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Hoewel de op Tremex parasiterende 
Megarhyssa-soorten dus in een groot ge-
bied voorkomen, zijn er per land maar 
weing vondsten bekend. Dit geringe aan-
tal kan ten dele verklaard worden door 
de hoge eisen die de houtwesp aan zijn 
waardbomen stelt. In gezonde bomen 
kan de houtwesp niet met de ovipositor 
doordringen en dus geen eieren afzetten. 
Ook geheel dode bomen zijn ongeschikt. 
Dit komt waarschijnlijk omdat de schim-
mel die met de houtwesp geassocieerd is 
en die essentieel is voor de jonge larve, 
zich daarin niet meer kan ontwikkelen 
(Pazoutova & Srutka 2007, Zwakhals & 
Smits 2012).

Voor de determinatie van Megarhyssa-
soorten kan de tabel gebruikt worden die 
door Horstmann (1998) is gepubliceerd. 
Megarhyssa perlata kan in beide geslach-
ten worden herkend aan de oranje-gele 
antennen. Bij de andere soorten zijn de 
antennen zwart en kunnen de wijfjes aan 
de hand van de tekening op het achterlijf 
worden geïdentificeerd. Bij M. vagatoria is 
de grondkleur roodbruin en zijn de lichte 
vlekken op het tweede en derde tergiet 

ongeveer zo lang als hoog, terwijl bij  
M. superba de grondkleur zwart is en de 
lichte vlekken gewoonlijk langer dan 
hoog zijn. Zo zijn de dieren zelfs met het 
blote oog en van fotos’s te herkennen. 
Voor de mannetjes gaat dat niet op om-
dat hun tekening en grondkleur sterk  
varieert. Dan gaat het om de vorm van 
het laatste sterniet en om structuren op 
de valven die met het blote oog niet zijn 
te herkennen.
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Summary

Three Megarhyssa species present in 
The Netherlands
Megarhyssa perlata and M. superba are pre-

sented as new species for the fauna of The 

Netherlands. They were found respectively in 

Wellerlooi (province Limburg) and near Leer-

sum (province Utrecht), both on birch trees.  

As M. vagatoria was already present, now all 

three European Megarhyssa species that pa-

rasitize the woodwasp Tremex fuscicornis are 

known from The Netherlands.
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Na een lange periode van rust op het Ne-
derlandse plantengallenfront zijn nu be-
trekkelijk kort na elkaar drie uitgaven 
verschenen die elkaar fraai aanvullen en 
samen een stapeltje Nederlandse gallen-
literatuur vormen waarmee we goed uit 
de voeten kunnen. In 2009 verscheen bij 
de KNNV-Uitgeverij de vierde druk van 
Docters van Leeuwens Gallenboek, in 
hetzelfde jaar en bij dezelfde uitgever ge-
volgd door een beknopt veldgidsje Gallen 
in Beeld. Wat nog ontbrak was een uit-
voeriger veldgids die was samengesteld 
aan de hand van foto’s. Deze veldgids is 
nu door Roelof Jan Koops in eigen beheer 
uitgebracht. De foto’s zijn hoofdzakelijk 
van de auteur zelf, aangevuld met beel-
den van Jojanneke Bijkerk, Roelof Jans 
overleden vader Teun Koops en van Floris 
Grotenhuis, in 2008 helaas veel te vroeg 
eveneens overleden.

Overigens bestaat er een aantal Ne-
derlandstalige websites op het gebied 
van plantengallen die het zeker waard 
zijn om te bekijken. Van Jojanneke Bij-
kerk is er de site www.plantengallen.
com. Willem Ellis heeft het voortref-
felijke www.bladmineerders.nl gevuld, 
waarin ook gallen zijn opgenomen. 
Floris Grotenhuis stelde http://people.

zeelandnet.nl/grada/gallen/ samen. 
Daarnaast staan er op de sites www.
waarneming.nl en www.waarnemingen.
be verwijzing naar gallen onder de tab 
‘waarnemingen’.

