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Inleiding

Ieder jaar wordt ten behoeve van de hengelsportvisserij, voor vele miljoenen, een

aanzienlij ke hoeveelheid pootvis uitgezet in openbare wateren in Vlaanderen. Het grootste

aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn. Het zij n de Provinciale

Visserij commissies die, na advies van de Zoetwatervisserij dienst van het Bestuur

Natuurbehoud- en ontwikkeling, AMINAL, in overleg met de visleveranciers afspreken

welke vis, waar en wanneer uitgezet wordt. Dit gebeurt onder de controle van de

Groentechnici van de Zoetwatervisserij dienst.

Uit preliminaire experimenten naar de overlevingskansen van pootvis bleek dat slechts

zeer kleine hoeveelheden pootvis deze uitzettingen langdurig overleven.

Om hieraan te verhelpen werd besloten dit onderzoek op te starten om na te gaan welke

ingrepen een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verbeteren van de huidige

herbepotingsresultaten.

In deze studie is het dan ook de bedoeling de overleving van pootvis te onderzoeken. Het

onderzoek loopt over 18 maanden vanaf juli 1991.

In een eerste deel worden de visbepotingen in Vlaanderen en de reglementering terzake

besproken. Het lastenboek met de voorwaarden voor de levering van pootvis aan het

Vlaamse Gewest wordt geëvalueerd en de pootvisleveringen van het bepotingsseizoen '91

'92 worden aan het lastencohier gecheckt.

Deel 2 behandelt de parasieten en bacteriën van de onderzochte pootvissoorten

(blankvoorn, zeelt en winde). Naast een grondige literatuurstudie worden van enkele

tientallen loten vis, bedoeld voor uitzetting, een dertigtal exemplaren onderzocht op de

aan wezigheid van parasitaire, bacteriologische en/ of schimmelinfecties.

Het derde deel onderzoekt de overleving van een twintigtal stalen pootvis afkomstig van

verschillende leveranciers en bedoeld voor uitzetting in de openbare viswateren van de

vij f Vlaamse provincies.

Er worden proeven uitgevoerd om zowel de overleving op korte als op lange termijn te

kunnen evalueren (respectievelijk 7 dagen en enkele maanden). Hiertoe worden van elk

onderzocht staal een lot uitgezet in bewaaraquaria (overleving op korte termijn) en IQ

proefvijvers (overleving op lange termijn).

Nagegaan wordt hoeveel procent van de uitgezette vissen overblij ft na afvissing.

De overlevingspercentages worden dan getoetst aan verschillende parameters zoals

schubverlies, uitzettingsperiode, grootteklasse, leverancier en de situering van proefterrein.

Interpretatie van de resultaten kan aanwijzingen geven over hoe men in de toekomst de

overleving van pootvis kan verhogen.
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Deel 2 : Parasieten en bacteriën van blankvoorn, zeelt en winde bestemd voor uitzetting in
Vlaanderen

I. Literatuuroverzicht

A. De blankvoorn, Rutilus ruti/us

1. Systematische klassifikatie

De blankvoorn behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en vertoont 10

eerste opzicht veel gelijkenis met de eveneens bij ons voorkomende rietvoorn (Scardinius

erythrophthalmus).

Buiten de bij ons in West- en Centraal Europa voorkomende blankvoorn (Ruti/us rutilus),

werden vanuit Zuid- en Oost-Europa, de Balkan en Siberië nog verschillende ondersoorten

beschreven. waarvan de taxonomische plaats tot op heden nog niet duidelij k werd

vastgesteld. Onder andere vindt men bij voorbeeld rond de Kasp;sche Zee de vobla (Ruti/us

Ruti/us caspieus), in Siberië de Rutilus rutilus lacustris en in de Wolga, de rivier-seruska

of Rutilus rutilus fluviati/is.

Deze ondersoorten mogen niet verward worden met de nauw aan de blankvoorn verwante

Italiaanse soorten zoals de triotto, Rutilus rubi/io en de pigo, Rllti/US pigus, of met de

parelblankvoorn, Rutilus frisii, uit het Donaubekken (Raat, 1986).

2. Morfologie, ecologie en verspreiding van de blankvoorn

2.1. Morfologie (Foto 1, Bijlage Deel 2)

De blankvoorn heeft relatief grote, diep In de huid zittende schubben. De rugvin ligt

precies boven de buikvin; de anaalvin ligt achter een denkbeeldige lijn recht naar beneden

getrokken vanaf het einde van de rugvin. De onderkant van het lichaam achter de

buikvinnen is afgerond en is bedekt met schubben.

Meestal is de rugzijde van de blankvoorn donker met een blauwe of groenachtige glans.

De flanken zijn lichter en de buik heeft een zilverwitte glans. De rug- en staartvin zijn

donkergrijs of bruin, de borstvinnen zijn roodachtig. Buik- en anaalvinnen zijn oranje tot

rood. De diepte van de kleuren kan verschillen naargelang de plaats van herkomst. De

oogiris is eveneens rood gekleurd, wat hem in het Duits de naam 'Rotaugen' bezorgde.

De maximaal vastgestelde lengte van de blankvoorn bedraagt 45 cm; hij kan een gewicht

van 1 kg bereiken. In de regel blijft de blankvoorn echter onder de 30 cm (Bruylants et

al., 1989).
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De blankvoorn lijkt op de winde, maar winde telt 54 of meer schubben op de zijlijn,

terwijl de blankvoorn er slechts 43 tot 47 telt. De blankvoorn vertoont eveneens sterke

overeenkomst met de rietvoorn, maar toch zijn er duidelijke verschillen: bij de rietvoorn

is de rugvin niet precies boven de buikvin ingeplant, maar is naar achter verschoven ten

opzichte van de buikvin. De bek van de blankvoorn is eindstandig, die van de rietvoorn
bovenstandig (Raat, 1986).

2.2. Ecologie

Het activiteitspatroon van de blankvoorn wordt beïnvloed door veranderingen 10

temperatuur en zuurstofgehalte van het water. Algemeen geldt dat zuurstofconcentraties

lager dan 1 ppm en een watertemperatuur hoger dan 31°C dodelijk zijn voor de voorn. In

de winter vertoont de blankvoorn een lage activiteit. De stofwisselingsprocessen verlopen

dan op een laag peil en de vissen teren voor een belangrij k deel op hun lichaamsreserve

(Raat, 1986).

Evenals de weinig specifieke vereisten die de blankvoorn stelt op het gebied van zuurstof

en temperatuur, is hij ook niet veeleisend wat de zuurtegraad van het water betreft. Zoals

voor het merendeel van de andere vissoorten ligt de lethale pH benedengrens op ongeveer

4.5 à 5, terwijl het maximum zich volgens Schäperclaus en Brandt rond 10.4 situeert.

De blankvoorn paait in de periode tussen april en juni, wanneer het water wordt

opgewarmd tot ca 12 à 15 oe (Bruylants et al., 1989). Ze trekken in grote groepen vanuit

de diepere watergedeelten naar de ondiepere paaiplaatsen, dicht onder de oever. De eieren

worden meestal afgezet op planten, stenen of andere voorwerpen op de bodem. In de

paaitijd kan een wijfjesvoorn tot rond de 100 000 eitjes afzetten. Het aantal is afhankelijk

van de grootte van het wijfje en van het voedselaanbod (Raat, 1986). De paai duurt 2 tot

4 dagen. Na afloop van deze periode trekt de vis opnieuw naar het diepere water. De

mannetjes hebben tijdens de paaitijd een opvallende paaiuitslag (grijswitte knobbeltjes op

kop en rug).

Afhankelijk van de watertemperatuur worden de jonge blankvoorns 10 tot 14 dagen na de

bevruchting geboren. Ze hangen dan nog enkele dagen aan het plantenmateriaal. In deze

periode wordt de dooierzak verteerd. Wanneer de dooierzak practisch verd wenen is,

schakelen de vislarven over op zoäplancton.

Verschillende roofvissen predateren op jonge blankvoorns. Snoek, baars en paling

gebruiken blankvoornkuit als voedsel.

De leeftijd en de lengte waarop de blankvoorn volwassen is, kan van plaats tot plaats

verschillen en is afhankelijk van de omstandigheden. Doorgaans zijn de mannetjes bij de

aanvang van het derde of vierde levensjaar geslachtsrijp. De wij fjes zijn pas een jaar later

geslachtsrijp. De ontwikkeling van de geslachtsproducten begint in het najaar (Raat,

1986).
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Het voedingsregime van de blankvoorn is in principe van een drietal factoren afhankelij k:

de leeftij d van de vis, de plaatselij ke milieuomstandigheden van het water en het seizoen

(beschikbaarheid van de verschillende voedselbestanddelen). Micha en de Moffarts stelden

in een onderzoek in de Samber vast dat de voorn als omnivoor mag bestempeld worden

met een tendens naar phytoplanctonophagie.

2.3. Verspreiding

In Europa

De blankvoorn IS verspreid over een groot deel van Europa en het noordelij k deel van

Azië. In Europa loopt de zuidgrens van het verspreidingsgebied noordoostelijk van de

Pyreneën, noordelijk van de Alpen en daarna weer zuidelijk over de Balkan. In Zuid-Oost

Engeland komt de blankvoorn van oudsher voor, niet in Cornwall, Schotland en Ierland.

In Ierland is de blankvoorn de laatste jaren door sportvissers geïntroduceerd. In het gebied

rond de Witte Zee, in Noord-West Rusland, komt de blankvoorn niet voor (Raat, 1986).

In België

De blankvoorn IS bijna overal in België zeer algemeen, mede door zijn hoge resistentie

tegen verontreiniging en door de regelmatige uitzettingen voor de sportvisser ij . Enkel waar

de waterkwaliteit te slecht is of in kleine beekjes of in te snel stromend water komt hij

niet voor (Bruylants et al., 1989).

3. Belangrijkste ziekteverwekkers van de blankvoorn

Volgens Kinne (1984) kunnen visziekten veroorzaakt worden door microrganismen

(virussen, bacteriën en fungi), ééncelligen, externe stressoren, neoplasia, algen, wormen en

Crustacea. In het hiernavolgend deel zullen de parasieten die voorkomen bij de blankvoorn

besproken worden. De meeste aandacht zal besteed worden aan die soorten die in het

parasitologisch onderzoek werden aangetroffen. Voor een meer uitgebreide literatuurstudie

omtrent de parasitologische fauna van de blankvoorn verwijzen wij naar Verbiest (1992).

3.1. De microrganismeo

De microrganismen vormen één van de belangrij kste oorzaken van visziekten. Meestal

treden ziekten op wanneer het immunologisch systeem van de vis faalt bij contact met een

groot aantal microrganismen.
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3.1.1. De virussen

De studie van de virale infecties bij vissen bevindt zich tot op heden nog in het

beginstadium. Algemeen mag men stellen dat virussen zeer kleine intracellulaire parasitaire

organismen zijn (tussen 20 en 300 nm). Zij bestaan uit eiwitten en nucleïnezuren die zij

niet zelf door middel van een eigen energiestofwisseling aanmaken, maar dewelke zij door

de gastheercel laten produceren ten koste van de beschikbare celsubstanties (bvb.

ribosomen). Hun genetisch materiaal, viraal genoom geheten, ligt hiervan aan de basis
(Roberts, 1979).

Aangezien over de virale infecties bij de blankvoorn zeer weinig geweten is en onderzoek

in dit veld gespecialiseerde apparatuur en een degelij ke ervaring terzake vereist, kon

tijdens het practisch onderzoek hieraan geen aandacht worden besteed. Daarom wordt deze

topic hier eveneens niet verder uitgediept.

3.1.2. De bacteriën bij zoetwatervissen

De bacteriële microflora is afhankelij k van de fysico- chemische toestand van het waterig

milieu, temperatuur, pH, saliniteit en de graad van eutrofiëring. Hoge aantallen wordt

aangetroffen tijdens de zomermaanden en bij sterke eutrofiërir:g in tegenstelling tot lage

aantallen tijdens de wintermaanden en nutriënt-arm water. In tabel 1 worden de

verschillende species aangeduid die normaal voorkomen in zoetwater (naar Austin, 1987).

Acinetobacter, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium, Moraxella en Pseudomonas zijn

algemeen verspreid. Anderen zij n strikt gebonden aan hun habitat zoals bij voorbeeld

Bacillus die meestal in sedimenten wordt aangetroffen.

De vissen zijn dus kontinu in kontakt met een bacteriële suspensie. Alhoewel de slijmlaag

op de huid van de vis een natuurlij ke bescherming biedt tegen bacteriën, is er een

residente flora aanwezig op de huid en kieuwen. Achromobacter, Acinetobacter,

Cytophaga / Flavobacterium, Moraxella en Pseudomonas worden het meest aangetroffen.

Algemeen kan gesteld worden dat het aantal aërobe, heterotrofe bacteriën uitwendig

aanwezig op de vis overeenkomt met de grootte van de populatie in het omringende water.

Austin (1987) rapporteert 102 -103 bact/cm2 op de huid van de Atlantische zalm (Sa/mo

salar).

Daarnaast worden er voortdurend bacteriën opgenomen Vla het voedsel. Deze kunnen

afgebroken worden door de verteringsenzymen, ofwel deel uitmaken van de residente

darmflora, die hoofdzakelijk fermentatieve bacteriën bevat zoals Aeromonas, Vibrio en

Enterobacteriaceae (E.B.), ofwel terug uitgescheiden worden via de faeces (Austin, 1989).

Het voorkomen van ziekte wordt toegeschreven aan complexe interacties tussen gastheer

en ziekteverwekker. Daarenboven is het noodzakelijk dat er virulente bacteriën aanwezig

zijn en dat de gastheer vatbaar is, bij voorbeeld door verzwakking van het

afweermechanisme ten gevolge van fysische, chemische en biologische oorzaken die al dan

niet samen optreden (stijgende watertemperatuur, verhoogd nitrietgehalte, ..). De bacterie

wordt als pathogeen beschouwd als ze voldoet aan de postulaten van Koch : (1) de
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pathogeen moet aanwezig zijn In alle gevallen, (2) de pathogeen wordt als een zUivere

kultuur geïsoleerd, (3) het is mogelijk om proefdieren te infecteren met de pathogeen, (4)

de pathogeen die terug geïsoleerd wordt heeft dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke

stam. Hierbij wordt als opmerking gemaakt bij het punt 3 dat er een maximum grens aan

het aantal geïnjekteerde bacteriën moet gesteld worden. Injektie van een sterk verhoogde

dosis veroorzaakt in de meeste gevallen een zekere infektie.

De ziekte kan ook het resultaat zijn van de interactie tussen twee of meerdere bacteriën.

In sommige gevallen is het moeilij k om te besluiten of de geïsoleerde bacterie uit de

"zieke" vis een primaire of secondaire indringer is, deel uitmaakt van de normale flora of

een kontaminant is. Aeromonas salmonicida en Renibacterium salmoninarum worden

beschouwd als primaire pathogenen terwijl Aeromonas hydrophila en Pseudomonas

fluorescens facultatieve (secondaire) pathogenen zijn. Daarnaast zijn er bacteriën zoals

Proteus sp. en Pseudomonas chlororaphis die slechts éénmaal vermeld zijn als pathogeen

voor vissen. Verdere studies zullen de belangrij kheid van deze laatste groep be wij zen.

Daarenboven kan er een onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische

ziektebeelden. Bij de acute vorm treedt de ziekte plots op, al dan niet met symptomen,

en heeft een grote vissterfte tot gevolg, en verdwijnt met dezelfde snelheid. Bij de

cnronische vorm IS er geen snelle ontwikkeling maar af en toe sterft een aantal vissen

(Austin, 1987).

Tabel 1 : Bacteriesoorten teruggevonden In zoet en zout water (Austin, 1987).

Taxon Aanwezig

in zoet water

Aanwezig

in zout water

Acinetobacter calcoaceticus +

Aeromonas hydrophila +

Agrobacterium spp. +

Alcaligenes denitrificans +

Ale. faecalis +

Ale. piechaudii +

A/teromonas haloplanktis

Arthrobacter spp. +

Asticaccaulis spp.

Baci /lus cereus +

Bac. firmus +

Bac. megaterium +

Bac. pumi/us +

Bordete/la bronchiseptica +
Caulobacter spp.

Coryneforme +

Cytophaga spp. +

Cyt. fermentans +

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Cyt. hutehinsonii +
Cyt. sa/monie%r +
Enterobaeter aerogenes + +
Erwinia herbieo/a + +
Erw. stewartii +
Eseheriehia eo/i + +
F/avobaeterium spp. + +
F/exibaeter spp. + +
F/e. aggregans +
F/e. suecinieans +
Hafnia a/vei +
Hyphomierobium vu/gare +
Hyphomonas po/ymorpha +
Janthinobaeterium /ividum +
K/ebsie//a spp. +
Listeria spp. +
Lucibaeterium harveyi +
~/ieroeoeeus spp. + +
Mie. roseus +
Moraxe/la spp. +
Photobaeterium angustum +
Ph. logei

)

+
Ph. phosphoreum +
Prosthecomierobium spp. +
Pseudomonas cepacia +
Ps. fluoreseens + +
Ps. marina +
Serratia spp. + +
Ser. /iquefaciens +
Ser. marinorubra +
Staphyloeoeeus spp. + +
Sta. epidermidis +
Vibrio a/gino/ytieus +
V. angui//arum +
V. eampbe//ii +
V. eostieo/a +
V. fiseheri +
V. f/uvia/is +

V. nereis +
V. parahaemo/ytieus +
Yersinia spp. +
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De bacteriologische analyses worden bij voorkeur uitgevoerd op nog levende Vissen omdat

er post mortem een overwoekering van bacteriën plaatvindt die de eigenlij ke

vispathogenen kunnen maskeren.

3.1.3. De fungi

Een hele reeks zwammen of fungi werden tot op heden beschreven bij vissen. De

schadelij kste onder hen behoorden vaak, hoewel niet allemaal, tot de orde van de

Saprolegniales. De ziekteverschijnselen te wijten aan een schimmel op huid en kieuwen

van vissen, worden onder de noemer saprolegnose of dermatomycose samengebracht.

Nochtans gaat het hier niet om één enkele soort, maar om verschillende soorten (Roberts,
1979).

De meest voorkomende soorten behoren tot de geslachten Saprolegnia en Achlya, die

beide deel uitmaken van de familie van de Saprolegniaceae. De precieze soortdeterminatie

van de schimmels is vrij moeilij k, aangezien dit enkel kan gebeuren in het stadium van

sexuele voortplanting.

De draadachtige, vaak vertakte, strukturen die op de huid van de vissen zichtbaar zij n

noemt men de hyphen. Onderaan de schimmel bevindt zich het mycelium, dat zoals

wortels diep in de huid van de vissen kan doorgroeien. De hyphen zijn vrij kwetsbaar en

kunnen derhalve gemakkelijk afgedood worden. Het mycelium wordt echter beschermd

door de huid van de vis en is bijgevolg veel minder gevoelig voor curatieve behandelingen

van de vis.

Meestal treft men deze schimmelinfecties aan op gekwetste Vissen, of op individuen Wiens

immunologische afweermechanismen reeds werden afgezwakt door andere parasieten of

ongunstige milieuomstandigheden (van Duyn jr., 1972).

3.2. De Protozoa

3.2.1. Algemeen

Het phylum van de Protozoa bevat alle ééncelligen en verwante organIsmen, gekenmerkt

door een veelkernig vegetatief stadium en multicellulaire sporen.

Het phylum van de Protozoa bevat 6 klassen waarvan bepaalde soorten parasiteren op

vissen. In 4 van deze klassen komen parasieten voor die parasiteren op de blankvoorn,

namelij k bij de FlagelIata, de Sporozoa, de Cnidosporidia en de Ciliata.
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3.2.2. De FlagelIata

FlagelIata zijn protozoa die zich voortbewegen met behulp van één of meerdere flagellen

of zweepharen die zich aan het voorste uiteinde van de cel bevinden.

De klasse van de FlagelIata wordt onderverdeeld in 4 orden : de Trypanosomidea, de

Bonidea, de Proteromonadina en de Diplozoa. Bij de blankvoorn komen Flagellata voor

behorende tot de orde van de Trypanosomidea, nI. Trypanosoma leucisci en T. abramidis

(familie Trypanosomidae) (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

Binnen de familie van de Trypanosomidae zijn alle organismen parasitair. Opname v n

voedsel gebeurt doorheen het lichaamsoppervlak, daar geen cytostoom (cellulaire mond)

aanwezig is. Reproductie gebeurt meestal door longitudinale deling en vindt plaats in het

bloed van de vis.

Sommige Trypanosoma's kunnen parasiteren op verschillende gastheren. Bloedzuigers die

optreden als tussengastheer kunnen de parasieten overdragen van de ene gastheer naar de

andere. In de darm van de bloedzuiger ondergaat de parasiet de laatste metamorfose. De

parasieten stapelen zich hierna op in de proboscis van de bloedzuiger en worden van

hieruit tijdens het zuigen van bloed in het bloed van de vis gebracnt (Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962).

3.2.3. De Sporozoa

Uit de klasse van de Sporozoa parasiteren soorten van slechts 1 enkele orde, de Coccidia,

op vissen. Het zijn intracellulaire parasieten van darmepitheel, lever, nier en andere

organen. Sommige parasiteren 10 interstitiële holten en zij komen zelfs voor In

erythrocyten en leucocyten.

Het gevaar van de besmetting met sporenvormers IS dat er geen tussengastheer nodig is

voor de ontwikkeling en dat de besmetting bijna overal kan plaatsvinden (doordat de

sporen lang overleven in het bodemmateriaal en zeer resistent zijn tegen een groot aantal

milieufactoren) (Reichenbach - Klinke en Sturm, 1973).

Binnen de orde van de Coccidia worden bij de blankvoorn 2 parasietensoorten

teruggevonden, behorende tot de familie van de Eimeridae, nI. Eimeria rutili en E.

carpelli (synoniem: E. cyprini en E. cyprinorum) (van Duijn jnr., 1972). E. rutili komt

voor in kleine bindweefselachtige knobbeltjes in de nier, E. carpelli in de wand van

darm en galblaas.

De parasiet dringt binnen 10 de epitheelcellen en verstoort de secretorische activiteit door

beschadiging van de cellen. Bij hoge graad van besmetting is de mucosa ontstoken; de

mucosa zwelt op, is bedekt met een geelachtig, gelatineus secreet en komt los (Bauer et

al., 1969).

Bij hoge infectiegraad worden dikwijls vrije ocysten teruggevonden, niet ingebed in gele

lichaampjes (Olah, 1984).
Vissen besmet met Coccidia vermageren en worden lui en traag. Ze eten weinig of niets

en reageren niet op uitwendige stimuli.
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De ziekte, Coccidiosis, komt vooral voor tijdens de zomer. Tijdens de herfst daalt de

graad van infectie, tij dens de winter komt de parasiet zelden voor (Bauer et al., 1969).

Volgens Olah (1984) echter is de infectie niet seizoensgebonden. De ontwikkeling is

continu, zodat op eenzelfde moment verschillende stadia kunnen worden waargenomen in
het epitheel.

3.2.4. De Cnidosporidia

Binnen de klasse van de Cnidosporidia zij n er soorten van 2 orden die parasiteren op

vissen, nl. soorten behorende tot de orde van de Microsporidia en tot de Myxosporidia.

Meer gedetailleerde gegevens over deze soorten kunnen worden teruggevonden bij

Verbiest (1992).

a. De Myxosporidia

Enkele soorten Myxosporidia parasiteren op amfibiën en reptielen; het grootste deel

parasiteert echter op vissen (van Duijn jnr., 1972).

De plaats waar de Myxosporea-soorten in het weefsel van de vis voorkomen is

soortspecifiek. Myxosporea hebben een brede gastheerspecificiteit , maar meestal bestaat er

een voorkeur voor een bepaalde soort boven een andere (Brummer- Korvenkontio et al.,

1991).

Er komen verschillende typen voor naargelang de plaats die wordt ingenomen in de

gastheer: ze bewegen met behulp van pseudopodia wanneer ze voorkomen in de galblaas,

urineblaas, ureter of in de niertubuli; ze vormen grote cysten omgeven door een

bindweefselig kapsel wanneer ze voorkomen in de weefsels zelf; ze vormen een vormeloze

massa wanneer zij holtes tussen het epitheelweefsel opvullen (Bykhovskaya-Pavlovskaya et

al., 1962).

De ontwikkeling bestaat uit 2 grote stadia: een vegetatief stadium (plasmodium) en een

sporulatiestadium. De veelkernige vegetatieve stadia komen in alle organen van de vis

voor, behalve in het lumen van het darmkanaal.

De Myxosporea worden ingedeeld in 2 subordes nl. Multivalvulea (sporen met 3, 4 of 6

kleppen) en Bivalvulea (sporen met 2 kleppen). De Multivalvulea komen enkel voor 10

mariene vissen. De Bivalvulea komen in zoetwatervissen en mariene vissen voor. In de

Bijlage 1 Deel 2 wordt een lijst met parasieten gegeven, waarin deze parasieten vermeld

worden bij de familie waartoe ze behoren.
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De Bipolaria

Parasieten behorende tot de Sinolineaidae komen enkel voor in mariene vissen; deze van

de Neom yxobolidae komen enkel in zoetwatervissen voor; de parasieten behorende tot de

Myxidiidae komen voor zowel in zoetwatervissen als in mariene vissen.

Van de Bipolaria werden tot dusver enkel parasieten binnen de familie van de Myxidiidae

bij blankvoorn aangetroffen, nl. Myxidium rhodei (Brummer- Korvenkontio et al., 1991),

M. pfeifferi , een zeer pathogene soort (Pozdnakova, 1957) en Zschokkella nova
(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

De Eurysporea

Bij blankvoorn worden parasieten van 2 families behorende

Eurysporea teruggevonden, nl. Chloromyxum fluviatile

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962) behorende tot de

Myxobilatus legeri (Brummer- Korvenkontio et al., 1991)

M yxobilatidae.

