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Jojanneke Bijkerk

Het bijzondere verschijnsel plantengallen vin-
den we niet alleen in de natuur, maar ook in 
onze eigen tuin. Nadat je het eerste galletje 
hebt gezien, zie je ze ineens overal. Maar wat 
is nu zoʼn gal? 

Gallen zijn abnormale vergroeiin-

gen op planten, veroorzaakt door 

een organisme, zoals bijvoorbeeld 

een insect, mijt, schimmel of virus. 

Door plaatselijke vergroting en 

vermeerdering van plantencellen 

ontstaat, onder aansturing van de 

galmaker, een gal die de galmaker 

voedsel en beschutting biedt. De 

vorm van de gal is heel kenmerkend 

voor de galmaker en ontwikkelt 

zich meestal maar op één planten-

soort. Aan de hand van de vorm 

van de gal op de plant kunnen we 

daarom zien welk organisme het 

galletje heeft veroorzaakt. Het 

meest bekende voorbeeld is het 

galappeltje op de bladeren van de 

eik. Gallen zijn vooral te vinden 

op inheemse planten, bij voorkeur 

groeiend in een gevarieerd natuur-

gebied. Toch zijn ook veel tuin-

planten met gallen te vinden. Maar 

waarom zijn gallen in de tuin eigen-

lijk boeiend?

Wonderlijke vormen en kleuren
Als we kijken naar, meestal uit-

heemse, tuinplanten, zullen we 

doorgaans wel de plant, maar liever 

niet de galmaker introduceren. Al 

dat ongedierte, dat kan toch niet 

goed zijn, is ons geleerd te denken. 

Gallen zijn nu eenmaal parasieten 

en brengen de plant, ook al is het 

vaak nihil, wel schade toe. Hoewel 

plantenkwekers en tuinliefheb-

bers ‘ziekten en plagen’ en dus ook 

gallen meestal niet leuk vinden, 

vergeten we makkelijk de verrijking 

die gallen opleveren. Gallen zijn 

prachtige, fascinerende constructies 

met de meest wonderlijke vormen 

en kleuren. Ze bieden, behalve aan 

de galmaker, ook aan tal van andere 

organismen voedsel en beschutting. 

Dit kunnen vele soorten sluip-

wespen zijn die parasiteren op de 

galmaker of andere galbewoners, 

maar het kunnen ook mee-eters 

zijn. Deze leggen eitjes in bestaande 

gallen en eten mee van de gal. Door 

het mee-eten zorgen ze er soms 

voor dat de gallen nog groter en 

vreemder vergroeien. Daarnaast 

zijn er nog tal van dieren en schim-

mels die de oude gallen gebruiken 

als woonplaats. Een collega heeft zo 

eens allerlei soorten bladwespen en 

andere dieren uit oude knikkergal-

len gekweekt!

Gallen: fascinerende vormen, 
kleuren en leefwijze

Aardappelgalwesp op eik (met eierleggende 

sluipwesp). (foto: Jojanneke Bijkerk)
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Laten we dus maar van gallen 

genieten. In tuinen met een rijke 

verscheidenheid aan plantensoorten 

maken we de meeste kans om een 

grote verscheidenheid aan gallen te-

gen te komen. De aanwezigheid van 

veel inheemse planten en natuur-

vriendelijk beheer zijn hierbij van 

invloed. Naast inheemse planten 

zijn er natuurlijk ook uitheemse 

planten die voor sierlijke gallen 

kunnen zorgen. Ook de combinatie 

van inheemse en uitheemse plan-

tensoorten zorgt soms voor verras-

singen. Zo kan de combinatie van 

een inheemse eik en de uitheemse 

moseik resulteren in de prachtige 

knoppergal. Als we een knoppergal 

aantreffen, dan kunnen we in de 

omgeving dus een moseik verwach-

ten. De veroorzaker van de knop-

pergal, de knoppergalwesp, heeft 

de moseik nodig voor een deel van 

haar levenscyclus. Op de moseik 

maakt deze galwesp ook een gal-

letje, een onopvallend klein kegel-

tje in de mannelijke katjes van de 

boom.

Een van de meest bekende gallen in 

de tuin is de gewone jeneverbesroest 

op peer. Deze gallen zijn roodoranje 

verdikkingen die er uitzien als 

een vulkaan als ze rijp zijn, op de 

bladeren van de peer. Veel mensen 

proberen deze roest te bestrijden, 

maar de boom geeft toch wel peren. 

De naam van de gal verraadt al 

dat deze roest meerdere gastheren 

heeft. Zoals de naam al suggereert 

is de tweede gastheer van de gewone 

jeneverbesroest de jeneverbes.

