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VAN MUGGEN EN MALARIA. 

ME T de instelling van de Propaganda-Commissie voor de Bestrijding van de 
Malaria door de bevolking, wordt in zeer breede kringen de belangstelling 
gewekt in onze malariamuggen, in de eerste plaats in de gevlektvleugelige, onze 
Anopheles maculipennis. Als alles goed gaat, dan zullen binnenkort reeds de 

schoolkinderen de aanwezigheid van dit dier kunnen constateeren, hetzij als imago in 
huis o f ' s t a l , hetzij als larve in de slooten. Door heel Noord-Holland is thans op alle 
scholen het boekje „van Muggen en Malaria" aanwezig en, beter nog, dank zij het prach
tige werk van het Bureau voor Wetenschappelijke Kinematografie te Bloemendaal, kan 
binnenkort de Malariafilm vertoond worden, die door de heeren Mol en van Seters is 
vervaardigd en waarvan het Roode Kruis een exemplaar ter beschikking heeft gesteld 
van de Propaganda-Commissie, die haar hoofdzetel heeft te Alkmaar. 

Genoemde heeren hebben daarmee 
een werk geleverd, dat gerust de ver
gelijking met de beroemde filmen van 
Siedentopf en Commander kan door
staan. Het moeilijkst is natuurlijk een 
beeld te verkrijgen van het leven van 
de malariaparasiet, het eencellig 
sporendiertje, in het bloed van den 
mensch en in het lichaam van de 
mug. Ter inleiding geven de auteurs 
eerst zeer fraaie beelden van den 
bloedsomloop in de Kikkeraderen en 
dan ook nog de levende parasiet 
in roode bloedlichaampjes van den 
mensch. Hoe nu de parasiet van den 
mensch in de muggenmaag terecht 
komt, hoe daar bevruchting plaats 
heeft en hoe de oökinect door den 
maagwand dringt, zich op de buiten
wand cncystecrt, daar sporozoieten 

vormt, die in de speekselklieren van de mug terecht komen, dat allemaal kan tot nu toe 
alleen nog maar door micro-projectie van gekleurde pracparaten worden vertoond. 

Anders is het met het leven van de mug zelf; dat krijgen we ab ovo te zien. Eerst hoe de 
eitjes, net bootjes met drijfkasten op zij, tot aardige groepjes geschikt drijven aan de opper
vlakte van het water. Dan gaat van elk eitje een dekseltje los en er kruipt een larfje uit 
te voorschijn, een vlug harig ding, dat zich gaat legeren onder tegen het oppervlakte vlies 
van het water. Door een geschikt gebruik te maken van de donkerveld-belichting zijn de 
auteurs er ingeslaagd prachtige beelden te geven van deze larve, die zoo u i tmuntend is 
ingericht, om zijn voedsel te zoeken langs het wateroppervlak. Wc zien, hoe zij zich vast 
houdt met de merkwaardige waaierharen, hoe zij haar kop plotseling een wenteling kan 
doen maken van 180 graden en vooral, hoe zij met den dubbelen haarborstel van de bovenlip 
een strooming in het water kan veroorzaken, of het oppervlaktcvlies als een riem zonder 
end langs de mondopening kan heen halen. En dan grijpen de rusteloos bewegende boven
kaken en onderkaken ieder brokje beet en kneuzen en brijzelen het tegen de harde 
puntige, gekartelde onderlip. Wat te groot is of te hard, wordt weer weg geworpen. 
Als aardige bijzonderheid krijgen wij te zien, hoe de groote muggcnlarven heel kannibaals 

Fig. 1. Eieren en pasgeboren larven van de malariamug. 
Uit de Malariafilm van M O L en van S E T E R S . 
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Fig. Pop van Anopheles-, de volwassen mug is binnen de 
pophuid duidelijk te zien. 

Ui t de Malariafilm van M O L en van S E T E R S . 

hun kleinere soortgenooten verorberen. Prachtig zijn ook de zwembewegingen van de lar
ven, waarbij vooral de groote beteekenis blijkt van he t rijke stelsel van veervormige en 
enkelvoudige haren, waar het lichaam heelemaal mee bezet is, en waarvan vooral de fraaie 
groepen aan het eind van het laat
ste achterlijfslid zeer de aandacht 
t rekken. Do ademhalingsopeningen 
liggen aan de rugzijde van het voor 
laa ts te achterlijfslid en he t wordt 
ook behoorlijk ten toonecle gevoerd, 
hoe de larve, als het noodig is, met 
zijn snorrebaard die openingen 
schoon veegt. Ter vergelijking geeft 
de film ook het larvenlcven van 
de gewone steekmug te zien. 

