiddels al drie keer is ge-
geven, moet ‘gesolliciteerd’ worden.  
Er worden per jaar dan ook maar acht 
studenten toegelaten. Vervolgens schrijft 
een student samen met een begeleider 
een hoofdstuk over een actueel thema uit 
de vegetatie-ecologie voor een boek in 
deze serie, waarvan er dus één per jaar 
wordt uitgegeven.

Deel 1 gaat over de biogeografie van 
planten (en mossen) en vegetatietypen 
(Schaminée & Weeda 2008). Zaken als 
soortsarealen, floradistricten en diver- 
siteitshotspots komen hier aan de orde. 
Het boek bevat een hoofdstuk over de bij-
zondere biologie van apomicten, oftewel 
soorten die ongeslachtelijk hun zaden 
vormen zoals paardenbloemen, bramen 
en havikskruiden. Drie hoofdstukken 
gaan over de effecten van veranderingen 
in het klimaat op het voorkomen van 
soorten en vegetatietypen en op de ge- 
netische variabiliteit. Hierbij is zowel 
aandacht voor veranderingen op de lange 
termijn veroorzaakt door de ijstijden, als 
voor veranderingen op de korte termijn 
veroorzaakt door de mens.

Deel 2 behandelt natuurbescherming 
en -beheer (Schaminée & Weeda 2009). 
Hier wordt een historisch overzicht gege-
ven van het Nederlandse natuurbeheer 
dat voornamelijk gestoeld was (en is)  
op de vegetatiekunde. Verder komen on-
derwerpen aan de orde als de rol van be-
grazers, bossen door de tijd, agrarisch  
natuurbeheer en half-natuurlijke gras-
landen. De kansen en problemen van het 
moderne natuurbeheer worden beschre-
ven in hoofdstukken over de effecten  
van klimaatsverandering, het onstaan 
van restauratie-ecologie (oftewel natuur-
herstel), en de komst van exoten.

In het nu verschenen deel 3 wordt  
het pas echt leuk, want hier staan plant-
dierrelaties in de schijnwerpers. Insecten 
komen vanzelfsprekend ruim aan bod. 
Bijvoorbeeld in de eerste twee, zeer in- 
teressante, hoofdstukken over de interac-
ties tussen dieren en planten in aquati-

sche milieus en op de kwelder. Hierna 
volgt een mooi overzicht van de bewo-
ners van riet en rietlanden. Klimaats- 
verandering komt ook in dit boek aan 
bod, en wel in een hoofdstuk over de  
interacties van dagvlinders met de vege-
tatie en de manier waarop veranderingen 
in het klimaat deze beïnvloeden. Mis- 
matches tussen een vlindersoort en de 
voedselplanten in ruimte en tijd worden 
besproken, evenals de effecten van een 
afkoelend microklimaat ten gevolge van 
het dichter worden van de vegetatie on-
der invloed van vermesting. In het hoofd-
stuk over kievitsbloemen en hun bond- 
genoten en vijanden worden veel niet 
eerder gepubliceerde gegevens van Albert 
Corporaal verwerkt, en dit vond ik daar-
om de meest spannende bijdrage. Deze 
zeldzame plantensoort ontwikkelt zich 
van zaad tot bloeiende plant in vijf tot 
acht jaar. Hij bloeit zeer vroeg in het voor-
jaar en is daarom aangewezen op  
bevruchting door hommels. Wordt de 
bloem niet bevrucht door een hommel 
dan groeien de meeldraden langer totdat 
ze de stempel bereiken en zo zelfbe-

vruchting plaatsvindt. Vruchtvorming 
door kruisbestuiving is echter drie keer 
zo hoog als door zelfbevruchting. De door 
hommels bevruchte kievitsbloemen  
blijken ook nog eens veel beter bestand 
tegen de Pythium-schimmels die verwel-
king veroorzaken. Deze relaties, en vele 
andere, worden prima beschreven in een 
ecologische context.