De Plathysporea

tot de superfamilie van de

en Sphaerospora carassii

familie Spherosporidia en

behorende tot de familie

De Plathysporea worden onderverdeeld in 2 families nl. Myxobilatidae en Myxosomatidae.

Soorten van beide families parasiteren op blankvoorn.

Van de familie van de Myxosomatidae worden bij blankvoorn 4 soorten aangetroffen nl.

Myxosoma branchialis, M. dujardini, M. lobata en M. sp. (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.

1962). M. lobata en M. dujardini veroorzaken ademhalingsproblemen bij besmette vissen.

Een groot aantal Myxobolidae-soorten worden eveneens aangetroffen bij blankvoorn. De

belangrijkste zijn: Myxobolus pseudodispar, M. dispar, M. musculi, M. macrocapsularis,

M. cyprini, M. ellipsoide, M. oviformis, M. mülleri , M. artus, Henneguya zchokkei,

Thelohanellus fuhrmanni en Thelohanellus pyriformis.

b. De Microsporidia

De orde van de Microsporidia is de tweede grootste orde van de klasse van de

Cnidosporidia, na de Myxosporidia. Ze bevat 200 parasietsoorten die parasiteren op

verschillende diersoorten zoals Protozoa, plat- en rondwormen, Rotifera, Annelida,

Hirudinea, Arthropoda, vissen, amfibiën en reptielen. Ongeveer 40 soorten parasiteren op

vissen.

Het overgrote deel van de Microsporidia parasiteert in de cellen van de gastheer, 10

tegenstelling tot de Myxosporidia die zelden intracellulaire parasieten zijn. Het vegetatief

stadium is een amoeboïde (amoebula zonder pseudopodia).
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De orde van de Microsporidia wordt onderverdeeld in 4 families, waarvan individuen van

2 families parasiteren op vissen nl. Nosematida (met ovale of pyriforme sporen) en

Cocconemidae (met ronde sporen). Bij blankvoorn wordt enkel Plistophora elegans

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. 1962) teruggevonden, behorende tot de fa ilie van de

Nosematidae, die als een belangrij k pathogeen mag worden beschouwd.

3.2.5. De Ciliata

a. Algemeen

Voor de voortbeweging dragen de Ciliata verschillende beweeglijke cilia, die over het

gehele lichaam voorkomen. Voedsel kan worden opgenomen via de cytostoom, die

voorzien is van cilia of derivaten ervan die helpen bij het opnemen van voedsel.

Vermenigvuldiging gebeurt door conjugatie (sexuele vermenigvuldiging) alternerend met

tweevoudige of meervoudige deling (asexuele vermenigvuldiging).

b. Indeling

De klasse van de Ciliata wordt onderverdeeld in 4 orden, waanan individuen van 3 orden

parasiteren op vissen, nl. de orde van de Holotricha, de Peritricha en de Spirotricha.

Bij de blankvoorn worden verschillende parasieten teruggevonden behorende tot de

Holotricha en Peritricha. De parasieten behorende tot deze 2 orden zullen hierna

besproken worden.

De Holotricha

Slechts 1 parasiet behorende tot de Holotricha wordt teruggevonden bij blankvoorn, nl.

Ichthyophthirius multifiliis, de witte stip (Chubb, 1972).

Ichthyophthirius multifiliis is een parasiet die voorkomt in een zeer groot aantal

zoetwatervissen van alle leeftijdsklassen (Huet, 1986). Hij komt voor in de huid (onder het

epitheel) en in het bindweefsel van kieuwen en vinnen. De ziekte veroorzaakt door

Ichthyophthirius wordt Ichthyophthiriasis of witte stip ziekte (white spot disease)

genoemd. Ze wordt gekenmerkt door een klein of groot aantal stippen met witte of grijze

kleur. Ze hebben een diameter van 0.5-1.0 mmo Elke stip IS een blaasje waarin 1 of

meerdere parasieten voorkomen.

In veel gevallen veroorzaakt Ichthyophthiriasis massale sterfte van de vissen In

viskwekerijen (Bauer et al., 1969). Sterfte komt meestal voor gedurende de groeiperiode

van de vis, waarbij de parasiet heel wat epitheelcellen en bloedcellen vernietigt; hij voedt

zich met rode bloedlichaampjes die hij extraheert uit de bloedcapillairen (van Duijn jnr.,

1972). Hierdoor zal het aantal erythrocyten in het bloed dalen (Bauer, 1959).
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Het lichaam van Jchthyophthirius mu/tifi/iis (figuur 1) is rond of ovaal en draagt een

groot aantal cilia over het gehele lichaamsoppervlak. Met behulp van de cilia kan de

parasiet vrij zwemmen lD het water (via roterende bewegingen) en in de VIS

binnendringen. Er is een tubulaire mond aanwezig, een grote macronucleus dichtbij de

micronucleus en een groot aantal contractiele vacuolen (van Duijn jr., 1972). Er worden

ook verteringsvacuolen aangetroffen (Bauer, 1959).

De parasiet penetreert in de mucuslaag en in de bovenste laag van de epidermis met

behulp van het enzyme hyaluronidase (Bauer et al., 1969). De bewegingen van de parasiet

irriteren de epidermis waardoor de epitheelcellen in de nabij heid van de para iet

toenemen in aantal. De parasiet wordt op deze manier bedekt door een huidlaag van de

vis. Het blaasje waarin de parasiet zich bevindt, wordt dus door de gastheer zelf

geproduceerd als reactie op de activiteit van de parasiet en is geen product van de parasiet

zelf.

In veel gevallen deelt de parasiet zich kort nadat hij de huid van de gastheer is

binnengedrongen. Dat is de reden waarom dikwijls 2 parasieten worden aangetroffen in 1

blaasje. Enkele dagen na het binnendringen, is de parasiet volgroeid en boort zich door de

epidermis (van Duij n jr., 1972). Hij kan de gastheer verlaten door secretie van een

enzyme (Bauer et al., 1969). De parasieten hebben dan een diameter van 0.2 tot 0.5 mmo

In sommige gevallen werden parasieten gevonden van 1 mmo :Je parasiet zinkt naar de

bodem en hecht zich vast aan voorwerpen in het water, zoals planten, stenen of zand.

Onmiddellijk na het vasthechten produceert hij een gelei-achtig secreet en vormt op deze

manier een cyste rond zichzelf. In deze cyste ondergaat J. multifi/iis een aantal delingen

(Bauer et al., 1969). Het aantal delingen is afhankelij k van de grootte van de initiële cel

(er zij n tot 11 delingen mogelij k waardoor 2000 ciliosporen ontstaan met een diameter van

20 ,urn) (Bauer, 1959). De ciliosporen lossen de cyste waarin ze zij n opgesloten op met

behulp van het enzyme hyaluronidase en komen in het water terecht (Bauer et al., 1969).

De jonge parasiet kan maar enkele dagen vrijlevend in het water in leven blijven. Indien

binnen deze tijd geen geschikte gastheer wordt gevonden, sterft de parasiet af.

Nadat de parasiet is binnengedrongen in de gastheer ondergaat hij verschillende

veranderingen. Hij wordt ronder en het voorste uiteinde wordt stomper. De parasiet begint

voedselpartikels op te nemen, wat resulteert in een snelle groei. De micronucleus komt

dicht bij de macronucleus te liggen. De macronucleus verliest zijn ronde vorm en neemt

de karakteristieke hoefijzervorm aan (Bauer, 1959).

Indien de externe condities ongunstig zij n voor de parasiet (bij voorbeeld bij laag

zuurstofgehalte), zal hij onmiddellijk na het verlaten van de gastheer beginnen te delen,

zonder dat inkapse1ing plaatsvindt. Het aantal jonge parasieten dat op deze manier

gevormd wordt, is kleiner dan wanneer de parasiet zichzelf wel inkapselt (van Duij n j r.,

1972). Volgens Bauer (1959) echter zullen de parasieten die geen cyste vormen wel een

eerste deling ondergaan en twee dochtercellen vormen (die op hun beurt nog 4 tot 5 maal

kunnen delen), maar worden er geen ciliosporen gevormd. De parasiet sterft uiteindelij k.

De duur van de levenscyclus en de groei van de parasiet zijn temperatuursafhankelijk

(Negele, 1973a). De optimale temperatuur voor de parasiet ligt tussen 25°C en 26 °C

(Mellegaard en Dalsgaard, 1989).
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De infectie wordt gekenmerkt door een toename in het midden van de zomer en een

afname naar het eind van de zomer toe. Gedurende de winter kan eveneens een

accumulatie van parasieten worden waargenomen op plaatsen waar de watertemperatuur

hoog is of waar een groot aantal overwinterende vissen voorkomen. De infectie zou niet
gecorreleerd zijn met de leeftijd van de vis (Bauer, 1959).

8
$ 9

Figuur 1 : Levenscyclus van Ichthyophthirius multifiliis: mature parasiet (A), deling van de

parasiet (B, C, D), vrij komen van de ciliosporen (E) (naar Bauer et al., 1969)

De gevolgen voor de gastheer en het optreden van mortaliteit zijn afhankelij k van het

aantal parasieten dat voorkomt op de huid en van de grootte van de vis. Vij ftig

Ichthyophthirius op de huid van een karper van 1 kg hebben weinig effect, terwijl dit

aantal voldoende is om een visje van 4 cm te doden (Gerard, 1976).
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Bij beginnende infectie gedragen de vissen zich normaal. Bij een toenemend aantal

parasieten vertoont de vis tekenen van rusteloosheid; hij zwemt snel van de bovenste naar

de onderste lagen van het water en schuurt zich tegen allerlei objecten. In het laatste

stadium van de ziekte wordt de vis inactief en reageert bijna niet meer op l1itwendige
stimuli (Meyer, 1969).

De parasiet die zich onder de slijmhuid van de zieke vis bevindt, veroorzaakt er schade

aan de huid. Op deze beschadigde plaatsen is de geïnfecteerde vis zeer vatbaar voor

secundaire infectie met bacteriën en schimmels (Lom, 1984; Bassleer, 1983). Indien de

parasieten binnendringen in de cornea van het oog leidt dit tot volledige of gedeeltelij ke

blindheid. De parasiet kan ook de kieuwen ernstige schade toebrengen, waardoor de

kieuwen vaalgrijs kleuren (Bauer, 1959).

De Peritricha

Bij de blankvoorn worden 9 parasietsoorten teruggevonden behorende tot de orde van de

Peritricha. Ze behoren tot 3 genera nl. Trichodina, Trichodinella en Glossatella.

Trichodina en Trichodinella

Trichodina en Trichodinella behoren tot de familie Urceolaridae. De familie wordt

onderverdeeld 10 5 genera nl. TripartielIa, Foliella, Trichodina, Trichonillella en

Dipartiella, waarvan 3 geslachten bij zoetwatervissen voorkomen nl. Trichodina,

Trichodinella en TripartielIa (Schäperclaus, 1979).

De parasieten zijn schijfvormig en hebben een grootte van 26 tot 75. De schijf draagt een

ring van 20 tot 32 chitineuze tanden met inwendige of uitwendige uitsteeksels van

verschillende vorm en grootte. Hiermee kan de parasiet zich vasthechten aan de huid van

de gastheer (Bauer et al., 1969). De haken krans maakt deel uit van een soort zuignap.

Wanneer de parasiet vrij in het water zwemt, is hij klokvormig. Op de vis zuigt hij zich

zo stevig vast dat zijn lichaam afgeplat wordt (van Duijn jr., 1972).

Morfologisch onderscheid tussen de verschillende soorten wordt gemaakt aan de hand van

de structuur van de haken krans, de inplanting van de cilia en vorm en grootte van de

nucleus.

Trichodina vermenigvuldigt zich door een enkelvoudige dwarse deling in 2 of meer gelij ke

dochtercellen. Conjugatie komt voor, maar is minder algemeen.

Elke dochtercel wordt voorzien van de helft van het oorspronkelij k aantal haken. De

jonge parasiet vormt hierna zelf een vasthechtingskrans van tanden. De oude tanden

worden afgeworpen. De parasieten kunnen 1 tot 1.5 dagen vrij in het water overleven.

De snelheid van de reproductie is afhankelijk van de watertemperatuur. Elke soort

vermenigvuldigt zich met een bepaalde snelheid bij een bepaalde optimale temperatuur

(Bauer et al., 1969).

De parasieten kunnen een cyste vormen, waardoor ze meer resistent zijn tegen

veranderingen in de omgeving. Na 2 dagen komen de parasieten reeds uit de cyste (van

Duijn jr., 1972).
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Doordat de parasiet zich zo stevig vasthecht op de huid van de gastheer worden de

epidermiscellen van de gastheer geïrriteerd. De cellen sterven af nadat ze een grote

hoeveelheid slijm hebben geproduceerd als reactie op de irritatie. De dode elpartikels

dienen als voedsel voor de parasiet. Ook in de kieuwen wordt mucussecretie uitgelokt door

het irriterend effect van de parasieten. De kieuwfilamenten worden dan bedekt met een

grote hoeveelheid slij m, waardoor de ademhaling wordt bemoeilij kt (Bauer et a/., 1969).

De geïnfecteerde vis is bleek en dof van kleur door de aanwezigheid van de m ucus op de

huid. Bij donkere vissen worden deze symptomen gemakkelijk waargenomen. Bij lich er

gekleurde vissen is dit niet zo duidelij k daar het contrast tussen de geïn fecteerde en niet

geïnfecteerde delen van de huid kleiner is (van Duijn jr., 1972).

De hoeveelheid geproduceerde mucus is afhankelijk van de intensiteit van de infectie. Bij

lage intensiteit is de film dun en hoofdzakelijk beperkt tot kop en rug. Bij hevige infectie

bedekt de mucus het hele lichaam.

Bij een besmettingsintensiteit van 50 tot 100 parasieten zijn de vissen rusteloos en

verzamelen ze aan de inlaat van de vijver. Vanaf dit stadium van infectie zal mortaliteit

sterk toenemen. Vissen die gestorven zijn aan Trichodiniasis vertonen meestal tekenen van

uithongering, veroorzaakt door overmatig gebruik van hun vetreserve (Bauer et a/., 1969).

G/ossate//a

Vroeger werd voor G/ossate//a de naam Apiosoma gebruikt (van Duijn jr., 1972). De

parasiet komt voor op de huid, kieuwen en vinnen van de gastheer. Hij voedt zich met

verschillende micro-organismen, flagellata en kleine infusoria (Bykhovskaya-Pavlovskaya

et a/., 1962).

Bij de blankvoorn komen 2 soorten voor: Glossate//a amoeba en G. piscicola (Bauer et al.,

1969).

De gastheer reageert op de aanwezigheid van Glossate//a op de huid, kieuw of vinnen

door de productie van een witachtig slijm. Bij een lage infectiegraad is deze mucus in

grote mate aanwezig op de vinnen. Bij hoge infectiegraad wordt de huid geïrriteerd wat

leidt tot de vorming van hemorrhagieën en het open komen te staan van de schubben. Het

is mogelij k dat de aanwezigheid van de parasiet op de kieu wen ademhalingsproblemen

veroorzaakt, maar dit is nog niet met zekerheid geweten (Bauer et al., 1969).

Een diagnose van de infectie is alleen mogelij k indien preparaten worden gemaakt van het

slijm op de huid, kieuwen en vinnen. Hierin kunnen dan de parasieten worden

teruggevonden (van Duijn jr., 1972).

Er zijn gevallen gemeld van hoge infectie bij broed en jonge vissen; bij karper werd zelfs

mortaliteit vastgesteld (Bauer et al., 1969).
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3.3. De Plathyhelminthes of platwormen

3.3.1.Algemeen

Het phylum van de Plathyhelminthes wordt onderverdeeld in 7 klassen, waarvan een

aantal soorten parasitair zijn. Parasieten van zoetwatervissen behoren tot 3 klassen:

Trematoda digenea, Trematoda monogenea en Cestoidea (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.,
1962).

3.3.2. De Monogenea

a. Algemeen

De monogenea zijn ectoparasieten die worden aangetroffen in de kieuwholte, mondholte,

lichaamsholte of op het lichaamsoppervlak van de gastheer (Dawes, 1946). De meeste

soorten zijn gastheerspecifiek, alhoewel een aantal soorten kan worden teruggevonden op

verschillende gastheersoorten (post, 1983).

b. Bouw

Trematoda monogenea zijn zelden langer dan 3 cm, meestal zijn ze kleiner dan 1 cm. Ze

zijn vaak dorsoventraal afgeplat en kunnen verschillende vormen aannemen; schijf-, tong

of bladvormig (Dawes, 1946). Voor de vasthechting aan hun gastheer dragen de

monogenea een aangepaste structuur aan het achteruiteinde van het lichaam, een haptor of

opishaptor. Aan het voorste uiteinde van het lichaam komt eveneens een

vasthechtingsorgaan voor, prohaptor genoemd. De prohaptor draagt geen haken en helpt

door zijn zuigende of klevende werking de opishaptor bij het vasthechten op de gastheer.

Op het vooruiteinde van het lichaam kunnen 2 of 4 oogvlekken voorkomen.

Figuur 2 geeft een algemeen beeld van een Monogenea.

c. Ontwikkeling

Monogenea zijn tweeslachtig. De meeste zijn eierleggend en produceren eieren die worden

afgelegd in het water of op de kieuwen van de gastheer. Andere zijn levendbarend; de

larven ontwikkelen in de uterus. De duur van de ontwikkeling van ei tot vrij zwemmende

larve is afhankelijk van de watertemperatuur, de lichtintensiteit en van de parasietsoort

(Dawes, 1946).

In de eerste periode na het uitkomen van de larven dragen ze geen vasthechtingsorgaan.

Ze kunnen zich bijgevolg niet onmiddellij k vasthechten aan een gastheer. In de tweede

periode, die tevens de meeste tij d in beslag neemt, wordt het vasthechtingsorgaan

gevormd.
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Indien een geschikte gastheer wordt gevonden, penetreert de parasiet passief of actief naar

de geschikte plaats in de gastheer en hecht er zich vast. De cilia die het lichaam bedekken

worden afgeworpen en de parasiet begint zijn parasitaire leven. Indien geen geschikte

gastheer wordt gevonden, verliest de parasiet de mogelij kheid om zich vast e hechten,

maar sterft niet onmiddellijk af. Hij kan voor een lange tijd vrij in het water
rondzwemmen (post, 1983).

prohaptor
adhesief orgaan
mond

pharynx

H---------_---- excretieporie
--- spijsverteringskanaal

-- uterusIH'-Br---------__
ductus seminalis
ovarium
testes

')0---------- grote haken
randhaken

--.,."r't------ opis hapto r

Figuur 2: Algemeen beeld van een Monogenea (naar Post, 1983)

d. Gevolgen voor de gastheer

De symptomen van een ernstige besmetting met Monogenea zij n onder andere afhankelij k

van de parasietsoort, de plaats die de parasiet inneemt op de gastheer en de

watertemperatuur en intensiteit van infectie.

De haken op de opishaptor veroorzaken veel schade aan het lichaamsoppervlak en de

kieuwen van de gastheer, doordat deze in de oppervlakkige lagen van het epitheel

binnendringen. De wonden die op deze manier ontstaan, zij n ideale plaatsen voor

besmetting met schimmels of bacteriën (post, 1983).
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e. Indeling

De klasse van de Monogenea wordt onderverdeeld in 2 subklassen: Polyonchoidea en
Oligonchoidea.

De subklasse Polyonchoidea wordt verder onderverdeeld in 3 orden, waarbij in 2 orden

(Dactylodyridea en Gyrodactylea) parasieten voorkomen bij de blankvoorn. De subklasse

van de Oligonchoidea wordt verder onderverdeeld in 2 orden, waarbij in 1 orde

(Mazocraeidea) parasieten voorkomen bij blankvoorn.

In Bij lage 2 Deel 2 wordt een lijst gegeven van de verschillende parasieten teruggevonden

bij blankvoorn, onderverdeeld in de familie waartoe ze behoren.

De drie families waartoe de blankvoornparasieten behoren, zullen hieronder besproken

worden.

De familie van de Dactylogyridae

Binnen de familie van de Dactylogyridea zijn er minstens 7 genera en een 220-tal soorten.

Het genus dat het meest aangetroffen wordt op vissen is Dactylogyrus, meestal

gelokaliseerd op de kieuwen (Dogiel et al., 1958). Ze komen vooral voor bij

karperachtigen (waaronder de blankvoorn) (Bauer, 1959) en ziju verspreid over de hele

wereld.

Dactylogyrus is obligaat parasitair; door de parasiet te verwij deren van de kieuwen van

zijn gastheer, sterft de parasiet na slechts enkele uren af (van Duijn jr., 1972).

_ oogvlekken

---- pharynx

~\m"----_ovarium

~+i:">f------tes tes

. randhaken
rota haken

~::::: --ophishaptor

Figuur 3: Algemeen beeld van Dactylogyrus (naar Dawes, 1946)
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De ontwikkeling gebeurt zonder metamorfose. Alle Dactylogyrus -soorten zij n eierleggend

en hebben geen uterus, met uitzondering van Dactylogyrus crassus. Deze soort is

levendbarend (van Duijn jr., 1972).

Een mature Dactylogyrus legt zijn eitjeS af op de kieuwen van zijn gastheer. Sommige

eitjes blijven vastgehecht op de kieuwen. Meestal echter worden de eitjes van de kieuwen

weggespoeld als gevolg van de waterstroom door de kieuwkamer. De eitjes zinken naar de

bodem of komen terecht op voorwerpen in het water (Dogiel et al., 1958).

In de regel komen de larven uit het ei gedurende de warmste periode van de dag (Dog' el

et al., 1958). De larven zijn gecilieerd en blijven voor korte tijd vrijzwemmend. Ze

zwemmen actief of laten zich passief meedrij ven met de waterstroom tot een geschikte

gastheer wordt gevonden (post, 1983).

De eiproductie begint 7 tot 8 dagen na vasthechting op de gastheer (Dogiel et al., 1958).

De reproductiesnelheid is afhankelijk van o.a. temperatuur, zonlicht, zuurstofgehalte en
leeftij d van de parasiet.

Sommige eieren overleven gedurende de winter. Ze ontwikkelen verder in de lente

wanneer de watertemperatuur terug toeneemt (Post, 1983).

Indien op de kieuwen een groot aantal Dactylogyridae voorkomt, zal de

ademhalingsfrequentie van de vissen toenemen. De vissen ve:'tonen een karakteristiek

gedrag dat wijst op gedeelte lij ke verstikking. Ze worden loom, zwemmen dicht bij het

wateroppervlak, zoeken de kant van de vij ver op en weigeren voedsel (Post, 1983).

Het kieuwdeksel staat ver open, de kieuwen zetten uit en zijn bleek van kleur. De plaats

waar Dactylogyrus zich op het kieuwepitheel heeft vastgehecht, is bedekt met een troebele

film van slijm. De kieuwen vertonen kleine bloeduitstortingen (Dorson, 1972).

Jong broed kan moeilijk besmet worden met Dactylogyrus omdat de kieuwen nog niet

volledig zijn ontwikkeld. Na 13 dagen echter kunnen de kieuwen van karper al

geïnfecteerd worden door een groot aantal Dactylogyridae (van Duijn jr., 1972).

De familie van de Gyrodactylidae

Binnen de Familie van de Gyrodactylidae zij n er 7 genera en meer dan 100 soorten. Het

meest voorkomende genus is Gyrodactylus. Gyrodactylus wordt aangetroffen op een groot

aantal lagere vertebraten en op invertebraten. Er werden minstens 85 Gyrodactylus-soorten

geïdentificeerd bij vissen. Gyrodactylus is verspreid over de hele wereld (Post, 1983).

Gyrodactylus wordt aangetroffen op de huid, de kieuwen of de vinnen van de gastheer.

Gyrodactylus bereikt zelden een lengte groter dan 0.4 mm. Aan het achteruiteinde van het

lichaam komt een vasthechtingsschijf voor met 8 paar marginale haken en één of meer

paar mediane haken. Tussen de mediane haken komen 2 verbindingsplaten voor. Dikwijls

zijn zuignappen aanwezig; oogvlekken zijn afwezig. Alle soorten van het genus

Gyrodactylus zijn levendbarend. Er is dus een uterus aanwezig, De uterus is V - vormig, de

testes zijn ongepaard. De adulte parasiet kan 1 tot 3 dochtergeneraties bevatten; een

embryo kan reeds een embryo van de volgende generatie bevatten (Post, 1983). Figuur 4

toont een algemeen beeld van een Gyrodactylus.
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Figuur 4: Algemeen beeld van een Gyrodactylus (naar Dawes, 1946)

De adult draagt verschillende embryo's van verschillende generaties in de uterus (Dogiel et

al., 1958). De jonge Gyrodactylus verlaat de ouder en heeft op dit ogenblik reeds een

volledig gevormd genitaal systeem. Hij kan onmiddellijk een plaats innemen op de

gastheer van de ouder. Door rechtstreeks contact tussen twee vissen kan de parasiet

worden overgedragen van de ene gastheer op de andere (Post, 1983).

Een groot aantal parasieten op de huid irriteert de gastheer. De vis schuurt zich tegen de

bodem en tegen de kanten van de vijver. Hij zwemt zeer snel, alsof hij tracht de

irriterende parasieten te verwijderen. Sommige zwemmen naar de kant van de vijver en

blijven daar onbeweeglijk hangen (Post, 1983).

