
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Lungeorm i de bornholmske bisonkalve

Buchmann, Kurt; Johansen, Per

Published in:
Natur på Bornholm

Publication date:
2018

Document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Document license:
Unspecified

Citation for published version (APA):
Buchmann, K., & Johansen, P. (2018). Lungeorm i de bornholmske bisonkalve. Natur på Bornholm, 16(1), 28-
29. [4].

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/kurt-buchmann(943a8c9c-1a7a-436d-8fc2-ceec17d4cdba).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/lungeorm-i-de-bornholmske-bisonkalve(1425a59e-d011-4ee5-9246-b6ba4d1948a3).html


Lungeorm i de bornholmske
bisonkalve
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Den europæisl<e bison (Bison bor.rasr-rs)

blev introduceret på Bornholm i 2012

ved import albisonol<ser fia Polen.

Tyren rnecl dcr.rs 6 køer blei' r-rdsat ijuni
nråned og siden er bestanden øget, idet
der er komrnet en rækl<e bisonkalve til
verden siden da. Desuden er der i 2017

yderligere indf'ørt en ny tyr n.red hen-

blik på at øge cler.r genetisl<e diversitet
i flokken. Der er ir.nidlertid registre-
ret nogen dødelighed blandt dyrene

genncnr de sidste år. og det kan ikke
udel Lrhkes, at parasitint'ektioner har'

spillet en rolle i den sarnmenhæng. Der
er således tidligere (Natur på Bornholn.r

20 l.l) rapporteret om fbrekornst i de

bornholmske bisonokser af leverikter.
vorrikter" piskeorm. trådorm, diverse

typer løbetamrorm og lur.rgeorm. Alle
disse fbrrner fbr parasitter kan have

betydning 1'or bisor.roksernes sundhed,

Fig. /. Udtagne /ungeorm fra en død
bisontyreka/v.1anuar 20 / 7
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rnen cler er grund til at holde specielt
øje med en enkelt art, lungeorrnen

D ic tyoca u / Lts vt vt paru s.

Lungeormen
Sorn det danske navn "lungeorm" anty-

der, tager parasitten ophold i værlsdyrets

lr.rnger, som kan tage betydelig skade

derved. En skrantende bisontyr, som

blev aflivet i maj 2016. viste sig bety-

deligt inficeret med lungeorm. 12011

er del yderligere loretaget observatio-

ner af lungeorm. I 20 I 7 døde således

to tyrekalve i Ahnindingen, den ene i
januar og dcn anden i efteråret 201 7.

De to bisontyrekalve blev obduceret,

og det viste sig, at dyrene begge bar på

en kr-aftig byrde af lungeorm (Figur 1 ).

Mikrosl<opiske undersøgelser blev støttel

af DNA-analyser og diagnosen var -D.

vlviparus. Der landtes både hunlige og

Frg. 2. Han/igl eksemplar af /ungeormen
Diclyoca ulu s vivrpa rus



hanlige individer i lungerne. De to køn

af denne orneaft er meget forskelligt
opbygget og specielt hannen besidder

anatomiske træk, som hjæ1per ved arls-

bestemmelsen (Figur 2), men ved brug

aIDNA-analyser kan man opnå en solid
understøttende diagnose.

Etableret livscyklus
Livscyklus for parasitten (nederst) er

beskrevet (Natur på Bornholm 2017)
og omfatter, at de voksne orme parrer

sig i værtens Iuftveje, æg afgives af
hun-ormen, æggene klækkes for en stor

del elter algivelsen medens nogle først
klækkes senere. Æg og larver hostes op

med slim og afgives til miljøet eller slu-

ges albisonoksen. Derved kan ormens

larver ende i gødningen og spredes til
græsset. Ved græsning optager væften

så parasitlarven, som efterfølgende
passerer ned i tarmen, hvor ormen
gennemtrænger tarmvæg og vandrer til
lymfekirtlerne og siden via blodet til
hjerte og lunger, hvor de opnår køns-

moder.rhed og livscyklus kan begynde

fortia. Dette er en relativt ukomplice-
ret livscyklus, som ikke forudsætter
tilstedeværelse i miljøet af mellemvær-
ter, hvorfor den har mulighed lor at

sprede sig hastigt. Det er således også

tydeligt, at lungeormen er etableret i
et e1ler flere områder i indhegningen i
Almindingen, som er de bomholmske
bisonoksers hjemsted på Bornholm. Det

er også klart, at bisonokser kan være

meget modtagelige for inlektionen. Ved
yderligere overvågn ing af bisonbestan-

den i Ahnindingen bør man derfor have

fokus også på denne parasit.

Lu ngeorm
Ormelarverne vandrer
i dyrets krop fra tarm via
lymfeka r, lymfekn uder,
hjerte til lunger

Livscyklus

lndtages af græssende kvæg

Larver klækkes fra æg

hovedsagligt i luftveje, irriterer,
forårsagea hoste og slimafsondring

f L"ruur/*g rtugu, og

f, purr"r", g"nnum tarmen

F
il+

Larvers spredning til græs
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Lungeormens larver på græs

Larver og æg igødning


