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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 