Er ontstaat een doffe, blauwachtige film van mucus op de huid. De dermale wonden die

ontstaan door vasthechting van de parasiet zijn ideale plaatsen voor secundaire infectie

met schimmels en bacteriën (Dorson, 1972).

Vissen met intense besmetting vertonen een vertraagde groei.

Besmetting is vooral gevaarlij k voor jonge vissen. Vanaf de achtste of negende dag

kunnen de vislarven worden geïnfecteerd (van Duijn jr.1972).

De familie van de Discocotylidae

Soorten van de familie van de Discocotylidae komen zowel voor in zoet water als in brak

water. Er worden 2 soorten beschreven bij de blankvoorn: Diplozoon paradoxum en D.

homoion (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). Ze komen voor op de kieuwen van de

gastheer.
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Een adulte Diplozoon heeft een grootte van 4-5 mm (soms tot 11 mm). De larven dragen

een haptor met 1 paar kleine haken en 1 paar mediane haken. Twee jonge Diplozoon

individuen versmelten met elkaar ter hoogte van het midden van hun lichaam

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). Na het versmelten van de 2 larven heeft het

lichaam een typische X - vorm. Het lichaam draagt 2 koppen en 2 achtergedeelten (van

Duijn jr., 1972). (Zie Foto 2 Bijlage Deel 2)

Diplozoon is hermafrodiet. Na versmelting van de 2 larven ontwikkelen de sexuele

organen van beide partners zich zodanig dat kruisbevruchting mogelij k wordt.

De eiproductie begint in de lente bij een stijgende temperatuur (Dogiel et al., 1958). Er

wordt slechts 1 eitje per keer geproduceerd (Dorson, 1972). De eitjes zijn voorzien van

een lange draad waarmee ze zich kunnen vasthechten op de kieuwen van de gastheer (van

Duijn jr., 1972). De larven komen uit het ei als individuele parasieten en zijn

vrij zwemmend (Dorson, 1972). Hun ontwikkeling stopt wanneer het vasthechtingsorgaan

een bepaald stadium heeft bereikt. De larven worden in dit stadium diporpa genoemd. De

diporpa zijn sexueel rijp, maar nog niet adult. Ze zijn zo'n 1.2 mm groot. Verdere

ontwikkeling is alleen mogelij kindien 2 diporpa fusioneren. Fusie is moge lij k tussen

larven van verschillende grootte en van verschillende generaties (Dogiel et al., 1958).

Fusie gebeurt ongeveer halfweg het lichaam. Hier draagt de larve een zuignap aan de ene

zijde en een uitsteeksel aan de andere zijde. Het uitsteeksel v~n de eerste wordt in de

opening van de zuignap van de tweede geplaatst, en omgekeerd. Op deze manier

vergroeien de 2 individuen tot 1 individu. Scheiding is niet meer mogelijk. Diporpa die

geen partner vinden om mee te fusioneren, sterven af (Dorson, 1972).

Diplozoon brengt de gastheer weinig schade toe. Ze voeden zich met het bloed en met het

kieuwweefsel van hun gastheer. Schade blij ft in de meeste gevallen beperkt (Schäperclaus,

1979). Indien ze echter in grote aantallen op de kieuwen aanwezig zijn, kunnen ze de

ademhaling bemoeilij ken (van Duij n j r., 1972).

3.3.3. De Digenea

a. Algemeen

Trematoda digenea komen voor in zoet en brak water. De ontwikkeling verloopt meestal

via verschillende tussengastheren. Afhankelij k van de parasietsoort treden vissen op als

tussengastheer of als eindgastheer. Adulte trematoden kunnen aangetroffen worden in de

darm, de galblaas en de urineblaas. Ze kunnen voorkomen in andere organen, maar dit

komt minder vaak voor (post, 1983).

b. Bouw

De grootte van de digenetische Trematoda is zeer variabel, meestal variërend tussen 1 en

30 mmo Sommige individuen zijn echter meer dan 150 mm lang, andere zijn kleiner dan 1

mmo
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Hun lichaam wordt omgeven door een cuticula. Er komt een zeer goed ontwikkelde

ventrale zuignap voor ongeveer halverwege het lichaam gelegen, evenals een mondzuignap

die meer vooraan gesitueerd is (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).
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Figuur 5: Algemeen beeld van een Trematoda Digenea (naar Dawes, 1946)

c. Ontwikkelingscyclus

De ontwikkelingscyclus van de Trematoda Digenea is zeer complex en verloopt via

verschillende opeen volgende larvale stadia. Als voorbeeld worden hieronder enkele

levenscycli van Digenea uitvoeriger behandeld. Voor meer details verwijzen wij naar
Verbiest (1992).
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De duur van de ontwikkelingscyclus en van de larvale stadia van de Trematoda is

afhankelij k van de parasietsoort en van een aantal factoren in het milieu waarin de

ontwikkeling plaatsvindt. In de meeste gevallen is de ontwikkelingscyclus van de

Trematoda een jaarlijkse cyclus (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

d. Indeling

De klasse van de Trematoda digenea wordt onderverdeeld in 3 subklassen: Aspidogastrea,

Gasterostomata en Prostomata. Bij de blankvoorn komen alleen parasieten voor behoren e

tot de Prostomata. Ze behoren tot 3 orden: Sanguinicolata, Fasciolata en Strigeidida

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). In Bijlage 3 Deel 2 worden de trematoden die

voorkomen bij de blankvoorn weergegeven bij de familie waartoe ze behoren.

Hieronder zullen 2 soorten die werden aangetroffen in het onderzoek, meer in detail

worden besproken: Diplostomum spathaceum en Neascus cuticola.

Diplostomum spathaceum

Voor de ontwikkeling van Diplostomum spathaceum zijn drie gastheren nodig; de adulte

parasiet komt voor in de darm van visetende vogels (vooral me-:uwen), de larven komen

voor in slakken (in de hepatopancreas) en in vissen (in de ogen). Vooral in de ooglens

veroorzaakt de parasiet veel schade (Cazemier, 1973). Een groot aantal vissoorten,

waarschijnlijk meer dan 150, kunnen als tweede gastheer optreden (post, 1983).

In Nederland zijn volgens Cazemier (1973) bijna alle blankvoorns in mindere of meerdere

mate besmet met Diplostomum spathaceum.

De metacercarialarve, die aangetroffen wordt lD het oog van de VIssen, IS ovaal en

doorschij nend en is ongeveer 0.5 mm lang. Aan het voorste uiteinde komt een

mondzuignap voor. Naast de mondzuignap zijn 2 uitsteeksels gelegen. De ventrale zuignap

komt voor in het midden van het lichaam. Achter deze zuignap is een grote klier (klier

van Brander) gelegen (Bauer en andere, 1969).

De adulte vorm van Diplostomum spathaceum komt voor lD de darm van een meeuw of

van een andere visetende vogel. De eitjes komen via de uitwerpselen van de vogel in het

water terecht.

Bij zomertemperatuur komen de vrijzwemmende gecilieerde larven (rniracidia) na 21

dagen vrij uit de eitjes. De miracidia hebben twee gastheren en worden via chemotaxis

aangetrokken door de eerste tussengastheer. Als eerste tussengastheer treden aquatische

slakken van de familie Limnaeidae op (Deufel, 1973). De miracidia kunnen slechts

gedurende enkele uren overleven in het water (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). De

miracidia dringen binnen in de hepatopancreas van de slak en metamorfoseren er in een

moeder-sporocyst, die op hun beurt metamorfoseren 1D 1 of meerdere dochter

sporocysten. Elk van de dochter-sporocysten produceert een groot aantal cercaria.
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De cercana komen in het water terecht en gaan op zoek naar een tweede tussengastheer,

een vis (Bauer et al., 1969). Ze kunnen gedurende 2 dagen vrij in het water leven

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). De cercaria dringen binnen in de huid, de

kieuwen of in de cornea van het oog. Via huid, vinnen of kieuwen komen ze te echt in de

bloedstroom en worden vervoerd naar de ogen (post, 1983). De besmetting met cercaria

kan ook optreden doordat de vis zich voedt met een besmette slak (Bauer et al., 1969).

Na 45 tot 120 dagen (afhankelijk van de watertemperatuur) transformeren de cercaria in

metacercaria (post, 1983). Indien de geïnfecteerde vissen worden opgegeten door visetende

vogels, kunnen de metacercaria ontwikkelen tot een 4 mm lange adulte worm. Hij blij ft

dan meer dan een jaar in de darm van de gastheer leven (Deufel, 1973). De eitjes worden

geproduceerd kort nadat de trematode het adult stadium heeft bereikt (Bauer et al., 1969).

Figuur 6: Levenscyclus van Diplostomum spathaceum (naar Bauer et al., 1969)
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Er komen 2 vormen van diplostomatosis voor: diplostomatosis veroorzaakt door het

binnendringen van de cercaria in het lichaam van de gastheer en diplostomatosis

veroorzaakt door de metacercaria in de ooglens. Dit laatste leidt tot cataract, het troebel

worden van de lens (Bauer et al., 1969).

De graad van besmetting met Diplostomum spathaceum is afhankelijk van de gastheersoort

en van de structuur van de lens. Bij verschillende vissoorten wordt een verschillende graad

van blindheid waargenomen.

Het aantal metacercaria in het oog loopt soms op tot 200 à 300. Deze zijn te zien als e

lichtgrijze vlek in de binnenste helft van de ooglens. Veelal wordt de volledige lens

aangetast, waardoor ze grijs en troebel wordt. Soms kan de lens zelfs worden uitgestoten

via een gat in het hoornvlies (Cazemier, 1973). Een groot aantal (± 500) metacercaria in

het oog van de gastheer leidt tot volledige blindheid. De vis kan geen voedsel meer vinden

(wat uiteindelij k leidt tot uithongering) en kan onmogelij k nog ontsnappen aan predatoren

(post, 1983). De parasiet veroorzaakt eveneens ontstekingsprocessen in het oog, waardoor

de bloedcirculatie wordt verstoord en de lens en de cornea worden vernietigd (Deufel,

1973).

Door het binnendringen van de cercaria in de huid ontstaan wonden die zeer vatbaar zij n

voor schimmelinfectie en voor bacteriële infectie.

Broed is zeer gevoelig voor besmetting met Diplostomum spathaceum. Het binnendringen

van 1 enkele cercaria veroorzaakt de dood in minder dan 30 minuten (Deufel, 1973).

Neasclls cuticola

Black spot disease (posthodiplostomatosis), een ziekte veroorzaakt door de larven van

Neascus cuticola (synoniem: Posthodiplostomum cuticola), kan uitwendig worden

waargenomen als zwarte gepigmenteerde stippen op de huid en de vinnen van de gastheer.

De parasieten larve vormt namelijk een cyste in de huid of de vinnen van de gastheer

waarrond een zwart pigment wordt afgezet (Cazemier, 1973)(Zie Foto 3 Bijlage Deel 2).

De larve is 1.5 mm lang en draagt 2 zuignappen; een mondzuignap aan het vooruiteinde

en een ventrale zuignap in het midden van het lichaam. Er komt eveneens een klier van

Brander voor (Bauer et al., 1969).

Voor de ontwikkeling zijn 2 tussengastheren nodig, een slak van het genus Planorbis en

een vis, waarvoor voornamelij k karperachtigen in aanmer king komen. Als eindgastheer

treden reigers op (Bauer et al., 1969).

Alhoewel het aantal parasieten op de huid van de gastheer kan oplopen tot 320, is de

infectiegraad meestal laag: de meeste vissoorten dragen minder dan 10 cysten op hun

lichaam. Vooral kleine vissen (2 tot 11 cm) zijn besmet, het aantal grotere vissen dat

geïnfecteerd is met Neascus is veel kleiner (Saraiva en Valente, 1988).

Sterke besmetting met Neascus cuticola leidt tot veranderingen in de bloedspiegel: het

aantal erythrocyten daalt, evenals het haemoglobine -gehalte en het aantal leucocyten

(Dogiel et al., 1958).
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3.3.4. De Cestoidea

a. Algemeen

De klasse van de Cestoidea (lintwormen) wordt onderverdeeld in 2 subklassen: niet

gesegmenteerde lintwormen met larven omgeven door 10 embryonale haken (Cestodaria)

en lintwormen met larven omgeven door 6 embryonale haken (Cestoda) (Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962).

De ontwikkeling verloopt via verschillende ontwikkelingsstadia en via verschillende

gastheren. De adulte worm leeft meestal in het spijsverteringsstelsel van een vertebraat. De

tussenstadia leven in een groot aantal invertebraten of vertebraten (post, 1983). Gedurende

de literatuurstudie werden bij de blankvoorn 5 lintwormsoorten, allen Cestoda,

teruggevonden nl. Caryophyllaeides fennica (Chubb, 1972; Shul'man, 1957),

Caryophyllaeus laticeps (Nagibina, 1957; Chubb, 1972), Liguia intestinalis (Pozdnyakova,

1957; Chubb, '1972), Proteocephalus torulosus (Pozdnyakova, 1957) en Diagramma

interrupta (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

b. Bouw van de Cestoda

Het lichaam van de lintworm IS opgebouwd uit proglottiden (niet bij de orde van de

Caryophyllidea) (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). Aan het vooruiteinde van het

lichaam komt een scolex voor met zuignappen of haken of met beide. De scolex wordt

gebruikt bij de vasthechting in de inwendige organen van de gastheer. Op de scolex volgt

een segment, de hals. De rest van het lichaam wordt strobila genoemd (Post, 1983). De

proglottiden worden aan de strobila toegevoegd ter hoogte van de hals, ze worden

geproduceerd door de scolex. In de proglottiden vindt de productie van de eieren plaats

(van Duijn jr., 1972). De oudste proglottiden bevinden zich aan het achteruiteinde van het

lichaam en zijn eigenlijk niets anders meer dan eizakken (Post, 1983).

De vorm van de scolex, van de vasthechtingsorganen en van de proglottiden zijn

belangrij ke kenmerken voor de determinatie van de lintwormen.

c. Ontwikkelingscyclus

De ontwikkeling van de Cestoda is zeer gevarieerd. Afhankelijk van de soort kan de

ontwikkeling verlopen via 1 of 2 tussengastheren. De vis kan optreden als tussengastheer,

eindgastheer of als stapelgastheer.

De eerste tussengastheren van lintwormen parasiterend op vissen, zij n meestal crustaceën

zoals copepoden en amphipoden, maar ook oligochaeten en andere invertebraten kunnen

optreden als eerste tussengastheer. Bij een vis die als eindgastheer optreedt, leeft de

parasiet in het spijsverteringsstelsel van de vis. Bij een vis die optreedt als tweede

tussengastheer komt de parasiet voor buiten het spijsverteringsstelsel. Hij kan in dit geval

zelfs voorkomen in alle organen van zijn gastheer (post, 1983).
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De mature worm produceert eitjes die de parasiet kunnen verlaten via 2 wegen: de eItjes

komen vrij via de faeces van de parasiet en de proglottiden blij ven vastgehecht aan de

strobila ofwel komen de proglottiden die de eitjes bevatten los van de parasiet. De eitjes

worden dan naar buiten gebracht met de uitwerpselen van de gastheer.

De eitjes hechten zich na het vrijkomen uit de gastheer aan elkaar vast ter vorming van

een oncosfeer, die wordt omgeven door een gecilieerd epitheel. De oncosfeer, coracidium

genoemd, blijft gedurende een bepaalde tijd vrij levend in het water.

De coracidia dringen binnen in de eerste tussengastheer, ontdoen zich van de cuticula en

dringen in het coeloom van de gastheer binnen. Hier ontwikkelen ze tot procercoiden. D

procercoiden zijn voorzien van een uitsteeksel dat de embryonale haken draagt.

Indien de ontwikkeling gebeurt via één tussengastheer dan verloopt de verdere

ontwikkeling als volgt: de tussengastheer wordt als voedsel opgenomen door de

eindgastheer. De procercoiden komen via deze weg in de darm terecht, hechten zich vast

aan de darm wand en ontwikkelen er tot adulte wormen.

Verloopt de ontwikkeling via twee tussengastheren dan is de verdere ontwikkeling de

volgende: de eerste tussengastheer wordt als voedsel opgenomen door de tweede

tussengastheer. Op deze manier komt de procercoide in de darm terecht, dringt door de

darm wand naar de lichaamsholte, de spieren, de lever of naar andere inwendige organen.

Hij verliest zijn gecilieerd epitheel en ontwikkelt tot een plerocf'rcoide. De plerocercoide

komt terecht in de darm van de eindgastheer en ontwikkelt tot een mature worm

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

d. Gevolgen voor de gastheer

De invloed die de aanwezigheid van de parasiet heeft op zijn gastheer, is afhankelijk van

de parasietsoort en van de plaats die de parasiet inneem t in zij n gastheer.

De intensiteit van de infectie hangt min of meer samen met de leeftijd van de gastheer;

de infectie met plerocercoiden neemt toe met het ouder worden van de vis, naarmate meer

procercoiden worden opgenomen via de voeding (Post, 1983).

e. Liguia intestinalis (Foto 4 Bijlage Deel 2) en Diagramma interrupta

Bij de blankvoorn komen 2 soorten Cestoda voor behorende tot de familie van de

Ligulidae nl. Liguia intestinalis (Pozdnyakova, 1957, Chubb, 1972) en Diagramma

interrupta (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). Beide geslachten, Liguia en Diagramma

zijn sterk gelijkend, maar verschillen in het feit dat bij Liguia slechts één longitudinale

ventrale groeve voorkomt en bij Diagramma twee. De plerocercoiden van L. intestinalis

en van D. interrupta zijn 10 tot 120 cm lang en 0.7 tot 1.6 cm breed. Het voorste uiteinde

is afgerond. Er is uitwendig geen segmentatie waarneembaar. Liguliden zijn typische

zoetwatersoorten (Hieper et al., 1985) en zijn zeer sterk verspreid; zij komen voor op alle

continenten (post, 1983).
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Figuur 7: L. intestinalis (A) en D. interrupta (B) (naar van Duijn jr., 1972)

De ontwikkeling van L. intestinalis en D. interrupta verloopt op dezelfde manIer (Bauer,

1959).

De coracidium IS het sferisch, gecilieerd embryo. Het verliest, na opname door de eerste

tussengastheer, zijn gecilieerd membraan en penetreert naar de lichaamsholte. Als

tussengastheer treden copepoden op van het geslacht CyC!ops (H?rris en Wheeler, 1973).

Na 9 à 10 dagen wordt de procercoide gevormd. De procercoide verblij ft gedurende 3 tot

5 dagen in de lichaamsholte van de cyclops. Indien de cyclops binnen deze periode niet

wordt opgenomen door de tweede tussengastheer (een karperachtige) sterft de procercoide

larve (post, 1983).

De procercoide penetreert doorheen de darm wand naar de lichaamsholte en transformeert

in een plerocercoide. Hij kan tot 2 jaar en zelfs langer in de gastheer verblij ven (Szalai et

al., 1989). De voortplantingsorganen van de plerocercoid ontwikkelen tot een stadium

waarin de sexuele ontwikkeling bijna volledig is. De grootte van de plerocercoid wordt

beperkt door de grootte van de gastheer. De parasiet vult de lichaamsholte van de gastheer

ongeacht de grootte van de gastheer (Post, 1983).

Na de opname van een besmette vis door een visetende vogel die optreedt als

eindgastheer, ontwikkelt zich een mature parasiet in de darm van deze gastheer. De

vervollediging van de sexuele ontwikkeling duurt slechts 35 tot 40 minuten. Gedurende 2

tot 4 dagen worden eieren geproduceerd. Hierna sterft de parasiet (Post, 1983). Na 5 tot 8

dagen komen de coracidia uit de eitjes (Hieper et al., 1985). In figuur 8 wordt de

levenscyclus van Liguia intestinalis weergegeven.

Het aantal plerocercoiden fluctueert jaarlijks en varieert met de habitat van de gastheer

(Szalai et al., 1989). Volgens Harris en Wheeler (1974) is het aantal plerocercoiden

se izoe nsafhan keli j k.

Meestal komen in de grotere blankvoorns 1 of 2 grote plerocercoiden voor en een groot

aantal kleinere. Of de grotere plerocercoiden ook de oudste zijn en of de aanwezigheid

van het groot aantal kleinere plerocercoiden wijst op een toenemen van de opname van

procercoiden, is echter nog niet met zekerheid geweten. Bij een aantal blankvoorns werd

rond de parasiet in de lichaamsholte van de vis een kalkschede vastgesteld (Wilson, 1971).
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De specificitejt van Ligu/a is verschillend voor de verschillende stadia: de plerocercoide is

zeer gastheerspecifiek, alhoewel Szalai et al. (1989) de plerocercoide hebben aangetroffen

in meerdere vissoorten. De specificiteit voor de eindgastheer is daarentegen veel lager
(post, 1983).

5 tot 8 dagen

2 tot 5 dagen

10 tot 15 dagen

meer dan 425 dagen

Figuur 8: Levenscyclus van Liguia intestinalis (naar Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.,
1962)
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De aanwezigheid van Ligu/a intestinalis in de lichaamsholte van de gastheer heeft een

aantal veranderingen in metabolisme en lichaamssamenstelling van de gastheer voor gevolg:

- Door de afname in grootte van de lever, als gevolg van de aanwezigheid van de parasiet,

wordt het vet- en proteïnemetabolisme gereduceerd (Sweeting, 1977).

- De vetreserve daalt (Harris en Wheeler, 1974).

- Er treedt reductie van de gonaden (Arme et al., 1982) en steriliteit op. Ook wordt

inhibitie van de gonadenontwikkeling waargenomen (Szalai et al., 1973).

- De buik zwelt op. Hierdoor verliest de vis zijn gestroomlijnde bouwen is hij minder

gecamoufleerd doordat de ventrale zijde nu dorsaal zichtbaar wordt. De schubben komen

meer open te staan, waardoor de vatbaarheid voor bacteriële infecties groter wordt. Dit

alles leidt ertoe dat de vissen een gemakkelij ke prooi worden voor predatoren (Sweeting,

1977).

- Volgens Bauer (1959) treedt vertraagde groei op. Toch bestaat er onenigheid wat betreft

het effect van Liguia op de groei van de geïnfecteerde vissen. Voor bepaalde soorten werd

groeivertraging vastgesteld, voor andere soorten werd de groei niet geïnhibeerd (Szalai et

a/.1989).

- De productie van gonadotroop hormoon wordt gereduceerd (Bauer, 1959).

- Er treden veranderingen in het bloedspectrum en in het gehalte aan serumproteïnen op

(Sweeting, 1977).

- Het gedrag van de vissen wordt beïnvloed. Zo zwemmen sterk geïnfecteerde vissen meer

aan het oppervlak van het water, ze bewegen traag en zwemmen onstabiel. Ze vormen op

deze manier een gemakkelijke prooi voor predatoren (Kennedy en Burrough, 1981).

- De spieren van de lichaamswand en waarschijnlijk zelfs alle lichaamsspieren atrofiëren

(Sweeting, 1977).

- Het bindweefsel in de lichaamsholte prolifereert (Sweeting, 1977).

Bij kleinere vissen is de graad van infectie hoger dan bij grotere vissen. Hiervoor kunnen

3 redenen gegeven worden (Bean en Winfield, 1989):

1. De veranderingen in de voeding: jonge vissen voeden zich meer met plancton en

copepoden dan oudere vissen. Ze zijn kleiner en zijn dus meer aangewezen op kleiner

voedsel. Oudere vissen nemen grotere organismen op, zoals insecten, en zij n dus in

mindere mate blootgesteld aan de infectie met Liguia .

2. De leef tij dsgebonden veranderingen in de samenstelling van de darm hebben nadelige

effecten op de mogelij kheid van infectie door de parasiet.

3. De uitgesproken reductie van de groei.

De mortaliteit ligt vooral hoog in de koudste maanden. De mortaliteit zou te wij ten zij n

aan de nadelige effecten van de parasiet, waardoor de gastheer gevoeliger wordt voor de

ongunstige klimatologische omstandigheden tijdens de winter (Wyatt en Kennedy, 1988).
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Ook daalt tijdens de wintermaanden het voedselaanbod. Door de achteruitgang van de

conditie van de besmette vissen (door de te lage vetreserve) zal deze daling leiden tot een

verhoogde mortaliteit (Harris en Wheeler, 1973).

f. Proteoeephalus sp. en Caryophy/laeus lat jeeps

De levenscyclus verloopt gelij k voor beide soorten.

De cyclus is vrij kort en verloopt via 1 tussengastheer (Cyc/ops). De eindgastheer is een

zoetwatervis. De mature worm produceert eitjes die met de faeces vrij komen in het wate .

Ze worden opgegeten door Cyc/ops. De larve komt in de darm vrij uit het ei, boort zich

doorheen de darm wand en vestigt zich in de lichaamsholte. Indien de cyclops wordt

opgegeten door een vis, komt de larve vrij in de darm waar hij zich vestigt en uitgroeit

tot een mature worm (Willemse, 1965).

Voor Proteoeephalus sp. wordt een daling van het aantal parasieten met de leeftijd van de

gastheer vastgesteld. De reden hiervoor is dat de vissen zich in de eerste levensjaren

voeden met plancton en copepoden. Naarmate de vissen ouder worden, wordt ook ander,

groter voedsel opgenomen (Dogiel et al., 1958). Ook worden seizoensafhankelij ke

fluctuaties waargenomen: de infectie neemt toe gedurende de winterperiode, alhoewel de

larven gedurende een langere periode beschikbaar zijn (Kennedy, ~972).

3.4. De Nemathelminthes

3.4.1. Algemeen

Het phylum van de Nemathelminthes wordt onderverdeeld in 6 klassen. Tot 4 van deze

klassen behoren parasieten. Parasieten van de zoetwatervissen behoren tot 2 klassen: de

Nematoda en de Acanthocephala. Bij de blankvoorn worden parasieten aangetroffen

behorende tot beide klassen.

