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inleiding

Binnen de grote en complexe subfamilie Nema
tinae van de bladwespenfamilie Tenthredinidae 
komt een groep soorten voor die gallen veroorzaakt 
op wilgen (Salix spec.). Deze opvallende galvor
mers hebben sedert lang de aandacht getrokken 
van zowel entomologen als van cecidologen. In ons 
land hebben het ‘Gallenboekje’ van Joman (1926) 
en vooral de ‘Gallenboeken’ van Docters van Leeu
wen (Alta & Docters van Leeuwen 1942, Docters 
van Leeuwen 1957, WiebesRijk & Houtman 
1982, Roskam 2009) de belangstelling voor gallen 
sterk gestimuleerd. Voor wat betreft de bladwespen 

galvormende bladwespen op wilg in nederland  

(hymenoptera: tenthredinidae: nematinae)

Ad Mol

De bladwespgenera Phyllocolpa, Tubpontania, Pontania en Euura hebben gemeenschap-
pelijk dat ze gallen vormen op wilg. Recentelijk is er veel vernieuwend taxonomisch werk 
verricht aan deze groepen. In dit artikel wordt de Nederlandse situatie samengevat.  
Uit oudere literatuur waren 18 soorten bekend en in het recent gepubliceerde gallenboek 
worden nog eens 11 soorten voor het eerst voor ons land vermeld. In dit artikel worden 
nog acht soorten aan de lijst toegevoegd en twee soorten worden van de lijst afgevoerd. 
In totaal zijn nu 35 soorten galvormende bladwespen van wilg uit Nederland bekend. 

stoelde de kennis over de inlandse galvormers tot 
circa 1985 vooral op het werk van de Britse auteur 
Benson (1958, 1960). Op basis van zijn publicaties 
zijn in die periode 18 soorten uit ons land gemeld 
(Docters van Leeuwen 1960, Van Ooststroom 
1976, WiebesRijk & Houtman 1982). In de af
gelopen 25 jaar is echter veel vernieuwend taxono
misch werk verricht, met name door entomologen 
uit Duitsland (J.P. Kopelke, A.D. Liston), Rus
land (A. Zinovjev) en Finland (V. Vikberg, T.  
Nyman). Dit heeft geresulteerd in 11 extra Neder
landse soorten in de meest recente versie van het 
‘Gallenboek’ (Roskam 2009). De ontwikkelingen 

Figuur 1. Gallen van Phyllocolpa 
polita op bittere wilg Salix 
purpurea. Boven: onbewoonde gal 
zonder vraat; onder: bewoonde gal 
met kenmerkend vraatbeeld. 
Zeeland: Braakman, 17.vii.2008. 
Foto Tineke Cramer.
Figure 1. Galls from Phyllocolpa 
polita on purple osier Salix 
purpurea. Above: empty gall 
without larva and damage to the 
leaf; below: inhabited gall with 
damage to the leaf by feeding larva. 
The Netherlands, province of 
Zealand, Braakman, 17.vii.2008. 
Photo Tineke Cramer.
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maar de bolvormige gallen van Pontania zijn in 
dat opzicht vermoedelijk het best ontwikkeld. 
Nyman (2000) heeft aangetoond dat afweerstof
fen tegen insectenvraat, die van nature in wilgen
bladeren voorkomen, zich bij deze gallen samen
trekken in de epidermis die de gallen als buitenste 
laag omsluit. De hoge concentraties afweerstoffen 
in deze laag maken de gallen onaantrekkelijk voor 
andere wilgenetende insecten. De naar binnen ge
richte laag plantenweefsel in de gallen heeft juist 
hele lage concentraties afweerstoffen, blijft aan
groeien en dient de bladwesplarven tot perma
nente voedselbron.

wilg

De galvormende bladwespen op wilg vormen een 
complexe groep met veel soorten die zeer sterk op 
elkaar lijken. Vanuit de traditionele systematiek 
zijn in het verleden vaak soorten samengevoegd of 
opgesplitst op basis van subtiele morfologische of 
kleurkenmerken van de volwassen dieren. Ook de 
vorm van de gallen werd veel als kenmerk ge
bruikt. In de afgelopen 25 jaar is echter veel werk 
verricht vanuit de interactie tussen bladwesp en 
waardplant. In veel gevallen bleek er sprake van 
éénopéén relaties tussen bladwespen en wilgen
soorten, met name door de ontdekking dat de 
gallen ontstaan door specifieke cecidogene stoffen 
die de vrouwelijke bladwespen tegelijk met de ei
afzetting in wilgenbladeren injecteren. De vrouw
tjes bleken ook vrijwel uitsluitend te bewegen tot 
eiafzetting op de ‘eigen’ waardplant (Kopelke 
1999). De relatie tussen beide verloopt voorname
lijk via de soortspecifieke geurstoffen die wilgen 
afscheiden (Nyman 2000, Kopelke 2003). Uiter
aard zijn er ook verschillen van inzicht tussen de 
verschillende onderzoekers. Deze verschillen spit
sen zich echter veelal toe op inzichten over indivi
duele soorten, niet op de bovengenoemde uit
gangspunten. 

toekomstig onderzoek

De hier gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd  
op de meest recente inzichten, maar ongetwijfeld 

gaan echter door, zowel op het gebied van nomen
clatuur en taxonomie als met betrekking tot onze 
faunistische kennis. In het voorliggende artikel 
worden op basis van deze ontwikkelingen nog acht 
soorten aan de Nederlandse lijst toegevoegd: Phyl
locolpa polita, P. anglica, Tubpontania cyrnea, Pon
tania acutifoliae, Euura angusta, E. cinereae, E. ni
gritarsis en E. purpureae. Twee soorten moeten van 
de lijst worden verwijderd. Tubpontania anomalo
ptera blijkt nog niet in ons land te zijn aangetrof
fen, de inlandse opgaven hebben betrekking op  
T. cyrnea en de opgave van Pontania kriegbaumeri 
als inlandse soort heeft betrekking op P. viminalis. 
Naast deze tien soorten worden hieronder nog vijf 
andere inlandse soorten kort besproken. Tabel 1 
geeft een samenvattend overzicht van alle 35 Ne
derlandse soorten in deze groep.

classificatie

De groep waarover het hier gaat wordt wel aan
geduid als het subtribus Euurina binnen het tribus 
Nematini van de subfamilie Nematinae (Viitasaari 
& Vikberg 1985). Recent dnaonderzoek heeft  
bevestigd dat het om een monofyletische groep van 
bladwespen gaat, dat wil zeggen dat alle soorten  
afstammen van één gemeenschappelijke voorouder 
(Nyman et al. 2006). Traditioneel worden drie  
genera onderscheiden, Phyllocolpa, Pontania en 
Euura (Taeger et al. 2010). Een vierde genus, Tub
pontania, is echter onlangs geïntroduceerd voor en
kele afwijkende Phyllocolpasoorten (zie onder), 
terwijl Finse en Russische auteurs het subgenus 
Eupontania, dat behoort tot Pontania, beschouwen 
als een afzonderlijk genus. Voor de volledigheid 
moet worden vermeld dat op wilgen ook een aan
tal galvormers voorkomt in andere genera van de 
Nematinae, meestal echter slechts gedurende een 
korte tijd in hun larvale ontwikkeling. Deze soor
ten blijven hier buiten beschouwing (zie Zinovjev 
& Vikberg (1998) voor een beknopt overzicht).

galvorming

De gallen bieden de bladwesplarven bescherming 
én voedsel. Dat geldt voor elk van de vier genera, 
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vreten. Dit gebeurt meestal in de tophelft van het 
blad (fig. 1). Na injectie van de cecidogene stof 
ontstaan gallen, ook als er geen eieren worden ge
legd of wanneer de larvale ontwikkeling misloopt. 
Daarom kan men ook onbewoonde gallen aan
treffen zonder het kenmerkende vraatpatroon  
(fig. 1). Nadat de larve van Phyllocolpa de gal heeft 
verlaten om in de bodem te verpoppen, wordt de 
gal meestal door kevertjes, wantsen, spinnetjes, 
vlinderlarven of oorwormen in gebruik genomen. 
In de loop van het zomerseizoen raken de gallen 
steeds verder ‘uitgewoond’ door vraat en het  
afsterven van delen van het blad en worden ze 
steeds lastiger herkenbaar.

