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Parasitterne i den europæiske
bison på Bornholm
- risiko for bison, vilddyr, tamdyr og mennesker
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Bison - en ny art på Bornholm
Ijuni måned 2012 blev syv eksemplarer af
den europæiske bisonokse (Bi.son bontrtts)
indlilt til Bor.nholm. hvor dc blev udsat

i ct 200 ha indhegret område i Ahnin
dingcn. Denne aft indenfor bisonslægten

kaldes også for visenten. og den kom til
Bornhohn lia Polen, hvor den el blevet

opformeret bl.a. i de store Bialowieza-

skore sidcrr l9)Ocrrrc. I lier L rerdettskrip

var aften nemlig udryddet i nahlren. men

pa basis rl 54 bi5uluk.(r i di!erqe Toolo-

giske haver og dyreparker påbegyndtes et
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F/gur 1. Bisonflokken d. 20. navember 20|b
Fota .Kui Buchmann

succesfirldt optbrmedngsalbej de ide store

østeuropæiske skove, som har ledt til, at

der nu er omkring 3000 dy på forskellige

lokaliteter i Europa. Naturctyrelsen har'øn-

sket at introducere dennc aft til Bomhohrr.

og ijuni måred 2012 blev der fi:r Polen

impofteret en bry og 6 køer til øen. Dei har

ikle tidligere været bison på Bornhohr,
så denne indførsel afdenne nye art kan

betragtes som el lelteksperiment.



Dyrenes sundhed
Bestanden al' tilf'øft e bisonokser blev
fbrøget i både 201 3. 2014 og 201 5, idet
del konr ialr ti krrlrc rilrerden. I 2015

døde to voksnc køer og en kalv imid-
lel1id. så dcr iefterår.et 2015 blot cr l4
bisonokscr iflokken. Den enc ko. der
al'gil< ved døden. blev undersøgt afen
lokal dyrlæge. der vLtrdercde at koen var
stærkt belastet af pa! asitter. hcrunder
lungcorm, Iøbetarmonn og lcverikter.
Dcr blev dog ikke udtagct prøver til
yderligere analyser, da dct døde dyr blev
boftskatret ved nedgravning. En anden

ko blev I'ørst l'uDdct på et tidspunkt.
da den var betydcligt nedbrudt. Derl
tilkaldle konscn ator fia Naturhisto-
r-isk Museun vurderede, at den på dct
tidspunkt havde været død i ca 30 dage.

Kalven. der afgik ved døden. blcv heller'
ikkc firndet. så nrar kunne tage rele-
vante pløver til parasitanalyse fia denne-

Tilbage står derfor en række centrale
spørgsmål om dyrencs sundhed.
Spørgsnrål

Hvad døde de bornholmske
visenter af?
Er dyrenc belastet med parasittcr, sonr

kan truc visentens sundhed på Boln-
h, 'l1n ' I lr js fl11sns llar par.l.lll(r. h\ or
l<ornmcr de sd 1ia'l Kan pa|asittcrne
spredc sig til tandyl herr.ndcr kvæg
og iår? Kan paiasitteme spredes til den

oprindelige vilde 1åLrna på Bornholm
herunder tådyr? Ligelcdes må man
spørge om dc pågælderrde snyltere l<an

sprede sig til mcnnesker.

Fotundersøgelserne
De lovpligtige dyrlægeundersøgelser

tbletaget i fbrbindelse med ovclf-ørslen
r 20 1 2 bekra ltcde. al dl rclt ! ar lii lor
en række bakterier og vilus inden de

blcv udsat. men der blev ikke fbretaget
cn parasitologisk r.rndersøgclse. L)erfor
ved vi ikke præcist h,,'ilke snyltere. de

s)ru bisonokser ncdbragte 1'ra Polen.

For at Lrndersøge dette, blcv dcr den

cfterf'ølgerrde vinter (2013) prøver al
bisonoksemes fækalier i udsætnings-
onrrådet i Alrlindingcn. Prøverne blev
efterfølgende undersøgt på Københavns

Universitcts scktion ibr par"sitologi
og akvatisk patobiologi. Den undersø-
gelse kunncjo sikre en basal viden orr
lorholdcne på et så tidligt tidspunkt som
rrLrligt clter irrdf'ør-slen. Fækalieundersø-
gelscn er dog lllot en indirektc lnctode
til vurdering af parasitbelastning. Under,
søgelser affækaliel lbrcgår vcd at æg

- afgivet afparasitter i dyret - fra pruven
på forskellig vis isolcrcs og pamsitæg
gene efterl'ølgende studeres i mikro
skopet. Deres lbmr og størrelse kan
tbnælle en del orn samnrensætningen al'
palasitaftcr inde idyrene. Desuden kan
tllan studcrc de laruer. son klækkcs fia
parasitæg igødningen. idet dercs tbrnr
og størrelse ligeledes kar lbrtællc om
p.rirsillurs identitet. Dcr kan ug'å tbre-
tages DNA-undersøgelscr af parasitæg

og -larver. son dewed kan bidrage til
identifikationen. llrcn det bedste ville
være at få voksne parasitter direkte lla
dyret. De)r type undcrsøgelse er endnu
ikke loretaget.