3.4.2. De Nematoda

a. Algemeen

Er zijn ongeveer 10 000 nematode-soorten. Een gedeelte hiervan is parasitair, een gedeelte

is vrij levend (Nob Ie en Nobie, 1982).

Nematoda parasiteren op vertebraten, invertebraten en op planten (Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962). Ze komen voor op vissen van zowel zoet water als zeewater.

Elke nematodensoort heeft een welbepaalde geografische verspreiding. De parasiet kan

voorkomen op verschillende plaatsen in het lichaam, zowel vrij als ingekapseld. Ze kunnen

er soms voorkomen in zeer grote aantallen.
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De nematoden zijn enigszins gastheerspecifiek: sommige nematodensoorten worden

aangetroffen in slechts 1 gastheersoort, in alle vissen van eenzelfde genus of in een groot

aantal verschillende vissoorten die voorkomen in een beperkt geografisch gebied (post,
1983).

b. Bouw

De nematoden (of rondwormen) zijn ongesegmenteerd. In doorsnede zijn ze meestal rond,

soms ovaal. Het lichaam is omgeven door een stevige cuticula. Er is een goed ontwikkeld

spier- en spijsverteringsstelsel aanwezig. Bij sommige soorten worden haken, stekels of

knobbeltjes aangetroffen op het lichaam. Soms wordt longitudinale of transversale streping

waargenomen (post, 1983).

De geslachten zijn gescheiden; mannetjes zijn meestal kleiner dan wijfjes (Schäperclaus,

1979).

c. Ontwikkelingscyclus

De levenscyclus van de nematoden is zeer uiteenlopend voor de verschillende soorten, daar

elke worm zo geëvolueerd IS dat hij optimaal is aangepast aan Je levenswijze van zijn

gastheer (of gastheren).

Bij besmetting van de VIssen met nematoden kan men 2 gevallen onderscheiden

(Schäperclaus, 1979):

- de vis treedt op als tussengastheer of als paratenische gastheer en herbergt dus larven.

- de vis treedt op als eindgastheer en is dus besmet met geslachtsrijpe wormen.

Meestal worden 4 larvale stadia doorlopen (L1, L2, L3, L4). Het stadium L2 is meestal het

vrij levend stadium, stadium L3 is meestal infectief.

Naargelang de soort worden 1 of 2 tussengastheren in de ontwikkeling gebruikt. Het zijn

vooral Crustacea die optreden als eerste tussengastheer (Rohde, 1984).

d. Gevolgen voor de gastheer

De in vloed die de parasiet heeft op zij n gastheer is afhankelij k van de parasietsoort, van

de intensiteit van de besmetting en van de plaats die wordt ingenomen in de gastheer.

Bij hoge besmettingsintensiteit kunnen de inwendige organen ontsteken, spierweefsel

wordt beschadigd, fysiologische processen worden verstoord en er kunnen hemorhagieën

worden waargenomen.

Zwemblaasontsteking kan worden waargenomen indien wijfjes, mannetjes en jonge

nematoden in de zwemblaas voorkomen.

Zeer grote aantallen adulten of larven (vrij of ingekapseld) in het spijsverteringskanaal

kunnen de oorzaak zijn van mortaliteit onder de besmette vissen (Schäperclaus, 1979). Bij

lagere aantallen zullen de vissen vermageren en vertonen ze minder vitaliteit (Post, 1983).
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Vissen geïnfecteerd met schadelij ke nematoden zij n gemakkelij ker vatbaar voor secundaire

infecties met schimmels of bacteriën. Hierdoor kan de vitaliteit nog afnemen
(Schäperclaus, 1979).

e. Indeling

De klasse van de Nematoda wordt ingedeeld in 2 subklassen: de Phasmidia en de

Aphasmidia. De Phasmidia worden gekenmerkt door de aanwezigheid van phasmiden

(zintuigorganen) en ze zijn meestal voorzien van caudale klieren. De Aphasmid

daarentegen hebben geen phasmiden en hebben meestal geen caudale klieren.

Bij zoetwatervissen worden parasietsoorten aangetroffen behorende tot beide subklassen.

De parasietsoorten die bij de blankvoorn worden aangetroffen behoren allemaal tot de

Phasmidia. In de literatuur werden 12 nematodesoorten voorkomend bij de blankvoorn

teruggevonden. In Bijlage 4 Deel 2 worden deze weergegeven bij de familie waartoe ze
behoren.

f. Bespreking van enkele nematodesoorten

Raphidascaris acus

De volwassen Raphidascaris acus IS een maag-darm parasiet. De wijfjes bereiken een

grootte van 45 mm, de mannetjes van 33 mmo Ze komen voor in alle zoete waters van

Europa. Larven worden aangetroffen in zoet water en brak water. Ze komen ingekapseld

voor in de lever van de gastheer, in de lichaamsholte, in de gonaden of in de darm wand.

De ontwikkeling vindt plaats als volgt: de eitjes worden afgelegd samen met het kuit. In

het eitje ondergaat de parasiet verschillende larvale stadia. De L2 -larve kan vrij in het

water voorkomen of ingekapseld blij ven in het eitje. Deze wordt dan opgenomen door

een stapelgastheer of door een vis die optreedt als tussengastheer. Indien de larve wordt

opgenomen door de stapelgastheer, die als voedsel dient voor een vis, zal de L2 in de

tussengastheer terechtkomen indien deze een stapelgastheer als voedsel opneemt. De L2

larve dringt dan door de darm wand heen en migreert naar de lever, de gonaden of het

mesenterium, waar hij zich ontwikkelt tot een L3 -larve. De L3-larve wordt ingekapseld.

Door opname van de tussengastheer door de eindgastheer komt de L3 -larve in de darm

van de eindgastheer terecht, waar de verdere ontwikkeling tot adult plaatsheeft. De

blankvoorn treedt op als eindgastheer.
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Figuur 9: Caudale deel van Raphidascaris acus (mannelijk) (naar Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962).

Besmetting met grote aantallen adulte wormen van Raphidascaris acus kan leiden tot

darm verstopping. Besmetting met Raphidascaris -larven kan leiden tot gedeelte lij ke

vernietiging van de inwendige organen, wat uiteindelijk leidt tot sterfte van de vissen.

Philometra ovata en Thwaitia abdominalis

De wijfjes van Philometra ovata zijn tot 125 mm lang en rood gekleurd. Ze komen voor

in de lichaamsholte, soms worden ze aangetroffen in de darm. Vooraleer ze naar de

lichaamsholte migreren zijn ze aanwezig in de zwemblaas. De mannetjes zijn tot 6 rnrn

lang. Ze komen voor in de wand van de zwemblaas (in het achterste gedeelte). Ze worden

zelden aangetroffen in de lichaamsholte.

De wijfjes van Thwaitia abdominalis zijn rood of geelachtig-rood gekleurd. Ze zijn 120

mm lang en komen voor in de lichaamsholte, nadat ze hierheen zijn gemigreerd vanuit de

zwemblaas. De mannetjes zijn 3.7 mm lang en worden aangetroffen in de wand van de

zwemblaas.

Thwaitia abdominalis heeft 4 koppapillen, Plzilometra ovata heeft er meer dan 4.

De ontwikkelingscyclus verloopt voor beide soorten ongeveer gelij k:

- juli: de mannetjes en de wijfjes (met een lengte van 1-2 mm) zijn samen aanwezig in de

wand van de zwemblaas. Hier gebeurt de copulatie.

- augustus: de mannetjes bereiken hun uiteindelij ke grootte en de wij fjes migreren naar

de lichaamsholte.

- september tot april: het wijfje groeit en bereikt een lengte van 70 mmo Ze wordt geel

rood tot rood gekleurd.
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- mei: in de tweede helft van mei zijn alle wijfjes helderrood gekleurd en bereiken een

grootte van 90 tot 120 mmo De uterus is in deze periode gevuld met L1-larven. Eind mei,

begin juni verlaat het wijfje de gastheer.

Nadat het wijfje in het water is terechtgekomen, barst het open en komen de L1-larven

vrij in het water terecht. Ze zinken naar de bodem waar ze kunnen worden opgenomen

door copepoden. De L1-lárven dringen doorheen de darm wand van de copepoden naar de

lichaamsholte, waar ze ontwikkelen tot L2 en verder tot L3-larven. Na opname van de

copepode door een vis (die optreedt als eindgastheer) kan de adulte vorm worden bereikt
(Schäperclaus, 1979).

Volgens Schäperclaus (1979) kan de ontwikkeling van Philometra ovata en Thwaitia

abdominalis alleen plaatsvinden indien de eindgastheer eveneens besmet is met LiguIa

intestinalis of Diagramma interrupta. Slechts in dit geval zal het wijfje migreren vanuit

de zwemblaas naar de lichaamsholte.

3.4.3. De Acanthocephala

a. Algemeen

Alle Acanthocephala of haakwormen zijn endoparasieten in het darmkanaal van

vertebraten; de larvale stadia worden aangetroffen in invertebraten die optreden als

tussengastheer (post, 1983). De Acanthocephala zijn min of meer gastheerspecifiek wat

betreft de tussengastheer, veel minder wat betreft de eindgastheer.

Soorten behorende tot 2 subklassen parasiteren op vissen nl. Neoechinorhynchea en

Echinorhynchea (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

b. Bouw

Het lichaam van de Acanthocephala IS mlD of meer cilindervormig en IS niet

gesegmenteerd. Er komt noch een mond, noch een spijsverteringskanaal voor. Voeding

gebeurt door diffusie.

De Acanthocephala worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een uitstulpbare

proboscis die bedekt is met haakjes. Met behulp van de proboscis hecht de parasiet zich

vast in de darm wand van de eindgastheer. Vorm en grootte van de proboscis en van de

haken vormen de determinatiekenmerken voor de verschillende Acanthocephala-soorten

(Crompton en Nickol, 1985). Eveneens belangrijk voor de determinatie van de soorten

zijn 2 zakjes (Iemnisci genoemd) gevuld met lacunair vocht. Deze zakjes zijn geassocieerd

met het terugtrekken en het naar buiten brengen van de proboscis. Waarschijnlij k spelen

ze ook een rol in het vetmetabolisme. De vorm, de plaats en de grootte van deze zakjes

zij n belangrij k voor de identificatie van de soorten (post, 1983).

De geslachten zijn gescheiden.
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c. Ontwikkelingscyclus

De Acanthocephala hebben een jaarlijkse ontwikkelingscyclus. In de zomer worden de

eitjes afgelegd. De volledig ontwikkelde larven komen pas vrij uit het eitje na opname

ervan door de tussengastheer (Dogiel et al., 1959). Als tussengastheer kunnen de

zoetwatergarnaal (Gammarus pulex), de watervlo (Asellus aquaticus) of insectenlarven

dienst doen (van Duijn jr., 1972). Ze doorboren de darm wand en komen terecht in de

lichaamsholte waar ze worden omgeven door een weefselkapsel. De larven groeien uit tot

jonge wormen met teruggetrokken proboscis en zijn nog niet geslachtsrijp (Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962). Indien de tussengastheer wordt opgenomen door vissen, boort de

parasiet zijn proboscis in de darm wand. De parasiet begint te groeien en wordt

geslachtsrijp (van Duijn jr., 1972).

Vissen kunnen fungeren als eindgastheer en als stapelgastheer. In de stapelgastheer

verblijven de larven in ingekapselde vorm. In dit kapsel gaat de ontwikkeling door tot

wanneer de stapelgastheer wordt opgegeten (meestal een visetende vogel of een roofvis)

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

d. Gevolgen voor de gastheer

Besmette vissen leiden aan bloedarmoede en zijn verzwakt. De darm kan verstopt geraken

en de darmmucus kan, als gevolg van de aanwezigheid van de Acanthocephala, de

voedingsstoffen niet meer absorberen (Dorson, 1972).

Het voorkomen van grote aantallen Acanthocephala kan leiden tot sterfte van de gastheer

(van Duijn jr., 1972).

e. Indeling

De klasse van de Acanthocephala wordt ingedeeld In 2 subklassen nl. de

Neoechinorhynchea en de Echinorhynchea. Soorten behorende tot beide subklassen worden

aangetroffen bij blankvoorn. Bij de blankvoorn kunnen 10 Acanthocephala-soorten

worden aangetroffen, behorende tot beide subklassen. In Bijlage 5 Deel 2 worden de

verschillende Acanthocephala weergegeven met de familie waartoe ze behoren.

f. Acanthocephalus anguillae en Pomphorhynchus laevis

De mannetjes van Acanthocephalus anguillae zijn 5 tot 9.5 mm lang en 1.0 tot 1.1 mm

breed. Hun proboscis is cilindervormig en heeft een lengte van 0.6 mmo De haakjes op de

proboscis zijn goed ontwikkeld, de laatste haakjes echter minder goed. De wijfjes zijn 12

tot 20 mm lang en hebben een breedte van 2.0 tot 2.2 mmo Hun proboscis is 0.8 mrn lang.

De haakjes van de proboscis zijn groter dan die van de mannetjes.
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De mannetjes van Pomphorhynchus laevis hebben een lengte van 13 tot 16 mm en een

breedte van 1.3 tot 1.5 mmo De proboscis is cilindervormig en is 0.8 tot 0.9 mm lang. De 7

laatste haakjes zijn, in tegenstelling tot de laatste haakjes bij A. anguillae, goed

ontwikkeld. De wijfjes hebben een lengte van 22 tot 28 mm en een breedte van 3 mmo

Kennedy (1985) kon aantonen dat het aantal samen voorkomende Acanthocephala-soorten

(2 of meer) in zoetwatervissen veel lager was dan verwacht. Hij veronderstelde dat er

competitie heerste tussen de verschillende soorten, waardoor het samen voorkomen wordt

onderdrukt.

Als voorbeeld voor de interspecifieke competitie tussen soorten wordt de relatie tussen P.

laevis en A. anguillae genomen. Experimenten waarin regenboogforellen werden besmet

met deze beide parasieten toonden aan dat het aantal A. anguillae afneemt indien het

aantal P. laevis toeneemt. Het omgekeerde was echter niet het geval (Bates en Kennedy,

1990).

Beide parasieten hebben verschillende tussengastheren: P. laevis gebruikt Gammarus

pulex; A. anguillae gebruikt Asellus aquaticus als tussengastheer. Volgens Dors~)Q (1972)

kunnen 00 andere crustaceën en isopoden (andere Asellidae) optreden als tussengastheer.

Beide parasietsoorten zijn echter in de mogelijkheid om een groot aantal vissoorten als

eindgastheer te gebruiken. De interspecifieke competitie zal, indien ze voorkomt, optreden

in de eindgastheer (Bates en Kenned y, 1990).

A B

Figuur 10: Algemeen beeld van een mannetje van Acanthocephalus anguillae (A) en van

zijn proboscis (B)(naar Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).
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Figuur 11: Algemeen beeld van een mannetje van Pomphorhynchus laevis CA) en de

proboscis (B) (naar Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962).

3.5. De Annelida

3.5.1. Algemeen

Het lichaam van de nngwormen of Annelida IS langgerekt en onderverdeeld In

ringvormige segmenten.

Het phylum wordt onderverdeeld In 4 klassen waarvan 2 klassen (polychaeta en

Hirudinea) parasitaire vormen bevatten. Enkel individuen behorende tot de Hirudinea

parasiteren op vissen.
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3.5.2. De Hirudinea

a. Algemeen

Het lichaam van de Hirudinea of bloedzuigers draagt geen setae en kan verschillende

vormen aannemen: kort en plat, lang en plat of cilindervormig.

Het vooruiteinde eindigt in een kleine smalle zuignap die min of meer te onderscheiden is

van de rest van het lichaam. Aan het achterste lichaamsuiteinde komt een goed

ontwikkelde, platte zuignap voor. Bloedzuigers zij n tweeslachtig en niet gastheerspecifiek.

Elke vis die in de omgeving van de bloedzuiger komt kan dienst doen als gastheer (post,

1983).

De Hirudinea zijn onderverdeeld in 2 subklassen: Archihirudinea en Euhirudinea. Tot de

tweede subklasse, Euhirudinea, behoren verschillende soorten bloedzuigers die parasiteren

op zoetwatervissen. Ze voeden zich met bloed van hun gastheer (Bykhovskaya-Pavlovskaya

et al., 1962).

Bij de blankvoorn worden 3 bloedzuigersoorten teruggevonden nl. Piscicola geometra

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962), Hemiclepsis marginata en Helobdella stagnalis

(Chubb, 1972).

b. Piscicola geometra (Foto 5 Bij lage Deel 2)

Piscicola geometra is een ectoparasiet behorende tot de orde van de Rhynchobdella

(familie Piscicolidae). Hij is niet obligaat parasitair en kan de gastheer dus voor lange tijd

verlaten (van Duijn jr., 1972).

Het lichaam van een adulte Piscicola geometra is cilindervormig en kan tot 6 cm lang

worden. Het lichaam is minstens 20 keer zo lang als breed. Aan het voorste

lichaamsuiteinde is een zuignap aanwezig met 2 paar ogen. Het achteruiteinde draagt een

zuignap met radiale gepigmenteerde strepen, alternerend met lichte vlekken. Het lichaam

vertoont transversale streping (Negele, 1973b).

Voor zijn ontwikkeling heeft de parasiet geen tussengastheer nodig.

Bij een watertemperatuur van 4 à 5 °C (in het voorjaar) verlaat de bloedzuiger zijn

gastheer voor het afleggen van de eitjes. De eiafleg kan plaatsvinden tot in de herfst bij

een watertemperatuur van 8 °C. Eitjes worden afgelegd in een cocon gevormd door het

clitellum. De cocon wordt op de bodem, op stenen, algen of andere voorwerpen in het

water gedeponeerd. Hij is zeer resistent tegen uitdroging (Dogiel et al., 1958). De jonge

bloedzuigers komen 13 tot 80 dagen na het afleggen VrIJ uit de eitjes, afhankelij k van de

watertemperatuur. Vanaf dit moment kunnen ze Dleuwe gastheren infecteren

(Schäperclaus, 1979).

-----------------~
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c. Hemic/epsis marginata

Hemic/epsis marginata is een ectoparasiet behorende tot de Glossiphonidae. Hij parasiteert

op zoetwatervissen, amfibiën, molluscen en wormen (van Duijn jr., 1972).

Het lichaam is afgeplat en tot 3 cm lang en 7 mm breed. De dorsale zijde IS groenachtig

of rood- bruin, met gele vlekken in longitudinale en transversale rijen. De zuignap op het

achteruiteinde draagt bruine radiale strepen met daartussen gele vlekken (van Duijn jr.,

1972). De mondschijf en het kopgedeelte zijn breder dan de daarop volgende segmenten.

Op het kopgedeelte komen 2 paar ogen voor. Het achterste paar ogen is groter dan het

voorste (De Pauwen Vannevel, 1991).

Figuur 12: Hemlc/epsis marginata (naar De Pauwen Vannevel, 1991)

De parasiet verlaat de gastheer voor het afleggen van de eitjes. Eitjes worden afgelegd op

voorwerpen in het water. Met het achterlichaam overdekken de parasieten de in een

verhard slijm afgelegde eitjes. Ze dragen de embryo's op de ventrale zijde (Schäperclaus,

1979).

d. Helobdella stagnalis

Op het voorste gedeelte van het lichaam van Helobdella stagna/is (vanaf het tiende

segment) komt een bruin-zwarte chitineuze plaat voor. De voorste zuignap en de

mondschijf zijn niet duidelijk afgetekend. Op de kop komen twee ogen voor (De Pauwen

Vannevel, 1991).

Bevruchte eitjes worden afgelegd in een cocon op planten, stenen en andere voorwerpen

in het water. Jonge individuen komen uit de eitjes en hechten zich vast op allerlei

aquatische organismen (Post, 1983).
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Figuur 13: Helobdella stagnalis (naar De Pauwen Vannevel, 1991)

e. Gevolgen voor de gastheer

De aanwezi~heid van een groot aantal bloedzuigers op de huid veroorzaakt irritatie en

ongemak bij de vis. Hij zal trachten de parasiet van zijn lichaam te verwijderen door het

maken van overdreven bewegingen en door zich te schuren tegen allerlei voorwerpen in

het water (Bauer et al., 1969). Door zijn rusteloos gedrag, zal de vis vermageren.

De bloedzuigers kunnen ook gevonden worden in de mond en op de kieuwen van de

gastheer, waar ze meer schade berokkenen dan op de huid.

Op de plaats waar de parasiet zich heeft vastgehecht, is het integument beschadigd.

Hierdoor ontstaan kleine wonden die regelmatig bloeden. Dit zijn ideale plaatsen voor de

ontwikkeling van fungi en bacteriën (Bauer et al., 1969).

Bij het veranderen van gastheer wordt bloed overgedragen van de ene gastheer naar de

andere. Op deze manier kunnen bloedparasieten (zoals Trypanosoma's en Trypanoplasma's)

overgedragen worden van vis op vis (Almacher, 1972).

3.6. De Mollusca

3.6.1. Algemeen

Het phylum van de Mol1usca wordt ingedeeld in 6 klassen, waarvan 2 klassen (Bivalven en

Gastropoden) voorkomen in zoet water.

De larven van sommige Bivalvia (glochidia) parasiteren op Vissen. De Mollusca, die

parasiteren op blankvoorn, zijn glochidia van de zwanemossel en van de parelmossel

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962; Chubb, 1972).
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3.6.2. Glochidia

De glochidiumlarve hecht zich vast op de kieuwen, de vinnen of de huid van zijn gastheer

met behulp van een filament (byssus- filament). Na vasthechting sluit hij zijn chelpen.

Het epitheel wordt geïrriteerd en begint te prolifereren. Op deze manier wordt de

parasiet-larve geleidelij k bedekt met weefsel van de gastheer. Het proces van bedekken

van de parasiet duurt maar 2 tot 4 uur. De tumor is waar te nemen als een wit of

grijsachtig blaasje op de huid, de vinnen of de kieuwen van de vis. In de tumor voedt de

parasiet zich via osmose ten koste van de gastheer, groeit hij en ontwikkelt zich tot een

jonge mollusc. Deze ontwikkeling duurt enkele weken. Daarna boort de jonge mossel zich

doorheen de epidermis en komt vrij in het water. Dit gebeurt in de periode van mei tot

augustus (van Duijn jr., 1972). De glochidia parasiteren gedurende ongeveer een maand op

een VIS.

A B

Figuur 14: Glochidium van een zoetwatermossel: A toont een open mossel waann het

byssus-filament duidelijk te zien is; B toont gesloten vormen (naar van Duijn jr., 1972).

Ze kunnen zich massaal verspreiden in verschillende seizoenen: voor de zwanemossel in

mei en in juni, voor de parelmossel van midden mei tot begin augustus (Bykhovskaya

Pavlovskaya et al., 1962).

3.6.3. Gevolgen voor de gastheer

Mortaliteit kan optreden indien vissen besmet zijn met een groot aantal glochidia op de

kieuwen. Hun resistentie voor andere infecties, zoals bacteriële infecties of resistentie

tegen parasieten die slijmproductie veroorzaken (zoals Trichodina), verlaagt en de

ademhaling wordt bemoeilij kt.

In sommige gevallen kan de vis de hevige infectie overleven door immunologische

reacties; de parasiet wordt in dat geval gedood en geresorbeerd (van Duij n j r., 1972).
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3.7. Arthropoda

3.7.1. Algemeen

Het phylum van de Arthrbpoda of geleedpotigen bestaat uit meer dan 10 klassen. Binnen 5

klassen komen parasieten voor; binnen de Crustacea en de Arachnoidea komen parasitaire

soorten bij zoetwatervissen voor.

Bij de blankvoorn worden parasieten van beide klassen aangetroffen.

3.7.2. De Crustacea

De klasse van de Crustacea of kreeftachtigen wordt onderverdeeld in 3 orden nl. de

Branchiura, de Isopoda en de Copepoda. Zowel bij de Branchiura als bij de Copepoda

worden blankvoornparasieten beschreven. Binnen de Copepoda worden volgende

blankvoornNrasieten teruggevonden: Ergasilus briani (Bogdanova, 1957, Nagibina, 1957),

E. sieboldi (Shul'man, 1957), Caligus lacustris, Lamproglena pulchella, Lernea esocina

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962), L. cyprinacea (Chubb, 1972), Tracheliastes

maculatus en T. polycolpus (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). Binnen de Branchiura

worden 2 parasieten aangetroffen bij blankvoorn: Argulus foliaceus en A. coregoni

(Chubb, 1972; Nagibina, 1957; Shul'man, 1957).

a. De Copepoda

Ergasilus sieboldi en E. briani

E. sieboldi en E. briani zijn niet gastheerspecifiek. Ze parasiteren op ongeveer 60

verschillende soorten zoetwatervissen. Ze zijn zeer sterk verspreid in zoet water.

E. sieboldi en E. briani zijn kieuwparasieten, soms komen zij voor op de vinnen en op

de huid. De plaats die beide parasieten innemen op de kieuwen is verschillend: E. sieboldi

bevindt zich aan de buitenkant van de kieuwfilamenten, E. briani er tussenin.

Het volwassen wijfje van E. sieboldi is peervormig en 1,0 tot 1,5 mm lang. Het eerste

thoracale segment is met het hoofd vergroeid; de fusielijn is uitwendig niet waarneembaar.

Er komen 5 paar zwempoten voor.

Het lichaam van E. briani is smal, vioolvormig en 0,7 tot 1,0 mm lang (Bauer et al., 1969).

Er komen 5 paar zwempoten voor, waarvan het vij fde paar gereduceerd is tot een kleine

papil (Fryer, 1982). Het eerste thoracale segment is met het hoofd vergroeid; de fusielijn

is uitwendig waarneembaar.
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De ontwikkeling van E. sieboldi en E. briani verloopt min of meer gelij k.