De overige hoofdstukken bieden niet 
dergelijke nieuwe informatie, want ze 
zijn gebaseerd op een literatuurstudie  
en niet op onderzoek. Van veel hoofd-
stukken is het echter goed dat er samen-
hangende verhalen zijn gemaakt over  
zowel planten, ongewervelde als gewer-
velde dieren. Dit levert boeiend leesvoer 
en verrassende invalshoeken en over-
zichten. Hierdoor is het boek zeker het  
lezen waard.
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The famous New Naturalist long series of 
books aims to interest the general reader 
especially in the British flora and fauna 
wildlife, based on the results of modern 
scientific results. For example, earlier 
volumes have featured butterflies, moths, 
spiders, dragonflies, ants and bumble-
bees. Number 8 in the series, Imms’ In-
sect Natural History, published in 1947, 
included a chapter on gall insects but no 
entire volume has been devoted to plant 
galls. Imms concentrated on insect galls, 
but noted that galls are also caused by 
mites, nematodes, fungi and even bacte-
ria. He also described the natural history 
of galls and possible processes that cause 
gall development, communities and as-
sociations between species within galls. 

Much has changed during the follow-
ing 64 years. Redfern’s aim was to update 
the subjects introduced by Imms and to 
describe new topics, bringing together  
information that is scattered in a wide 
variety of scientific journals. Actually, 
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‘Plant Galls’ is not an identification guide, 
it is a highly informative handbook for 
everyone who wants to get a thorough 
knowledge of plant galls in all their excit-
ing aspects. Redfern does not restrict 
coverage to the British faunistic realm, 
but also deals with topics such as the  
bizarre fig insects of the tropics and gall 
fly-nematode interactions in Australia.

In the first part, galls are treated  
according to their degree of complexity, 
starting with the less organised witches’ 
brooms, continuing with more complex 
open galls, such as those caused by mites 
and many insects, and ending with the 
sometimes very intricate closed galls, 
such as those caused by gall wasps. How-
ever, because galls are a co-production of 
gall causers and host plants it is difficult 
to make a simple arrangement from  
simple to complex: quite similar and re-
lated causers may trigger very different 
responses to their hosts and may there-
fore appear in quite different chapters. 

The second part of ‘Plant Galls’ deals 
with the ecology of galls more generally, 
it considers communities of organisms 
within galls, the evolution and distribu-
tion of galls and human and historical 
perspectives. Plant galls are a fascinating 
community of sometimes very complex 
associations centred upon a gall maker. 
Among the guild of parasitoids we find 
endo- and ectoparasitoids, early (egg) or 
late (pupa) parasitoids, each with their 
intricate specialisations. We find inqui-
lines, ‘cuckoos’ which taxonomically  
belong to a gall making group, but do not 
make galls themselves but parasitise the 
gall tissue induced by others. Or simply 
prey on the gall makers. For example,  
the food web centred upon the chloropid 

Lipara lucens in cigar galls on common 
reed consists of no less than 14 symbi-
onts! Many facts are treated on parasi-
toids, their lifestyles and strategies which 
cannot be found elsewhere.

In the evolution chapter Redfern 
treats the repeated transition within a 
huge range of organisms, all evolving  
to gall making guilds, including topics  
on fossils and (DNA-based) phylogeny. 
The chapters on ‘galls and people’ and 
‘galls in history’ include again many 
facts, some of which were even unknown 
to students trained in cecidology. ‘Plant 
Galls’ concludes with a glossary, appen-
dices on gall inducers, host plants, inqui-
lines and enemies, references sorted  
by chapter and indexes for species and 
subjects.

Some drawbacks should be men-
tioned: the life-cycle boxes treating the 
various gall makers are haphazardly 
scattered through the book. Some, for  
example, those dealing with most fungi, 
are at the beginning, but others, such as 
the gall wasps, are introduced half-way 
through the book. I think that devoting  
a separate chapter to the life-cycles of 
gall makers would have provided better 
access to this often complicated matter.  
A second drawback also relates to the 
life-cycles. The letters of the text in the 
cycles are too small, making the figures 
difficult to read. On the other hand,  
many galls are represented by simplified 
schemes that are highly informative. Last 
but not least: the many photos are beau-
tiful.

This new handbook on plant galls is 
highly recommended. Redfern’s very 
concise style of writing is easy to under-
stand, also by non-native readers. She 
knows how to grip the attention of her 
readers on a fascinating subject: how a 
wide variety of organisms which even  
belong to different kingdoms all evolved 
to manipulate their host plants for food 
and shelter, and how host plants evolved 
answers to respond to this exploitation.

