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Waarnemingen en infectie van Lucilia bufonivora in 

Bufo calamita Laur. 
door 

W. J. M. VESTJENS 

1. Tijdens een excursie langs de IJselmeerkust in de omgeving van Huizen 

(N.H.), op 22 juli 1954, vond ik op een vrij zonnige plek tussen riet en brand¬ 

netels een rugstreeppad (Bufo calamita Laur.). Het was opvallend dit anders zo 

lichtschuwe dier overdag aan te treffen. Het bewoog de poten zenuwachtig over 

ogen en snuit en deed geen poging om weg te kruipen. Na een oppervlakkig 

onderzoek bleek, dat de nerveuze bewegingen het gevolg waren van een aantal 

2—2,5 mm grote vuilgele vliegemaden, die zich in de neusgaten en neusholten 

voortbewogen. De neusgaten waren gedeeltelijk weggevreten (fig. 1). 

De pad werd meegenomen en in een metaalgazenkast van 50 X 25 X 25 cm 

geplaatst, waarvan de bodem bedekt was met vochtige turfmolm. Na 24 uur was 

de beschadiging van dien aard, dat er in de kop een gat was ontstaan van 17 X 

5,3 mm. Dit gat raakte aan de linkerzijde het ooglid en legde aan dezelfde zijde 

gedeeltelijk de beenderen der bovenkaak bloot (fig. 2). 

Zestien uur later werd de pad dood gevonden. Het bleek, dat enkele maden de 

schedel waren binnen gedrongen en de hersens hadden aangevreten, terwijl er 

ook enkele in de buik werden aangetroffen. Op 30 juli werd waargenomen, dat 

enkele volwassen maden (10—12 mm) via de uitgevreten neus- en mond¬ 

opening naar buiten kropen en zich in de turfmolm boorden om te verpoppen. Na 

16 dagen (15 augustus) verkreeg ik hieruit een vlieg, die na determinatie Lu¬ 

cilia bufonivora bleek te zijn. De overige poppen kwamen niet uit; de oorzaak 

hiervan was te vochtige turfmolm, daar deze poppen rottingsverschijnselen ver¬ 

toonden. 

2. Op 6 juli 1955 werd opnieuw een rugstreeppad met Lucilia-infectie in de 

neus aangetroffen, nu in ’s-Graveland (bij Hilversum). Nadat deze pad in de 

bovenomschreven metaalgazen kast was geplaatst, stierf hij na een dag. Het 

binnendringen der maden in de hersens was de doodsoorzaak, zoals in het boven¬ 

omschreven geval. Na de neus en de hersens werden buik en poten uitgevreten. 

Na 7 dagen kropen de maden via de neusopening en een gat, ontstaan aan de 

buikzijde, naar buiten, waarna zij in de grond verdwenen voor verpopping. Van 

de pad was weinig meer over dan het skelet en de huid. 
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De verpopping vond plaats in een mengsel van rivierzand en turfmolm (50%). 

Nadat de maden in dit mengsel waren gekropen, werd er een bovenlaag (1 cm) 

droge turfmolm aan toegevoegd. Na 15 dagen kwam de eerste vlieg uit. Op de 

16e dag volgden acht vliegen en op de 17de nog twee. De verkregen 11 vliegen 

werden overgebracht in een aqua-terrarium van 100 X 30 X 30 cm met me¬ 

talen bodem, drie zijden glas, één zijde en bovenzijde metaalgaas. In deze ruimte 

bevond zich een laag rivierzand, gemengd met turfmolm (30%) en enkele zand- 

! stenen. Tevens werden 2 volwassen rugstreeppadden in deze ruimte geplaatst. 

De padden groeven zich in en onder de stenen. Ze kwamen ’s avonds te voor¬ 

schijn en waren dan zeer actief. In verband met moeilijkheden van controleren in 

de nacht werden de padden ’s avonds om 22 uur tot ’s morgens 08 uur uit de 

ruimte verwijderd. De vliegen verbleven de eerste zes dagen steeds aan de boven¬ 

zijde van het aqua-terrarium tegen het gaas. Als voedsel werd gebruikt 25% 

I suikerwater. Dit suikerwater bevond zich op watten in een petrischaal, die boven 

in de ruimte was opgehangen. Na de derde dag werd van dit voedsel gebruik ge¬ 

maakt. De eerste copulatie werd waargenomen de vierde dag, nadat de vliegen 

waren uitgekomen; tweede en derde waarneming de vijfde dag tussen 10.17 uur 

en 11.05 uur. Direct na waarneming van de eerste copulatie werden beide pad¬ 

den iedere twee uur gecontroleerd op eventuele infectie. De zesde dag werd door 

een der padden 2 vliegen opgegeten. De zevende dag werden door een pad twee 

en door de andere pad vijf vliegen gevangen. De twee overgebleven vliegen 

werden verwijderd en in de collectie opgenomen. Controle op de padden om 

18.00—20.00 en 22.00 uur gaf geen merkbare infectie. 