Het wij fje draagt 2 eizakken. Elke eizak van E. sieboldi bevat 100 tot 110 eieren, E.

briani draagt 18 tot 20 eieren per eizak. De eizakken ontwikkelen zich van april tot

september bij een watertemperatuur niet lager dan 14°C (Bauer et al., 1969). Gedurende

de embyonale ontwikkeling in de eizakken gaat de oögenese in het ovarium gewoon door.

Het uitkomen van de nauplii begint meestal rond het einde van april. Na het uitkomen

van de nauplii duurt het maar enkele dagen vooraleer de ondertussen nieu wgevormde

eieren naar buiten worden gebracht en nieuwe eizakken worden gevormd (Schäperclaus,

1979).

Na het uitkomen zwemmen de naupliuslarven vrij in het water. Er zijn 3 naupliusstadia

en 4 copepodietstadia die van elkaar gescheiden zij n door een vervelling.

Geslachtsdifferentiatie en copulatie vinden plaats gedurende het vierde copepodietstadium

(Schäperclaus, 1979). De duur van de ontwikkeling van ei tot matuur individu IS

afhankelijk van de watertemperatuur: bij een temperatuur van 10 tot 15°C neemt de

ontwikkeling 5 tot 6 weken in beslag, bij 25 tot 30 °C duurt de ontwikkeling maar 12

dagen. De ontwikkeling van E. briani verloopt iets vlugger dan deze van E. sieboldi (Bauer

et al., 1969).

Twee weken na de copulatie sterven de mannetjes, de wij fjes nemen vanaf dan een

parasitaire levenswijze aan. Ze hechten zich vast op de kieuwen met behulp van hun

antennae, maar behouden de mogelij kheid om vrij te bewegen. De wij fjes leven ongeveer

een jaar (Bauer et al., 1969).
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A B

Figuur 15: Ergasilus sieboldi, met eizakken (A); en E. briani, zonder eizakken (B)(naar

Fryer, 1982)

Ergasilus voedt zich met kieuwweefsel en met bloed van de gastheer. Hij veroorzaakt

vervormingen van de kieuwfilamenten, beschadiging van het kieuwweefsel, secretie van

mucus en het samendrukken van de bloedvaatjes. De beschadigde delen worden bleek

(Bauer et al., 1969).

De parasiet komt bij verschillende vissoorten voor, maar enkel bij zeelt en brasem schijnt

mortaliteit op te treden bij hevige infectie. Volgens Schäperc1aus (1979) is het verschil in

mobiliteit tussen de verschillende gastheersoorten hiervoor de oorzaak. Sneller zwemmen

en hogere zwemactiviteit verhinderen de vasthechting van de parasiet. Zeelt is een trage

vis en is hierdoor bijzonder vatbaar voor de infectie met Ergasilus. Bij kleine vissen en

bij visbroed komt Ergasilus minder frequent voor dan bij grotere individuen. Het is

mogelijk dat bij de jonge vissen een schrikreactie wordt opgewekt bij bet in aanraking

komen met Ergasilus, waardoor vasthechting van de parasiet vermeden wordt

(Schäperclaus, 1979).



-76-

Caligus lacustris

Caligus behoort tot de familie van de Caligidae. Het grootste deel van de parasieten

behorende tot deze familie parasiteren op mariene vissen (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.,

1962).

Bij de blankvoorn wordt Caligus lacustris aangetroffen. Hij kan er voorkomen op de huid

en op de kieuwen.

Door het zich vasthechten op de huid en de kieuwen van de gastheer beschadigen de

parasieten het weefsel, waardoor op deze plaatsen schimmelinfectie kan optreden (van

Duijn jr., 1972).

De parasiet zuigt bloed uit de huid en de kieuwen van de gastheer. Volwassen, volgezogen

parasieten verlaten tijdelijk hun gastheer. Later hechten ze zich vast op een nieuwe

gastheer (Schäperclaus, 1979).

Lamproglena pu/che//a

familie van de Dichelesthidae. Het genus

vissen, maar komt ook voor op de kieuwen van

Lamproglena pulche//a behoort tot de

Lamproglena parasiteert vooral op mariene

een groot aantal karperachtigen

Ook bij de blankvoorn wordt Lamproglena pu/che//a aangetroffen.

Lernaea cyprinacea en L. esocina

Lernaea behoort tot de familie van de Lernaeidae. Ze parasiteren op een groot aantal

soorten zoetwatervissen. Ze komen voor op de schubben en de vinnen van de gastheer

(Capart, 1944).

Bij de blankvoorn worden 2 Lernaea-soorten aangetroffen: Lernaea cyprinacea en L.

esocina

Lernaea cyprinacea infecteert vooral broed en zeer jonge vissen. Tweejarige vissen worden

minder sterk besmet. De aanwezigheid van 2 of 3 parasieten op broed kan dodelijk zijn;

zeer jonge vissen sterven bij een infectie vanaf 15 parasieten.

De parasiet dringt in de huid en de kieuwen van de vis. Hij gebruikt bloed en slij m van

de gastheer als voedsel (Schäperclaus, 1979).

Doordat de parasiet na het afsterven loskomt van de huid van de gastheer, ontstaan grote

wonden in de huid en de spieren. Deze wonden kunnen geïnfecteerd worden door

bacteriën of schimmels (van Duijn jr., 1972).
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Tracheliastes polycolpus en T. maculatus

Tracheliastes behoort eveneens tot de familie van de Lernaeidae. Ze parasiteren

voornamelijk op karperachtigen. Ze komen voor op de vinnen van hun gastheer. Bij de

blankvoorn wordenTracheliastes polycolpus en T. maculatus teruggevonden.

Doordat Tracheliastes polycolpus en T. maculatus zich vasthechten aan hun gastheer met

behulp van hun vasthechtingsorgaan wordt het weefsel van de gastheer beschadigd. Op

deze plaatsen kunnen bloedingen optreden en kunnen schimmelinfecties en bacteriële

infecties ontstaan (Schäperclaus, 1979).

b. De Branchiura, Argulus foliaceus en A. coregoni

Twee parasieten van het genus Argulus behorende tot de orde van de Branchiura werden

in de literatuur beschreven als voorkomend bij de blankvoorn, nl. Argulus foliaceus en A.

coregoni.

Argulus is eeQ ectoparasiet die voorkomt op de huid van de gastheer. Soms wordt hij

aangetroffen op de kieuwen. Hij geeft de voorkeur aan stilstaande of traagstromende en

opgewarmde waters. Enkel in deze condities komt Argulus overvloedig voor (Bauer, 1959).

De optimale temperatuur voor Argulus bedraagt 25 tot 28 oe (Bauer et al., 1969).

Argulus foliaceus heeft een lengte van 6 tot 7 mm; A. coregonus is 12 mm lang. Hun

lichaam is breed en afgeplat (van Duijn jr., 1972). De kleur varieert van licht groen tot

groen- geel en bruin (Bauer et al., 1969). Op het lichaam komen 2 grote zuignappen voor

die helpen bij de vasthechting op de gastheer (Wimath, 1973). Boven de zuignappen

komen 3 naupliusogen voor. Tussen de 3 ogen is de proboscis gesitueerd. De mond is op

een klein rostrum achter de proboscis gelegen. Argulus draagt 4 paar zwempoten. De kop

is vergroeid met het eerste segment van de thorax. De segmenten 5 en 6 zijn vergroeid

met het abdomen en vormen de caudale vin (Bauer, 1959). Hierin zijn de reproductie- en

ademhalingsorganen gelegen. De mannelij ke individuen dragen 2 grote testes, de wij fjes

hebben kleine receptaculi seminalis waarin sperma kan worden verzameld (van Duij n j r.,

1972).
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B

Figuur 16: Argulus foliaceus (A) en A. coregoni (B) (naar Fryer, 1982)

Het onderscheid tussen de 2 soorten kan gemaakt worden aan de hand van de vorm van

het abdomen en aan de hand van de zwempoten.

A B

Figuur 17: Onderscheid in bouw van de zwempoten van Argulus foliaceus (A) en A.
coregoni (B) (naar Fryer, 1982)
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De paring treedt op in de periode tussen april en september. Copulatie kan plaatsvinden

terwijl het wijfje zich nog op de gastheer bevindt. Voor het afleggen van de eitjes verlaat

ze de gastheer (van Duijn jr., 1972). Het wijfje bezit 2 receptaculi seminalis waarin het

sperma van het mannetje kan worden opgeslagen. Wanneer de eitjes naar buiten worden

gebracht, komen ze langs de receptaculi seminalis en worden bevrucht (Schäperclaus,

1979). De eitjes worden niet in eizakken aan het lichaam gedragen zoals bij Ergasillls; ze

worden afgelegd in clusters van 4 tot 250 eitjes op stenen, planten of andere voorwerpen

10 het water (Dogiel et al., 1958). Na de eiafleg sterft het wijfje. De embryonale

ontwikkeling is temperatuursafhankelijk: bij een watertemperatuur van 19°C komen de

larven uit het ei na 3 weken, bij een temperatuur van 14 °C na 5 weken. Bij een lagere

temperatuur kan deze periode verlengd worden tot 7 maanden (Schäperclaus, 1979). De

uitgekomen larve verschilt sterk van de mature vorm. Gedurende 2 tot 3 dagen zwemt zij

vrij in het water. Vindt zij geen geschikte gastheer na deze tijd, dan sterft zij af. Nadat

de naupliuslarven zich hebben vastgehecht op de gastheer ondergaan ze een volledige

metamorfose. Ze zijn matuur na 15 tot 18 dagen bij een temperatuur van 25 à 28 oe. 30

tot 35 dagen na het uitkomen, verlaten de wij fjes de gastheer voor het afleggen van de

eitjes (Bauer, 1959).

De volwassen parasiet kan 11 dagen 10 het water leven zonder gastheer bij

zomertemperatuur; bij een temperatuur van 14°C gedurende een week en bij 3 °C slechts

2 dagen.

Argulus zet zich vast op de gastheer en brengt zijn proboscis in de huid. De wonden die

op deze manier gemaakt worden, zijn ideale plaatsen voor infectie met bacteriën en fungi

(Popoff,1972). De parasiet voedt zich enkel met het bloedplasma, daar de proboscis niet

breed genoeg is voor de doorgang van de bloedcellen (Bauer, 1959). Via de proboscis

wordt een giftig secreet in het bloed van de gastheer geïnjecteerd (Wimath, 1973). Dit

toxine verhindert bloedstolling en heeft een sterk verlammende werking. Voor kleine

vissen kan dit toxine dodelij k zij n.

Vissen geïnfecteerd met Arglllus zijn nerveuzer en schuren met hun lichaam tegen de rand

van de vijver, alsof ze de parasiet proberen te verwijderen (Huet, 1986).

Sterfte treedt op indien broed van 1 à 2 gram geïnfecteerd is met 1 of 2 Arguliden. Vissen

jonger dan 1 jaar sterven bij een infectie van 20 of meer Arguliden, tweejarige vissen bij

een infectie van 100 tot 120 parasieten (Bauer et al., 1969)

Jonge vissen zijn gevoeliger voor argulosis dan oudere. Volgens Bauer et al. (1969) kan dit

verklaard worden doordat bij adulte vissen de parasiet alleen de epidermis beschadigt,

terwijl bij jonge vissen ook het derrnis en het onderliggende spierweefsel worden

beschadigd. Volgens Bauer (1959) echter kan de snelle dood van de jonge vissen hierdoor

niet verklaard worden, maar is te wijten aan de werking van het toxine.
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3.7.3. De Arachnoidea

De klasse van de Arachnoidea wordt onderverdeeld in 8 orden, waarvan individuen van

slechts lorde (de Acarina, de mijten en teken) voorkomen op zoetwatervissen. Een groot

aantal van de individuen behorende tot de Acarina parasiteren op planten of dieren.

Sommige soorten zijn vrijlevend. Larven van de Hydrachnella (watermijten) parasiteren op

vissen. Ook volwassen Acarina (familie Histerostomatidae e.a.) werden waargenomen als

parasitair bij vissen (Belpaire en alle vier, 1989).

Bij de blankvoorn kunnen larven van 3 Hydrachnella-soorten worden aangetroffen:

Arrenurus sp., Ey/ais hamata en Hydrachna geographica. Ze komen voor op de huid en de

kieuwen van vissen in het larvaal of juveniel stadium (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.,

1962).
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B. De winde. Leuciscus idus

1. Systematische klassificatie

De winde is een typische witvis die evenals de blankvoorn behoort tot de familie van de

karperachtigen of Cyprinidae. Hij behoort echter tot het geslacht Leuciscus.

2. Morfologie. ecologie en verspreiding van de winde

2.1. ~orfologie

Het lichaam van de winde is lichtjes lateraal afgeplat. Kop, ogen en bek zijn klein in

verhouding tot de rest van het lichaam. De rug is groenbruin, de flanken zilverachtig en

de buik IS geelwit van kleur. De VInnen zijn rood. Twee belangrijke

determinatiekenmerken vormen de hol ingesneden anaalvin en het vnj hoge aantal

schubben op de zijlijn (56 à 61)(zie Foto 1 Bijlage Deel 2).

Er komt eveneens een goudkleurige variëteit van de winde voor, de zogenaamde

goudwinde, die vaak als siervis wordt gehouden en zich op een .lantal plaatsen met de

natuurlij ke populaties heeft vermengd (aVB, 1988).

2.2. Ecologie

De lente en de zomer brengt de winde door in ondiepe riviergedeelten, waar hij paait In

de periode van maart tot juni. Tegen de herfst zakken zij af naar diepere rivierdelen of

meren waar zij overwinteren. De volgende lente migreren zij weer stroomopwaarts. Het

voedsel van de winde bestaat in hoofdzaak uit insekten en kleine kreeftachtigen, maar ook

plantaardig voedsel en kleine visjes worden gegeten. De maximale lengte bedraagt 80cm.

De vis wordt maximaal 15 à 20 jaar oud (Bruylants et al., 1989).

De meeste vissen planten zich voor het eerst voort gedurende hun vierde levensjaar

wanneer de watertemperatuur zo'n 7 to 10'o C bedraagt. De wijfjes produceren dan om en

bij de 100.000 eitjes. De ontwikkeling van de eitjes IS afhankelijk van de

watertemperatuur en varieert van 5 tot 23 dagen. Bij het uitkomen zijn de larven

ongeveer 6mm lang. Zij voeden zich hoofdzakelijk met klein zoäplancton (aVB, 1988).

2.3. Verspreiding

In Europa

De winde komt in Europa voor vanaf het Scheldebekken in het westen, tot diep in

Rusland in het oosten. In het noorden komt hij voor tot in Scandinavië, met uitzondering

van Noorwegen. In Engeland en Frankrijk waar hij van nature niet voorkwam, werd hij

ingevoerd. In Zuid-Europa komt hij niet voor (aVB, 1988).
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In België

In Vlaanderen wordt de winde nog hier en daar aangetroffen, maar steeds in kleine

aantallen. In Wallonië zou de winde practisch volledig verdwenen zijn (Bruylants et al.

1989). Aan de basis hiervan liggen de slechte waterkwaliteit en het bemoei lij ken van de

migratiemogelij kheden naar de paaigebieden door regulatie en normalisatie van rivieren

(stuwen, sluizen, enz.).

3. Belangrijkste ziekteverwekkers van de winde

3.1. Bacteriën

Twee bacteriële infecties komen regelmatig voor bij de winde: Flexibacter columnaris, die

voor infecties van huid, kieuwen en inwendige organen zorgt en Aeromonas punctata , die

aan de oorsprong van de infectueuze buikwaterzucht ligt (Bendt, 1985).

3.2. Virale infecties

Mc Allister et al. (1985) toonden aan dat epithelioma papillosum of carp pox disease, een

ziekte die hoogstwaarschijnlijk is toe te schrijven aan een herpesvirus en regelmatig wordt

aangetroffen bij karper, eveneens voorkomt bij winde.

3.3. Schimmels

Ichthyosporidium hoferi en Saprolegnia sp. zijn twee mykosen die met zekerheid konden

worden vastgesteld bij de winde. Daarnaast kon eveneens de aan wezigheid van

schimmelinfecties in de galblaaswand (Branchiomyces) en in de zwemblaas en de nieren

(Hypomycetes) worden aangetoond (Bendt, 1985).

3.4. Protozoa

Als FlagelIata werden Cryptobia branchialis op de kieuwen en Karatomorpha ovalis die op

de kieuwen en de huid voorkomt, aangetroffen.

Binnen de Sporozoa en meer bepaald in de klasse van de Myxosporea werden eveneens

verschillende parasitaire soorten bij de winde vastgesteld. Zo is er Zschokkella striata in

de buikholte, Spherospora cristata in de slijmhuid, Myxobolus kubanicum op de kieuwen

en Chloromyxum erythoculteri.
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Binnen de klasse van de Mikrosporea treft men Glugea hertwigi in het spierweefsel aan.

Ook uit de klasse der Ciliata treft men verschillende parasitaire Protozoa aan bij de winde.

Chilodonella cyprini en C. hexasticha worden op de huid en de kieuwen gevonden.

lchthyophthirius multifiliis werd eveneens vastgesteld. Ook op de huid werd de

aanwezigheid van TripartielIa capiosa, Trichodina truttae en Dipartiella simplex

vastgesteld. Eveneens zijn enkele niet nader gedetermineerde soorten van deze familie van

de Urceolariidae opgemerkt. Twee andere huidparasieten die bij de winde voorkomen zijn

Glossatella piscicola en Epistylis iwoffi (Bendt, 1985).

3.5. Parasitaire wormen

De parasitaire wormen die volgens Bykhovskaya - pavlovskaya et al. (1962) kunnen worden

teruggevonden bij de winde, worden in dit werk gegroepeerd weergegeven. Het Zijn er

een 70-tal in totaal. Aangezien tijdens het practisch onderzoek geen inventarisatie van de

parasieten van de winde is gebeurd, verwijzen wij voor verdere details dan ook naar dit

werk.

3.6. Crustacea

Verschillende kreeftachtigen werden eveneens vastgesteld bij de winde: Ergasilus briani en

E. sieboldi, Caligus laeustris, Lamproglena pulchella, Lernaea cyprinacea en L. esocina,

Tracheliastes polycolpus, Argulus foliaceus en A. coregoni. Voor verdere commentaar

omtrent deze parasieten verwijzen wij naar de uitgebreide literatuurstudie omtrent de

parasieten fauna van de blankvoorn en naar Bykhovskaya- pavlovskaya et al. (1962).
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C. De zeelt, Tinea linea

1. Systematische klassifikatie

De zeelt, Tinea linea, behoort eveneens tot de familie van de karperachtigen of Cyprinidae

en is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Tinca. De kleurvariëteiten die

voorkomen, zoals de goudzeelt, de masurische zeelt (olij fgroen) uit Oost- Europa en een

albino vorm, zijn geen ondersoorten maar tijdens de kweek geselecteerde variëteiten

(OVB, 1988).

2 Morfologie, ecologie en verspreiding van de zeelt

2.1. Morfologie

De zeelt heeft een langwerpige maar toch gedrongen lichaamsbouw. De schubben zijn

klein en liggen diep in een dikke slijmhuid, wat de vis een glibberige indruk geeft. In

elke hoek van de eindstandige bek bevindt zich een baarddraad. De kleur van de zeelt is

meestal bruin tot olij fgroen met een goudachtige glans. De iris van het oog is oranje

gekleurd. De vinnen van de vis zijn afgerond. De mannetjes zijr te herkennen door een

sterker ontwikkelde tweede vinstraal in de buikvinnen (Bruylants et al., 1989)(zie Foto 6

Bijlage Deel 2).

2.2. Ecologie

De zeelt komt voor 10 traag stromend of stilstaand water met veel plantengroei en een

zachte bodem. Waterplanten, waartussen hij zich overdag schuilhoudt, waarmee hij zich

voedt en waarop hij een aantal invertebraten vindt die eveneens op zijn menu staan, zijn

van groot belang voor de zeelt. Aan de waterkwaliteit stelt de zeelt slechts weinig eisen:

Hij is zeer resistent tegen hoge watertemperaturen (tot 37°C), de pH mag variëren tussen

5 en 10.5 en hij is eveneens opgewassen tegen extreem lage zuurstofgehaltes. Dit laatste

maakt dat hij ook bestand is tegen hoge pollutie (OVB, 1988).

De zeelt is omnivoor. Hij eet waterplanten, kleine ongewervelden en detritus (Bruylants el

al., 1989).

De mannetjes worden paairijp in het tweede levensjaar, de vrouwtjes het jaar daarop. Het

paaien vindt plaats in de periode van mei tot augustus bij een temperatuur van om en bij

de 20°C. Hierbij worden dan tot maximaal 800 000 eitjes afgezet tussen de waterplanten

(Bruylants el al., 1989). Dit gebeurt niet in 1 keer, maar in verschillende malen met steeds

enkele dagen ertussen (OVB, 1988). Bij het uitkomen zijn de larven 3.8 tot 4.4 mm lang.

Na 3 à 6 dagen, afhankelijk van de watertemperatuur, is de dooierzak van de larven

opgebruikt en beginnen zij zich te voeden met zoöplancton (Lukowicz en Proske, 1980).

Volwassen exemplaren kunnen tot 70 cm lang worden en bereiken een maximale leeftijd

van ongeveer 30 jaar (Bruylants et al., 1989).
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2.3. Verspreiding

In Europa

De zeelt komt voor In gans Europa beneden de 61ste breedtegraad. Ook in andere

kontinenten zoals Amerika, Azië, Afrika en Australië werd hij met succes ingevoerd

(Bruylants et al., 1989).

In België

De zeelt komt vrij algemeen voor zowel in Vlaanderen als in Wallonië In het Maas- en het

Scheldebekken.

Dit is enigzins merkwaardig aangezien plantenrijke waters toch vrij zeldzaam beginnen te

worden door kanalisatie. De uitzettingen die geregeld plaatsvinden zorgen er voor dat de

zeelt nog op veel plaatsen voorkomt. De relict-populaties, waar nog natuurlijke recrutering

plaatsvindt worden echter zeldzaam (Bruylants et al., 1989).

3. Belangrijkste ziekteverwekkers van de zeelt

Door Ahne en Kölbl (1987) werd aangetoond dat bepaalde reOVIrussen voorkomen bij

zeelt. Directe nadelige gevolgen hiervan konden door de onderzoekers niet worden

aangetoond. Toch wordt verondersteld dat het immuunsysteem van de besmette vissen

hierdoor verzwakt en de vissen dientengevolge vatbaarder zouden worden voor andere en

gevaarlij ker infecties.

De zeelt is erg gevoelig voor beschadigingen van de huid, waarop dan secundaire

schimmelwoekeringen kunnen ontstaan.

Ectoparasieten kunnen de zeelt eveneens heel wat last bezorgen. Bovenaan het lijstje

vinden we Ergasilus, een copepode die wanneer zij in grote aantallen aanwezig zijn,

ernstige beschadigingen aan de kieuwen kan teweegbrengen, wat vaak de dood tot gevolg

heeft. Verder wordt ook wel Costia, Chilodone//a en Ichthyophthirius aangetroffen.

Zeeltbroed ondervindt wel eens last van Dactylogyrus.

Andere ziekten die van belang zijn voor de zeelt zijn branchiomycose en trypanoplasmose.

Zij kunnen eveneens drager zijn van Spring viraemia en Erythrodermatitis (Lukowicz en

Proske, 1980).

Sphaerospora tincae, een ééncellige behorende tot de klasse van de Myxosporea, kan

mortaliteiten veroorzaken onder besmette populaties. Deze parasiet kan in enorme

hoeveelheden voorkomen in het achterste deel van het lichaam zodat de lichaamsholte

uiteindelij kopenbarst (Hermanns en Körting, 1985).

Recentelijk blijkt een bacteriële infectie met Yersinia Tllckerii, die vroeger enkel bij

salmoniden scheen voor te komen, ernstige verliezen in de zeeltkweek aan te richten.
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Typische symptomen voor deze ziekte zijn het voorkomen van bloederige zweren ter

hoogte van de vinbases, de keelstreek en de onderkant van het kieuwdeksel. Secundair

kunnen eveneens schimmels worden waargenomen. Ook besmetting met andere bacteriën

zoals Aeromonas hydrophila en Pseudomonas f/uorescens werden reeds vastgesteld.

Eimeria sp. werden eveneens aangetroffen in de darm wand van zeelt door Molnar (1982).

Asymphy/odora tincae is een digenetische trematode die voorkomt in de darm van zeelt

(Zietse et al., 1981).
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11. Materiaal en methoden

A. Bacteriologisch onderzoek

Voor elk bestudeerd lot worden de bacteriologische analyses uitgevoerd op twee

staalnames.

De eerste staalname gebeurde in de periode 9/91 - 4/92 bij uitzetting. Telkens werden er

vijf vissen onderzocht van de volgende loten: zeelt Zl(l), Z2(2), Z4(20), Z5(25); winde

W4(26) en blankvoorn B1(3), B2(4), B3(5), B5(8), B6(10), 87(11), 89(13), 810(14),

B11(15), B12(16), B13(18), B14(19), B15(21), B16(22) en B18(27) (voor nummering stalen

zie Deel 3 pagina 135).

Deze loten werden uitgezet in vij vers (zie tabel 3 Deel 3).

De tweede staalname werd uitgevoerd na afvissing in de periode 6 - 7/92 op de loten

Zl(l), Z3(9), Z4(20), W4(26),.83(5), 85(8), B6(10), 89(13), 811(15), B12(16), 813(18),

B14(19), B15(21), B16(22) .

Bij aankomst van de stalen wordt een uitwendig onderzoek uitgevoerd. Hierbij worden

eventuele beschadigingen van huid, vinnen en wonden genoteerè.

