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is afhankelijk van de relatie met ‘hulp-
mieren’ van het subgenus Serviformica, 
vooral in monogyne populaties. Voor dit  
belangrijke aspect is in dit boek vrijwel 
geen aandacht, nauwelijks een pagina. 
Veel blijft ook nog een mysterie. Zo is,  
ondanks veel biochemisch onderzoek, 
nog altijd onduidelijk hoe een enkele  
koningin succesvol een kolonie kan 
stichten in het nest van die andere soort, 
hoewel daar ongetwijfeld vele commu- 
nicatiestoffen een rol bij spelen.

Het overgrote deel van het rode bos-
mieronderzoek dat in de loop der tijd is 
gedaan, betreft Europees onderzoek naar 
polygyne populaties en dan vooral van  
F. polyctena. Daardoor krijgt de lezer de  
indruk dat resultaten van al dat onder-
zoek kenmerkend zijn voor ‘de’ rode  
bosmier. Weliswaar vertoont het gedrag 
van polygyne populaties van verschil- 
lende soorten veel overeenkomsten, maar 
het gedrag van polygyne en monogyne 
populaties van dezelfde soort verschilt 
juist aanzienlijk. De schrijvers bena- 
drukken dit fenomeen onvoldoende. Er  
is bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil  
in de grootte van de nestpopulatie en de  
mate van agressiviteit. Deze verschillen 
hebben nogal wat consequenties. Zo 
wordt hier genoemd dat nesten van de 
grauwzwarte renmier (F. fusca, een van  
de gastheersoorten voor rode bosmieren  
om een kolonie te starten) gewoonlijk 
niet in de buurt van rode bosmiernesten  
kunnen voorkomen, vanwege het domi-
nante gedrag van de rode bosmier, en als 
dit wel het geval dit soms resulteert in  

de dood van renmierwerkers. Er wordt 
gerefereerd naar onderzoek met de poly-
gyne F. polyctena. Echter, in de buurt van 
monogyne F. rufa-nesten zijn F. fusca- 
nesten heel gewoon en foerageren ze 
zelfs in dezelfde boom. Hetzelfde geldt 
voor de veronderstelde negatieve ef-
fecten die bosmieren zouden hebben op 
loopkevers en zelfs op het broedsucces 
van enkele insectenetende vogels. Dit 
effect zal echter bij de werksterarmere 
monogyne populaties veel geringer zijn 
dan bij de polygyne.

Rode bosmieren worden dominant 
genoemd ten opzichte van andere mie-
rensoorten in hun habitat. Merkwaardig 
is dat de glanzende houtmier Lasius 
fuliginosus genoemd wordt als een soort 
die haar territorium niet tegenover rode 
bosmieren verdedigt, terwijl deze soort 
juist in staat is om een rode bosmiernest 
te elimineren! In dit verband wordt ook 
de wegmier (L. niger) genoemd, maar  
hier wordt ongetwijfeld de humusmier  
(L. platythorax) bedoeld, een soort die vaak 
in hetzelfde leefgebied voorkomt. 

Rode bosmieronderzoekers zijn van 
mening dat rode bosmieren belangrijke 
‘key stone’-soorten zijn, onder andere 
vanwege de talloze relaties die ze hebben 
met dieren uit uiteenlopende taxono- 
mische groepen. Daar is in dit boek dan 
ook alle aandacht voor, evenals voor  
monitoring, bedreigingen, bescherming 
en beheer. Een interessant hoofdstuk is 
gewijd aan de facultatieve en obligate  
relaties met bladluizen. Honingdauw  
vormt het grootste bestanddeel van het 

bosmierdieet, het omvat 62-94% van het 
voedsel dat in het nest wordt gebracht. 
Verhoogde bladluispopulaties kunnen ne-
gatieve gevolgen hebben voor de bomen. 
De jaarlijkse lengte- en breedtegroei  
kunnen afnemen. Bij de grove den werd 
een groeireductie van 9-16% vastgesteld. 
Maar de resultaten van de diverse onder-
zoekingen hiernaar zijn niet eenduidig, 
want er zijn positieve en negatieve ver-
banden geconstateerd. Mogelijk heeft dit 
ook weer te maken met de verschillen 
tussen de aanwezigheid van polygyne 
bosmieren (veel werksters, veel blad-
luizen) en monogyne bosmieren (relatief 
weinig werksters, veel minder bladluizen).

Er wordt ook een hoofdstuk gewijd 
aan allerlei interacties met andere orga- 
nismen – zoals kevers, schimmels, mijten, 
spinnen, sluipwespen, enzovoorts – met 
een tabel van zes pagina’s waarin alle 
rode bosmiermyrmecofielen zijn opge-
nomen. De predatie van rode bosmieren 
blijft echter sterk onderbelicht.

Het is duidelijk dat ik niet even en-
thousiast ben over elk onderwerp dit 
boek. Je kunt je bijvoorbeeld nog afvragen 
of al die literatuurverwijzingen, die 19% 
van de omvang van het boek innemen, 
wel zo nuttig zijn. Anderzijds bevat het 
een schat aan gegevens, zodat ik elke 
bosmieronderzoeker toch zou willen 
aanraden om het aan te schaffen.
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Wat? Nog een boek over plantengallen, 
en een met heel mooie foto’s! Erg leuk 
voor de liefhebbers van geleedpotigen 
en/of planten. Het is een dik naslagwerk, 
waarbij het belangrijkste deel wordt ge-
vormd door de soortbeschrijvingen. Dit is 
uitgebreider dan enig ander boek over 
plantengallen in het Nederlands. Er zijn 
ruim 400 soorten behandeld, een stuk 
meer dan bijvoorbeeld de Veldgids planten-
gallen van Roelof-Jan Koops (2017). Het 
zijn wel minder soorten dan het Gallen-
boek van Docters van Leeuwen (2009),  
bewerkt door Hans Roskam. Daar staat 

Voorbeeld van een koepelnest van een rode bosmier, in dit geval van een behaarde rode bos-
mier (Formica rufa). Foto: Peter Boer
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echter tegenover dat daar de soorten, 
buiten de determinatiekenmerken, verder 
maar erg summier besproken worden. In 
deze nieuwe uitgave worden soorten niet 
alleen uitgebreider besproken in tekst, 

maar ook qua afbeeldingen is het boek 
uitgebreider.