Hans Roskam

Margaret Redfern & Peter Shirley, illustrated 
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The second edition of ‘British Plant Galls’ 
is a thorough revision of the first edition 
of 2002. Because Docters van Leeuwen’s 
‘Gallenboek’ was out of print for a long 
time, the first edition of ‘British Plant 

Galls’ was familiar to Dutch students 
who highly esteemed the identification 
keys. Actually, by using ‘British Plant 
Galls’ they found several new species for 
the Dutch fauna which were absent from 
the earlier editions of Docters van Leeu-
wen keys!

In the first edition separate sections 
were devoted to galls on bacteria, fungi, 
nematodes and arthropods. Because the 
gall maker is not always obvious, one had 
to work through the different sections in 
order to identify a particular gall. In the 
present edition the host plants are, as  
is usual, arranged in alphabetical order 
according to their scientific generic name 
and all galls are keyed out in the same 
host plant section. Galls on grasses are 
an exception: these galls are included in 
only one key in order to prevent unneces-
sary repetition. Unlike the first edition, 
galls on fungi and lichens have been 
omitted because of space limitation and 
will be treated in a companion volume, 
also to be published by the Field Studies 
Council. 

The main difference between both 
editions is fundamental. The first edition 
was based mainly on the standard iden-
tification keys of Houard (1908-1913):  
‘Les Zoocécidies des Plants d’Europe et 
du Bassin de la Mediterranée’ and Buhr 
(1964-1965): ‘Bestimmungstabellen der 
Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflan-
zen Mittel- und Nordeuropas’. In con-
trast, the present edition includes many 
recent field observations of the authors 
themselves and of many enthusiastic 
professional and amateur members of 
the British Plant Gall Society, which has 
been a very active study-group since 
1985.
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Contained the first edition about 200 
keys to British plant galls, the present 
edition contains no less than 300 keys. 
The number of figures raised to more 
than 1200. The majority of galls and  
gall makers have been depicted, when 
possible the figures are placed next to  
the section that describes the gall. The 
gall makers are often depicted in a semi- 
diagrammatic way; these icons are also 
summarized in a box at the beginning  
of the book, together with the main  
discriminative characters of their gall 
makers.

As in ‘Plant Galls’, which is also re-
viewed in this issue of Entomologische 
Berichten, the style of writing is very  
concise and easy to understand, omitting 
unnecessary technical terms. ‘British 
Plant Galls’ concludes with a glossary, 
reference list, host index and index to 
gall causers. Eight plates with beautiful 
colour drawings depict about 70 galls. 
This book is highly recommended.

Hans Roskam
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Handel en wandel op de zeebodem,  
50 jaar Kuinderbos. Schitterende  
‘re-creatie’ op waardeloze grond
Staatsbosbeheer Regio Oost, Deventer. 188 pp. 
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In 1941 vielen de gronden van de Noord-
oostpolder droog en tussen 1947 en 1956 
werd op de grens met Overijssel en Fries-
land het Kuinderbos aangelegd. Op een 
lappendeken van zand-, veen- en klei-
gronden werd een grote verscheidenheid 
aan boomsoorten aangeplant met een  
totale oppervlakte van 1100 hectare. In 
1961 kreeg Staatsbosbeheer (SBB) offici-
eel het beheer, en bij gelegenheid van  
50 jaar beheer is dit boekje uitgegeven.  
In korte hoofdstukken wordt veel infor-
matie gegeven over de geschiedenis van 
dit bos. In begeleidende columns be-
schrijven (oud-)medewerkers van SBB 
hun ervaringen en anekdotes uit hun 
werk in het Kuinderbos.

 In een aantal hoofdstukken worden 
de flora en fauna van dit afwisselende 
bos beschreven. Zo wordt stilgestaan bij 
de vogels, zoogdieren, amfibieën en rep-
tielen van het Kuinderbos en bij het uit-
gebreide onderzoek naar varens, mossen 
en paddenstoelen door bioloog Piet 
Breemer.