Figur 2. Gødning fra bison november 2015
Falo Kun Buchnann



Fiqur 3. Leveikter (øvers, og vomikter
Foto. Kuft Buchmann

Stærkt inficerede visenter
Vore undenøgelser på Københavns

tjniversitet i 2013. sorn er beskrevet i

"Nanrrpå Bomholm 2014: 12, side 36-40"

viste. at bisonokseme var inficeret med

ormeparasiner o6t det ien beqdclig grad.

De væsentligste blandt de fundne afier var

leverikter, vonikter, piskeorm, trådom,
lungeom og løbetarmonn. Den sidste

gruppe parasitter omåtter irnidlertid en

række forskellige arter, der ikke blev be

sremt lilafl på de( pagældende tidsprrnkt.

Hvor kommer parasitterne fra?
Da vore prøver først blev udtaget 7-8

måneder efter at bisonokserne var blevet

placeret i Alnrindingen kunne man

re1 beset ikke sige om snylterne var

medbragt fra Polen eller om de evelltuelt

var erhvervet på Bornholm. Man ved

imidlertid, at en parasit som leverikten
(Fa:jciolo hepaticd) har været relativt
sjrlden pr Bomholnr tidlrgere. Data lia

slagtehuse i l970eme og fra 2014 har
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vist, at bomholmsk kvæg kun er regi-

strelet inficeret irrindre grad. Således er

den kun firndet i l-2 procent afslagte-
prøveme fra øen. Ligeledes ved man.

at rådyr på Bomholm ikke er inficeret.

Sandsynligheden 1'or at bisonokserne

skulle være blevet inficeret i Almindin
gen er således relativt lav. Til gengæld

kan man ikke udelukke. at leverikten er

rnedbragl lra Polen. h\or inleklion rl bi

sonokser med denne parasitart er kendt.

Den polske viden
En lang række polske veterinærer

og zoologer har igennem en årrække

undersøgt de polske bisonokser for
parasitter. På basis af de mange

r iden'kabelige rapporter om Prrasil-
ter (herunder leverikter) fra Polen må

tnan kunne antage, at der er medbragt

en del snyltere til Bornholm med

dette bison-tmnsplantationsprojekt.
Som vist i vor artikel (Natur På

Bornholm 20l4) finder man 36 arter

af ormeparasitter i den europæiske

bison i Polen. Disse omfatter 3l arter

Fig ur 4. Rundorm eæg (s/ægten

Nemalodirus) fra blsongødning
Folo. Kurt Buchmann



afrundolm, fire arter afikter og en
bændelornr. Udover ormeparasitter er
de polske bisonokser inficeret med l3
arter af ektoparasitter. Det er snyltere,
som angriber dyrets yderside såsom
hud og hår. Her er der tale om mider,
lus og snyltefluer. Der forekommer
også encellede parasitter i dyrene.
Man har registreret flagellaten Ir1
pa noso ma wrtrblews ki og cocc idierne
Sarcocys I is og Einleria.

Er det farligt for den
europæiske bison?
De omtalte parasitter kan alle påvirke
bisonoksens sundhed og overlevelse.
Visse arter såsom leverikten Fasciola
hepatica og rundormene D i coocelt lus

vivipartts, HaemoncltLls contorlus satnt
Ashworthius sidemi anses for at være
mere sygdomsfremkaldende end andre.

Det skal dog erindres, at angreb på både

hud, mavetarmsystem og indvolde på en

gang med rnange after afparasitter må
Itrn cntes at påvirke og sr ække r ærten i

en grad så det kan medføre døden. Der

Fgur 5. Løbetamormeæg fta bisan-gødning
Fob Kun Buchmann

kan desuden tilstøde infektioner med an-
dre organismer, herunder bakterier, sonr

kan lon/ærre situationen yderligere.

Er det farligt for andre dyr?
Flere afde parasita(er, som blev fundet
i de bornhohrske bisonokser. kan
også inficere en række andre dyrearter
herunder tamkvæg og rådyr. Det kan
som nævnt ikke udelukkes, at der med
bisonokseme er indf'ørt nye parasitarter

til Bomholm, og det er endnu ukendt,
hvorledes disse vil påvirke sundheden
ho' de på Bornholm hjemhørende d1r.
Selv i tillælde afat man på Bomholm
tidligere har haft en given parasitat i
f.eks. rådyr eller tamkvæg viJ en særlig
genetisk variant af samme parasit impor-
teret med bison fra Polen kunne have en

ovenaskende høj sygdomsfremkaldende
effekt på de lokale dyr. De bornholmske
værtsdyr harjo ikke som bisonokseme
været igennem en naturlig selekti-
onsproces! hvorved man har kunnel
frernel'le en relalivl resistenr besland.

Der forekommer en del eksempler på, at
indt'ørsel afen given dyreaft med disses

indhold afsnyltere ti1 et n1t geografisk
område har haft en særdeles uheldig
indflydelse på sundhed og trivsel hos
de lokale dyrearter. De lokale dyr kan
stå relativt ubeskyttede og kan vise sig
langt mere følsomme og modtagelige
end den indføfte stanme. Resultatet kan
værc at den lokale bestand decimeres
belragteligt eller i værste fald kan blive
udryddet.