In deze publicatie worden plantengal-
soorten per soortgroep van galvormers 
besproken. Het boek begint met een 
uitgebreide inleiding van de levenswijze 
van galveroorzakers, interacties met de 
waardplant, de functie van gallen voor 
galveroorzakers en milieufactoren en 
verspreiding van galvormende organismen. 
Bij elkaar is dit deel 27 pagina’s. Daarna 
komt de kern van het boek, de beschrij-
ving van de gallen. Per soortgroep van 
galveroorzakers is er een inleiding en 
vervolgens worden de soorten besproken. 
De foto’s zijn daarbij heel belangrijk: veel 
soorten zijn meerdere keren afgebeeld 
met bijvoorbeeld een close-up van de 
viltharen van een viltmijtgal aan de  
onderkant van een blad, maar ook de  
gebogen bovenkant. Vaak zijn zowel de 
details van de gal afgebeld, als uitgezoomd 
het algemene beeld. Dit laatste is belang-
rijk als je gallen leert zoeken.

Aan de hand van foto’s en waardplant 
is een redelijk deel van de gallen te her-
kennen. Wat dit boek minder bruikbaar 
maakt voor determinatie, is dat de volg-
orde gebaseerd is op de soortgroepen van 
galveroorzakers. Voor iemand die met 

plaatjes wil kijken welke soort hij heeft, 
is dit lastig. Het is vooral voor beginners 
vaak lastig om de soortgroep van de gal-
veroorzaker te zien in het veld. Daarom 
kiezen de meeste gallenboeken voor 
groepering per waardplant. Dit boek is 
dus vooral opgezet als naslagwerk, om 
meer te weten te komen over soorten 
als je eenmaal weet welke soort je hebt 
gevonden.

Waarom zou je dit boek aanschaffen? 
Iedereen die meer over gallen wil weten, 
buiten het determineren zelf, zou dit boek 
zeker moeten kopen. Ook als je van goede 
foto’s houdt, of specifiek in de levens-
wijze van galveroorzakers geïnteresseerd 
bent, is dit boek een absolute aanrader.
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Het doel van mijn proefschrift was om  
de rol van de noordelijke huissteekmug 
(Culex pipiens) in de overdracht van het 
Westnijlvirus in Europa te onderzoeken. 
Deze kennis is nodig om beter te begrijpen 
waarom uitbraken van het Westnijlvirus 
in Europa tot nu toe alleen hebben 
plaatsgevonden in Zuidoost-Europese 
landen, terwijl het virus afwezig lijkt  
te zijn in Noord-Europese landen zoals 
Nederland. 

Het Westnijlvirus is een door muggen 
overdraagbaar virus dat in de natuur  
circuleert tussen muggen en vogels. 
Mensen en paarden kunnen echter ook 
ziek worden van het virus. De in Neder-
land veelvoorkomende muggensoort 
Culex pipiens is een van de belangrijkste 
overdragers van het Westnijlvirus. In 
mijn proefschrift heb ik onderzocht waar 
deze mug voorkomt, hoe goed ze in staat 
is het Westnijlvirus over te dragen, en 
hoe virusinfectie het gedrag van de mug 
beïnvloedt. Ten slotte heb ik met een 

model geïdentificeerd welke factoren 
een mogelijk risico vormen voor de over-
dracht van het Westnijlvirus in Europa. 

In mijn proefschrift laat ik zien dat 
Nederlandse C. pipiens-muggen in staat 
zijn om het Westnijlvirus over te dragen. 
Hierin zijn ze zelfs even goed als Itali- 
aanse C. pipiens-muggen. Door geïnfec-
teerde muggen in het laboratorium bij 
verschillende temperaturen te houden, 
bleek echter dat lage temperaturen een 

sterk limiterende factor zijn voor virus-
overdracht. Na een periode van twee  
weken bij 28°C kon ongeveer één op de 
drie Nederlandse muggen het Westnijl- 
virus overdragen, terwijl vrijwel geen 
muggen dit konden bij 18°C. 

Mijn proefschrift geeft een mogelijke 
verklaring voor verschillen in circulatie van 
het Westnijlvirus tussen Noord- en Zuid-
oost-Europa. Door het koudere Noord- 
Europese klimaat zijn de dichtheid van 
muggen, efficiëntie van virusoverdracht 
door muggen, en de infectieuze levens-
duur van muggen lager of gereduceerd in 
vergelijking met Zuidoost-Europa. Kort-
om, lage temperaturen zijn een belang-
rijke limiterende factor voor de vestiging 
van het Westnijlvirus in Noord-Europa.
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Planten worden voortdurend aangevallen 
door veel verschillende soorten herbivore 
insecten. Planten kunnen zichzelf hier- 
tegen verdedigen, bijvoorbeeld door het 
produceren van stofjes die het gedrag of 