Uit ons land waren tot voor kort slechts vier soor
ten Phyllocolpa bekend (Van Ooststroom 1976, 
WiebesRijk & Houtman 1982). Kopelke (2007a, 
b, c) heeft het genus Phyllocolpa echter uitvoerig 
bewerkt. Deze publicaties hebben geleid tot zes 
nieuwe Nederlandse soorten in de recente her

zullen nieuwe ontwikkelingen het beeld nog wij
zigen. Niet alleen worden onderzoektechnieken 
steeds geavanceerder, maar de nu bekende gege
vens wijzen er op dat de groep zelf zich nog aan 
het ontwikkelen is, vermoedelijk via sympatrische 
soortvorming, waarbij een soort zich binnen het 
verspreidingsgebied kan opsplitsen in twee of meer 
soorten (Nyman et al. 2006). Dat kan betekenen 
dat grenzen tussen sommige soorten nog niet  
altijd stabiel zijn en wellicht is de status van  
sommige taxa niet overal in het verspreidings
gebied gelijk waardoor onderzoeksresultaten uit 
verschillende delen van het verspreidingsgebied in 
tegenspraak met elkaar lijken te zijn. Een andere 
mogelijke aanleiding voor controverses over soor
ten is het feit dat wilgen vrij gemakkelijk hybridi
seren. Omdat dergelijke hybriden soms sterk lijken 
op één van beide oudersoorten (Maes 2006), 
kunnen gemakkelijk misverstanden over de mate 
van soortspecifiteit van sommige galvormende 
bladwespen ontstaan. In onderstaand overzicht 
wordt hiervan een voorbeeld gegeven voor  
Pontania proxima.

soortbesprekingen

Genus Phyllocolpa 
Larven van Phyllocolpa leven in naar beneden  
gerolde of dubbelgevouwen randen van wilgen
bladeren. Sommige auteurs (zoals Redfern et al. 
2002) beschouwen dergelijke structuren niet als 
gal omdat er geen verdikking van het planten
weefsel optreedt. Anderen (zoals Zinovjev & Vik
berg 1998) beschouwen ze juist wél als gal omdat 
er sprake is van een verandering in bladgroei die 
uitsluitend optreedt nadat het vrouwtje van Phyl
locolpa tijdens de eiafzetting een galvormende 
(cecidogene) stof in het blad heeft ingespoten. 
Dit is een duidelijk verschil met andere insecten 
die bladrolletjes vervaardigen door bladeren  
gedeeltelijk door te knagen of samen te spinnen. 
In de tweede druk van ‘British Plant Galls’  
(Redfern & Shirley 2011) zijn de gallen van Phyl
locolpa overigens wel opgenomen. De gallen van 
Phyllocolpa hebben open uiteinden, waardoor  
de larve de gal kan verlaten en van het blad kan 

Figuur 2. Vindplaatsen van Phyllocolpa polita in ons 
land.
Figure 2. Localities of Phyllocolpa polita in the  
Netherlands.
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en Loevestein, a 129425), beide 30.viii.2008; 
Kerkdriel (Drielsche Uiterwaard, a 152418),  
26.vii.2008; Zuilichem (Breemwaard, a 139424), 
2.viii.2008; NoordBrabant: Werkendam (Har
denhoek, a 112421), 28.ix.2008; Werkendam 
(Biesbosch Museum, a 112420), 20.vi.2010 en 
Zeeland: Kloosterzande (Hof ter Zande, a 59
375), 12.viii.2008, leg. L.L. Calle, alsmede Bier
vliet (Braakman, a 39370). 17.vii.2008. Verder 
sleepte ik enkele adulte dieren van P. polita van 
bittere wilg op bovengenoemde locaties bij Brakel 
(Munnikenland), 4.v.2003 (2 ♀); bij Kerkdriel, 
2.v.2003 (1 ♂) en bij Werkendam (Hardenhoek), 
25.iv.2009 (1 ♀) (fig. 2).

Phyllocolpa anglica (fig. 3-5)
Nieuw voor de fauna

Tot voor kort werden op het vasteland van Europa 
twee soorten Phyllocolpa onderscheiden die vouw
gallen maken op katwilg S. viminalis (Beneš 1968, 
Kopelke 2007c). Het betreft P. scotaspis, die ook 
uit ons land is gemeld (Van Ooststroom 1976, 
Roskam 2009) en de (nog) niet inlands aangetrof

ziening van Docters van Leeuwen’s gallenboek 
(Roskam 2009) (zie tabel 1). Hier worden nog 
twee extra soorten aan de inlandse fauna toege
voegd, twee soorten worden naar een ander genus 
overgebracht (Tubpontania, zie onder) en één van 
de al eerder gemelde soorten wordt van een vraag
teken wordt voorzien. Er zijn derhalve nu tien 
soorten Phyllocolpa uit ons land bekend, waarvan 
er één – P. scotaspis – nog nadere bevestiging  
behoeft (zie de toelichting bij P. anglica).

Phyllocolpa polita (fig. 1, 2)
Nieuw voor de fauna

De gallen van P. polita worden uitsluitend ge
vonden op bittere wilg Salix purpurea (fig. 1). 
Blijkbaar kende Docters van Leeuwen deze soort 
niet, want hij noemt in geen van zijn publicaties 
vouwgallen op deze wilg. Toch is P. polita ver
moedelijk niet zeldzaam in ons land. Gallen zijn 
door mij (tenzij anders aangegeven) gevonden op 
bittere wilg in Drenthe: Uffelte (langs Oude Vaart, 
Amersfoortcoördinaten 217535), 21.ix. 2008; 
Gelderland: Brakel (Munnikenland, a 130424 

Figuur 3. Gal van Phyllocolpa anglica op katwilg Salix 
viminalis, enkelzijdig aangelegd, met één larve. Noord
Brabant, Oeffelt, 5.vi.2012. Foto Tineke Cramer.
Figure 3. Gall from Phyllocolpa anglica on osier Salix 
viminalis, single leaf edge, containing one larva.  
The Netherlands, province of NorthBrabant, Oeffelt, 
5.vi.2012. Photo Tineke Cramer.