Dan komen de poppen, die nog 
vlugger en'beweeglijker zijn dan de 
larve zelf en he t oogverblindend 
booglicht, dat gebruikt werd bij de 
fotografische opnamen, maakte dat 
wij in het filmbeeld van die poppen, 
nog duidelijker dan in de werkelijk
heid, kunnen zien, hoe in de pop de 
volwassen mug ten slotte kant en 
klaar aanwezig is met kop en vleu
gels en pooten, sprieten, mondwerk-
tuigen, alles prachtig te zien. Dan komt de mug eindelijk uit de pophuid te voorschijn, 
bedachtzaam zijn eerste schreden zettend op het wateroppervlak en al heel gauw is hij 
klaar om weg te vliegen. 

Een paar reusachtige beelden geven nu de mug zelf te zien met zijn merkwaardige mond-
werktuigen, die wij hem ook zien ge
bruiken, wanneer hij op de hand van 
een der fotografen een plekje zoekt om 
te pr ikken. 

Tot slot komt dan de bestrijding 
van de muggen en hun larven. We zien 
een muggenbestrijder langs een sloot 
marcheeren met de paraffinespuit. De 
paraffine dringt door in de ademha
lingsopeningen van de muggen en komt 
in zoo'n fijn laagje op het water da t 
het Wellicht de andere dieren en de 
planten niet deert. Ook schrikt het de 
koeien niet af, die er komen drinken. 

In de varkensstallen vinden we zelfs 
midden in den zomer de anopheles-
wijfjes bij tienduizenden. Zelfs in zin
delijke stallen is de zoldering bezet 
met spinrag en nu houden de muggen 

er van om daaraan te hangen. Ik zou wel eens willen weten, of de spinnen van die ragen 
daar ook hun voordcel mee doen. In iedei geval, het ziet er soms zwart van de muggen, 

Fig. 3. Een volwassen larve van Anopheles. 
Uit de Malariafilm van Mot. en van S E T E R S . 
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die daar gemakkelijk te dooden zijn, door ze te bespuiten met een 3 % lysol oplossing of 
iets dergelijks, wat dan werkelijk ook gebeurt. De Propaganda-commissie te Alkmaar 
stuurt er op aan, dat voortaan iedere veehouder zijn stallen muggenvrij zal maken en er 
bestaan ook al gemeentelijke verordeningen, die hem ertoe verplichten. 

Intusschen verwacht de Propaganda-commissie nog meer en wel in de eerste plaats 
nog meer bekendheid met het leven en de gewoonten van de malariamuggen. 

In wat voor soort van slooten leven de larven bij voorkeur? Welke vegetatie is voor 
hen het gunstigst? Is het waar, zooals wel beweerd wordt, dat sommige kranswier soorten 
zooals Chara foetida, Chara fragilis een sloot onbewoonbaar kunnen maken voor anopheles-
larven? Welke dieren, vogels, visschen, amphibieën of andere, voeden zich met anopheles-
larven, niet alleen in het aquarium, maar ook buiten? Welken invloed heeft het zoutgehalte 
van het water op de ontwikkeling der larven? 

Fig. 4. De Malariamuggen in het spinrag van den varkensstal. 
Uit de Malariafilm van MOL en VAN SETERS. 

Onlangs heeft de heer Van der Hoeven het denkbeeld geopperd, dat het zoutgehalte 
van 't water van invloed zou kunnen zijn, om te maken dat de muggen óf bij voorkeur bij 
menschen öf bij vee hun bloedmaaltijden zouden zoeken. 

Het is een feit dat in Denemarken en in sommige streken van de Vcndée de Anopheles 
in het geheel den mensch niet aanrandt, maar genoeg heeft aan het vee. Daar is de 
malaria ziekte dan ook onbekend. Zoo iets zou ook bij ons niet onmogelijk zijn. De 
muggen in den stal van de film zaten dan ook vol varkensbloed en de menschen hadden 
er geen last van malaria. Omtrent deze en dergelijke gevallen kunnen nog zeer nuttige 
waarnemingen worden gedaan. Het speet mij van den zomer, dat ik niet de gelegenheid 
had, om een schemeruurtje in die varkensstal door te brengen. Maar het is nog te pro
beeren. En is het waar, dat over het algemeen «//e muggen minder lastig zijn, dan 
twintig jaar geleden, ook de gewone steekmuggen en de ringelmuggen? 