De volgende dag echter op 10.30 uur kwam een der padden onder de stenen 

vandaan en kroop onrustig rond, maakte veel slikbewegingen en begon om 13.10 

uur met wrijf bewegingen over de neus. Een onderzoek, door met een gloeilamp 

van 60 Watt de kop door te lichten, toonde aan, dat er maden (1,2—1,8 mm) in 

de neusholten voorkwamen. Een inwendig onderzoek op de tweede pad toonde 

geen enkel spoor van infectie. Wel werden in de maag delen van vliegen, 

vliegeneieren en -maden aangetroffen, maar deze bleken alle reeds gedeeltelijk 

verteerd te zijn. 

Het verloop der infectie was gelijk aan de vorige twee gevallen. De gehele 

ontwikkelingsduur lag tussen 20 en 23 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 

22° C. met een max. temp. van 23,5° C. en een min. temp. van 12° C. 

3. Met uit bovenstaande kweek verkregen vliegen (18) werd een proef her¬ 

haald op dezelfde soort pad. Door het aanbrengen van een gloeilamp van 25 

Watt werd een gemiddelde temperatuur van 23,5° C. (max. temp. 24,8° C. 

min. temp. 23,2° C.) verkregen. Er werden vier volwassen proefdieren gebruikt; 

daar ieder dier met een verschillende kleur verf gemerkt was (midden op de 

rug), kon de voedselopname van ieder dier worden vastgesteld, welke in tabel I 

wordt aangegeven. 

Van de vier proefdieren werd een dier geïnfecteerd (no. 3). Maagonderzoe- 

kingen bij de overige dieren gaven verteerde resten van vliegen, vliegeneieren en 

-maden. Het verloop van de infectie was zoals in beide vorige gevallen. De ont¬ 

wikkeling bij de temperatuur zoals beschreven lag tussen de 19 en 23 dagen. Uit 

dit dier werden zeven vliegen verkregen, terwijl tevens twee poppen werden ge¬ 

vonden, die niet uitkwamen. Het aantal larven, dat in de pad aanwezig geweest is, 
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TABEL I. 

Leeftijd 

der 
vliegen 

Proefdieren 

1 2 3 4 

1 dag 0 0 0 0 

2 dagen 0 1 0 0 

3 dagen 0 0 1 1 

4 dagen 0 0 0 0 

5 dagen 1 2 2* 0 

6 dagen 2 2 0 2 

7 dagen 1 0 0 2 

* = infectie (op de derde dag werd een vlieg dood gevonden). 

is niet bekend, evenmin het sterftepercentage onder de larven. 

4. Conclusie. Door twee kweekproeven werd aangetoond, dat Lucilia bufoni¬ 

vora niet door ei-afzetting op het lichaam van Amphibieën (Bufo cdamita) en 

Reptielen infecteert, maar dat de infectie van binnen uit (door opname der imagi¬ 

nes als voedsel) plaats vindt. Door maagonderzoek op proefdieren bleek, dat ech¬ 

ter een zeer klein aantal der maden in staat was zich te ontwikkelen om te in¬ 

fecteren. 

Summary 

On July 22, 1954 at Huizen and on July 6, 1955 at ’s-Graveland, Holland, two 

amphibians (Bufo calamita) were found infected by Lucilia bufonivora grubs -in 

the nose. 

It was shown by means of two cultivation tests, that L. bufonivora does not in¬ 

fect by depositing eggs on the body of amphibians and reptiles, but that the in¬ 

fection is caused by taking up the imagines as a food. By investigation of the 

gizzard it was proved that on 4 test animals a very small number of grubs was 

able to develop themselves to infect the toads. 

Canberra, Australia. 

Plant en Insect. De traditionele vraag van de verzamelaar is: op welke plant kan ik het 

insect vinden, dat ik zoek ? Is deze vraag niet zelden al lastig genoeg te beantwoorden, 

veel moeilijker is de oplossing van het omgekeerde ervan: welke insecten zijn met een be¬ 

paalde plantesoort verbonden? Vaak is de beantwoording niet door één enkele entomoloog 

te geven, omdat het onmogelijk is alle orden zo onder de knie te hebben, dat men de er toe | 

behorende soorten feilloos kan determineren. Maar ook al beperkt men zich tot één enkele 

orde, dan is een dergelijke studie nog interessant genoeg. 

Wie de resultaten van zulk werk wil zien, moet eens kennis nemen van de artikelen van 

Dr. H. Cleu. Zijn laatste publicatie, Lépidoptères et biocénoses des genévriers dans Ie 

peuplement du bassin du Rhône (Ann. Soc. ent. France 126 : 1—29, 1957) behandelt de 

in dit gebied voorkomende soorten van Juniperus, elk met de Lepidoptera, die er als rups :j 

op leven. Ook de daaruit gekweekte parasieten zijn zorgvuldig op naam gebracht. Interessant 

zijn de conclusies, die de auteur trekt uit de verbreiding van planten en vlinders. —Lpk. 