In de nu uitgekomen veldgids geven 
twee bladzijden een beknopte inleiding 
over plantengallen, gevolgd door foto’s 
van 236 algemenere soorten die, als 
gebruikelijk in gallenboeken, in alfabeti-
sche volgorde naar de wetenschappelijke 
naam van de waardplant zijn gerang-

schikt. De begeleidende tekst geeft per 
gal uiteraard de wetenschappelijke naam 
van de galveroorzaker, de Nederlandse 
namen van de waardplant en galvormer 
en een korte beschrijving van de gal. Bij 
iedere gal wordt verwezen naar de pagina 
van de laatste (4e) ed. van het Gallenboek 
van Docters van Leeuwen.

De veldgids ziet er verzorgd uit en 
de foto’s zijn van behoorlijke kwaliteit 
en geven doorgaans een karakteristiek 
beeld van de bewuste gal. Ondanks de 
zorg die onmiskenbaar aan de veldgids is 
besteed, is er een paar foutjes ingeslopen 
die gelukkig nooit hinderlijk zijn. Eén 
fout is haast anekdotisch; een bevriende 
collega maakte mij hierop attent. Op blz. 
33 staat een gal van een galmug Har-
mandiola globuli op het blad van Populus 
tremula. De afbeelding volgt Docters van 
Leeuwen en nu bleek dat al in de druk 
van 1946 (!) van het Gallenboek een ver-
wisseling te hebben plaatsgevonden met 
een gal van de verwante galmug Harman-
diola cavernosa, die in alle volgende druk-
ken, ook in die van ondergetekende, niet 
is opgemerkt...

De veldgids besluit met indexen voor 
waardplanten volgens Nederlandse en 
wetenschappelijke naam en dito voor 
de galvormers. De veldgids kwam mede 
tot stand met een financiële bijdrage 
uit het project ‘Groen en Doen’ van het 
Ministerie van EZ dat tot doel heeft het 
vrijwilligerswerk in het natuur- en land-
schapsbeheer, en het groen in de stad 
te stimuleren. Al met al een handzame 
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en zeer toegankelijke veldgids waar de 
geïnteresseerde leek veel plezier aan zal 
beleven. Het boekje is verkrijgbaar door 
de auteur een mail te sturen (r.j.koops@
gmail.com); de verzendkosten zijn zelfs 
bij de prijs inbegrepen.
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Defensieterreinen herbergen veel bijzon-
dere biotopen en soorten. Alle reden om 
hierover een speciaal boek te maken, en 
wie zou dat beter kunnen dan Niels Gilis-
sen, ecoloog bij de Dienst Vastgoed van 
Defensie en bovendien natuurfotograaf. 
In Missie natuur is veel te lezen over de 
natuurwaarden, de geschiedenis van 
landaankoop en het gebruik van het  
terrein door Defensie. Omdat tanks en 
vliegtuigen nu eenmaal vaste grond no-
dig hebben, vinden we veel militaire ter-
reinen op de zandgronden, zowel aan de 
kust als in het binnenland.

Defensieterreinen zijn niet alleen 
vaak groot en in sommige gevallen ook 
relatief rustig, het militaire gebruik zorgt 
ook voor vormen van dynamiek die in 
andere natuurterreinen helemaal niet of 
niet op een grote schaal zijn te vinden. 
Tanks zorgen voor open zandbanen,  
branden houden de vegetatie laag en 
van hoge kwaliteit als voedsel voor 
plantenetende dieren, en hooien zorgt 
voor verschraling van graslanden. Deze 
beheermaatregelen worden natuurlijk 
niet primair uitgevoerd met het oog op de 
natuurwaarden, maar om de oefeningen 
goed te laten verlopen. De open gebieden 
zijn van belang voor het doorkruisen, om 
ver te kunnen schieten en als landings-
baan. De intensiteit van de beheering-
repen zorgt ervoor dat lang niet alle 
soorten op defensieterrein zijn te vinden, 
maar juist wel enkele bijzonderheden.  
De kleine wrattenbijter en het valkruid 
zijn daar voorbeelden van. Het rekening 

houden met natuurwaarden speelt overi-
gens wel een steeds grotere rol op defen-
sieterrein, niet in de laatste plaats omdat 
veel gebieden vallen onder het Natura 
2000-netwerk, en dus de Europese regels 
voor de instandhouding van soorten. 