Voor de lezer met een entomologi-
sche interesse zijn er drie hoofdstukken 
van belang. In hoofdstuk 6 geeft Ed Colijn 
(EIS-NL) een samenvatting van de resul-
taten van de 1000-soortendag die op  

6 juni 2009 in het Kuinderbos plaatvond, 
in combinatie met de zomerbijeenkomst 
van de NEV (Anonymus 2011, Cuppen 
2010). Die dag werden er 1771 soorten 
planten en dieren gevonden, waarvan 
239 niet eerder in de Noordoostpolder 
waren aangetroffen! Uit de waarnemin-
gen van ruim 900 soorten insecten bleek 
dat het Kuinderbos een belangrijk gebied 
is voor onder andere libellen en tripsen. 
Andere soortgroepen zijn maar opper-
vlakkig bekeken en zouden bij een gron-
dige inventarisatie nog voor verrassingen 
kunnen zorgen. Bij dit hoofdstuk wordt 
een literatuurlijst gegeven van de ento-
mologische inventarisaties die de afgelo-
pen jaren in en rond het Kuinderbos zijn 
gedaan.

In een ander hoofdstuk beschrijft 
Kars Veling (De Vlinderstichting) beknopt 
de waarnemingen van dagvlinders en  
libellen in het Kuinderbos. Het nog steeds 
doorgaande kolonisatieproces van de  
Flevopolders is uit die waarnemingen 
goed af te lezen. Het veldwerk voor de 
eerste libellenatlas in 1995 bleek de waar-
nemers de ogen te openen voor de inte-
ressante libellenfauna van de verschil-
lende waterpartijen in het bos. Spectacu-
lair waren de vondsten van de indertijd 
zeldzame bruine winterjuffer (Sympecma 
fusca) en van de noordse winterjuffer  
(S. paedisca) een paar jaar later. Er wordt 
geen volledig overzicht van de waarge- 
nomen soorten gegeven, maar uit het 
eerdere hoofdstuk van Ed Colijn weten 
we dat 22 soorten dagvlinders zich hier 
inmiddels voortplanten en dat 33 soorten 
libellen in het Kuinderbos zijn waarge- 
nomen.

In hoofdstuk 10 beschrijft vrijwilliger 
Philiph Zeinstra zijn monitoring van 

nachtvlinders in het Kuinderbos tussen  
1 juli en 17 november 2010. Tijdens 25 
avonden verzamelde hij waarnemingen 
van ruim 500 soorten grote en kleine 
nachtvlinders. Verwacht in dit boekje 
geen soortenlijsten, hooguit de vermel-
ding van enkele aansprekende, opval- 
lende of zeldzame soorten. Het is interes-
sant om de voortzetting van dit nacht-
vlinderonderzoek ook de komende jaren 
te volgen.

Al met al bevat deze uitgave voor  
de meeste entomologen weinig nieuws.  
Veel ruimte wordt ingenomen door het 
werk van SBB en de herinneringen van 
medewerkers. Maar de enthousiaste be-
schrijvingen van dit bos met zijn nog  
altijd voortdurende ontwikkeling, succes-
sie en kolonisatie roepen nieuwsgierig-
heid op en nodigen uit om er zelf te gaan 
kijken. De kans op het ontdekken van 
(voor deze regio) nieuwe soorten is ruim-
schoots aanwezig.
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‘Biodiversiteit is een relatief nieuw be-
grip,’ zo begon het voorwoord van Biodi-
versiteit in Nederland, de voorloper uit 1995 
van het onlangs verschenen De Neder-
landse Biodiversiteit. Dat die uitspraak ons 
vandaag de dag vreemd in de oren klinkt, 
geeft aan hoeveel er in de tussenliggende 
vijftien jaar is gebeurd. Niet zo vreemd 
dus, dat het tiende deel in de serie Neder-
landse Fauna niet slechts een herziene 
versie is van dat eerdere boek, maar een 
compleet nieuw werk (dat dan ook start 
met de zin ‘Het begrip biodiversiteit 
speelt tegenwoordig een zeer prominente 
rol in de natuurbescherming’). Toch was 
dat eerste boek op zich al een tour de  
force: het eerste overzicht ter wereld van 
de complete biodiversiteit van een land: 
twee volumineuze hoofdstukken waarin 
een overstelpende hoeveelheid informa-
tie en cijfers samengebald werd over de 


