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En gall eller gallbildning iir en abnorm tillviixtfdr-
iindring hos en viixt vilken orsakas av nAgon para-
sitisk organism. Icigonfallande och diirfor viilkiin-
da galler lir t ex sdmntorn pA rosbuskar eller gall-
Applen pA eklov.

Viktiga gallbildare ar sot- och rostsvampar,
gallkvalster, bladkiss, gallmyggor och gallsteklar.
Studiet av galler 5r en viktig sk2irningspunkt mel-
lan botanik och entomologi. Insekter och kvalster
orsakar galler och i dessa galler kan 2iven finnas
parasiter och snyltgiister pA vArddjuren. Gallbil-
dande svampar utgdr dessutom frida fdr vissa
insekter. Entomologen har allts6 menga skal till
att veta mer om galler.

Fcir nordiska fcirhAllanden har tidigare saknats
liittillgiinglig bestiimningslitteratur f<ir galler.
Enstaka galler har funnits avbildade i fiilthand-
bricker om insekter etc, medan de vetenskapliga
standardverken iir skrivna pA tyska och sedan
ldnge utsAlda.

Coulianos & Holmdsens fiilthandbok fyller ddr-
frir en viktig lucka i litteraturen. Den gcir det
dessutom pA ett ypperligt sett, dA den iir inne-
h6llsrik, viilgjord och baserad pA ett mycket bra
bildmaterial. I samma serie har tidigare utgivits
tre fdrniimliga kryptogamhandbricker.

Bokens tyngdpunkt ligger i bestiimningstabel-
lerna som tar upp ca 1100 olika galler, och bildde-
len som visar 250 av dessa i fiirg. Separata tabeller
ges fcir olika sl2ikten och arter av kiirlviixter. Har
man vlil klarat av att identifiera vaxten korrekt sA

finns det oftast inte fler iin ett tiotal olika galler
att vAlja bland. DA dessa som regel Aterfinns pd
olika delar av vaxten och skiljer sig pAtagligt i
utseende torde tabellerna fungera utmerkt.
Endast i undantagsfall behover man beakta den
gallbildande organismens utseende.

Entomologiskt hcigintressanta vexter iir bl a ek,
siilg och viden. Flertalet av v6ra gallsteklar Ater-
finns pA ek. Av siirskilt intresse Ar att dessa ste-
klar har en regelbunden vlixling mellan en gene-
ration av jungfrufcidande honor och en kcinlig
generation, samt att dessa bAda generationer ger
upphov till olika typer av galler.
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PA siilg och viden Aterfinns m6nga arter av bAde
gallmyggor och viixtsteklar. Hdr Aterst6r mycket
arbete innan alla gallbildare direkt kan identifie-
ras till art, siirskilt i nordliga omrAden.

F<ir varje gall ges i tabellen en kort beskrivning,
utforligare fcir dem som 2r avbildade, uppgifter
om landskapsvis fcirekomst i landet, samt om den
Ar kiind frAn Danmark, Norge eller Finland.
Landskapsuppgifterna ges i fcirkortad form sA att
t ex HS-LU inte betingar att gallen resp arten
patreffats i samtliga mellanliggande landskap.
Fcir mer utbredda galler anges endast "hela lan-
det". Den som iir intresserad av att bidra med nya
landskapsfynd fAr konsultera kataloger for resp
insektgrupp, i den mAn s6dana existerar.

Gallbildarnas geografiska utbredning iir som
regel diligt kiind. Boken innehAller en trevlig
<iversikt av nordisk gallfaunistik, vilken pekar pA

bristande dokumentation frAn bl a mellersta
Norrland och Lappland. Man kan bara hoppas att
denna nya fAlthandbok inspirerar till studier av
galler sA att dessa kunskapsluckor fylls.

Bokens praktiska anvisningar iir utfcirliga. Stu-
diet av gallbildande insekter Ar tilltalande pA
m6nga satt. Det stimulerar till nya biologiska
kunskaper inom sAviil botanik, systematik och
ekologi som fysiologi. Vidare innebiir det mycket
trevligt pyssel med kliickburkar och liimpar sig
viil fcir fotodokumentation.

Den allmlinna inledningen om gallbildningar er
mycket ldsviird. Litteraturfdrteckningen iir utfrir-
lig och fdljs av en liten ordlista diir speciella ter-
mer fcirklaras. Register finns bAde f<ir viixter och
galler/gallbildare. Dock finns inga sidhiinvisning-
ar i viixtnamnsregistret, som snarare bdr ses som
en namnlista diir man kan fA fram det latinska
namnet utifrAn det svenska. Boken iir i <ivrigt
upplagd i bokstavsordning utifr6n v2ixternas latin-
ska sliiktnamn.

Bakom denna bok ligger ett j2ittearbete. Det iir
fdredcimligt av fdrlaget att publicera resultatet i
en sA pass pAkostad utformning. DA botanisterna
2ir mAngfaldigt fler iin entomologerna fAr man
hoppas att satsningen lcinar sig och att fortsatt-
ning fdljer, varfcir inte med gnagspir av insekter?
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