university of copenhagen

Sæler og leverorm i østersøtorsken
status 2018
Buchmann, Kurt

Published in:
Natur på Bornholm

Publication date:
2019
Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Buchmann, K. (2019). Sæler og leverorm i østersøtorsken: status 2018. Natur på Bornholm, 17(1), 78-80.

Download date: 08. jan.. 2023

Natur på

Bornholm

2019, vol.

t7:78-8o

BugBook Publishing Printed by Hakon Holm Grafisk ApS, Rønne

Sæler og leverorm
østersøtorsken
-

i

status 2018

i{ilri l}ucj:r;r;rnri
Krrl;eli]ta r.,ris L./rri i,cmircl

Siden 1980'erne er østetsøktrsken
blevet inficerct I stadtg høiere grad
nted en parasitrsk omt, sont vi på
dansk kalder en leveronn (lbrdi den
angriber torskens lever), og dethar

sidste årtier blevet stadigt mere inficeret
af en orm, som stammer fia sæleme.
Vi kalder ormen for leveronlen. idet
den i sit larvestadium angriber torskens
lever. medens den i sit voksne stadium

ikl<e ovenaskende skabt problemer
fur fisken. Årcagen ttl ormenes s/adtgt ntere prominente fiemtt'ieden nu
ont dage er den voksende bestand af
grås,eler i Østersøen. Sælerne bzerer
otLnene i mavesælcken og herfra
spedes de viderc til fiskene gennen

forekommer i sælens rnavesæk.

Ormen og smitten
Leverormen har lået tildelt det videnskabelige navn Contracaecwn oscu/atum og
er en parasit, som har sit voksne stadiurn
i sælens mavesæk (Fig. 1), medens

/idek:rden.
Fig. /. Voksen orm fra sæ/ens mavesæk.
Gråsælen Halichoerus gtypas er blevet
stadig mere almindelig i Østersøen i de
senere år. Selvorn det kan være svæft at
optælle disse marine pattedyr præcist,
hersker der enighed om, at de er blevet
betydeligt mere almindelige, end de var
fbr blot 30 år siden. Populationen i selve
Østersøen menes at ligge på et niveau
omkring 46 Qt)0 stk. og når rnan r ed. at

hver enkelt sæl dagligt sætter adskillige
kilogram fisk til livs, kræver det ikke
megen anstrengelse at beregne sælernes
samlede indtagelse al'flsk på et år til
mange tusind tons. Nylige undersøgelser har desuden vist, at hovedparten af
sælernes indtagne fi skemængde udgøres
altorsk, så det synes soll om sælerne
indtager mere end, hvad de danske
torskefiskere kan klare at hive ornbord
på den samme tid. Selvorn dette indhr-rg
i bestanden kan bckynrre, er det nu ild<e
det eneste problem, som sælerne forårsager. Torsken er ner.r.rlig i løbet alde
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Foto: Kurt Buchmann.

af en sæl fbrdøjes fisken, medens ormen
vokser og udvikles til en voksen orm i
sælens mave. Orrnens voksne hanner og
lrunner parer sig sælens mave , hvorved
hunnen bliver i stand til at producere æg.

Små torsk går

fri

De helt små østersøtorsk under 25-30 crr
ha ikke orm al betydning, fbr det er først,
når torsl<en når denne størrelse, at den begynder at æde småflsk med parasillarver.

Men sir går det ellers stærkt. Torsk med
en kropslængcle på 35-50 cm kan komnte
op på ormebyrder, der runder rnere end

370 orm pr lever. og når leveren hos dc
små østersøtorsk ikke vejer mange gram,
er clet et sundhedsprobler.n.

I

1980erne

\ ar offnen kun sr agt repræsenleret

Fig. 2. Leverorm i /ever fra østersøtorsk.
Foto: Kurt Buchmann.

i

denne størelse af torsk, idet man skulle
undersøge henved 5 torsk i denne størrelsesklasse fbr blot at finde en cnkelt onn
i en af fiskenes lever. Sælemes succes har

omene i torskens lever er larvestadier

ændret dette lorhold.

