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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 
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de groei van de aanvaller beïnvloeden. 
Elk type insect kan echter een verschil-
lende reactie in de plant veroorzaken, en 
een combinatie van verschillende insec-
tensoorten tegelijkertijd of na elkaar op 
één plant geeft vermoedelijk een andere 
reactie dan simpelweg ‘de som der delen’ 
van elk insect apart. In dit proefschrift 
bestudeerde ik de effecten van meerdere 
soorten herbivore insecten op het gedrag, 
groei en de gemeenschapsamenstelling 
van insecten die op de aangevreten plant 
komen. 

Ik gebruikte de in het wild voorko-
mende kool (Brassica oleracea) en een 
aantal veelvoorkomende plaaginsecten: 
de melige koolluis (Brevicoryne brassicae), 
de rups van de koolmot (Plutella xylostella) 
en de rups van de kooluil (Mamestra 
brassicae). 

Zowel de volgorde als de timing waar-
mee de bladluis en de koolmot van de 
plant aten tijdens laboratoriumstudies, 
beïnvloedde de keuze en de groei van 
de kooluil, wanneer die van de aange-
vreten plant at. Vervolgens bleek dat 
planthormonen en genen betrokken bij 
plantverdediging verschilden tussen 
vraat van één of meerdere insecten-
soorten tegelijk. Ook in het veld bleek 
dat de volgorde waarin de eerste insecten 
van het seizoen (bladluis of rups) op de 
koolplant kwamen, invloed had op de 
gehele insectengemeenschap gedurende 
het seizoen. Een ander veldexperiment 
liet zien dat insecten vroeg in het seizoen 
invloed hebben op zowel de insectenge-
meenschap als het aantal plantenzaden 
geproduceerd in het daaropvolgende 
jaar. Tot slot bleek dat de geschiedenis 
van alle insectensoorten die op een plant 
voorkomen, maar ook de leeftijd van de 

plant, beïnvloeden hoe de insectenge-
meenschap er later uit ziet.

Met dit proefschrift wordt het dui- 
delijk dat een combinatie van meerdere 
insectensoorten tegelijkertijd op één 
plant gedurende meerdere jaren een 
grote invloed heeft op de insecten die 
daaropvolgend van diezelfde plant eten.
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The goal of this thesis was to develop 
new environmentally friendly strategies 
for the management of two important 
moth pests: the carob moth (Ectomyelois 
ceratoniae) and the tobacco budworm  
(Heliothis virescens).

Semiochemical-based behavioral ma-
nipulation has been increasingly imple-
mented in integrated pest management 
(IPM) as an environmentally friendly 
strategy. To explore the use of host plant 
volatiles in the management of carob 
moths, the pomegranate - carob moth  
interaction was studied in field and 
windtunnel experiments, and biologically 
active host plant volatiles were identified 
using electroantennography, gas chroma-
tography, and mass spectrometry. In the 
tobacco budworm, the role of male sex 
pheromone in male-male competition 
was investigated. Male mating prefer-
ence for virgin females perfumed with 
conspecific male pheromone versus non-
perfumed virgin females was tested in 
choice experiments. 

Cracked pomegranates and cracking-
susceptible cultivars were most suscep-
tible to carob moth infestation. Male 
and female moths were attracted by 
mature pomegranates, but not by unripe 
fruits. The combination of pomegranate 
with virgin females was most attrac-
tive to the moths, including females. 
β-Caryophyllene was identified as 
the pomegranate volatile that elicited 
the strongest antennal responses. In 
the windtunnel, moth attraction was 
negatively correlated with the amount of 
β-caryophyllene in fruits. In the tobacco 
budworm, virgin females perfumed 
with male pheromone or with the main 
pheromone component mated less than 
control virgin females even after 24 
hours, indicating that males perfume the 
female, which inhibits the approach of 
other males.

Pomegranate volatiles and male 
pheromone of the tobacco budworm 
show great potential for application in 
IPM. Attractive volatiles from cracked 
pomegranates alone or in combination 
with female sex pheromone can further 
be exploited as lures to trap carob moths 
or to attract them in a push-pull strategy. 
Male pheromone can be considered to be 
used in mating disruption of the tobacco 
budworm. 
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My thesis explores whether aphid infes-
tation interferes with the behaviour and 
performance of individual chewing insect 
herbivores and their natural enemies, as 
well as the entire insect community. I in-
vestigated this using three wild cabbage 
populations that are known to differ in 
constitutive and inducible secondary 
chemistry to reveal whether patterns 
were consistent. 

My thesis employed field experi-
ments to study insect communities and 
laboratory experiments to study herbi-
vore and parasitoid performance, and 
attraction of parasitoids to herbivore-
induced plant volatiles. I also identified 
and quantified plant volatiles that are 
induced in response to single and dual 
herbivory and measured the expression 
of genes involved in plant defence. 