Gallen ʻhoudenʼ
Een aantal andere gallen zijn ook 

bijzonder makkelijk in de tuin te 

krijgen. De gleditsiabladgalmug 

op valse Christusdoorn vormt een 

blaasvormig galletje in de deel-

blaadjes. Op dezelfde manier kun je 

de okkernootviltmijt op de noten-

boom in je tuin houden en ook de 

robiniagalmug op robinia komt 

zo uit de omgeving naar je boom 

toe waaien. De okkernootviltmijt 

veroorzaakt blazen in de blade-

ren met een dichte beharing aan 

de onderzijde van deze blazen. De 

robiniagalmug veroorzaakt verdikte 

bladrandrollingen. De robiniagal-

mug komt pas sinds 2007 in heel 

Nederland voor. Rond 2003 werd 

ze voor het eerst in Europa aange-

troffen. Voorheen werd de robinia 

als een nogal steriele, ecologisch 

tamelijk oninteressante boom be-

schouwd, omdat zij haar natuurlijke 

parasieten uit Noord-Amerika nog 

niet hoefde te verdragen en ook 

ongevoelig leek voor Nederlandse 

vegetarische insecten. Recentelijk is 

dat veranderd en daarmee zijn ook 

op de galmug parasiterende insec-

ten waargenomen. Ook leuk om te 

weten is dat de sappige larven van 

de robiniagalmug veel door vogels, 

zoals de koolmees worden gegeten. 

De aanwezigheid van gallen, met 

al hun geassocieerde fauna, leveren 

dus ook een bijdrage aan de vogel-

stand!

Zelf kweken
Gallen kunnen we ook op kruidach-

tige planten aantreffen. Het is niet 

altijd eenvoudig om deze gallen in 

de tuin te krijgen. Het is belangrijk 

om niet al te netjes te snoeien en te 

schonen. De bodem blijft hierdoor 

beter geschikt voor overwinterende 

galmakers en biedt beschutting 

tegen kou en predatoren. Daarnaast 

zijn er verschillende galmakers die 

overwinteren in de gal op de plant. 

Als je die afknipt ben je ze kwijt 

en soms rotten ze weg als ze op de 

grond terechtkomen. Laat dode 
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plantenstengels dus maar lekker 

staan in de winter, er zit vaak meer 

leven in dan je denkt. Veel insecten, 

zoals vlinders, kunnen profiteren 

van de extra schuilgelegenheid en 

vogels hebben hierdoor meer voed-

sel uit eigen tuin. 

Tot nu toe heb ik veel succes met 

stijf havikskruid. Afgelopen zomer 

hadden we honderden gallen van de 

havikskruidboorvlieg in de bloe-

menhoofdjes (een geluk voor de vo-

gels!) en verschillende gallen van de 

havikskruidgalwesp in de stengels. 

Vooral deze laatste gal is specta-

culair om te zien. Binnenin zitten 

tientallen kleine, glanzend zwarte 

wespjes die het volgende voorjaar 

pas uitvliegen. 

Momenteel probeer ik de boeren-

wormkruidgalmug in mijn tuin 

te krijgen. Een plant met gallen is 

aangeslagen en de muggen hebben 

de gallen verlaten voor de winter. 

Hopelijk zullen de boerenworm-

planten in de tuin volgend jaar gal-

len dragen…

Planten in pot zijn natuurlijk nog 

makkelijker. Zo kreeg ik eens een 

‘gal op pot’ cadeau van een bevrien-

de boomkweker. Op de uitgelo-

pen zomereikonderstam van een 

mislukte ent waren knikkergallen 

van een galwesp gaan groeien. Het 

mini-eikje met leuke balletjes had 

zo het tuincentrum in gekund. 

Toch zijn niet alle gallen leuk voor 

tuinliefhebbers: brem kan verschil-

lende gallen herbergen, waaronder 

de gal van de brembolletjesmijt. Als 

je een leuk bloeiende cultivar hebt 

aangeplant en deze galmijt gaat 

haar bewonen, zal ze daarna helaas 

weinig of niet meer bloeien. In 

Australië is deze galmijt ingezet als 

plaagbestrijder om de woekerende 

bremstruiken te onderdrukken. 

Zo wordt deze gal toch weer heel 

boeiend!

Met gallen kun je dus een nieuwe 

dimensie toevoegen aan de natuur-

beleving in je eigen tuin. Ik ben 

benieuwd naar jullie ervaringen. 

Mail ze door aan jojanneke@plante

ngallen.com. 

Meer lezen 

Onlangs is de geheel herziene, vierde editie 

van het Gallenboek verschenen. Lees de re-

censie op pagina 30 van deze Oase. Of kijk 

op www.plantengallen.com.

V.l.n.r. rozenmosgalwesp (bedeguargal); 

gewone boerenwormkruidgalmug in de 

bloemen van boerenwormkruid; brembol-

letjesmijt op brem; ramshoorngalwesp op 

eik. Beneden: galappelwesp en oestergal-

wesp (op de hoofdnerf) op eik. 

Stengelverdikking door havikskruid-

galwesp op schermhavikskruid

(foto’s: Jojanneke Bijkerk)

Oase winter 2009