Van deze wonden wordt een bacteriologische staalname genomen door middel van een

wisser. Daarna worden de vissen gedood en wordt een stukje van de lever (L), milt (M)

en nier (N) steriel verwijderd en in kultuur gebracht. Eventuele abnormaliteiten van de

organen zoals vergroting en vervloeiing worden genoteerd. In de nummering van de

isolaten vindt men het staalnummer, het individunummer en het onderzochte orgaan terug

bv. Z1.1L (= lever van vis 1 uit zeeltstaal 1). De gebruikte aanrijkingsbodems zijn BHIB

(brain heart in fusion broth, Difco) en THIO (thioglycolaat, Difco). Deze laatste wordt

aangewend om de aanrijking van Edwardsiella sp. te bevorderen (Austin, 1987).

Deze buizen werden geïncubeerd op 26°C en afgelezen op aanwezigheid van een troebel

na respectievelijk 24 en 48 h.

Na 48 h worden de troebel geworden bouillons overgeënt op vaste voedingsbodems BHIA,

YERS. (Yersinea)(Austin, 1987), BA (bloedagar) en RS (Rimier Shotts, afzondering van

Aeromonas sp.)(Shotts en Rimler, 1973).

Deze voedingsbodems worden op hun beurt geïncubeerd op 26°C en afgelezen na 24 en

48 h. De verschillende kolonievormen worden genoteerd en indien nodig verder

uitgezui verd of aangerij kt.

Van de geïsoleerde kolonies worden een aantal basistesten ingezet zoals gramkleuring,

beweeglijkheid, katalase en oxidase, OF, kligler, BA + Vibriostatschijfjes 0/129 (10 jlg

en 150 jlg), novobiocine 5jlg (onderscheid Vibrio, Aeromonas, Pastel/reUa en

Flavobacterium sp.) en Pseudomonas agar F (fluorescerende bacteriën behorende tot de

groep Pseudomonas sp. rRNA I la).
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Gramkleuring : op basis van deze kleuring kunnen de bacteriën ingedeeld worden in

verschillende groepen : gram + (waaronder kokken, tetraden en staven) en gram 

(waaronder diplokokken en staven). Gisten en schimmels worden door hun specifieke

vorm duidelij k onderscheiden van de bacteriën. Voor verdere iden tifi katie zij n zeer

specifieke bodems vereist. Daarom wordt in deze studie de isolatie en identifikatie

beperkt tot de gram kleuring.

Beweeglij kheid : wordt -getest met de methode van de hangende druppel.

OF test: naargelang hun gedrag in een halfvaste bodem met glucose kunnen de bacteriën

in drie types ingedeeld worden (Vandepitte, 1975):

1) inert : geen aantasting van glucose, mogelijks alkalinisatie van de bodem (blauwe

kleuromslag).

2) oxidatief: glucose wordt afgebroken door een oxidatieproces dat enkel plaats grijpt in

de aanwezigheid van zuurstof.

3) fermentatief : glucose kan eveneens afgebroken worden JD de afwezigheid van

zuurstof.

De test wordt bereid door aan het commerciële OF-basal medi!Jm (Difco) 1% glucose toe

te voegen en te verdelen in buizen (5ml) die daarna geautoklaveerd worden.

Voor het enten wordt de bodem geregenereerd in een kokend waterbad. De enting

gebeurt over de ganse diepte met een lange rechte naald. Telkens worden twee buizen

geënt waarvan één wordt afgedekt met paraffine-olie om de fermentatiereaktie te kunnen

nagaan. De gebruikte indicator is broomthymolblauw die bij verzuring omslaat van groen

naar geel.

Katalase: enzyme dat de reaktie van H202 katalyseert met als resultaat 02 en H20. Deze

test wordt uitgevoerd door een kolonie te mengen met een druppel H202 waarbij het

vrijkomen van gasbelletjes als positief beschouwd wordt (onderscheid Staplzylococc:us en

Streptococcus sp.).

Oxidase : sommige bacteriën bezitten een overvloedige cytochroomoxidase. Dit is een

ademhalingsenzyme dat de oxidatie katalyseert in aanwezigheid van vrije zuurstof. Op

een schijfje, gedrenkt in een mengsel van p-aminodimethylanilineoxalaat en naphtol-1

wordt een kolonie uitgesmeerd. Indien de bacterie het oxidase enzyme bezit wordt de

eerstgenoemde stof geoxideerd en JD aan wezigheid van naph tol-Ion tstaat er

indofenolblauw. De test wordt na 30 s afgelezen.

Kligler : de bodem bevat lactose 10 gf\, glucose 1 gf\, fenolrood (indicator),

natriumthiosulfaat en ijzersulfaat (H2S detector)(Difco).

De bodem wordt in buizen verdeeld, geautoklaveerd en schuin te drogen gelegd zodat een

'korte' helling bekomen wordt boven een stomp van minstens 2 cm hoogte. De enting

geschiedt door uitstrijken over de helling gevolgd door een steekenting in de stomp.

Inkubatie op 26 oe en aflezing na 24 en 48 h :
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De niet geënte bodem is rood.

1) geen enkel suiker vergist: de bodem blijft rood (dus geen E.B.)

2) enkel glucose vergist: stomp geel, helling rood.

3) glucose en lactose vergist: bodem volledig geel.

4) H2S-vorming : zwart verkleuring vooral in de diepte.

5) gasvorming bij glucosevergisting : gasbellen in en/of onder de stomp.

De H2S- vorming is belangrij k ter identifikatie van volgende bacteriesoorten: Citrobacter

sp., Edwardsiella sp., Shewanella putrefaciens. Ze zij n mogelij ks te verwarren met

atypische Aeromonas salmonicida, Pasteurella sp., Aeromonas hydrophila en Vibrio

f/uvialis (De Kinkelin, 1985).

Pseudomonas agar F : het fluorescerend karakter van de bacterie, door vorming van

fluoresceïne, wordt aangetoond door middel van UV -licht. Deze bacteriën kunnen,

samengaand met een inerte/oxidatieve OF, ingedeeld worden bij de Pseudomonas sp.

rRNA I la. Sommige bacteriën, behorende tot deze groep, hebben geen fluorescerend

pigment.

Op basis van deze kenmerken kunnen de bacteriën ingedeel worden In de volgende

groepen:

a) gram + ; k ++/0 ox 0

b) gram - ; k ++ ox 0 (E.B.)

c) gram - ; k + ox + F agar - H2S + OF 1/0

d) gram - ; k +/0 ox + F agar 0/+ OF 1/0
e) gram - ; k + ox + F agar - H2S 0/+ gas 0/+ OF F

f) gram - ; k + ox + F agar - H2S 0 gas 0 OF 1/0

In de groep van de E.B. worden als bijkomende testen decarboxylatie van arglDlDe, lysine

en ornithine (AOH, LOC, OOC), Voges Proskauer (VP), malonaat en citraat uitgevoerd.

Bij Aeromonas sp. ADH, LDC, ODC en VP.

ADH, LDC en ODC : Sommige bacteriën bezitten enzymen die in staat zijn bij één of

meerdere aminozuren specifiek de carboxylgroep af te splitsen met de vorming van CO2
en een amine dat alkalisch reageert. Als substraat wordt meestal lysine, arginine en

ornithine gebruikt. De afbraak van arginine geschiedt niet alleen door een decarboxylase

maar ook door een dehydrolase.

De te onderzoeken kultuur wordt geënt in een bodem, die naast het aminozuur ook

glucose en broomcresolpurper (indicator) bevat. Door vergisting wordt de bodem eerst

aangezuurd (de indicator slaat om van paars naar geel), wat de werking van eventuele

decarboxylasen bevordert. Deze maken de bodem dan terug alkalisch (kleuromslag van

geel naar paars). In afwezigheid van de decarboxylase blij ft de bodem zuur.
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Aan het decarboxylase medium base (Difco) wordt 1 % aminozuur toegevoegd en wordt

één buisje zonder toevoeging van een aminozuur als kontrole gebruikt. Deze kontrole

wordt gebruikt om na te gaan of de bacterie wel in staat is om eerst glucose te verzuren.

De buisjes worden na enting afgesloten met paraffine om de zuurstofdiffussie te

vermijden. De aflezing gebeurt na 24 en 48 h (Vandepitte, 1975).

Methylrood- Voges Proskauer (MR/VP) : Door enzymatische omzettingen kunnen sommige

bacteriën in een gebufferde glucosebouillon een hoge aciditeit verwekken. Andere

bacteriën zetten pyrodruivenzuur om tot acetyl methyl carbinol. Voor deze test worden

steeds twee buizen met het commerciële MR/VP medium (Difco) geënt. De zuurreaktie

wordt aangetoond met methylrood. Acetylmethylcarbinol wordt opgespoord met het VP

reagens (naphtol-1 reagens A , KOH reagens B). Gewoonlij k sluiten de reakties elkaar

uit (Vandepitte, 1975).

Malonaat (Difco) : Sommige E.B. kunnen malonaat assimileren met vormmg van een

alkalisch eindprodukt waarbij de indicator broomthymolblauw van groen naar blauw

omslaat (Vandepitte, 1975).

Citraat (Difco) : Aantonen van bacteriën die in staat zIJn natriumcitraat als enIge

koolstofbron en ammonium fosfaat als enige stikstofbron te gebruiken. In geval van groei

wordt de bodem alkalisch en slaat broomthymolblauw om van groen naar blauw

(Vandepitte, 1975).

De identifikatie van enkele vertegenwoordigers per groep wordt uitgevoerd door gebruik

te maken van gecommercialiseerde identifikatiereeksen. De aangewende 20NE (non

Enterobacteriaceae) en 20E (Enterobacteriaceae) strips (API, Biomérieux, België) worden

ingezet volgens de voorschriften van de fabrikant.

De strips worden op 26°C geïncubeerd en afgelezen na 24 h

(20 E). De bekomen code wordt afgelezen in het indexboek.

verdere testen ingezet.

B. Parasitologisch onderzoek

1. Inleiding

Aangezien tij dens het totale onderzoek naar de overleving van pootvis lil het Vlaamse

Gewest bepaalde prioriteiten moesten worden gesteld, weerspiegelt dit zich eveneens lil

het parasitologisch onderzoek. Ten gevolge hiervan werden in eerste instantie enkel de

blankvoornstalen onderzocht op de aan- of afwezigheid van parasieten.
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2. Onderzoek van de blankvoorn

a. Herkomst van de stalen

Tijdens het parasitologisch onderzoek werden zowel vissen afkomstig uit loten bestemd

voor ui tzetting als uit re ferentiestalen onderzocht. Deze re ferentiestalen zij n allen

afkomstig uit waterlopen of vij vers gelegen in het Vlaamse Gewest. De resultaten

bekomen uit het onderzoek van de stalen afkomstig uit loten vis bestemd voor uitzetting

kunnen hiermee worden vergeleken. Per staal werd getracht minstens 30 vissen aan een

onderzoek te onderwerpen.

In onderstaande tabel wordt het aantal blankvoorns dat op parasieten werd onderzocht,

weergegeven samen met hun origine en het tijdstip van de staalname.

Tabel 2: Oorsprong van de stalen, datum van de staalname en aantal

onderzochte vissen (n).

Nr. staal Oorsprong Maat Datum n

(cm)

Bl(3) Visvijvers Bokrijk 25/10/91 30

B2(4) Steensluisvaart 7/11/91 30

B3(5)B4(6) Kwekerij Lozerheide 13/11/91 34

(Bocholt)

B5(8) Van Stalle 15-20 21/11/91 31

B6(lO) Corten 8-12 26/11/91 30

B7(11) Centrum voor Visteelt 27/11/91 30

(Linkebeek)

B8(l2) Corten +17 2/12/91 30

B9(13) Wellens 8-12 3/12/91 30

BI0(14) IBW 3/12/91 30

(Kleine Gete)

B11(15) Corten 12-17 18/12/91 30

BI2(16) Bijnens L&P 8-12 19/12/91 30

B13(18) Wellens 12-17 27/12/91 25

BI4(19) Zschiedrich 12-17 6/01/92 30

Bl5(21) Hoetmer 12-17 11/2/92 30

BI6(22) Bijnens L&P +17 26/2/92 26

B17(24) Pieters 15-25 13/3/92 8

BI8(27) ZWVD-AWW 30/3/92 18

De stalen geleverd door verschillende visleveranciers respektievelij k de firma's VanstalIe,

Corten, Wellens, Bijnens, Hoetmer, Pieters en Zschiedrich zijn afkomstig uit loten

bestemd voor herbepoting in het Vlaamse Gewest.
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De vissen afkomstig uit Bokrij k werden in de visvij vers van het Provinciaal Domein

opgekweekt en werden ons door de Provinciale Visserij commissie van Limburg ter

beschikking gesteld.

De blankvoorns uit de Steensluisvaart, een polderwaterloop uit het IJzerbekken, werden

gevangen tijdens een onderzoek naar de migratie van schieraal in West- Vlaanderen in

1991.

Eén staal is afkomstig uit de viskwekerij van Waters en Bossen (Lozerheide) te Bocholt,

waar de vissen in het najaar werden afgevist van een vij ver met een oppervlakte van 7

ha.

Het volgende referentiestaal is afkomstig uit een vij ver van het Centrum voor Visteelt te

Linkebeek (± 20 a), waar op geringe schaal blankvoorn wordt gekweekt als prooidieren

voor de ouderdieren van het in deze kwekerij geproduceerde snoekbroed.

Een ander referentiestaal werd door ons onderzocht na een visbestandsopname op de

Kleine Gete te Eliksem.

Het laatste referentiestaal werd ons ter beschikking gesteld door de

Zoetwatervisserij dienst van de Provincie Antwerpen waar in het voorjaar een betrekkelij k

grote hoeveelheid witvis wordt uitgezet afkomstig uit een waterbekken van de Antwerpse

Waterwerken.

b. Transporteren en stockeren

De blankvoorns werden naar het laboratorium gebracht in een polyester transportbak van

100 liter, voorzien van oxygenatie. Gedurende het transport werden geen kalmerende

middelen toegediend.

Het stockeren van de blankvoorns, tot het parasitologisch onderzoek gebeurde In polyester

tanks met doorstromend leidingwater, voorzien van aëratie.

c. Anaesthesie

De blankvoorns werden met een net overgebracht in een narcose- bad. Als anaestheticum

werd Hypnodyl gebruikt in een concentratie van 1 mil 5 I water.

d. Meten en wegen

Na het verdoven kunnen de blankvoorns worden gemeten en gewogen. Het wegen

gebeurde met een nauwkeurigheid van 0.1 g (met behulp van een Sartori us - weegschaal).

Voor de lengtebepaling werd steeds de totale lengte gemeten met een nauwkeurigheid van

0.1 cm.
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e. Onderzoek van huid en kieuwen

Een doeltreffend onderzoek naar visparasieten IS slechts mogelij k bij levende of pas

gestorven specimens. Dit geldt in het bijzonder voor ectoparasieten op de huid en op de

kieuwen van de gastheer. Indien de gastheer sterft, verlaten de meeste parasitaire soorten

namelijk vrij snel hun gastheer en gaan op zoek naar een nieuwe (Schäperclaus, 1979).

De huid werd met het blote oog onderzocht. Aldus kunnen grote ectoparasieten, zoals

Argulus sp., Piscicola geometra en Neascus sp. worden waargenomen.

Voor het onderzoek van de kieuwen werd na het verwijderen van het operculum, de

gehele kieuw uitgeprepareerd. Hiervan werden dan drukpreparaatjes gemaakt.

f. Onderzoek van de in wendige organen

De verdoofde blankvoorn wordt eerst in het dissectiebakje gelegd. Met een scherpe schaar

wordt de blankvoorn opengeknipt zoals weergegeven op figuur 18.

De lichaamsholte werd met het blote oog onderzocht op het voorkomen van parasieten. De

overige organen en weefsels werden microscopisch onderzocht.

Voor het onderzoek naar darmparasieten werd de darm eerst uitgedissecteerd en overlangs

opengeknIpt. De darminhoud werd indien nodig verwijderd en afzonderlijk onderzocht.

Ook de zwemblaas werd uitgedissecteerd, opengeknipt en onderzocht op de aanwezigheid

van parasieten. Van stukjes weefsel van lever, milt, nier en hart werden drukpreparaatjes

gemaakt.

Voor het onderzoek naar oogparasieten werd het oog uitgedissecteerd en opengeknipt.

Oogvocht en ooglens werden op een draagglaasje gebracht en onderzocht.

Van de galblaas werden zowel inhoud als galblaaswand microscopisch onderzocht.

......3..... '.

Figuur 18: Dissectiemethode gebruikt bij blankvoorn
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3. Bewaring en determinatie van de parasieten

a. Bewaring

Indien de parasieten, na het verwijderen uit de vis, gedurende een zekere periode in

leven dienden gehouden te worden, werden ze in een fysiologische oplossing (0,6 % NaCl)

gebracht (Pritchard en Kruse, 1982).

Indien de parasieten voor langere tijd bewaard moesten worden, werden ze gefixeerd in

een 4 % formaline-oplossing. Het binnendringen van de fixator kan versneld worden door

opwarming van de oplossing tot 60 oe. Daar wormen de neiging vertonen om samen te

trekken bij het in aanraking komen met een fixator, dienen ze eerst te worden

gerelaxeerd. Dit kan bij voorbeeld door de worm te plaatsen tussen twee dekglaasj es en

dan gebruik te maken van een snel doordringende fixator (Amlacher, 1981). De parasieten

worden na een bepaalde periode (maximaal 24 uur) overgebracht van de fixator naar een

oplossing van 70 % ethanol. Hierin kunnen ze dan gedurende lange tijd worden bewaard.

b. Determinatie

Om de determinatie van de verschillende parasietsoorten te vergemakkelij ken werd vooraf

een uitgebreide literatuurstudie gemaakt over de parasieten van de blankvoorn.

De eigenlijke determinatie gebeurde met microscopen (Wild en Leitz), voorzIen van een

fototoestel (Nikon).

Gefixeerde specimen dienen vaak, vooraleer de determinatie kan starten, te worden

opgehelderd in glycerine. Het ophelderen van de wormen gebeurt door ze in een

alcoholreeks met stijgende concentratie te brengen, gaande van 70 %, over 80 %, 90 % tot

100 %. Daarna worden ze in alcohol 100 % met 5 % glycerine gebracht. Hieruit laat men

de alcohol verdampen, zodat de wormen geleidelij k aan in zuivere glycerine worden

ingebed.

4. Verwerking van de gegevens

De gegevens werden verwerkt met een software pakket (Statview) op een Apple

Macintosh computer.



-95-

111. Resultaten

A. Bacteriologisch onderzoek

1. Beschrijving van de geïdentificeerde bacteriën

Het ligt niet 1D de bedoeling van dit werk om een volledige opsomming te geven van alle

mogelijke bacteriën die eventueel geïsoleerd kunnen worden uit zoetwater milieus. De

beschrij ving gebeurt op basis van de door ons vooropgestelde indeling.

Bij de isolatiemethodes worden Yersinea bodems en thioglycolaataanrij king gebruikt ter

isolatie van respectievelijk Yersinea sp. (waaronder de vispathogeen Yersinea ruckeri) en

Edwardsiella sp. (vispathogeen : Ed. icta/uri en Ed. tarda). Beide kiemen behoren tot de

groep van de E.B.. Daar uit de resultaten blij kt dat in geen enkele staalname Yersinea en

Edwardsiella voorkomen worden deze kiemen niet verder besproken.

a. Gram +; kH/O ox 0

In deze groep worden drie soorten namelijk gram positieve kokken, gram positieve

tetraden en gram positieve staven geïsoleerd.

De gram positieve tetraden, weinig belangrij k als vispathogenen, worden niet verder

beschouwd.

- Staphy/ococcus

De gram positieve kokken, katalase +, behoren tot

worden algemeen aangetroffen 1D water maar

vispathogenen (Austin, 1987).

Minidefinitie (Cowan, 1974) :

de familie van de Staphylococcus.

kunnen 10 aanmerking komen

Ze

als

gram + kokken enkel, in paren of trossen

k H (onderscheid met Streptococcus sp. die k - zijn)

ox 0

aëroob, facultatief anaëroob

niet sporevormend

onbeweeglijk

OF fermentatief

BHI witte tot gele kolonies

Voor verdere identifikatie wordt verwezen naar de tabellen 10 Bergey's Manual (Kloos et

a/., 1984).
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- Coryneforme bacteriën en Lactobad//us sp.

Bij de gram + staven worden "Coryneformes" en Lactobaci//us sp. teruggevonden.. Er is

weinig zekerheid over het pathogeen vermogen van Coryneforme bacteriën (Austin, 1987).

Volgens dezelfde auteur zijn er enkele rapporten die vermelding maken van Lactobaci//us

sp. als vispathogeen. Hiu et al. (1984) stelt de naam Lactobaci//us piscicola voor.

Verdere studies kunnen een verwantschap aantonen tussen de verschillende isolaten.

De ziekte "pseudo kidney disease" (valse nierziekte) zou door deze bacterie veroorzaakt

worden. Deze ziekte vertoont gelij kenissen met de "bacterial kidney disease" (B KD)

veroorzaakt door Renibacterium salmoninarum (vroeger geklasseerd onder de Coryneforme

bacteriën).

"Pseudo kidney disease" wordt gekarakteriseerd door een gezwollen abdomen door de

aanwezigheid van ascitis. De oorzaak zou stress zij n (bij voorbeeld na het paaien) waarbij

naast ascitis, ernstige beschadiging van lever, milt en nier wordt vastgesteld. Er wordt

geen vinrot geobserveerd noch andere uitwendige kenmerken, alhoewel puntbloedingen in

de spieren en een sterk doorbloede zwemblaas kunnen waargenomen worden.

Uit staalname B14(19)(zie 2. Resultaten) worden gram positieve staven geïsoleerd. Uit de

vergelij king van de biochemische kenmerken van de geïsoleerde stam met die van

Corynefor e bacteriënen en Lactobacillus piscicola (Tabel 3) blijkt dat de stam

geïdentificeerd kan worden als Lactobaci//us piscicola niettegenstaande dat ONPG positief

IS.

Minidefinitie (Cowan, 1974)

gram +

niet zuurvast

aëroob, facultatief anaëroob

niet spore vormend

niet beweeglij k

katalase gewoon lij k +

OF fermentatieflinert
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Tabel 3 : Vergelijking van de biochemische kenmerken van de geïsoleerde stam (lot

B14(19)) met die van Coryneforme bacteriën en Lactobacillus piscico/a (Austin, 1987)

kenmerk geïsoleerde Coryneforme L. piscicola

stam

BHI + +

Mc Conkey - -
ADH + - +
LDC - - -
ODC - - -
kat - + -
ox - - -
TDA - - -
VP + -
esc + + +
gel - - -

urea - -
cit - + (traag)

nit - + (zwak) -

ONPG + - -
H 2S - - -
indol - - -

ara - -
gluc + +

b. Gram - ; k ++ ox 0

- Enterobacteriaceae

De geïsoleerde bacteriën uit deze groep behoren tot de familie van de Enterobacteriaceae.

Vier species Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, Proteus rettgeri en Yersinea Tllckeri

worden als vispathogenen erkend. Daarnaast zijn er vermeldingen van Citrobacter

freundii, Erwinia sp., S a/monella sp. en Serratia sp. die een pathogene rol zouden spelen

bij vissen (Austin, 1987).
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Algemene definitie (Vandepitte, 1975)

middelgrote gram - staafjes

beweeglij k door peritriche flagellen of onbeweeglij k

geen pigmentvorming (uitz. rood bij Serratia sp., geel bij Enterobacter

agglomerans).

katalase +

oxidase -

OF fermentatief

snelle vergisting van glucose op kligler

Enterobacter-Serratia groep (Vandepitte, 1975)

overwegend saprofyten

glucose vergist met gas, soms welDlg, uitzonderlij k geen.

lactose vergist, snel of traag, ui tzonderli j k niet.

H2S -

urease zwak + of 

indol -

beweeglij k +

citraat +

ONPG +

MR/VP -/+

Enterobacter agglomerans (syn. Erwinia herbicola) : geel pigment, afwezigheid van de

ADH, LOC en ODC, trage lactose vergister, trage vervloeiing van gelatine, citraat positief

en beweeglij k.

Serratia sp. : worden naast de groepskarakters gekenmerkt door een sterke produktie van

gelatine en DNA. Deze eigenschap wordt ook teruggevonden bij Enlerobacter

liquefaciens. Voor de differentiatie wordt de vergisting nagegaan van arabinase en

raffinose die positief IS voor Enterobacter liquefaciens en negatief voor Serratia

marceseens .

Daar deze kiemen van welDig belang zijn voor de pathologie wordt de identifikatie

beperkt tot de volgende bijkomende testen: ADH, LOC en ODC, VP, malonaat en citraat.

Op basis van deze kenmerken kan de groep Enterobacter-Serratia gedifferentieerd worden

van de andere E.B. maar niet onderling van elkaar. In enkele gevallen is er een geel

pigment aanwezig waardoor de identifkatie van Enterobacter agglomerans mogelij kis.

- Acinetobacter sp. (Austin, 1987)

Acinetobacter sp. komen algemeen voor In water maar kunnen als vispathogeen beschouwd

worden. Roald en Hastein (1980) beschreven een ziektebeeld gelijkend op "Acinetobacter

sp.". Het wordt gekenmerkt door hyperanemie van de dermale bloedvaten, hemorrhagie in

de schubben, oedeem, beschadiging van lever, milt en nier.
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In de beschrijving van Roald en Hastein (1980) produceert Acinetobacter oxidase wat in

tegenstelling is met de beschrij ving in Bergey's Manual (Juni, 1984). In dit geval kan de

bacterie beter geklasseerd worden bij Moraxel/a sp. en Neisseria sp.. Alhoewel deze

laatsten dan weer niet in staat zijn om zuur te vormen uit carbohydraten. Dus de

vispathogeen wordt voorlopig in de groep Acinetobacter, Moraxel/a en Neisseria geplaatst.