Figuur 4. Gal van Phyllocolpa anglica op katwilg Salix 
viminalis, dubbelzijdig aangelegd, met 2 larven. Noord
Brabant, Oeffelt, 5.vi.2012. Foto Tineke Cramer.
Figure 4. Gall from Phyllocolpa anglica on osier Salix 
viminalis, double leaf edge, containing 2 larvae.  
The Netherlands, province of NorthBrabant, Oeffelt, 
5.vi.2012. Photo Tineke Cramer.
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merk door gebrek aan materiaal niet bevestigen. 
Vikberg (2009) heeft zich recent over deze soorten 
gebogen en heeft daarbij zowel naar de volwassen 
wespen als naar de larven en gallen gekeken.  
Hij komt tot de conclusie dat P. scotaspis, anglica 
en piliserra zeer verschillende soorten zijn die op 
basis van de kenmerken van volwassen vrouwtjes 
zelfs tot verschillende soortgroepen moeten worden 
gerekend. De gallen van P. scotaspis en anglica  
zijn volgens hem enkelzijdig opgerold en de  
larven dragen pseudocerci aan het achterlijf; bij  
P. anglica zijn de laatste lichaamssegmenten van 
de larven zwart gevlekt en bij P. scotaspis zijn ze 
kleurloos. Volgens Vikberg (2009) heeft de be
schrijving van P. scotaspis door Kopelke uitslui
tend betrekking op P. anglica. Voor P. piliserra 
volgt Vikberg (2009) de eerdere beschrijving van 
Beneš (1968), te weten dubbelzijdig opgerolde 
gallen met een aantal kleurloze larven zonder 
pseudocerci. 

Ik vond enkele door larven bewoonde gallen op 
katwilg, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig omge
vouwen (fig. 3, 4) langs de Maas bij Bokhoven ten 
noordwesten van ‘sHertogenbosch (a 143417) 
op 11.vii.2009 en 7.vi.2012 en bij Oeffelt, ten 
zuiden van de Maasbrug bij Gennep (a 194411) 
op 5.vi.2012. Alle larven hadden de kenmerkende 
zwarte vlekken en zwarte pseudocerci van P. ang
lica (fig. 5). In de dubbelzijdig opgerolde gallen 
waren twee van dergelijke larven aanwezig, één aan 
elke zijde van de middennerf. Daarnaast sleepte ik 
twee vrouwtjes van katwilg op korte afstand van 
de vindplaats bij Bokhoven op 23.v.2010 en twee 
vrouwtjes van katwilg langs de Maasdijk bij De 
Groote Wielen ten noorden van ‘sHertogenbosch 
(a 150416) op 26.iv.2009. Deze dieren komen 
in alle opzichten overeen met de beschrijving van 
P. anglica door Benson (1958) en Vikberg (2009). 

De conclusie is dat de gallen van Phyllocolpa op 
katwilg niet met zekerheid kunnen worden  
herkend aan de galvorm alleen, omdat het  
onderscheid in één en tweezijdig opgerold niet 
soortspecifiek blijkt te zijn. Voor zover nu bekend, 
bieden alleen de larven uitsluitsel. De tweede  

fen P. piliserra. Een derde soort met vouwgallen 
op katwilg, P. anglica, is beschreven uit Groot
Brittannië en zou volgens Benson (1958) daar
buiten alleen in OostSiberië zijn gevonden.

Over het herkennen van de vouwgallen op kat
wilg bestaat weinig eenduidigheid. Volgens Beneš 
(1968) veroorzaakt P. scotaspis enkelzijdig naar  
beneden gevouwen of opgerolde gallen, met één 
larve die aan het laatste segment twee korte uit
steeksels draagt, de pseudocerci. De larve en gal 
van P. anglica kon hij niet onderscheiden van  
die van P. scotaspis. Kopelke (2007c) beschouwt 
P. scotaspis en anglica als synoniemen en geeft aan 
dat deze soort, naast eenzijdig gevouwen gallen, 
ook tweezijdig naar beneden gevouwen gallen  
veroorzaakt. Beneš (1968) beschrijft de gallen van 
P. piliserra als tweezijdig opgerold met 38 larven 
per gal. Bovendien geeft Beneš (1968) aan dat de 
larven van P. piliserra zich onderscheiden door  
de afwezigheid van de pseudocerci aan het laatste 
achterlijfsegment. Kopelke (2007c) kon dit ken

Figuur 5. Larve van Phyllocolpa anglica van katwilg  
Salix viminalis. Schematische weergave laatste drie  
segmenten in lateraal aanzicht met zwarte tekening en 
pseudocerci (maatstreepje 1 mm). NoordBrabant,  
Bokhoven, 7.vi.2012.
Figure 5. Larva from Phyllocolpa anglica from osier  
Salix viminalis. Schematic lateral view of last three  
segments with black markings and pseudocerci (scale  
1 mm). The Netherlands, province of NoordBrabant, 
Bokhoven, 7.vi.2012.
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(2007c) en onder die naam als inlands vermeld 
door Roskam (2009). De basis voor deze opgave 
is een door Kopelke gedetermineerde gal uit de 
collectie van Docters van Leeuwen in het Rijks
herbarium (Naturalis), verzameld op boswilg op 
10.vi.1934 te Epen (Limburg).

Vikberg (2010) kwam echter na bestudering van 
uitgekweekt materiaal en typeonderzoek tot de 
conclusie dat P. anomaloptera niet de soort is  
die de gallen op boswilg veroorzaakt. Voor de 
soort van boswilg voerde hij de naam T. cyrnea 
in, die tot dan als synoniem van T. anomaloptera 
was beschouwd (Taeger et al. 2010). Als voedsel
plant van de ‘echte’ T. anomaloptera noemt Vik
berg Salix phylicifolia, een breedbladige wilg uit 
NoordEuropa. Daar zit echter wel een probleem, 
aan gezien Förster (1854) zijn T. anomaloptera 
heeft beschreven uit de directe omgeving van 
Aken, terwijl Salix phylicifolia daar helemaal  
niet voorkomt. Vikberg (2010) veronderstelt dat 
in Duitsland vermoedelijk rossige wilg Salix  
atro cinerea (ook wel aangeduid als S. cinerea ssp. 
oleifolia) de voedselplant van T. anomaloptera is, 
maar hard bewijs is daar niet voor. Gezien de  
typelocaliteit van T. anomaloptera bij Aken, dus 
dicht bij de Nederlandse grens, mag deze soort 
ook in ons land worden verwacht. Hoewel de  

conclusie is dat op dit moment alleen P. anglica 
met zekerheid uit ons land bekend is. De opgave 
van P. scotaspis voor ons land is gebaseerd op  
één vondst van een enkelzijdig gevouwen gal op 
katwilg door Docters van Leeuwen (1957, 1960, 
als Pontania scotaspis), verzameld op 29.vii.1954 
te Dalfsen (materiaal in Rijksherbarium,  
Naturalis). Deze determinatie kan vanwege het 
ontbreken van informatie over de larven niet  
worden bevestigd, maar ook niet worden verwor
pen. Phyllo colpa scotaspis wordt daarom, tot de 
vondst van nieuw materiaal meer duidelijkheid 
brengt, met een vraagteken op de Nederlandse 
lijst geplaatst.

Genus Tubpontania 
Traditioneel werden de genera Pontania en Phyl
locolpa onderscheiden aan de galvorm (zie boven) 
en aan de vorm van de zaagschede bij adulte 
vrouwtjes. Bij Pontania is de zaagschede in  
zijaanzicht aan het einde afgerond en heeft een 
convexe onderrand, terwijl Phyllocolpa een scherp 
toegespitste zaagschede heeft met een gedeeltelijk 
concave onderrand. Er is echter één groepje  
soorten dat niet goed in dit concept past: ze  
hebben de adulte kenmerken van Pontania en de 
galvorm van Phyllocolpa. Kopelke (2007c) plaatst 
deze soorten in een afzonderlijke soortgroep (de 
crassispinagroep) binnen Phyllocolpa, terwijl de 
Finse en Russische auteurs diezelfde soortgroep  
in Pontania plaatsen (Zinovjev & Vikberg 1999). 
dnaonderzoek heeft echter uitgewezen dat beide 
oplossingen onbevredigend zijn (Nyman et al. 
2006), Vikberg (2010) heeft daarom voor de 
‘crassispinagroep’ het genus Tubpontania voor
gesteld, waarvan ook twee soorten in ons land 
voorkomen (zie tabel 1).

