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Hoe jammer ook, dat de Ringslang, zeker een van de mooiste wilde diertjes in ons land, 
hoe langer hoe zeldzamer schijnt te worden. Is dit alleen aan de vernielzucht van kleine 
en „groote" kinderen toe te schrijven? 

Van alle grootere wilde dieren, die ik overigens in wildernissen ontmoet heb, zijn 't alleen 
Krokodillen geweest, die niet dadelijk wegvluchtten, en dan nog alleen als ze in 't water 
waren. Herhaaldelijk heb ik er ook, vier of vijf weken lang, op den oever of op een zand
bank gezien, soms in bijzonder „monumentale" pose, maar zoodra menschen naderbij kwa
men, schoven ze in 't water, zij 't ook meer op hun gemak en minder potsierlijk, dan de 
zeehonden, die men wel eens bij laagwater op de zandbanken in den mond van de Brielsche 
Maas te zien krijgt. P. H. 

Van Muggen en Malaria. — Naar aanleiding van het artikel „van Muggen en Malaria" 
in de December afl. van „De Levende Natuur" zij het mij vergund eenige aanvulling te 
leveren op het, in de October aflevering van 1919 (op blz. 190) van hetzelfde tijdschrift, 
meegedeelde. Na het voorloopig onderzoek in N. Holland voor de „Malaria commissie uit 
den Ccntralen Gczonsheidsraad" zijn, na dien, voor eigen genoegen op allerlei andere 
plaatsen in ons land pogingen in het werk gesteld Anopheles — muggen dan wel —larven 
te vangen, en dit is steeds overal gelukt, onverschillig het zoutgehalte van het water, 
indien slechts het water op eene bepaalde, voor de ontwikkeling der larven geschikte wijze, 
was begroeid. De soort der waterplanten is daarbij van zeer weinig belang, mits de begroeiing 
slechts aanleiding geve tot de vorming van ondiepe kommetjes aan de oppervlakte van het 
water, die rijkelijk beschenen kunnen worden door zonlicht. Rivierwater is over het alge
meen weinig zout: 9—20 m.gr. chloor per L. In de poldersloten langs den IJssel bij Hattcm, 
Wapenveld, Veessen, Wijhe, komt dit zelfde water voor met de voor klcigrond gewone 
begroeiing. Anopheles is hier bizonder talrijk en malaria komt er vrij veel voor. In 1922 
toen wij de eerste helft van Augustus te Wapenveldo logeerden waren in kamers en stallen 
overal talrijke 22 anopheles aan te treffen en zij staken in de huizen zoowel als in de vee
stallen de bewoners. 

In Waalwijk, langs den Maaskant, in Maas-wateris Anopheles algemeen. In niet stroomendc 
kanalen van de Amsterdamsche Waterleiding in de Zandvoortsche duinen is Anopheles 
zeer algemeen (chloorgehaltc van het water hooger, dit is door mij niet bepaald, maar te 
vragen aan Dr. J, Heijmann, Lciduin). In Denekamp (chloorgehaltc niet bekend, maar 
waarschijnlijk zeer laag). Anopheles larven overal te vinden waar het water voldoende 
begroeid is. Hier, te Amersfoort, is Anopheles zoowel te vinden in water uit artesische 
putten (zooals in de sloot rondom het Milit. Hospitaal) met 18 mgr. chloor per L. tusschen 
gras en Elodea, als langs den weg naar Spakenburg waar het water brak is. Omtrent den 
plantengroei in het zoute water in N. Holland zij verwezen naar bovengenoemde medc-
deeling (1919). 

Wat de vijanden der larven betreft, dit zullen wel, behalve eenden en visschen (over elc 
bestrijding van muggen door visschen vgl. Bulletins ig en 47 van het Departement van 
Landbouw in Suriname), vooral bloedzuigers en waterwantsen zijn. Het is tenminste zeer 
moeilijk om Anopheles larven op te kweeken in slootwater met ongewasschen slootplanten 
erin, bij dergelijke kweekproeven ziet men het aantal larven dagelijks verminderen. 

Wat het overwinteren betreft: dit is alleen A. bifurcatus; de larven worden, zoodra de 
temp. daalt tot onder + 40 C , aangetroffen op den bodem, onder water, tusschen blad en 
ander plantaardig afval (zie hierover Dr. St. Konsuloff (Sofia) die Doppelatmung der 
Mückenlarven, in Biolog. Zentralbl. 1922 (42) S. 188-92). Larven van A. bifurcatus zijn 
gemakkelijk te onderkennen van die van A. maculipcnnis door het verschil in kop-aanhang-
sels (vgl. Dr. Fr. Eckstein: zur Systematik der einheimischen Stechmücken, in: Centralbl. 
f. Bakter. Paras.k. u. Inf. krankh. Ie Abt. Bnd. 83 (1919) S. 281—294 m. 18 Fig.). 

Culiscta annulata Meig is dit najaar hier bizonder talrijk en lastig geweest. 
Amersfoort, Dec. '24. D. BOLTEN, Mil. Apoth. , 

Vogels in Amsterdam. — Dezer dagen zag ik in de Watergraafsmeer een volkomen 
witte Musch van zeer dichtbij. Of de oogen rood waren, kon ik niet snel genoeg opletten. 

Op 3 November j.1. vloog in de Tolstraat bij den Amstel gedurende den heelen namiddag 