Missie natuur is vooral een fotoboek. 
Vele prachtige platen van planten, dieren 
en landschappen en ook van voertuigen 
en mensen nemen je mee de terreinen 
op. De teksten zijn compact en vrij sim-
pel gehouden en binnen twee uren heb je 
het boek uitgelezen. De nadruk ligt op de 
beschrijving van wat er te vinden is, en 
niet zozeer op de (ecologische) verklaring 
ervan. Planten, vogels, reptielen en grote 
zoogdieren voeren de boventoon. Met 
uitzondering van dagvlinders en sprink-
hanen, komen de insecten er helaas be-
kaaid vanaf. 

In het hele boek wordt het militaire 
gebruik benadrukt. Veel foto’s laten in 
een beeld zowel een plant of dier zien, 
als soldaten of een militair voertuig. In 
de teksten staat allerlei grappig woord-
gebruik, zoals ‘het leger verovert de 
woeste gronden’, ‘natuur in het vizier’, 
‘op verkenning in defensieterreinen’ en 
‘militairen, recreanten en natuur kunnen 
vreedzaam samenleven’. Enkele inter-
views door de auteur zijn uitgewerkt in 
kaders en deze illustreren hoe Defensie 
zelf, omwonenden, een gerenommeerde 
bioloog en twee natuurbeschermers te-
gen defensieterreinen aankijken. NEV-er 
en Staatsbosbeheerboswachter Erik van 
de Spek is een van de geïnterviewden. 
Hij beheert terreinen op de zuidpunt van 
Texel voor Defensie, onder andere De 
Mokbaai en De Hors. 

Het boek besluit met ruim 60 pagina’s 

waarin alle 49 gebieden van Defensie sys-
tematisch worden gepresenteerd. Dit ge-
beurt aan de hand van een kaart en een 
korte beschrijving van geomorfologie, 
natuurwaarden en gebruik. Dit geeft een 
uniek overzicht en is goed bruikbaar als 
excursieplanner. Dan is de vermelding 
van de toegankelijkheid natuurlijk ook 
noodzakelijk: 20 gebieden zijn (vrijwel) 
geheel afgesloten voor publiek.

De mooie foto’s in dit boek en de 
handige gebiedsinformatie nodigen uit 
tot een bezoek. Die uitnodiging om op 
ontdekkingstocht te gaan in de relatief 
onbekende defensieterreinen wordt in 
de inleiding nog eens expliciet verwoord 
door de auteur en in het voorwoord door 
minister Hennis-Plasschaert.
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De titel van dit boek doet misschien  
vermoeden dat het gaat om een dege-
lijk, maar enigszins saai boekwerk, dat 
niet al te aantrekkelijk is voor de mees-
te veldentomologen. Het tegendeel is 
echter waar! In 535 pagina’s worden 
meer dan 4300 foto’s gepresenteerd, 
waarvan een groot deel betrekking heeft 
op insecten of mijten. De vijftien pagi-
na’s tellende inleiding bevat voorname-
lijk algemene informatie en weet niet 
echt te boeien. Het grootste deel van het 
boek (490 pagina’s) is een fotogids waar 
per boomsoort de door insecten, mijten, 
schimmels, bacteriën en virussen ver-
oorzaakte ziekten worden behandeld. 
Per ziekteveroorzaker worden er meest-
al twee tot vijf foto’s gegeven waarop 
het ziektebeeld en, in het geval van in-
secten, vaak ook de larve en de adult is 
afgebeeld. De foto’s zijn van goede kwa-
liteit en eigenlijk allemaal duidelijk en 
ter zake doende. De bijhorende teksten 
zijn kort (ruwweg 100-200 woorden) 
maar hebben een hoge informatiedicht-
heid en behandelen meestal de leefwij-
ze, herkenning, het schadebeeld en de 
uiteindelijke gevolgen voor de boom. 

In totaal worden 60 soorten of genera 
van bomen en struiken behandeld die 
bijna allemaal, al dan niet aangeplant, 
in Nederland voorkomen. Logischerwijs 
varieert het aantal behandelde schade-
veroorzakers sterk per boom. Zo worden 
van vlier maar drie schadeveroorzakers 
genoemd, terwijl van het geslacht den  