Tubpontania cyrnea (fig. 6, 7)
Nieuw voor de fauna

Tubpontania cyrnea maakt smalle tweezijdige  
blad randgallen op boswilg Salix caprea (fig. 6). 
Deze soort is onder de naam Phyllocolpa anoma
loptera (Förster) herbeschreven door Kopelke 

Figuur 6. Gal van Tubpontania cyrnea op boswilg Salix 
caprea. Drenthe, Meppen, 20.ix.2008.
Figure 6. Gall from Tubpontania cyrnea on goat willow 
Salix caprea. The Netherlands, province of Drenthe, 
Meppen, 20.ix.2008.
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Genus Pontania 
De larven van Pontania leven in gesloten, min of 
meer bol of boonvormige gallen die zich op basis 
van de galvorm in vier groepen laten verdelen  
(zie ook tabel 1). De bekendste zijn wellicht de 
boonvormige gallen die in de zijnerven van 
wilgen bladeren worden gevormd en zowel boven 
als onder het blad uitsteken (de ‘proximagroep’)  
(fig. 8). Ook bolvormige gallen aan de onderzijde 
van het blad opzij van de hoofdnerf (de ‘viminalis
groep’) zijn op verschillende wilgensoorten relatief 
vaak te vinden (fig. 9, 10). Minder bekend, maar 
wel opvallend, zijn de grote blaasvormige gallen 
van de ‘vesicatorgroep’ (fig. 11) en de rups of 
worstvormige gallen aan de bovenzijde van het 
blad van de ‘dolichuragroep’ (fig. 12, 13), beide 
zijn alleen op bittere wilg te vinden. In totaal zijn 
nu 11 soorten Pontania uit ons land bekend  
(tabel 1).

Een onplezierige bijkomstigheid van de hernieuw
de aandacht voor galvormende bladwespen is dat 
sommige vertrouwde namen zijn verdwenen door 
typeonderzoek en herziene opvattingen over syno
niemen. In zijn revisie van de ‘Pontania viminalis
groep’ duidt Kopelke (1991) de soorten van bos
wilg Salix caprea en van grauwe wilg S. cinerea 
respectievelijk aan als Pontania gallarum en  
Pontania pedunculi. Beide namen zijn in deze  
betekenis ook door Roskam (2009) gebruikt voor 
de Nederlandse soorten. Vikberg & Zinovjev 
(2006) hebben echter op redelijk overtuigende 
gronden aangetoond dat P. gallarum sensu  
Kopelke in feite P. pedunculi moet heten en dat 
P. pedunculi sensu Kopelke moet worden aan
geduid als Pontania brevicornis. De ‘echte’ P.  
gallarum leeft volgens hen uitsluitend in gallen  
op Salix myrsinifolia, een wilg die in ons land niet 
voorkomt. Daarmee dient ook Pontania gallarum 
van de Nederlandse lijst te worden geschrapt.  
De herziene naam geving is gevolgd door Taeger  
et al. (2010) in hun wereldcatalogus van blad
wespen en wordt ook hier voor het inlandse  
materiaal gebruikt (tabel 1).

verspreiding van rossige wilg in ons land slecht 
bekend is, blijkt de soort verspreid door het hele 
land te kunnen worden aangetroffen (Stichting 
Floron 2011).

In aanvulling op het bovengenoemde materiaal 
van T. cyrnea te Epen trof ik de gallen aan in 
Drenthe: Meppen (Koemarsen), (a 242532)  
op 20.ix.2008 (fig. 6) en in NoordBrabant:  
zuidrand Loonse en Drunense duinen bij Bosch 
en Duin (a 135405) op 26.ix.2009. P. cyrnea is 
als imago relatief goed herkenbaar met behulp 
van de tabel van Vikberg (2010). Ik vond enkele 
exemplaren in materiaal uit Overijssel: Hasselt 
(Stadsgaten, a 205511), 29.iv.1987 (1 ♂); 
10.v.1987 (3 ♂); Ootmarsum (Springendal,  
a 257494), 3.v.1996 (1 ♀), beide vindplaatsen 
Malaiseval B. van Aartsen, en uit Noord 
Brabant: Udenhout (De Brand, a 137404),  
1422.iv.1990 (1 ♂), Malaiseval knnvTilburg 
(fig. 7). 

Figuur 7. Vindplaatsen van Tubpontania cyrnea in ons 
land.
Figure 7. Localities of Tubpontania cyrnea in the  
Netherlands.
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de inleiding gegeven beeld dat de binding van 
galvormende bladwespen aan hun waardplanten 
plaatsvindt via kenmerkende chemische stoffen 
van de wilgen. In het geval van de gallen op S. x 
meyeriana zijn vermoedelijk de stoffen van kraak
wilg bepalend geweest voor de aantrekkingskracht 
op P. proxima en de vorming van diens gallen, 
ook al lijkt de hybride morfologisch sterker op 
laurierwilg dan op kraakwilg. Mogelijk heeft ook 
de opgave door Beneš (1968) betrekking gehad op 
S. x meyeriana en niet op laurierwilg.

Pontania acutifoliae (fig. 9)
Nieuw voor de fauna

Staatsbosbeheer heeft bij het Biesboschmuseum 
bij Werkendam een grote collectie soorten en  
rassen van wilgen aangeplant die in ons land in 
cultuur zijn of zijn geweest (a 112420).  
We troffen daar bij verschillende bezoeken (16.
viii.2008; 28.ix.2008; 21.vi.2009; 4.x.2009 en 
22.vii.2011) gallen uit de Pontania viminalis
groep aan op kaspische zandwilg Salix acutifolia 
en op berijpte wilg S. daphnoides (fig. 9). Uit  
gallen, verzameld op bovengenoemde vindplaats 

Pontania proxima (fig. 8)

Deze soort veroorzaakt de bekende rode ‘boontjes
gallen’ op schietwilg Salix alba, kraakwilg  
S. fragilis en op S. x rubra, de kruising van beide. 
Het is vermoedelijk de algemeenste Pontania 
soort in ons land. Naast beide genoemde wilgen 
geeft Beneš (1968) ook laurierwilg Salix pentan
dra op als voedselplant van P. proxima. Andere 
auteurs noemen deze voedselplant niet. Ik was 
dan ook een beetje verrast toen ik in Drenthe bij 
Gasteren (Westersche lage landen, a 240560) 
op 21.ix.2008 enkele jonge planten van laurier
wilg in een wegberm aantrof met op verschillende 
bladeren de onmiskenbare gallen van de ‘P. pro
ximagroep’ (fig. 8). Op enkele oudere struiken 
van laurierwilg ter plaatse waren dergelijke gallen 
echter niet te vinden. Pas na thuiskomst, bij het 
bekijken van de foto’s, viel op dat de bladeren 
met de gallen iets smaller waren dan de bladeren 
van laurierwilg die elders in Drenthe waren ge
fotografeerd. Een korte zoektocht op internet 
maakte duidelijk dat het ging om Salix x meye
riana, de kruising tussen kraakwilg en laurierwilg, 
in GrootBrittannië heel toepasselijk ‘shiny wil
low’ genoemd. Deze waarneming past bij het in 

Figuur 8. Gallen van Pontania cf. proxima op Salix x 
meyeriana (= S. fragilis x pentandra). Drenthe,  
Gasteren, 21.ix.2008.
Figure 8. Galls from Pontania cf. proxima on shiny  
willow Salix x meyeriana = S. fragilis x pentandra.  
The Netherlands, province of Drenthe, Gasteren,  
21.ix.2008.

