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Korte Mededeling
Drie Megarhyssa-soorten aanwezig in Nederland
In 2012 kon voor het eerst vermeld worden dat er in Nederland een Megarhyssasoort voorkomt (Zwakhals & Smits 2012).
Dat had betrekking op Megarhyssa vagatoria (Fabricius). Daarbij is uiteengezet
dat er in Europa drie Megarhyssa-soorten
voorkomen die dezelfde gastheer parasiteren: de in loofhout levende houtwesp
Tremex fuscicornis (Fabricius) (Tremicinae).
De vierde Europese Megarhyssa-soort parasiteert op diverse soorten in coniferen
levende houtwespen behorend tot de
subfamilie Siricinae: M. rixator (Schellenberg). Deze soort is niet van Nederland
bekend.
Met uitzondering van Groot Brittannië, Denemarken en tot voor kort
Nederland, is Megarhyssa uit alle landen
van Midden- en Noord-Europa bekend.
Daarbij is M. vagatoria alleen bekend van
Italië, Duitsland, Polen en Nederland en
komen de andere twee op Tremex parasi-

terende soorten in alle omringende landen voor (zie Fauna Europeae op www.
fauneur.org). Zo rees de vraag of wellicht
ook deze andere twee Megarhyssa-soorten in Nederland te vinden zijn. Daarom
is gericht gezocht naar de soorten Megarhyssa superba (Schrank) en Megarhyssa
perlata (Christ). Die zoektochten, in habitats met kwijnende of bijna dode loofbomen, hebben succes gehad!
Op 13 augustus 2012 werden in het
Leersumse Veld diverse individuen van
M. superba aangetroffen (figuur 1). Op
27 juli 2013 is op landgoed De Hamert te
Wellerlooi M. perlata gevonden (figuur 2).
Op deze laatste plaats vloog ook M. vagatoria, zodat daar twee Megarhyssa-soorten
bij elkaar voorkomen. Ze zijn zelfs beide
borend in dezelfde boom gezien. Op beide vindplaatsen waren de dieren actief
op bijna dode berken (Betula) die daar de
waardplant voor de houtwesp vormen.
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2. Megarhyssa perlata

1. Megarhyssa superba

Zoals ook al in de vorige publicatie
over Megarhyssa (Zwakhals & Smits
2012) is uiteengezet, blijft het een
raadsel hoe het mogelijk is dat drie
sluipwespsoorten naar het lijkt precies dezelfde levenswijze vertonen en
waarom er dan door concurrentie niet
één soort over blijft. Zoals figuur 2 illustreert, verschilt M. perlata al wel in één
opzicht van de overige twee soorten.
De ovipositor van deze soort is relatief
langer dan bij de andere soorten. Door
de extreme lengte wordt de basis van de
ovipositor op de momenten waarbij die
in of uit het hout beweegt naar achteren
gedrukt. Daarbij wordt het ‘buikvlies’
tussen de tergieten door omhoog gedrukt en zo ontstaat er een ‘witte blaas’.
Of er wellicht nog meer verschillen zijn,
bijvoorbeeld in de keuze van de biotoop, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
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Hoewel de op Tremex parasiterende
Megarhyssa-soorten dus in een groot gebied voorkomen, zijn er per land maar
weing vondsten bekend. Dit geringe aantal 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 schimmel 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 Megarhyssasoorten kan de tabel gebruikt worden die
door Horstmann (1998) is gepubliceerd.
Megarhyssa perlata kan in beide geslachten 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 omdat 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.

Three Megarhyssa species present in
The Netherlands
Megarhyssa perlata and M. superba are presented as new species for the fauna of The
Netherlands. They were found respectively in
Wellerlooi (province Limburg) and near Leersum (province Utrecht), both on birch trees.
As M. vagatoria was already present, now all
three European Megarhyssa species that pa-
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Na een lange periode van rust op het Nederlandse plantengallenfront zijn nu betrekkelijk kort na elkaar drie uitgaven
verschenen die elkaar fraai aanvullen en
samen een stapeltje Nederlandse gallenliteratuur 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 gevolgd door een beknopt veldgidsje Gallen
in Beeld. Wat nog ontbrak was een uitvoeriger 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 beelden 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 Nederlandstalige websites op het gebied
van plantengallen die het zeker waard
zijn om te bekijken. Van Jojanneke Bijkerk is er de site www.plantengallen.
com. Willem Ellis heeft het voortreffelijke www.bladmineerders.nl gevuld,
waarin ook gallen zijn opgenomen.
Floris Grotenhuis stelde http://people.

Summary

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 alfabetische volgorde naar de wetenschappelijke
naam van de waardplant zijn gerang-

rasitize the woodwasp Tremex fuscicornis are
known from The Netherlands.
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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 Harmandiola 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 verwisseling te hebben plaatsgevonden met
een gal van de verwante galmug Harmandiola cavernosa, die in alle volgende drukken, 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 landschapsbeheer, en het groen in de stad
te stimuleren. Al met al een handzame
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