Er det farligt for mennesket?
Slgdomme lra d;r kan i risse trlfælde
overføres til mennesker og de betegnes

som zoonoser. Mennesker kan bl a in-

fi ceres af leverikten Fasc iola h epatica.
Den anses altså lor at være zoonotisk.
Man kan som menneske erhver,re in-
fektionen ved at indtage plantemateriale
med parasittens encystercde hvilesta-
dium (me t a c e rcarien). Leveriktens

)
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livscyklus er konrpliceret og omf'at-

ter det vokse palasitstadiun i oksens

galdcgange. Parasitternes æg leveres ud

i kvægets talm og passerer r'td i omgivel-

semes med gødningen. I et f'ugtigt miljø

vil ægget klækkes og en fritbevægelig

lalve (også kaldet ct lrriracidium) svøm-

rner ud og inficerer en snegl (pytsneglcn

L)n n oe d t r uncd lu lct). Parasittcn vil
dernæst isneglens indvolde udvikle nye

larvestadier (sporocyster). som til sidst

af'giver en ny type parasitlarver (også

kaldet cercarier). Disse vil forlade sneg-

len og søge hen ti1 plantcmateriale (bl a.

græs og brøndkalse), hvorpå de ind-

kapsles i et hvilc- og ventestadium i en

beskyttende cys1e. Når kvæget græsset

på disse planter indtages netacercarier-

ne og passerer til tarmen, hvor parasittcn

trænger ud afcysten. Derefter borer den

sig gennem dyrets tanr og påbegynder

cn vandring inde idyrets bughule. Når

ikte-laruen finder hen til levercn vil den-

nc blive gennemborct. idet parasitten vil
æde sig gennem leveNævet indtil den

når galdeg.-rrrpcn. hr or den r il anlage silt

roksnr lornt. Delelter Lan livscyklu'

Seltage\. H\ is tnennesker brl der tnd i

dennc lrr .c) Lltts kan lorløbct ændre 'tg
Nrr et rnenneskc indtager plarrle'ndlc-

riale med metaccrcarier vil menneskct

blive inficelet, og man kan risikere at

parasitten vil forctage en uhensigtmæs-

sig vandring rundt i Inenneskets krop,

hvilket kan liemkaLde sygdom. Man bør

således undlade at spise uforarbejdet
plarrlernateriale frl omrader. ltror infice-

rcde dyr opholder sig.

Status for parasitinfektionenre i dc bom-

holmske bisonokser i eftcråtet 2015

Vi har i november 2015 indsamlet
gødning Iia den bolnholnrske bisonflok,

som på dette tidspunkt tællcr l4 dyr.

Fem afdisse et opritldeligt importerede

og ni er f'ødt i Almindingen. Ved hjælp

al de sakaldle flotaltons- og sedintett-

tationsmetodel kunne vi bekælle, at

alle prøver indeholdt æg fra parasitiske
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onne også i november 2015. Specielt

fiemherskende var æg fra rundorme

(løbetarmorm og piskeom) og visse

prøver var stærkt belastede med op til
900 æg pr gram gødning. Herudover

f'andtes æg t'ra vomikter, men leverik-

ternes æg blev ikke registreret. De1 er

srlcdes en tttuliphed-,rl leverikten ikke

har kunnet etablere sig og gennemføre

sin livscyklus idet indhcgnede orrr'åde

iAlmindingen. De i 2013 tidligerc
registrerede leverikter i bisonoksemc

kan være blevet afstødt (leverikter lever

et begrænset antal år i værtsdyret) og

eventuelt elimineret i forbindelse med

de to bisonkøers død.

Fremtiden
Da man ikke kan udelukke. at der

allerede på nuværende tidspunkt er

indl'øfl en ellcr flere after afparasitter
fra Polen til Bornholm, må nran tbrsøge

at belyse problemets omfång og tage

sine fbrholdsregler'. Først og fremmcst

må man påbegynde en seriøs over-

rågnirrg afdyrettes til\lrnd og præcisl

bestemme de sygdomsftemkaldende
organismer, der er at Rnde i dyrene. Det

er et støre udredningsarbejde og vil
tage tid. Eflerl'ølgende må man vurdere,

om de tilf'øfte parasitter kan have effekt

på de lokale bestande afproduktions-
dyr og vilde dyr. Det er et endnu stølre

arbejde, som vil tage endnu længere 1id.

Under alle omstændigheder kan man

lære afdenne sag. Indførsel afdyr med

deres indhold af parasitter tia et geo-

grafisk ornråde til et andet er en alvorlig

sag, idet parasitterne kan få ulilsigtet
ellekt på dyr og mennesker. Derlor
vil det altid være hensigtsmæssig1 at

gennemføre grundige forundersøge1ser

- inden sådanne transplantationstbrsøg

iværksættes. I den sammenhæng vil det

være nødvendigt forudgående at sikre

en parasitfri stalus afde vilde dyr ved

at tbretage seriøse og kontrollerede

behandlinger af dyrene.
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