Figuur 9. Gallen van Pontania acutifoliae op berijpte 
wilg Salix daphnoides. NoordBrabant, Werkendam,  
16.viii.2008. Foto Tineke Cramer.
Figure 9. Galls from Pontania acutifoliae on violet  
willow Salix daphnoides. The Netherlands, province of 
NorthBrabant, Werkendam, 16.viii.2008.  
Photo Tineke Cramer.
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met een geel vlekje bij P. acutifoliae en geheel 
zwart bij P. viminalis). Overigens zijn beide soor
ten, alsmede de andere vijf inlandse soorten van 
het subgenus Eupontania (zie tabel 1), bijzonder 
moeilijk van elkaar te onder scheiden.

Pontania acutifoliae is door Zinovjev in 1985  
beschreven naar bladwespen uit gallen op kas
pische zandwilg. De verspreiding van deze wilg is 
grotendeels tot Europees Rusland beperkt. Later 
beschreef Zinovjev (1993) de subspecies P. acuti
foliae daphnoides van berijpte wilg uit West 
Europa (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,  
Italië). Het onderscheid tussen de nominaatvorm 
uit Rusland en P. a. daphnoides uit WestEuropa 
is echter niet scherp. Pontania acutifoliae is  
inmiddels ook uit Luxemburg gemeld door  
Lambinon et al. (2003). 
Kaspische zandwilg en berijpte wilg zijn onder
ling sterk verwant; zij worden soms als subspecies 
van één soort beschouwd. Een duidelijke aanwij
zing voor deze verwantschap vond ook Kopelke 
(1991), die vaststelde dat uitgekweekte vrouwtjes 
van P. acutifoliae bij de eiafzetting een gelijke 
voorkeur voor beide wilgensoorten hadden.  
Beide soorten wilg komen van oorsprong niet in 

op 28.ix.2008 op berijpte wilg, kon ik een man
netje (uitgekomen op 29.iv.2009) en een vrouwtje 
(uitgekomen op 13.v.2009) opkweken. De gallen 
en adulte dieren konden met behulp van Zinovjev 
(1985) en Kopelke (1990, 1999) worden geïdenti
ficeerd als Pontania acutifoliae. Roskam (2009) 
noemt de vondst van een gal van Pontania vimi
nalis op berijpte wilg in het Cantonspark te 
Baarn. Vermoedelijk gaat het ook in dat geval  
om P. acutifoliae.

De gallen van P. acutifoliae zijn rood, hebben 
slechts kleine tuberkels op het oppervlak en zijn 
soms iets langer dan breed (fig. 9). Qua kleur, 
vorm en afmetingen lijken ze een beetje op wilde 
aardbeien. De verwante Pontania viminalis die op 
bittere wilg leeft en die ook in de buurt van het 
Biesboschmuseum veel aanwezig is, heeft geel
groene tot rode gallen, maar minder fel rood dan 
P. acutifoliae, vaak grote tuberkels en de gallen 
zijn meer bolvormig (fig. 10). De volwassen wes
pen van P. acutifoliae en P. viminalis lijken sterk 
op elkaar, maar onderscheiden zich onder andere 
door het pterostigma (tweekleurig bij P. acuti
foliae en vrijwel eenkleurig donkerbruin bij P.  
viminalis) en de binnenrand van het oog (zwart 

Figuur 10. Gal van Pontania viminalis op bittere wilg 
Salix purpurea. Gelderland, Zuilichem, Breemwaard, 
2.viii.2008.
Figure 10. Gall from Pontania viminalis on purple osier 
Salix purpurea. The Netherlands, province of Gelder
land, Zuilichem, Breemwaard, 2.viii.2008.

Figuur 11. Gallen van Pontania vesicator op bittere wilg 
Salix purpurea. NoordBrabant, Werkendam,  
21.vi.2009. Foto Tineke Cramer.
Figure 11. Galls from Pontania vesicator on purple osier 
Salix purpurea. The Netherlands, province of North
Brabant, Werkendam, 21.vi.2009. Photo Tineke  
Cramer.
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riaal is verzameld langs de kanaaldijk te Belling
wolde (Groningen) op 31.vii.1942 door E. Kuiper 
en bevindt zich in de collectie van Docters van 
Leeuwen in het Rijksherbarium (Naturalis). Op 
advies van P.J. Kopelke heeft Roskam (2009) op 
grond van deze opgave de soort Pontania krieg
baumeri als inlands vermeld. 

Grijze wilg is eenvoudig herkenbaar aan de zeer 
smalle gaafrandige bladeren (smaller nog dan bij 
katwilg S. viminalis) die vooral aan de onderzijde 
zeer dicht bedekt zijn met stervormige haren die 
het blad een grijs viltig uiterlijk geven. Al het ma
teriaal uit Bellingwolde, zes wilgentakjes met gal
len, bezit echter onbehaarde bladeren die slechts 
enkele malen langer dan breed zijn en aan de on
derzijde voorzien zijn van een grijs waslaagje. De 
twijgen zijn afkomstig van bittere wilg en de 
daarop aanwezige gallen zijn van Pontania vimi
nalis. Omdat op dit moment geen andere inland
se opgaven van gallen op grijze wilg uit ons land 
bekend zijn, vervalt Pontania kriegbaumeri als in
landse soort.

Pontania virilis (fig. 12, 13)

Lange tijd gold Pontania dolichura Thomson als 
de enige Pontaniasoort met de kenmerkende 
dubbele ‘worst of rupsgallen’ (fig. 12). Dergelijke 
gallen ontstaan doordat een vrouwtje aan weers
kanten van de hoofdnerf een rijtje injecties geeft 
met een cecidogene stof alvorens één ei per rij af 
te zetten. De afzonderlijke gallen per rij groeien 
tegen elkaar, waarna de larve de tussenwanden 
wegvreet en zo een comfortabele galerij tot zijn 
beschikking krijgt. Voorts onderscheiden deze gal
len zich van alle andere Pontaniagallen doordat 
ze bovenop het wilgenblad liggen, niet er in of er 
onder. Pas bij de revisie door Kopelke (1994) 
bleek het bij P. dolichura om een groep van soor
ten te gaan met verschillende waardplanten. In 
ons land komt van deze groep alleen P. virilis 
voor, die leeft op bittere wilg. In de literatuur 
wordt geen onderscheid gemaakt in de galvorm 
binnen de ‘P. dolichuragroep’. Bij Pontania viri

ons land voor. Maar met name berijpte wilg 
wordt om zijn decoratieve waarde bij ons en in 
andere landen veel door tuincentra aangeboden. 
Daarnaast geeft Kopelke (1999) aan dat deze wilg 
in MiddenEuropa vaak is aangeplant voor de  
honingproductie. 