Minidefinitie Acinetobacter lwoffi (Vandepitte, 1975) :

korte gram - staven

niet- gepigmenteerd

onbeweeglijk

katalase +

oxidase -

OF inert/ oxidatief

ADH -

c. gram - ; k + ox + F agar - H~S + OF 1/0

- Shewanel}a putrefaciens

Alteromonas putrefaciens Lee, Gibson en Shewan 1981, 215AL. synoniemen

Pseudomonas putrefaciens (Derby en Hammer, 1931) Long en Hammer, 1941, 176 ;

Achromobacter putrefaciens Derby en Hammer, 1931, 414 wordt in de Bergey's Manual

van 1984 geklasseerd onder Pseudomonas.

Uit de resultaten van de DNA base samenstelling blijkt dat het species niet meer

thuishoort in de groep van Pseudomonas maar eerder bij Alteromonas alhoewel het %

DNA-base te hoog is om tot Alteromonas te behoren (Baumann et al., 1984). MacDonell

et al. (1985) plaatst Alteromonas in een nieuw beschreven genus Shewallel/a.

Minidefinitie (De Kinkelin, 1985; MacDonell et al., 1985) :

gram - rechte of gebogen staven

geen pigment (onoplosbaar roos pigment volgens De Kinkelin, 1985)

chemo - organotroof

beweeglij k door polaire flagellen

oxidase +

groei op 41°C - /+

verzuring gluc - / +

ADH 

denitrifikatie 

H2S op kligler +

De bacteriën worden teruggevonden in zoet- en zoutwater en bij visbederL

De Kinkelin (1985) merkt op dat Alteromonas putrefaciens mogelijks verward kan worden

met atypische Aeromonas salmonicida, Pasteurel/a sp., Aeromonas hydrophila en Vibrio

fluvialis daar deze species eveneens H 2S kunnen vormen.
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d. gram -; k +/0 ox + F-agar 0/+ OF I/a

- Pseudomonaceae

De familie van Pseudomonas, één van de meest complexe groepen van de gram

bacteriën, vertoont veel gelij kenissen met andere genera.

Volgens Palleroni (1984) bestaat de familie uit Vler genera : Pseudomonas sp.,

Xanthomonas sp. (plantpathogenen), Frateuria sp. (zuurtolerant) en Zoogloea sp.

(vlokvorming). Ze komen wijdverspreid in de natuur voor.

Minidefinitie (Cowan, 1974; Palleroni, 1984) :

gram - staven

beweeglijk door één of meerdere polaire flagellen

strikt aëroob

katalase +

oxidase meestal +

OF .nert/ oxidatief

niet zuurtolerant

geen specifieke groeifactoren.

De groep van de Pseudomonas wordt onderverdeeld in vij f secties op basis van enkel

biochemische kenmerken en rRNA homologie (Identificatiesleutel volgens Palleroni (1984).

Identifikatiesleutel voor de species van rRNA groep I, 11 en lIl.

A. Poly-I3-hydroxybutyraat (PHB) wordt niet geaccumuleerd als koolstofreservemateriaal,

uitgezonderd door sommige stammen van Ps. pselldoalcaligenes rRNA groep (sectie I)

1. Fluorescent pigment geproduceerd door de meeste stammen

a. ADH positief, saprofyt of dierpathogeen

1. Ps. aeroginosa

2. Ps. fluorescens biovars

3. Ps. chlororaphis

4. Ps. aureofaciens

5. Ps. putida biovars

b. ADH negatief, plantenpathogeen

i. oxidase negatief

6. Ps. syringae pathovars

7. Ps. viridiflava

ii. oxidase positief

8. Ps. cichorri
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2. Fluorescent pigment negatief

a. gebruikt glucose voor de groei

9. Ps. stutzeri

10. Ps. mendocina

b. gebruikt geen glucose voor de groei

11. Ps. a/ca/igenes

.' 12. Ps. pseudoa/ca/igenes

B. PHB wordt geaccumuleerd als koolstofreservemateriaal

1. pathogeen, uitgezonderd Ps. pickettii. Meeste species groeien op 40 oe (uitgezonderd

Ps. so/anacearum), orto afsplitsing van protocatechuaat. rRNA groep 11 (sectie 11)

a. ADH positief

13. Ps. ma/ei

14. Ps. pseudomal/ei

15. Ps. caryophyl/i

b. ADH negatief

i. denitrificatie negatief

16. Ps. cepacia

17. Ps. g/adioli

ii. denitrificatie positief

18. Ps. pickettii

19. Ps. so/anaceamm

kan groeIen op 40 oe, mela afsplitsing van

rRNA groep III (sectie lIl)

2. Niet pathogeen, alleen Ps. pseudoflava

protocatechuaat.

a. groeit niet autotroof met waterstof

20. Ps. acidovorans

21. Ps. testosteroni

22. Ps. de/afieldii

b. groeit autotroof met waterstof

23. Ps. facilis

24. Ps. saccharophila

25. Ps. f/ava

26. Ps. pseudof/ava

27. Ps. pal/eronii

Sectie IV bestaat uit twee rRNA groepen:

A. PHB wordt geaccumuleerd als koolstof reserve materiaal

a. Ps. diminuta

b. Ps. vesicu/aris

rRNA g:roep IV

B. geen accumulatie van PHB

c. Ps. ma/tophilia

rRNA groep V
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rRNA groep IV en V delen twee kenmerken die niet bij de andere Pseudomonas sp.

voorkomen namelijk groeifaktoren en het niet kunnen gebruiken van nitraat als

stikstofbron.

Sectie V bevat een aantal Pseudomonas sp. waarvan de natuurlij ke verwantschap met de

goed gekarakteriseerde species van het genus niet gekend is. Daarvoor wordt ze in een

tijdelijke lijst ondergebracht. De indeling van deze species is gebaseerd op de bron van

herkomst. Hierbij wordt sectie V beperkt tot de klassifikatie van de geïsoleerde

Pseudomonas sp. behorend tot deze groep. Voor verdere specifikatie wordt verwezen naar

Bergey's Manual (Holt en Krieg, 1984).

De Pseudomonas soorten worden geïdentificeerd met behulp van het API systeem. Tabel

4 geeft de positieve reakties procentueel weer (API index). Uit de tabel blijkt dat er

moeilijk een onderscheid kan gemaakt worden tuusen de species behorend tot rRNA I la.

De teruggevonden code geeft meestal een goede identifikatie tot op genus niveau.

Onderscheid tussen deze soorten berust op testen die niet uitvoerbaar zijn in het

laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur van de K.U.Leuven.

Slechts enkele soorten kunnen als pathogeen beschouwd worden. Pseudomonas

ch/ororaphis wordt éénmaal als vispathogeen beschreven bij gekweekte Amago forel

(Oncorhynchus rhodurus) in Japan (Austin, 1987).

Zoals reeds vermeld komt Pseudomonas fluorescens veelvuldig voor in zoetwater. Meestal

wordt de bacterie beschouwd als een visbederforganisme, een contaminant of een

secundaire indringer in reeds aangetast weefsel. Austin (1987) beschrij ft dit species ook

als een zwak primair pathogeen die ziekte kan veroorzaken in verschillende vissoorten o.a.

in zeelt (Tinca linea), met als symptomen vin- en staartrot, puntbloedingen in de kieuwen,

lever, nier en submucosa van de darm.



Tabel 4 : Positieve scores op API 2 ONE van verschillende Pseltdomonas soorten (in procent).

Species N03 TRP aGLU ADH URE ESC GEL PNPG GLU ARA MNE MAN NAG MAL GNT CAP ADI MLT CIT PAC OX

rRNA groep I la

Ps. aeroginosa 96 0 0 80 20 1 90 1 99 2 4 84 72 6 97 98 75 99 98 1 98
Ps. fluorescens 31 0 0 55 1 1 39 4 99 70 90 85 61 7 98 99 6 99 99 16 99
Ps. chlororaphis 7 0 0 7 0 27 7 0 100 80 93 80 7 0 93 73 0 100 100 7 40
Ps. aureofaciens 50 0 0 60 0 0 90 30 100 99 100 99 90 0 100 90 30 100 100 90 70
Ps. putida 3 0 1 70 1 0 1 1 98 56 57 5 2 0 92 96 1 100 99 50 96

rRNA groep I 2a

Ps. stutzeri 94 0 0 5 1 0 1 0 95 4 10 67 0 69 81 86 2 95 84 2 100

rRNA groep I 2b

Ps. alcaligene/1) 80
I

0 0 6 2 0 4 1 8 3 3 4 1 2 42 55 38 90 32 2 98 I--'
0
v..l

I

rRNA g.·oep 11 a

Ps. pseudomal/ei 100 0 0 96 0 12 100 0 100 0 98 100 100 0 100 100 98 100 97 89 100

rRN A groep 11 b

Ps. cepacia 39 0 30 1 2 50 70 72 100 72 99 93 97 8 97 99 93 100 99 99 89

rRNA groep 111

Ps. acidovorans 97 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 75 0 0 99 53 91 98 53 81 100
Ps. diminltta 6 0 0 0 0 0 33 0 1 1 1 1 0 1 0 35 12 24 1 0 94
Ps. vesiClllaris 23 0 0 1 0 98 15 40 72 0 0 3 10 72 1 6 1 40 0 0 99

sectie V

Ps. paltcimobilis 10 0 0 0 1 99 2 90 95 78 75 15 59 95 46 18 8 61 46 1 73

(1) Comamollas testosterOlli (syn. Pseudomonas testosteroni) heeft op het API systeem dezelfde resultaten als Pseltdomollas alcaligenes. Daarentegen worden
beide species in een andere rRNA groep, respectievelijk rRNA 111 en rRNA I 2b, ingedeeld volgens Palleroni (1984).
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e. Gram - k+ ox+ F agar - Hf.S 0/+ gas 0/+ OF F

- Aeromonas

De Aeromonas sp. behoren tot de groep van de Vibrionaceae en kunnen opgedeeld worden

in twee groepen: de onbeweeglij ke en de beweeglij ke. In recente genetische studies,

uitgevoerd door Colwell et al. (1986), wordt voorgesteld om deze laatste over te plaatsen

naar de familie van de Aeromonadaceae.

Minidefinitie (Cowan, 1974):

gram - staven

aëroob, facultatief anaëroob

katalase +

oxidase +

fermentatief, gasproduktie mogelijk

nitraatreductie +

beweeglijk 0/+

ADH +

Furunculosis, veroorzaakt door Aeromonas salmonicida (onbeweeglij k) is één van de oudst

beschreven visziekten, vooral teruggevonden bij forel en andere salmoniden.

Bij niet-salmoniden wordt de ziekte eveneens aangetroffen weliswaar in een afwij kende

vorm ten opzichte van de klassieke furunculosis en meestal beschreven als 'atypisch'. Er is

echter verwarring mogelijk bij de identificatie van atypische Aeromonas salmonicida en

Pasteurella piscicida. Deze laatste kan pasteurellose (ook soms pseudotuberculose

genoemd) veroorzaken. In acute vorm IS er een septicemie met weinig symptomen.

Inwendig worden er granuloma's waargenomen in nier en milt. De biochemische

kenmerken van beide species worden voorgesteld in tabel 5 waarbij ook de resultaten van

de door ons geïsoleerde kiem B14.2N worden weergegeven (Paterson el al., 1980; Austin,

1987).
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Tabel 5: Vergelijking van de biochemische kenmerken van de geïsoleerde stam B14.2N

met die van P. piscicida en A. salmonicida atypisch.

kenmerk geïsoleerde P. piscicida A. salmonicida

stam atypisch

BH! + +

Mc Conkey -
ADH - - -
LDC - - -
ODC - - -
kat + + +/-

ox + + +

TDA - - -
VP - +zwak +

0/129vib - +

gel - -
urea - -
cit - - +/-

nit + - +/-

ONPG - /+ - -/+

H 2S - - - /+

indol - - +/-

hemolyse - - +

ara - - -

amy - - -

gluc - +zwak +

mo - -
mal - + +

man - +/- +/-

mne - + +/-

meI - - -
rham - - -
sor - - -

suc + - +

Het profiel van de geïsoleerde stam beantwoordt aan dat van een atypische A.

salmonicida.
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Karakteristieken van furunculosis :

De subacute of chronische vorm komt voor bij oudere vissen en wordt gekenmerkt door

lichte exophthalmie, rode vinnen, bloederige anus, hemorrhagie in de spieren en andere

weefsels. Inwendig merkt men hemorrhagie van de lever, gezwollen milt en niernecrose.

De sterfte is zeer laag. Deze vorm komt niet veel voor.

De acute vorm, bij opgroeiende en adulte vissen, wordt gekenmerkt door een algemene

septicemie gepaard gaande met een donkere kleur, geen eetlust, hemorrhagie in de

vinbasis.

Deze ziektevorm heeft een grote mortaliteit gedurende twee à drie dagen. De bacteriën

worden aangetroffen in het bloed, verspreid naar verschillende weefsels. Inwendig komt

er hemorrhagie voor in de abdominale wand, de zwemblaas en het hart. Tevens is er een

vergrote milt.

Een derde vorm, peracute furunculosis, wordt waargenomen bij broedvisjes. De visjes

zijn donker van kleur en sterven snel af zonder uitwendige symptomen.

Bij de ziektevormen, voorkomend bij niet-salmoniden, zijn carp erythrodermatitis (CE) en

ulcerziekte bij goudvis het meest gekend. In het eerste geval kan de ziekte voorkomen

van subacuut tot chronische huidziekte.

De infekti6 begint op een plaats waar de huid beschadigd is. De vIssen verliezen hun

eetlust en worden donker van kleur.

Secundaire besmetting door fungi of andere bacteriën kan voorkomen. Bij de goudvissen

zijn de symptomen gelijkaardig als bij CE maar de beschadiging van lever en milt treedt

op in een vroeger stadium (Austin, 1987).

De beweeglijke Aeromonas worden geïdentificeerd op genus niveau daar de onderlinge

biochemische verschillen zeer miniem zijn. De recente indeling van de Aeromonas sp. is

gebaseerd op DNA- hybridisatietechnieken (Hickman en Brenner, 1987) en telt voor het

ogenblik 12 soorten.

Over de pathogene rol van deze Aeromonas sp. bestaan twij fels. In de literatuur wordt

teruggevonden dat ze optreden als primaire pathogenen maar in vele gevallen worden ze

als secundaire indringers beschreven.

De symptomen zijn staart- en vinrot en hemorrhagische septicemie. Deze septicemie

wordt gekenmerkt door kleine huidletsels, abcessen, verzweringen, exophthalmie en

abdominale extinctie. Inwendig wordt ascitis, anemie en beschadiging van de organen

waargenomen (Austin, 1987).

- Plesiomonas shigelloides

Het genus Plesiomonas bestaat uit één species Plesiomonas shigelloides en werd

geïdentificeerd als Pseudomonas of Aeromonas vooraleer het in dit genus geplaatst werd.

De bacterie bezit de basiskenmerken van de Vibrionaceae maar heeft daarnaast toch

opmerkelijk verschillende kenmerken (inositiol + terwijllipase, DNAsa, gelatinase en

caseïnase negatief zijn).

MacDonell et al. (1985) beweren dat de bacterie behoort tot het genus Proteus.
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Minidefinitie (Cowan, 1974)

gram 

beweeglijk

fermentatief

ONPG +

ADH, LDC, ODC +

oxidase +

H2S -

Plesiomonas shigelloides kan de oorzaak zijn van vissterfte. De ziekte wordt gekenmerkt

door een septicemie met een mortaliteitspiek twee à drie dagen na de ziekte-uitbraak. De

symptomen zijn vermagering, rode anus met gele etter, puntbloedigen in de spierwand en

in sommige gevallen ascitis (Austin, 1987).

f. Gram -; k+ ox+ Fagar - H~S 0 gas 0 OF 1/0

- Flavobact(rium

Geel gepigmenteerde bacterie die behoort tot de familie van de Cytophagaceae en die een

grote gelijkenis vertoont met Cytophaga en Flexibacter (Austin, 1988).

Minidefinitie (Cowan, 1974) :

gram 

onbeweeglij k

stri kt aëroob

katalase +

oxidase +

OF IlO

Flavobacterium wordt geassocieerd met kieuwziekte alhoewel hun rol als vispathogeen niet

volledig aangetoond is (Austin, 1988). De ziekte komt voor bij jong broed en slechte,-
waterkwaliteit. Er worden slechts vage beschrij vingen van Flavobacterium balustinum,

Flavobacterium piscicida en Flavobacterium branchiophila teruggevonden. Sommige

beschrij vingen vermelden beweeglij kheid wat in tegenstelling is met de revIsie van

Flavobacterium (Holmes, 1984) waardoor de verschillende species een twijfelachtig

taxonomisch profiel krijgen (Austin, 1987).

In deze studie wordt de identifikatie beperkt tot op genusni veau.
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2. Resultaten van het bacteriologisch onderzoe k

bacteriële analyses worden opgesplitst per vissoort namelij k zeelt,

Bij blankvoorn worden de staalnames gegroepeerd volgens de plaats

onderzochte stalen werden uitgezet in Groenendaal, Lozen enDe

De resultaten van de

winde en blankvoorn.

van uitzetting.

Rijkevorsel.

De individuele resultaten worden weergegeven in Bijlage 7 Deel 2 (tabellen 1, 2, 3, 4 en

5) waarbij (+): < 10, +: 10-100, ++: 100-300 en +++: > 300 kolonies betekent.

a. Zeelt

Vij f loten zeelt werden onderzocht. In tabel 6 wordt de afkomst en uitzetting van de

loten aangeduid. Wanneer er twee staalnames zijn voor en na de uitzetting wordt dit

aangeduid met a en b.

Tabel 6: Afkomst en uitzetting van de onderzochte loten zeelt

Staalname afkomst uitzetting

Zl(l)a

Zl(l)b Vandeput Linkebeek Vijver 41

Z2(2)a Vandeput Linkebeek Vijver 40

Z3(9)b Van Stalle Linkebeek Vijver 8

Z4(20)a

Z4(20)b Wellens Linkebeek Vij ver 9

Z5(25)a Zschiedrich Lozen Vij ver lle

vinden zijn.

Slechts in lot

Verdere gegevens betreffende deze loten kunnen teruggevonden worden in tabel 3 Deel 3.

Hieruit blijkt dat het overlevingspercentage voor de loten Z2(2) en Z5(25) respectievelij k.
21.1% en 2.8% bedraagt, zodat er geen tweede staalname mogelij k was daar er te weinig

vissen werden teruggevangen.

Lot Z3(9) werd enkel na het uitzetten bacterieel onderzocht.

Bij aankomst van de stalen werden er geen uitwendige of inwendige symptomen

vastgesteld.

Uit de resultaten blij kt dat er geen primaire pathogenen terug te

Hoofdzakelijk worden Aeromonas en Pseudomonas rRNA I la geïsoleerd.

Z5(25) worden Flavobacterium en schimmels geïsoleerd.

Bij de tweede staalname komt tot uiting dat de normale bacteriële flora 10 de VIJ vers van

Linkebeek vooral bestaat uit Aeromonas, Shewanella en gram + kokken.

Het afsterven van de vissen van Z2(2) en Z5(25) is niet te wij ten aan een bacteriële

infektie.
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b. Winde

Slechts één lot W4(26) werd onderzocht. Dit staal IS afkomstig van Zschiedrich en werd

uitgezet in vijver llF te Lozen.

Bij het macroscopisch onderzoek werden geen uitwendige noch inwendige

ziektesymptomen aangetroffen. Slechts bij W4.3 werd één Liguia sp. waargenomen tijdens

de dissektie.

Uit de resultaten blijkt dat hoofdzakelijk Aeromonas, Pseudomonas rRNA I la,

Shewane/la en Acinetobacter geïsoleerd werden uit beide stalen met uitzondering van

Pseudomonas vesicularis en Flavobacterium sp. dat enkel in de eerste staalname wordt

teruggevonden.

Het overlevingspercentage van 90.2% (Tabel 3 Deel 3) bevestigt de goede kwaliteit van de

uitgezette vis.

c. Blank voorn

- Uitzetting in Groenendaal

De loten B1(3)(ZWVD), B2(4)(IBW), B7(1l)(IBW), B10(14)(IBW) en B18(27)(ZWVD)

werden onderzocht vooraleer ze geplaatst werden In bakken in Groenendaal waar de

overleving gevolgd werd gedurende 7 dagen. In alle gevallen was het

overlevingspercentage 100%.

Uit de resultaten blijkt dat er hoofdzakelijk Pseudomonas rRNA I la worden geïsoleerd.

In enkele vissen worden er Flavobacterium sp. teruggevonden.

Algemeen kan gesteld worden dat deze loten niet bacterieel besmet zij n.

- Uitzetting Lozen

B3(5) (ZWVD)

Bij de eerste staalname werden geen symptomen waargenomen. Bij de tweede staalname

werden slechts vier vissen onderzocht. Deze vissen hadden allemaal een verbleekte lever.

Uit de resultaten blijkt dat de meest courant in zoetwater voorkomende bacteriën worden.
geïsoleerd. Plesiomonas shige/loides en Flavobacterium sp. werden enkel aangetroffen

tijdens de eerste staalname.

B12(16) (Bijnens L&P)

Er werden geen ziektesymptomen waargenomen. Het aantal geïsoleerde bacteriën is laag.
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B13(18) (Wellens)

Blankvoorn B13.1 van de eerste staalname heeft een wonde op de linkerflank ter hoogte

van de rugvin. Hieruit worden Pseudomonas rRNA I la en Flavobacterium sp. geïsoleerd.

Waarschijnlijk zijn deze bacteriën secundair binnengedrongen. Daarenboven zijn de

meeste stalen negatief zodat er niet over een bacteriële infektie kan gesproken worden.

Bij de tweede staalname werden geen symptomen waargenomen en dezelfde

bacteriesoorten worden teruggevonden met uitzondering van Flavobacterium.

B14(19) (Zschiedrich)

Zeer zwaar besmet lot. Alle vissen hebben losliggende schubben en rode wonden. Er

worden zeven vissen onderzocht en van B14.1 wordt ook een bloedstaal genomen. Uit het

bloed wordt Pseudomonas rRNA I la geïsoleerd.

De symptomen lijken echter sterk op furunculosis. Uit B114.2N wordt een atypische A.

salmonicida geïsoleerd. Tijdens de identifikatie was er twijfel tussen een atypische A.

salmonicida en Pasteurel/a pisicida. De bekomen code met het API systeem gaf een

goede identifikatie tot op genus niveau van Pasteurel/a. Uit de vergelij king van de

biochemi~th kenmerken van beide bacteriën met de geïsoleerdp. stam, voorgesteld in tabel

5, kan afgeleid worden dat het profiel van de geïsoleerde stam eerder beantwoordt aan dat

van een atypische A. salmonicida met als doorslaggevende kenmerken nitraatreduktie,

0/129 vibriostat en sucrose. De kiem werd slechts éénmaal geïsoleerd.

Uit de vissen B14.1, B14.2, B14.5 en B14.7 wordt Lactobacillus geïsoleerd. De

biochemische kenmerken komen sterk overeen met deze van Lactobacillus pisicola (HIU et

al., 1984) en worden voorgesteld in tabel 3. De symptomen beschreven door Hiu et ai.

(1984) zijn septicemie, ascitis, spierabcessen en bloederige verzweringen juist onder de

huid. Dit laatste wordt ook waargenomen bij de onderzochte vissen.

Een infektieproef waarbij de virulentie van beide geïsoleerde stammen wordt uitgetest kan

een antwoord geven op het al dan niet pathogeen zijn.

Waarschijnlijk dragen beide kiemen bij tot de ziekte-uitbraak.

Shewanella putrefaciens, een species dat beschreven wordt als visbederf organisme, wordt

eveneens veelvuldig geïsoleerd.

Bij de tweede staalname worden er geen symptomen waargenomen. Uit de resultaten

• blijkt dat er slechts bacteriën, behorend tot de normale flora, geïsoleerd worden waaruit

kan besloten worden dat de besmette vissen afgestorven zijn. Dit kan eveneens afgeleid

worden uit het overlevingspercentage dat 13.2% bedraagt (Tabel 3 Deel 3).

B15(21) (Hoetmer)

Bij de vissen wordt een schubverlies van 15-20 schubben vastgesteld. Daarenboven

vertoonde B15.1 kleine bloedingen op de buikzijde en had B15.2 een beschadigd

kieu wdeksel.

Deze letsels kunnen niet verklaard

resultaten blij kt dat er slechts

Waarschijnlijk zijn ze het gevolg van

j
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De resultaten van de tweede staalname weerspiegelen de normale bacteriële flora van

vijver 20 waarin de vissen werden uitgezet. Tevens werd een overlevingspercentage van

77.5% vastgesteld.

- Uitzetting in Rijkevorsel

B5(8) (Van Stalle)

Bij de eerste staalname had B5.4 een verbleekte lever.

Bij de tweede staalname hadden alle vissen een verbleekte lever.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste stalen negatief zijn en daarenboven IS de variëteit

aan bacteriën eerder beperkt. Slechts bij de tweede staalname worden er Aeromonas sp.

teruggevonden.

B6(lO) (Corten)

Bij de eerste staalname werden geen symptomen waargenomen.

De tweede staalname bestond uit sterk verzwakte vissen met wonden en ontbrekende

schubben.

Uit de eerste staalname wordt hoofdzakelij k Shewanella plltrefaciens geïsoleerd.