VAN MUGGEN EN MALARIA. 249 

Bij ons is de gewone malariamug de Anopheles maculipennis, die met de gevlekte vleugels, 
en van de ringelmug, die ook gevlekte vleugels heeft, te onderscheiden aan zijn lange kaak-
tastcrs en ongevlekte pooten. Ge weet, de ringelmug heeft mooie zwart-wit geteekcndc 
pootjes. Nu hebben we in ons land echter ook nog twee andere soorten van Anopheles en 
wel Anopheles bifurcatus en A. plumbeus, beide weer te kennen aan hun lange kaaktasters, 
maar met ongevlekte vleugels. Beide soorten kunnen ook de malaria-ziekte verspreiden, 
maar ze schijnen niet zoo talrijk te zijn, dat we ze zouden moeten vreezen. Intusschen vond 
ik in een dennenbosch onder Overveen nog al veel Anopheles bifurcatus en ik zou u wel 
willen vragen, ook eens op deze soorten te letten, die niet in huis komen, maar buiten 
blijven. De A. bifurcatus overwintert zelfs als larve, dus als ge thans eenAnopheles larve 
vindt aan de oppervlakte van een plasje, dan kan dat al niet anders zijn dan deze. In de 
geschiedenis der malaria-bestrijding vinden wij vermeld, dat een jaar of vier geleden larven 
van Anopheles bifurcatus in groot aantal gevonden werden in de buurt van Amsterdam 
en het is niet onmogelijk, dat de mug toen ook kwaad heeft gesticht. 

Natuurlijk zijn we er zeer benieuwd naar, hoe het nu verder gaan zal met de malaria 
en haar bestrijding en of de verbreede belangstelling ons spoedig een vollediger beeld zal 
geven van het leven en streven van de malariamug. Ongetwijfeld zal de film van Mol en 
van Seters velen opwekken, om eens hun aandacht te schenken aan dit zeer gewone dier, 
waarvan we, nu het er op aan komt, nog zoo weinig blijken te weten. 

Deze malaria-film is het eerste werk van Mol en van Seters. Nog voor zij, op verzoek 
van Het Roode Kruis, er aan begonnen, waren zij al bezig met een ander werk, de Leeu
wenhoek-film, die zij onlangs hebben voltooid. Over deze uiterst belangrijke en wonder
mooie rolprent hoop ik u binnenkort nog wel eens wat te kunnen mededeelen. 

Het behoeft geen betoog, dat werken als deze van onberekenbaar nut zijn voor het onder
wijs en de volksopvoeding. Zij geven nieuw leven aan de schoolbioscopen en maken het 
wenschelijk, dat aan iedere behoorlijk geoutilleerde inrichting voor Middelbaar Onderwijs 
een projectie-apparaat voor kinematografie aanwezig is. Kort geleden leek zoo iets nog 
maar een vaag ideaal, omdat er geen geschikte filmen te krijgen waren, maar thans is dat 
heel anders; men kan al een aardige film-bibliotheek samenstellen. 

JAC. P. THIJSSE. 

BOEKAANKONDIGING. . 
Indische Zeevlsschen (G. KOLFF en Co, Weltevreden-Batavia / 1. —.). 
Dit keurig boekje bevat twintig uitmuntend uitgevoerde gekleurde afbeeldingen van 

visschen, die aanwezig zijn in het aquarium van het laboratorium voor het onderzoek 
der zee op den Pasar Ikan te Batavia. Tegenover elke plaat is een korte beschrijving in 
het Hollandsch en Maleisch. Hoe kort die beschrijving ook is, bevat zij toch veel wetens-
waardigs, zoodat dit boek werkelijk niet alleen een.goede en aangename gids is voor de 
bezoekers van het aquarium maar ook ons in Holland een aardigen kijk geeft op het menu 
van onze vrienden en familieleden in Indië, De afbeeldingen zijn gemaakt naar waterverf-
teekeningen van Raden Mas Soedarsono, teekenaar van het Laboratorium. Zulke gekleurde 
plaatjes zijn toch altijd verreweg te verkiezen boven de foto's, waarmee wij hier in Holland 
onze gidsbeekjes verluchten. T. 

RINKE TOLMAN: Van Velerlei Veer, Schetsen uit het Vogelleven door RINKE TOLMAN, 
met fotografieën naar de Natuur van A D . BURDET. Rotterdam Nijgh en van Ditmar's 
Uitgeversmaatschappij. " 

Dit boekje moet geprezen worden niet alleen om de aardige causerieën van den heer 