Pontania bella 

Pontania bella is door Roskam (2009) voor ons 
land opgegeven. Deze soort vormt bolgallen op ge
oorde wilg Salix aurita. Pontania bella en P. pe
dunculi (= P. gallarum auct.) zijn sterk verwante 
soorten die door Kopelke (1991) voornamelijk  
op basis van proeven met waardplantkeuze door  
gekweekte vrouwtjes zijn onderscheiden. Zinovjev 
(1995) heeft vergelijkbare proeven gedaan en be
schouwt beide soorten als identiek op grond van 
één vrouwtje dat was gekweekt van geoorde wilg, 
maar dat in het laboratorium ook gallen veroor
zaakte op boswilg (zie ook Vikberg & Zinovjev 
2006). Zinovjev (1995) en Vikberg & Zinovjev 
(2006) beschouwen daarom P. bella als synoniem 
van P. pedunculi. Omdat het gaat om een éénma
lige waarneming die is gedaan in een heel ander 
deel van Europa dan de keuzeproeven door Kopel
ke, kunnen de bevindingen van Kopelke (1991) 
niet zomaar terzijde worden geschoven. Tot nader 
onderzoek het tegendeel heeft aangetoond, wordt 
Pontania bella in dit overzicht als een aparte soort 
beschouwd.

Pontania kriechbaumeri 
Vervallen voor de fauna

Deze soort vormt uitsluitend bolgallen op de  
bladeren van grijze wilg Salix elaeagnos. Deze wilg 
komt veel voor langs rivieren en beken in Midden 
en ZuidEuropa, maar is niet inheems in Neder
land en wordt slechts incidenteel als aangeplante 
soort bij ons gevonden. Er is voor ons land één 
vondst van een bolgal op grijze wilg gepubliceerd 
door Docters van Leeuwen (1960, opgegeven als 
Pontania viminalis op Salix elaeagnos). Het mate
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moedelijk geen of slechts incidenteel zichtbaar 
verdikte twijgen en zijn eerder te definiëren als 
minerende soorten in het merg van de twijgen 
dan als galvormers. Iets vergelijkbaars geldt voor 
sommige soorten uit de groep van E. mucronata. 
De larven van deze groep ontwikkelen zich in ok
selknoppen van wilgen. Ook hierbij treedt vaak 
slechts in beperkte mate een zichtbare verdikking 
op. De voor ons land nieuwe soorten Euura die 
hier worden genoemd zijn dan ook gebaseerd op 
de vangst van volwassen dieren.

Het genus Euura wordt vaak in twee subgenera 
gesplitst, Euura s. str., veroorzakers van tak en 
bladsteelgallen, en Gemmura (de E. mucronata
groep van Kopelke 2001), veroorzakers van knop
gallen. In totaal zijn nu 12 soorten Euura uit ons 
land bekend (zie tabel 1).

Euura amerinae (fig. 14)

Deze soort veroorzaakt twee à drie cm grote tak
gallen op laurierwilg Salix pentandra waarin ver
schillende larven leven, elk in een eigen kamertje. 

lis valt echter op dat de ‘worstgal’ vaak slechts 
aan slechts één zijde van de middennerf aanwezig 
is en bovendien korter is – vaak niet meer dan 
twee gallen  dan bij de andere soorten uit de 
groep (fig. 13). Mogelijk wordt P. virilis vanwege 
deze laatstgenoemde, minder opvallende galvorm 
over het hoofd gezien. In de collectie van Docters 
van Leeuwen (Rijksherbarium, Naturalis) bevindt 
zich inlands materiaal van slechts drie vindplaat
sen: Denekamp, Haarlem en Vogelenzang. Wij 
vonden de soort in de omgeving van Werkendam. 

Genus Euura
Benson (1958) onderscheidt vijf soorten Euura, 
die alle vijf door Van Ooststroom (1976) als in
lands worden vermeld. Uit het werk van Kopelke 
(1996, 2000, 2001, 2006) blijkt echter dat slechts 
drie daarvan als echte soort kunnen worden be
schouwd. Twee ‘soorten’, te weten Euura atra en 
E. mucronata, vormen elk een complex van een 
aantal zeer nauw verwante soorten. De groep van 
E. atra ontwikkelt zich als larve in de jonge twij
gen. Sommige soorten veroorzaken een duidelijk 
zichtbare verdikking, zoals E. weiffenbachii die op 
kruipwilg leeft. Andere soorten veroorzaken ver

Figuur 12. Gal van Pontania virilis op bittere wilg Salix 
purpurea. Traditioneel beeld met een dubbele rij van elk 
45 onderling vergroeide gallen. Frankrijk, Rochemaure 
(Ardèche), 4.vi.2011. Foto Tineke Cramer.
Figure 12. Gall from Pontania virilis on purple osier 
Salix purpurea. Traditional image with a double row  
of 45 fused galls. France, Rochemaure (Ardèche),  
4.vi.2011. Photo Tineke Cramer.

Figuur 13. Gal van Pontania virilis op bittere wilg Salix 
purpurea. De vaak voorkomende galvorm met één rij 
van slechts twee versmolten gallen. NoordBrabant, 
Werkendam (Hardenhoek), 28.ix.2008.
Figure 13. Gall from Pontania virilis on purple osier 
Salix purpurea. The commonly occuring form of gall 
with a single row of just two fused galls. The Nether
lands, province of NorthBrabant, Werkendam  
(Hardenhoek), 28.ix.2008.
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Euura angusta 
Nieuw voor de fauna

Het vrouwtje van E. angusta kenmerkt zich door 
een vrijwel parallele boven en onderrand van de 
zaagschede (Kopelke 1996, 1999, 2006); bij de 
andere soorten uit de E. atra groep loopt de zaag
schede in zijaanzicht enigszins taps toe. Ik sleepte 
een vrouwtje van E. angusta van wilgen, waaron
der veel katwilg S. viminalis, in de uiterwaarden 
van de Waal bij Dreumel (Gelderland) (a 157
249) op 23.v.2001. 

Euura angusta vormt spoelvormige takgallen  
op katwilg (Kopelke 1996). Tot nu toe heb ik  
dergelijke gallen echter niet kunnen vinden.  
Ook Docters van Leeuwen noemt in geen van 
zijn publicaties de aanwezigheid van takgallen van 
Euura op Salix viminalis. Mogelijk is E. angusta 
een weinig voorkomende soort; Kopelke (1999) 
noemt slechts één vindplaats uit Duitsland  
ondanks jaren van verzamelactiviteiten. Maar 
minstens even waarschijnlijk ligt de oorzaak in 
het feit dat de gallen van E. angusta nauwelijks 
opvallen omdat de soort slechts een geringe ver
dikking van de stengel veroorzaakt en de larven 
misschien vooral in de twijgen mineren zonder 
dat dit aan de buitenkant te zien is. 