(Fig. 2). Man kan se onnene rned det
blotte øje selvom en lup eller et mikloskop hjælpcr (Fig. 3). Der.r kraftige
onleinfektion hænger således uløseligt

Fig. 3. Undersøgelse for leverorm i laboratoriet.
Folo. Kurt Buchmann

sammen n-red den voksende bestand af
gråsæler i Østcrsøelr (Fig. a). Suritten fia
sælerne til torskene sker ved, at orrne-æg
(1ia de voksne hurron-r-r i sælens nravesæk, og som ofie er op til 9 cm lange)
passerer ud i vandmiljøet r.ned sælens

afføring, hvorefler æggene klækkes i
havet ved at cn lille mikroskopisk larve
smlltter ud al'ægget. Srnå vandloppcr og
andre smådyr kan æde larven og bære
den videre i økosyster.net. Man kalder
derfbr vandloppeme fbr transportværter.
Når små fisk (såsor.n brisling, sild, hundestejler eller tobis) æder den inficerede
vandloppe, bliver disse sntå fisk også angrebet og tjener også som transpoftværter. Ormelarverne i vandloppen er-langt
n-rindrc end I mm lang, rncdens onnen
i brislingen vokser og bliver henved 6
r.nrn i længden. I torsken kan ormene nå
en lærrgde på 2-3 crn. Når torsken ædes
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Fig. 4. Hoved af gråsæ|.
Foto: Kurt Buchmann.

gråsæler nemlig rninimal og stærkt
truet, ja, man mener, at der på den
tid kun var lå hundrede gråsæler i
Østersøen. Efter fiedningen fbr flere
årtier siden er sælen nr-r blevet så
almindelig, at den skaber problemer.

i 1800-årerre. var sæler
også talstærkt repræsenteret i ØsterTidligere, bl.a.

vi skal også langt tilbage
den tid for at lilrde den første
besl<rivelse al ormen. Leverormen
er oprindeligt blevet beskrevet i sit
voksne stadium fra Greilswaldsområdet på den tyske østersøkyst alden
sØen, og

til

Sælerne og den første
beskrivelse
Den lavere lorekorlst af leverorm

i torsken lor 30-40 år siden

hænger

sammen med, at der il<ke var mange
sæler dengang. Da var beslanden af
Fig. 5. Videnskabs-manden Rudotphi.
Maleri. Kurt Buchmann.

iili]tå1o..,n0r,a,,or,1.r1{;i9g.a-,,'s,;

'ffitft:'1

tyske forsker Karl Asr.nLrnd Rudolphi
(Fig. 5). Han fik lat i en sæI, som han
åbnede i sit laboratorium. Han fhndt
forskellige parasitter i sælens rlavesæk og beskrev denne spolorm i en
afhandling (Archiv fiir Zoologie und
Zootomie) fra 1802 Man vidste på det
tidspunkt ikke, at ormen lorekori sol.lt
larve i østersøtorskens lever. Man
vidste godt nok, at torsk kunne have
orm i leveren, filen flran kendte il<ke
sammenhængen mellem sæl og torsk.
Senere studier fbretaget af FlansPeter Fagerholm fra Åbo i Finland fik
dog klarlagt identiteten f'ørste gang.
Senere undersøgelser både e[<spe-

rimentelt og med DNA-sporing har
nr-r bekræftet sarnmen hæn gen.
Fremtiden for orm, torsk og sæler
Østersøtorsken er trængt. Forskellige fbrskere fokuserer på en række
rniljøtaktorer, når trængslerrre skal
fbrklares. Sælernes appetit på torsk og
sælernes betydning for parasitbelastningen er dog åbenlys, hvorlor man

nok ikke skal fbrvente en bedring af
leversundheden i den østlige bestand

al østersøtorsk f-ør sælernes antal
redrrceres sigrrilikant. Der er jo err nlrturl ig sanrmenhær.rg mellem sælerne,
lorskcne og parasilternc.
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