Bij de tweede staalname wordt Morgane/la morganiï veelvuldig geïsoleerd. Deze bacterie

zou de oorzaak kunnen zijn van de vissterfte alhoewel er geen verwijzingen in de

literatuur worden teruggevonden. Verder onderzoek van de virulentie van de geïsoleerde

stam is noodzakelij k.

B9(13) (Wellens)

B11(15) (Corten)

Er werden geen symptomen waargenomen tijdens de staalnames.

In beide gevallen worden hoofdzakelijk ShewaJlella plltrefaciens geïsoleerd tijdens de

eerste staalname en Aeromonas sp. tijdens de tweede.

B16(22) (Bijnens L&P)

Bij de eerste staalname hadden alle vissen wonden ter hoogte van de staart. Er werd

eveneens schubverlies vastgesteld.

Bij de tweede staalname werden er slechts 4 vissen onderzocht waarvan B16.1 en B16.2

wonden hadden en schubverlies. B16.3 en B16.4 hadden geen ziektesymptomen.

Bij de eerste staalname worden Flavobacterillm sp.. PselldomoJlas vesiclliaris en

Pseudomonas diminuta enkel geïsoleerd uit de wonden. Deze bacteriën kunnen de oorzaak

zijn van de ziekte.

Bij de tweede staalname worden deze bacteriën niet teruggevonden.

waargenomen bij B16.1 en B16.2 kunnen eventueel veroorzaakt zijn door

en Plesiomonas shigelloides. Deze bacteriën worden niet teruggevonden

vissen (B16.3 en B16.4).
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B. Parasitologisch onderzoek

1. Resultaten van het parasitologisch onderzoek

De resultaten van het parasitologisch onderzoek worden hieronder in tabellen 7, 8 en 9

weergegeven. Van ieder onderzocht staal wordt buiten enkele algemene gegevens zoals het

aantal vissen waaruit het staal bestaat en gegevens betreffende de lengte van de

onderzochte vissen, ook informatie vermeld voor elke parasitaire soort aangetroffen

tijdens het onderzoek. De prevalentie, P (% besmette vissen in het staal), de gemiddelde

intensiteit van besmetting, I (het gemiddeld aantal parasieten aangetroffen op de besmette

vissen) en de minimale en maximale aangetroffen aantallen parasieten per soort en per vis

in één staal worden weergegeven.

"

----------------~
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Tabel 7: Prevalentie (P) en gemiddelde intensiteit van besmetting (I) voor de onderzochte

blankvoornstalen met een gemiddelde lengte kleiner dan 12 cm.

staal 86(10) 812(16) 89(13) 81(3)
aantal onderzochte vissen 30 30 30 30
gemiddelde lengte 6.7 6.7 7 11.8
(min-max) (5.8-7.4) (8.6-16.8) (5.3-7.7) (9.8-12.7)

Diplostomum spathaceum P 73.3 43.3 86.6 96.7

I 5.9 (1-12) 3.8 (1-29) 8.4 (1-42) 4.4 (1-10)

Dactylogyrus sp. P 0 0 0 3.3

I 0 0 0 1 (1)

LiguIa intestinalis P 0 3.3 3.3 36.7

I 0 1 (1) 1 (1) 2.1 (1-6)

Argulus joliaceus P 10 13.3 3.3 0

I 1 (1) 1.5 (1-2) 1 (1) 0
Neascus cuticola P 0 6.7 0 0

I 0 1 (1) 0 0
Ergasilus sieboldi P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Diplozoon paradoxum P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Thwaitia abdominalis ~ P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Thwaitia abdominalis cf P 0 3.3 0 0

I 0 1 (1) 0 0

Acanthocephalus -larve P 0 33 0 0

I 0 1 (1) 0 0

Neoechinorhynchus rutili P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Trematoda digenea P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Aspidogaster limacoides P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Glochidia -larven P 0 0 0 0

1 0 0 0 0

Protozoa P 6.7 13.3 0 73.3

Schimmels P 0 3.3 0 0
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Tabel 8: Prevalentie (P) en gemiddelde intensiteit van besmetting (I) voor de onderzochte

blankvoornstalen met een gemiddelde lengte tussen 12 en 16 cm.

staal B5(8) Bll(15) BI5(21) B13(18)
aantal onderzochte vissen 31 30 30 25
gemiddelde lengte 12.5 12.7 13.3 13.5
(min-max) (7.8-17.2) (8.6-16.8) (10.2-19.4) (12-15.7)

Diplostomum spathaceum P 90.3 100 100 100

I 39.9 (2-168) 63.1 (4-173) 62.4 (1- 500) 58.8(12-171

Dactylogyrus sp. P 0 13.3 16.7 8

I 0 1 (1) 3.2 (1-10) 1 (1)

Liguia intestinalis P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Argulus foliaceus P 48.8 10 3.3 8

I 1.7 (1-6) 1 (1) 1 (1) 1.5 (1- 2)

Neascus cuticola P 25.8 0 3.3 36

I 1.3 (1-2) 0 1 (1) 1.7 (1-4)

Ergasilus sieboldi P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Diplozoon paradoxum P 0 33.3 13.3 0

I 0 2.3 (1-7) 2 (1- 5) 0

Thwaitia abdominalis 9 P 6.5 0 0 0

I 1 (1) 0 0 0

Thwaitia abdominalis cf' P 9.7 3.3 26.7 8

I 1.7 (1-3) 1 (1) 1.4 (1-3) 1.5 (1-2)

Acanthocephalus -larve P 0 0 23.3 0

I 0 0 1.4 (1-4) 0

Neoechinorhynchus rutili P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Trematoda digenea P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Aspidogaster limacoides P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Glochidia -larven P 0 0 0 0

1 0 0 0 0

Protozoa P 9.7 60 53.3 64

Schimmels P 3.2 0 0 0

JÎIIIIIIIII_----------------
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Tabel 8 vervolg 1 : Prevalentie (P) en gemiddelde intensiteit van besmetting (I) voor de

onderzochte blankvoornstalen met een gemiddelde lengte tussen 12 en 16 cm.

staal B7(11) B3 (5) B4 (6) B14(19) 82(4) B8(12)
aantal onderzochte vissen 30 34 30 30 30
gemiddelde lengte 14.3 14.4 14.7 14.8 15.3
(min-max) (9.9-15.8) (11.7-16.7) (12.8-16.9) (13.0-17.4) (12-17.3)

Diplostomum spathaceum P 86.7 97.1 100 100 100

I 3.7(1-26) 27.9(5 -62) 31.5(10-72) 31.1(9-109) 27 .9(4 -90)
Dactylogyrus sp. P 0 0 66.7 0 36.7

I 0 0 3.4(1-9) 0 2.5(1- 5)

Ligula intestinalis P 0 2.9 0 0 6.7

I 0 1(1) 0 0 6(2-10)

Argulus fo/iaceus P 70 52.9 0 0 3.3

I 2.7(1-5) 2.5(1- 6) 0 0 1(1)

Neascus cuticola P 0 38.2 46.7 0 26.7

I 0 2.2(1-7) 2.2(1-4) 0 3.5(1-12)

Ergasilus sieboldi P 0 0 30 0 0

I 0 0 1.3(1- 2) 0 0

Diplozoon paradoxum P 0 0 3.3 0 3.3

I 0 0 1(1) 0 1(1)

Thwaitia abdomina/is Ç( P 0 0 10 0 6.6

I 0 0 1.3(1- 2) 0 1(1)

Thwaitia abdominalis cf' P 0 0 23.3 10 3.3

I 0 0 1.1(1-2) 1.7(1-3) 1(1)

Acanthocephalus -larve P 0 0 43.3 0 20

I 0 0 1.8(1-4) 0 1.7(1-3)

Neoechinorhynchus rutili P 0 0 0 6.7 0

I 0 0 0 1(1) 0

Trematoda digenea P 0 0 3.3 0 53.3

I 0 0 4(4) 0 3.1(1-12)

Aspidogaster limacoides P 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0

Glochidia -larven P 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

Protozoa P 20 2.9 70 53.3 40

Schimmels P 0 5.9 0 0 16.7

_________________A
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Tabel 9: Prevalentie (P) en gemiddelde intensiteit van besmetting (I) voor de onderzochte

blankvoornstalen met een gemiddelde lengte groter dan 16 cm.

staal 810(14) 816(22) 817(24) 818(27)

aantal onderzochte vissen 30 26 8 18
gemiddelde lengte 16.2 16.9 17.7 18.7
(min-max) (12.4-19.1) (13 - 21.8) (14-22) (13.4-25.8)

Diplostomum spathaceum P 80 100 100 100

I 6.4 (1-26) 84.2 (1- 454) 22 (3-44) 71 (18-157)

Dactylogyrus sp. P 26.7 34.6 87.5 55.6

I 2.4 (1-4) 2.3 (1-11) 5.6 (1-13) 1.9 (1-4)

Liguia intestinalis P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Argulus foliaceus P 3.3 0 0 0

I 1 (1) 0 0 0

Neascus cuticola P 0 0 0 11.1

I 0 0 0 1 (1)

Ergasilus sieboldi P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Diplozoon paradoxum P 0 11.5 25 22.2

1 0 1.7 (1-2) 2 (1-3) 1.3 (1-2)

Thwaitia abdominalis ~ P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Thwaitia abdominalis d' P 6.6 0 0 0

I 9.5 (9-10) 0 0 0

Acanthocephalus -larve P 0 11.5 0 0

I 0 1 (1) 0 0

Neoechinorhynchus rutili P 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Trematoda digenea P 0 34.6 37.5 5.6

I 0 16.6 (2-54) 21.7 (1-62) 13 (13)

Aspidogaster limacoides P 0 0 0 16.7

I 0 0 0 16.3 (3-43)

Glochidia -larven P 0 0 12.5 0

1 0 0 2 (2) 0

Protozoa P 23.3 30.8 0 16.7

Schimmels P 0 0 0 0

In totaal werden 17 stalen blankvoorn onderzocht. Vij f hiervan waren referentiestalen en

12 stalen waren bestemd voor uitzetting. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke

parasieten al dan niet in de referentiestalen of in de stalen bestemd voor uitzetting

voorkwamen.

__________________J
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Tabel 10: Het al dan niet voorkomen van parasitaire soorten 1n onderzochte stalen

blankvoorn.

Soort re feren tiestalen uitzettingsstalen

Diplostomum spathaceum 5/5 12/12

Dactylogyrus sp. 2/5 8/12

Liguia intestinalis " 2/5 3/12
Argulus foliaceus 3/5 8/12

fVeascus cuticola 1/5 7/12

Ergasilus sieboldi 0/5 1/12

Diplozoon paradoxum 0/5 7/12

Thwaitia abdominalis 2/5 7/12

A canthocephalus -larve 0/5 5/12

fVeoechinorhynchus rutili 1/5 0/12

Trematoda digenea 0/5 5/12

Aspidogaster limacoides 0/5 1/12

Glochidia -larven 0/5 1/12

Protozoa 5/5 10/12

Schimmels 1/5 3/12

2. Bespreking

a. Stalen bestaande uit vissen met een gemiddelde lengte gelegen tussen 6 en 12 cm

De stalen bestaande uit kleine of éénjarige vissen zijn B6(10), B12(16), B9(13) en B1(3).

De drie eerstgenoemde stalen zijn afkomstig uit loten geleverd door de gebruikelij ke

visleveranciers en het staal B1(3) is een referentiestaal.

Wat onmiddellij k opvalt is het hoge percentage vissen besmet met de trematode die in het

oog van de blankvoorns voorkomt, Diplostomum spathaceum . Dit is het geval voor alle

stalen, ongeacht de oorsprong, variërend tussen 43.3 en 96.7% met een gemiddelde van

75%. Hoewel deze parasiet in onze streken vrij algemeen voorkomt, ligt de prevalentie,

gezien de jonge leeftijd van de vissen, toch al hoog. Het gemiddeld aantal parasieten per

vis ligt echter wel nog aan de lage kant.

Wat de loten bestemd voor uitzetting betreft, kunnen we stellen dat parasieten die vrij

algemeen voorkomen zoals Liguia intestinalis, de bekende lintworm, Argulus foliaceus, de

karperluis, fVeascus cuticala, een frequent voorkomende huid parasiet zichtbaar als zwarte

stippen en nog enkele andere parasitaire soorten, in gering aantal voorkomen op de

onderzochte vissen. De aantallen waarin zij voorkomen zowel als het percentage V1ssen

waarop zij worden aangetroffen zij n zeer aannemelij k.

Met het referentiestaal afkomstig uit de vij vers gelegen te Bokrij k is het lichtjes anders

gesteld. De besmettingsintensiteit voor de verschillende parasitaire soorten is laag, maar de

prevalentie voor Liguia intestinalis en het voorkomen van protozoaire cysten in het

nierweefsel (waarschijnlijk behorende tot het geslacht Myxidium) ligt aan de hoge kant.
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Vooral het feit dat op één- à tweejarige leeftijd reeds bijna 37% van de blankvoorns

besmet zij n met de parasitaire lintworm is onrustbarend, aangezien de schade lij ke effekten

van deze reeds uitvoerig bestudeerde worm goed zijn gekend.

b. Stalen bestaande uit vissen met een gemiddelde lengte gelegen tussen 12 en 16 cm

De onderzochte stalen van deze grootte klasse bestemd voor uitzetting zijn: B5(8), B11(15),

B15(21), B13(18), B14(1,9) en B8(12). De onderzochte referentiestalen zijn B7(11),

afkomstig uit het Centrum voor Visteelt te Linkebeek, B3(5)4(6) afkomstig uit de

viskwekerij Lozerheide te Bocholt en B2(4) van oorsprong uit de Steensluisvaart te

Woumen.

Weer is het de zeer hoge prevalentie van de besmetting met Diplostomum spathaceum die

in het oog springt. Zij varieert van 86.7 tot 100% met een gemiddelde van 97.1%.Ten

opzichte van de stalen met kleinere vis betekent dit nog een ernstige toename van het

aantal besmette vissen tegen de tijd dat zij de leeftijd van twee à drie jaar bereiken. Dit

lijkt het geval te zijn voor alle stalen, ongeacht de oorsprong van de vissen. Belangrijk is

eveneens dat de gemiddelde intensiteit van besmetting, op één staal na (B7(11», overal

gevoelig is toegenomen. Dit betekent dat het aantal parasieten dat per blankvoorn in de

ogen werd aangetroffen in belangrijke mate is gestegen en dat de vissen hiervan een

zekere gezichtshinder zullen ondervinden. Dit kan een negatieve invloed hebben op

bepaalde gedragingen zoals het zoeken naar voedsel, het ontwij ken van een predator of

het uitkiezen van een geschikte paaiplaats. In bepaalde gevallen is het aantal wormen in de

ogen van één vis ontzettend groot. Zo werden bij verschillende vissen honderden

parasieten in de ogen geteld.

Kieuwparasieten van het geslacht Dactylogyrus werden in meerdere stalen aangetroffen,

bij meer vissen en in grotere aantallen dan dit het geval was bij de kleinere blankvoorns

waar zij amper of niet werden waargenomen. In staal B14(19) loopt de prevalentie zelfs op

tot bijna 67%. Het aantal kieuwwormen per blankvoorn blijft echter laag zodat de vissen

hiervan niet al te veel last zouden moeten ondervinden.

Argulus foliaceus, de karperluis, bereikt in drie stalen (B5(8), B7(11) en B3(5)4(6»,

waaronder twee referentiestalen, vrij hoge prevalenties. De intensiteit van besmetting

blij ft voor deze grootteklasse van blankvoorns echter te laag om voor grote hinder te

zorgen.

De larve van Neascus cuticola, een platworm waarvoor de reiger als eindgastheer fungeert

en die als tweede tussengastheer een vis nodig heeft, komt geregeld voor in de stalen. De

aantallen per vis zijn echter laag. Deze larven berokkenen de tussengastheer niet al te veel

last.

Besmetting met cysten van ééncelligen werd in alle stalen vastgesteld. Deze protozoaire

cysten kwamen meestal voor in het nierweefsel, de kieuwen of in de darmwand. Het

percentage besmette vissen varieerde sterk van staal tot staal (m inim urn 2.9%, maxim urn

70%).

Opvallend is verder nog dat B8(12) het staal is dat het grootste aantal verschillende soorten

parasieten herbergt. Op de 30 onderzochte vissen werden niet minder dan 11 verschillende

parasietensoorten aangetroffen.
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c. Stalen bestaande uit vissen met een gemiddelde lengte groter dan 16 cm

Vier stalen bestaande uit blankvoorns met een gemiddelde lengte groter dan 16 cm werden

aan een parasitologisch onderzoek onderworpen (B10(14), B16(22), 817(24) en 818(27)).

Eén hiervan (B10(14)) was een referentiestaal afkomstig uit de Kleine Gete te Eliksem.

Weer is de prevalentie van Diplostomum spathaceum in alle stalen zeer hoog. In alle stalen

bestemd voor uitzetting bereikt ze zelfs 100%, enkel in het referentiestaal is ze wat lager

(80%). Ook de gemiddelde intensiteit van besmetting is hoog.

Besmetting met Dactylogyrus sp. komt voor in alle vier de stalen. De prevalentie is er aan

de hoge kant, maar het gemiddeld aantal parasieten teruggevonden op de kieuwen van de

besmette blankvoorns is steeds vrij laag.

Merkwaardig is dat parasieten zoals Dip/ozoon paradoXllIl1 , een kieuwworm, en trematoden

in de darm in alle drie de stalen bestemd voor uitzetting worden aangetroffen met hogere

prevalenties dan dit het geval is voor de stalen met kleinere vissen en dat deze parasitaire

soorten nooit zijn aangetroffen in referentiestalen.

Hetzelfde geldt voor Aspidogaster limacoides en Glochidia-Iarven die enkel en alleen

respectievelijk in staal B18(27) en B17(24) worden aangetroffen.

d. Algemene opmerkingen

In totaal werden 15 parasitaire soorten aangetroffen tijdens het onderzoek. In de

referentiestalen vinden we hiervan 9 soorten terug. In de stalen bestemd voor uitzetting

werd de aanwezigheid van 14 soorten vastgesteld. Aangezien een groter aantal stalen

bestemd voor uitzetting werd onderzocht is het te verwachten dat hier ook een groter

aantal parasieten werd vastgesteld. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van

parasieten zoals Aspidogaster /imacoides, de Glochidia-Iarven of Ergasilus sieboldi, die

telkens slechts sporadisch en in één van de stalen bestemd voor uitzetting voorkomen. In

de referentiestalen werd eveneens de aanwezigheid van één parasiet vastgesteld die slechts

in één staal voorkomt, namelijk NeoechinorhYflchus rUlili, een haakworm. Anders is het

gesteld met parasieten zoals Diplozoon paradoxunI en de digenetische trematoden die in de

darm van de blankvoorns werden aangetroffen. Zij komen respektievelij k voor in 7 en 5

van de 12 onderzochte stalen bestemd voor uitzetting en werden nooit aangetroffen in de

referentiestalen. Gezien het relatief klein aantal referentiestalen kan hier niet éénduidig

worden aangetoond dat deze soorten niet aanwezig zIJn In de natuurlijke

blankvoornpopulaties en via herbepotingen kunnen worden geïntroduceerd, maar deze

gegevens laten toch vermoeden dat ondoordachte uitzettingen van vis wel eens zou kunnen

samengaan met het introduceren van bepaalde parasieten of ziekten op plaatsen waar deze

normaliter niet voor komen.



-120-

Ondanks het feit dat de verschillende stalen allen een verschillende oorsprong en

voorgeschiedenis hebben en het dientengevolge eigenlij k niet verantwoord is om het al of

niet voorkomen van parasieten en de aantallen waarin zij voorkomen in funktie van de

grootte van de blankvoorns tussen de verschillende stalen onderling te vergelij ken, kunnen

wij ons niet van de indruk ontdoen dat grotere vissen toch zwaarder geparasiteerd lij ken

dan de kleinere individuen. Binnen alle stalen afzonderlijk en voor elke parasiet kon dit

niet éénduidig worden aangetoond omwille van de te kleine aantallen blankvoorns per

staal. Toch lij kt het alsof voor sommige parasieten zoals de digenetische trematoden, de

Dactylogyrus sp., voor Diplozoon paradoxum en voor Diplostomum spathaceum de

prevalentie en in sommige gevallen eveneens de gemiddelde intensiteit van besmetting

toeneemt naarmate het staal uit grotere vissen bestaat.

Uit een factoranalyse waarin de invloed van het voorkomen van parasieten op de

overlevingsexperimenten werd nagegaan kon worden afgeleid dat binnen deze proeven,

behalve voor Liguia intestinalis en schimmelinfecties, geen negatief effekt van de

parasieten op de overleving van de blankvoorns was waar te nemen. Dit betekent dat

binnen de tijdspanne en onder de condities waarbinnen de overlevingsexperimenten

plaatsvonden het al of niet geparasiteerd zijn van de loten VIS, op deze twee

uitzonderingen na, geen waarneembare rol speelde in het kader van de overleving van de

vissen. We mogen niet uit het oog verliezen dat de meeste parasitaire soorten geen baat

hebben bij een slechte algemene conditie of zelfs het overlijden van hun gastheer

aangezien zij zelf enkel in leven kunnen blijven dank zij hun gastheer. In de regel

berokkenen parasieten hun gastheer betrekkelij k weinig schade, op voorwaarde dat zij niet

in al te grote aantallen voorkomen, wat in natuurlijke ecosystemen zelden het geval is.

Voor twee gevallen waarmee we tijdens dit onderzoek zijn geconfronteerd, gaat deze

algemene regel echter niet op. Een eerste uitzondering hierop vormt de lintworm, Ligllia

intestinalis, die de conditie van de tussengastheer , de blan kvoorn, de rmate negatie f

beïnvloedt dat hierdoor de verdere opname naar de eindgastheer, i.c. visetende vogels,

bevorderd wordt. Een tweede uitzondering vormen de schimmelinfecties die meestal als

gevolg van schubverlies ontstaan en sterk gecorreleerd zijn met de mortaliteit op korte

termijn.

Verder is de gemiddelde intensiteit van besmetting voor Diplostomllll1 spathacellm in

sommige stalen zeer hoog. Alhoewel kan verondersteld worden dat op lange termij n deze

parasiet wel degelijk een verhoging van de mortaliteit in de hand werkt, kon dit binnen

het onderzoek niet worden vastgesteld.
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IV. Conclusies

A. Bacteriologisch onderzoek

De onderzochte stalen zeelt, winde en blankvoorn zijn over het algemeen weinig

geïnfecteerd met bacteriën.

Bij de staalnames van zeelt worden uit lot Z5(25) schimmels geïsoleerd waardoor dit lot

van mindere kwaliteit is.

Bij de staalnames van blankvoorn worden de stalen ingedeeld volgens de plaats van

uitzetting.

De loten 81(3), 82(4), B7(11), 810(14) en B18(27), uitgezet 10 Groenendaal zijn van goede

kwaliteit. Na een overlevingsproef van zeven dagen is het overlevingspercentage voor alle

stalen 100%.

Bij de uitzettingen in Lozen (loten B3(5), B12(16), B13(18), B14(19) en B15(21)) is staal

814(19) van slechte kwaliteit. Twee potentiële pathogene kiemen, namelijk een atypische

Aeromonas salmonicida en Lactobaci//us piscicola, worden geïsoleerd. Bij komende

virulentietesten zijn noodzakelijk om de pathogeniciteit aan te geven.

De uitzettingen in Rijkevorsel (loten B5(8), B9(13), 811(15) zijn van goede kwaliteit.

Lot B6(10) was van goede kwaliteit voor de uitzetting. Bij de tweede staalname na

afvissing blijken de vissen sterk verzwakt en wordt Morgane//a morgallii veelvuldig

geïsoleerd. Verder onderzoek naar de virulentie van deze kiem is noodzakelij k vooraleer

besloten kan worden of deze kiem het ziektebeeld veroorzaakt.

De beide staalnames van B16(22) bestonden uit vissen met wonden ter hoogte van de

staart. Flavobacterium sp., Pseudomonas vesicularis en Pseudomonas dimilluta worden

geïsoleerd uit de eerste staalname. In de tweede staalname worden deze kiemen niet

teruggevonden maar worden Aeromonas sp. en Plesiomollas shige//oides geïsoleerd uit de

gewonde vissen.

Het waargenomen ziektebeeld kan niet duidelij k verklaard worden.

De resultaten van de tweede staalname geven, in het geval van gezonde populaties, een

beeld weer van de bacteriële flora aanwezig in de vijvers. Deze flora bestaat

hoofdzakelijk uit Aeromonas, Shewane//a, Pseudomonas rRNA I la en gram positieve

kokken, deze worden aangetroffen in de verschillende uitzettingsplaatsen.

B. Parasitologisch onderzoek

Het algemeen besluit betreffende het parasitologisch onderzoek in het kader van de studie

naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest is tweeledig:

Eerst en vooral kon tijdens deze experimenten, op twee uitzonderingen na (Liguia

intestinalis en schimmelinfecties), geen significante invloed van de aanwezigheid van

parasieten op de overleving van blankvoorn worden vastgesteld. Liguia illtestinalis en

schimmelinfecties zijn duidelijk positief gecorreleerd met mortaliteiten tijdens de eerste

week na levering.



-122-

Ten tweede lijkt het aangewezen zoveel mogelijk loten VIS van de kleinere grootteklasses

(1- of 2-jarige vis) uit te zetten. Uit dit onderzoek blijkt namelijk een tendens van

toenemende prevalentie en een verhoging van de gemiddelde intensiteit van de parasitaire

besmetting met de gemiddelde lengte van de onderzochte vissen.

Uitzetting van kleinere vissen beperkt het risico van introductie van parasitaire soorten 10

onze openbare waters.
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