Euura cinereae 
Nieuw voor de fauna

Deze soort maakt takgallen op grauwe wilg Salix 
cinerea. Op dit moment is slechts één vondst uit 
Nederland bekend. Deze is al in de 19e eeuw  
gepubliceerd door Snellen van Vollenhoven (1871) 
onder de naam Cryptocampus angustus. Hij schrijft 
(p. 249) ‘… Van Cryptocampus augustus [sic!] ont
ving ik door de goedheid van den heer C. Ritsema 
Cz. twee voorwerpen, een dood mannetje en een 
levend wijfje met de takjes waarin de cocons  
zaten, in welke zij hunne gedaantewisseling had
den ondergaan. De takjes waren topeinden van de 
gewone soort van wilg (Salix cinerea); zij waren in 
de omstreken van Oegstgeest afgesneden, en om

Docters van Leeuwen heeft vier vindplaatsen van 
E. amerinae voor ons land gepubliceerd: 1931, 
Bilthoven (op geoorde wilg); 1934, Leiden en 
Oegstgeest (op schietwilg) en 1939, Slagharen (op 
schietwilg). De laatstgenoemde gal is ook afge
beeld in de bekende ‘gallenboeken’ (Alta & Doc
ters van Leeuwen 1946, Docters van Leeuwen 
1957, WiebesRijk & Houtman 1982, Roskam 
2009). In publicaties na 1939 noemt Docters van 
Leeuwen de eerste drie vindplaatsen echter niet 
meer en in zijn collectie in het Rijksherbarium 
(Naturalis) is alleen de gal van Slagharen (ix.1919, 
leg. H. Dettmer) aanwezig. In de entomologische 
literatuur wordt sedert lang aangegeven dat de 
gallen van Euura amerinae uitsluitend worden ge
vonden op laurierwilg (Enslin, 1915, Liston 1982, 
2003, Kopelke 1996). De vindplaats Slagharen 
valt weliswaar binnen het verspreidingsgebied van 
laurierwilg in ons land. Maar omdat het herbari
umblad expliciet vermeldt dat de gal is verzameld 
op schietwilg, is de status van de vondst niet ge
heel duidelijk. 

Om deze reden is het zinvol te melden dat ik en
kele verse gallen van E. amerinae aantrof in de 
omgeving van Ansen in Drenthe (a 217535), op 
21.ix.2008 en 12.x.2009, op een relatief jong 
exemplaar van laurierwilg (fig. 14). 

Figuur 14. Gal van Euura amerinae op laurierwilg Salix 
pentandra. Drenthe, Ansen, 21.ix.2008. 
Figure 14. Gall from Euura amerinae on bay willow 
Salix pentandra. The Netherlands, province of Dren
the, Ansen, 21.ix.2008.
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E. mucronatagroep te onderscheiden door de  
geringe grootte en de zeer donkere tarsen, vooral 
van de achterpoten. Ik vond drie vrouwtjes in 
restmateriaal uit een Malaiseval die in de Stads
gaten bij Hasselt, ten noorden van Zwolle, heeft 
gestaan (a 205511), op 10, 25 en 26.v.1987, leg. 
B. van Aartsen. 

discussie

Op een totaal van 12 wilgensoorten (tien inheem
se en twee exoten) zijn in ons land 35 soorten gal
vormende bladwespen aangetroffen. 28 van deze 
bladwespen leven exclusief op één wilgensoort. 
Vier soorten galvormers delen twee of drie waard
planten binnen de groep van smalbladige wilgen 
(amandelwilg, kraakwilg, schietwilg), twee soor
ten doen dit binnen de groep van breedbladige 
wilgen (boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg) en 
één soort leeft op de onderling sterk verwante 
exoten kaspische zandwilg en berijpte wilg.  
Van de afzonderlijke wilgensoorten spant geoorde 
wilg de kroon met zeven soorten galvormende 
bladwespen, op de voet gevolgd door boswilg, 
grauwe wilg en bittere wilg, elk met zes soorten.

Op basis van onze huidige taxonomische kennis, 
is de hier gepresenteerde soortenlijst relatief com
pleet. Daarmee wordt bedoeld dat voor de meeste 
inlandse wilgensoorten alle uit Europa bekende 
en kenmerkende galvormende bladwespen nu ook 
uit ons land bekend zijn. Een uitzondering hierop 
vormen de in de tekst al genoemde Tubpontania 
anomaloptera (zie onder T. cyrnea), die mogelijk 
op rossige wilg leeft en die bij ons nog niet is  
gevonden, alsmede enkele soorten op katwilg. 
Naast Phyllocolpa scotaspis, die wel in de lijst is 
opgenomen, maar nog bevestigd moet worden, en 
P. piliserra (zie voor beide onder P. anglica), zijn 
ook Euura laeta (Brischke, 1883) en E. subgemma 
Liston, 2005 nog in ons land te verwachten.  
Beide laatstgenoemde soorten leven exclusief op 
katwilg, de eerste vormt knopgallen, de tweede 
veroorzaakt een goed zichtbare verdikking van de 
twijgen direct onder de aanhechtingsplaats van de 
bladeren (zie Liston et al. 2006).

dat zich in de eene een gaatje bevond, geopend, 
waarop zich in eene daarvan een gedeelte van een 
coconnetje vertoonde. …’. Vervolgens geeft Snel
len van Vollenhoven (1871) een beschrijving van 
beide dieren waaruit blijkt dat het om Euura  
cinereae gaat. 

Euura purpureae 
Nieuw voor de fauna

Deze soort ontwikkelt zich in takgallen op bittere 
wilg Salix purpurea. Net als E. angusta (zie boven) 
en de eveneens inlandse E. atra maakt E. purpu
reae echter onopvallende en zeer moeilijk herken
bare gallen (Kopelke 1996, 1999). Tot nu toe heb 
ik geen gallen van deze soort kunnen vinden en 
ook Docters van Leeuwen noemt geen takgallen 
van Euura op bittere wilg. Ik sleepte echter enkele 
adulte Euura’s van bittere wilg die overeenkomen 
met de beschrijving van Euura purpureae door 
Kopelke (1996, 2006) in Gelderland: Kerkdriel, 
langs de Maas (Bovendrielsche uiterwaard, a 
151418), 2.v.2003 (2 ♂, 1 ♀); Zuilichem, langs 
de Waal (Breemwaard, a 139424), 4.v.2003  
(3 ♂, 2 ♀) en in NoordBrabant: Werkendam 
(Oud Hardenbroek, a 112421), 25.iv.2009  
(3 ♂, 4 ♀) en 20.vi.2010 (2 ♀).

Euura nigritarsis 
Nieuw voor de fauna

Deze soort vormt knopgallen op boswilg Salix  
caprea. Kopelke (2001) heeft de Euurasoorten 
die knopgallen veroorzaken (de ‘mucronata
groep’) bewerkt en heeft daarbij E. nigritarsis als 
zelfstandige soort in ere herstelt. Docters van 
Leeuwen (1931, opgegeven als Euura saliceti op 
Salix caprea) heeft twee vindplaatsen gepubliceerd 
die betrekking zouden kunnen hebben op  
E. nigritarsis: Amby en Bilthoven. Het materiaal 
is echter niet teruggevonden in het Rijksherba
rium (Naturalis) en de soort wordt niet door Ros
kam (2009) genoemd. De volwassen dieren zijn 
relatief goed van de andere soorten binnen de  
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(Naturalis) en voor het kritisch doorlezen van de 
tekst van dit artikel, alsmede mijn vrouw Tineke 
Cramer voor haar hulp tijdens excursies en het 
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summary

The gall-making sawflies on Salix in the Netherlands (Hymenoptera: Tenthredinidae:  
Nematinae)
From the Netherlands, 35 species of gallmaking sawflies are known, belonging to the genera 
Phyllo colpa, Tubpontania, Pontania en Euura. 18 of these were already known from literature 
before 1985 (e.g. Van Ooststroom 1976); 11 species were mentioned by Roskam (2009). In the 
present paper another eight species are added to the Dutch list: Phyllocolpa polita, P. anglica, 
Tubpontania cyrnea, Pontania acutifoliae, Euura angusta, E. cinereae, E. nigritarsis en E. purpu
reae. Two species have to be removed from the Dutch list. The material of Tubpontania anom
aloptera proved to belong to T. cyrnea and Pontania kriegbaumeri proved to be Pontania vimi
nalis.  
Special attention was payed to the leaffolding species on Salix viminalis. On two localities in 
the Netherlands both single and doublefolded galls were found (figs 3, 4), suggesting that two 
species could be involved. But the larvae from both types of galls appeared to belong to Phyllo
colpa anglica as described by Vikberg (2010) and characterized by the black markings on the last 
abdominal segments and pseudocerci (fig. 5). In the doublefolded galls two of these larvae were 
found, one at each side of the mid vein. So it appears that the leaffolding sawflies on S. vimi
nalis can only be identified by means of larval characteristics, not by the shape of the galls.  
Because of this, an older record of a gall of Phyllocolpa scotaspis from the Netherlands, could  
not be confirmed and the species is listed for the Netherlands as ‘to be confirmed’.

A.W.M. Mol
Marie Koenenstraat 12
5242 ea Rosmalen
awm.mol@hccnet.nl
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Genus Phyllocolpa Benson, 1960

P. leucapsisgroep
Galtype: dubbelzijdig omgeslagen bladranden
* Phyllocolpa alienata (Förster, 1854) Salix aurita
 Phyllocolpa leucapsis (Tischbein, 1846)  Salix cinerea

P. leucostictagroep
Galtype: veelal enkelzijdig omgeslagen bladrand
** Phyllocolpa anglica (Cameron, 1877) Salix viminalis
* Phyllocolpa carinifrons (Benson, 1940) Salix pentandra
  =  Phyllocolpa excavata auct. nec Marlatt, 1876;  

P. destricta sensu Bensson, 1958 nec MacGillavry, 1923
* Phyllocolpa erythropyga (Förster, 1854) Salix aurita
 Phyllocolpa leucosticta (Hartig, 1837) Salix caprea
  Phyllocolpa oblita (AudinetServille, 1823)   Salix alba, S. fragilis, S. x rubens 
  = Phyllocolpa puella (Thomson, 1871) (= alba x fragilis), S. triandra
** Phyllocolpa polita (Zaddach, 1883) Salix purpurea
* Phyllocolpa prussica (Zaddach, 1883) Salix cinerea
?  Phyllocolpa scotaspis (Förster, 1854)  Salix viminalis

Tabel 1. In Nederland aangetroffen galvormende bladwespen op wilg.
Table 1. The gallmaking sawflies on Salix from the Netherlands.

In het overzicht is aangegeven:
  De indeling in genera en soortgroepen volgens 

Kopelke (1999, 2007a, b, c), uitgezonderd  
Tubpontania;

 Het type gal per soortgroep;
  De wetenschappelijke naam van de blad

wespen volgens de huidige inzichten; 
  De eerste opgave voor Nederland (geen  

aanduiding betekent dat de soort al vóór 1985 
uit ons land bekend was); 

 De waardplant; 
  Synoniemen voor zover de namen betrekking 

hebben op eerdere Nederlandse opgaven.  
Voor de volledige lijst van synoniemen wordt 
verwezen naar Taeger et al. (2010).

Gebruikte symbolen:
*   Door Roskam (2009) voor de eerste maal 

voor Nederland vermeld.
**   In dit artikel voor de eerste maal voor  

Nederland vermeld.
***   NoordEuropese auteurs beschouwen  

Eupontania als een afzonderlijk genus.  
In navolging van Taeger et al. (2010) wordt 
Eupontania hier als subgenus van Pontania 
beschouwd.

?   De soort is voor Nederland vermeld, maar 
de aanwezigheid in ons land vraagt om  
bevestiging.
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Genus Tubpontania Vikberg, 2010

[= Phyllocolpa crassispinagroep]
Galtype: dubbelzijdig omgeslagen bladranden
** Tubpontania cyrnea (Liston, 2005) Salix caprea
  = Phyllocolpa anomaloptera auct. nec Förster, 1854
* Tubpontania purpureae (Cameron, 1884) Salix purpurea
  = Phyllocolpa purpureae (Cameron, 1884)

Genus Pontania Costa, 1852

P. proximagroep
Galtype: boontjesgal in de bladschijf, steekt boven én onder het blad uit
  Pontania (Pontania) bridgmanii (Cameron, 1883)   Salix aurita, S. caprea, S. cinerea
  Pontania (Pontania) proxima (AudinetServille, 1823)  Salix alba, S. fragilis, S. x rubens  

(= alba x fragilis), S. x meyeriana  
(= fragilis x pentandra)

 Pontania (Pontania) triandrae Benson, 1941 Salix triandra

P. dolichuragroep
Galtype: worstjesgal op bovenzijde bladschijf
 Pontania (Pontania) virilis Zirngiebl, 1955 Salix purpurea 
  = Pontania dolichura auct. nec Thomson, 1871

P. viminalisgroep ***
Galtype: bolgal opzij van de hoofdnerf onder de bladschijf
**  Pontania (Eupontania) acutifoliae Zinovjev, 1985  Salix acutifolia, S. daphnoides
* Pontania (Eupontania) bella (Zaddach, 1876) Salix aurita
 Pontania (Eupontania) brevicornis (Förster, 1854)  Salix cinerea
  =  Pontania pedunculi auct. nec Hartig, 1837;  

P. joergenseni auct. nec Enslin, 1916 p.p.
 Pontania (Eupontania) collactanea (Förster, 1854) Salix repens
 Pontania (Eupontania) pedunculi (Hartig, 1837) Salix caprea
  =  Pontania gallarum auct. nec Hartig, 1837;  

P. joergenseni auct. nec Enslin, 1916 p.p.
 Pontania (Eupontania) viminalis (Linnaeus, 1758)  Salix purpurea

P. vesicatorgroep ***
 Galtype: grote dunwandige blaasgal in de bladschijf 
 Pontania (Eupontania) vesicator (BremiWolf, 1849) Salix purpurea
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Genus Euura Newman, 1837

E. amerinaegroep
Galtype: grote meerkamerige takgal
 Euura (Euura) amerinae (Linnaeus, 1758) Salix pentandra

E. atragroep
Galtype: enkelkamerige takgal
** Euura (Euura) angusta (Hartig, 1837) Salix viminalis
  Euura (Euura) atra (Jurine, 1807)  Salix alba, S. fragilis, S. x rubens  

(= alba x fragilis)
* Euura (Euura) auritae Kopelke, 2000 Salix aurita
** Euura (Euura) cinereae Kopelke, 1996 Salix cinerea
** Euura (Euura) purpureae Kopelke, 1996 Salix purpurea
* Euura (Euura) weiffenbachii Ermolenko, 1988 Salix repens

E. testaceipes/venustagroep
Galtype: spoelvormige gal in bladsteel of hoofdnerf van blad
  Euura (Euura) testaceipes (Brischke, 1883)   Salix fragilis, S. alba, S. x rubens  

(= alba x fragilis), S. triandra
  Euura (Euura) venusta (Brischke, 1883)  Salix aurita, S. x ambigua  

(= aurita x repens), S. caprea

E. mucronatagroep
Galtype: gal in okselknop
* Euura (Gemmura) gemmacinereae Kopelke, 2001 Salix cinerea
 Euura (Gemmura) mucronata (Hartig, 1837) Salix aurita
** Euura (Gemmura) nigritarsis Cameron, 1885 Salix caprea


