Onderz~ek

Aalparasiet vordert

door drs. ing. E. W. Uewes en S.
Schaminee-Main (Texvis)
In 1984 werd door Van Banning (1985)
een parasiet in de zwemblaas van de
Nederlandse aal aangetroffen.
Deze parasiet is reeds geruime tijd bekend
in de Japanse aal (Yamaguti, 1935). Van
Banning weet te meld en dat deze reeds in
1940 bekend is als ziekte van de in Japan
gekweekte paling (Anguilla japonica).
Palingmesterijen in Japan hebben een
enorme groei doorgemaakt, waardoor de
vraag naar pootgoed erg groot werd. Hiertoe werd veelvuldig glasaal uit Europa
geimporteerd. Bij het opkweken van deze
Europese aal in de Japanse palingmesterijen bleek al snel dat deze veel gevoeliger
was voor een aantal ziekten, waarvan de
Japanse aal veel minder last heeft. Egusa
(1979) schrijft dan ook dat de Europese aal
(Anguilla anguilla) zeer vatbaar is voor een
infectie met anguillicola crassa. Deze nematode tast de Japanse aal nauwelijks aan,
maar had desastreuze gevolgen voor Europese aal in Japanse kwekerijen. Blijkbaar is
deze parasiet met importen van levende aal
uit het Verre Oosten in Europa terechtgekomen. Zo is deze zwemblaasnematode
aangetroffen in paling in Nederland,
Frankrijk, Belgie, Spanje, Polen, WestDuitsland en ltalie.

Betekenis voor de wilde palingbestanden
en palingmesterijen in Nederland:
Reeds in 1985 werd in Italiaanse mesterijen parasitaire nemathoden in de zwemblaas waargenomen. ltaliaanse palingmesterijen die met deze zwemblaasparasiet te
kampen hebben melden een vertraagde
groei en een sterk verhoogd uitvalpercentage (Saroglia, 1985). Ook de Nederlandse
palingmesterijen maken in 1986 melding
van verhoogde sterfte en groeivertraging
(Liewes 1986).
Ret percentage geinfecteerde paling in de
Nederlandse binnenwateren neemt nog
steeds toe (Van Banning, 1985 en Van
Willigen et al. 1986) en het is te verwachten dat zowel de palingmesters als binnenvissers nadelige economische gevolgen zullen ondervinden. Ret verloop van de besmettingspercentages van de diverse palingbestanden is in tabel 1 weergegeven.
De waarnemingen aangaande de groeivertraging in Nederlandse palingmesterijen,
welke optreedt bij het opkweken van in het
wild gevangen met zwemblaasparasieten
geinfecteerde pootaal, belopen 20 tot 30
procent. Door de zwemblaasparasiet kan
de sterfte van de op te kweken pootaal met ~

Tabel1 :
Besmettingspercentages diverse Nederlandse palingbestanden
besmettings percentages *

locatie

Van Banning '85

1985
Lauwersmeer
IJsselmeer

16/32
45/28

V. Willigen
et al. 1986

Liewes 1987
(eigen waarn.)

94/88
60/35

90/ -

* Eerst is het besmettingspercentage van rode aal vermeld en achter
de schuine streep het besmettingspercentage van schieraal.
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10 tot 20 procent verhoogd worden. Dit
alles geeft een totale opbrengstvermindering van 30 tot 50 procent. Daarnaast werd
bij de uit het I1sselmeer aangevoerde
pootaal waargenomen, dat zelfs zeer jonge
pootaal met een lengte van 10-15 centimeter reeds zwaar getnfecteerd is met deze
zwemblaasparasiet, waardoor een normale
ontwikkeling en groei voor deze palingen
uitgesloten mag worden. Hierdoor zal in de
naaste toekomst de aanvoer van bovenmaatse volgroeide I1sselmeeraal zeker ver,ininderen. Daarnaast vertoont de getnfecteerde paling een vertraagde groei. Dit
heeft dan ook negatieve gevolgen op de
kwaliteit c.q. conditie van de aangevoerde
paling.
Het is aan te nemen dat in getnfecteerde
wilde palingbestanden soortgelijke groeivertragingen en sterfte waargenomen zullen gaan worden als welke momenteel in
viskwekerijen worden gemeten. Voor de
I1sselmeer zal derhalve reeds in 1987
gerekend kunnen worden met een opbrengstvermindering van ongeveer 30 procent, welke in 1988 zal kunnen oplopen tot
50 procent van de totale jaarlijkse aanvoer.

zwemblaasparasiet dan betekent dit een
omzetderving van 30 procent oftewel f
1.995.000,- bij een gemiddelde verkoopprijs van f 19,- per kilo.
De schade welke de parasiet veroorzaakt
zal nog omvangrijker zijn als rekening
wordt gehouden met de vangstvermindering in andere getnfecteerde binnenwateren, doch de bovengenoemde ruwe schattingen geven al aan dat voor 1987 gerekend kan worden met een schade van rond
de vijf miljoen gulden of meer.
Voornoemde nadelige effecten hebben de
Nederlandse palingmesters sterk verontrust. Een aantal bedrijven heeft door de
verliezen veroorzaakt door de zwemblaasparasiet te maken gekregen met financiele
spanningen. Hetzelfde kan ook al gemeld
worden voor de I1sselmeervisserij, waar de
palingvissers worden geconfronteerd met
een verminderde vangst en een verhoogde
sterfte van de gevangen paling. Vooral de
palingmesters voelen in tegenstelling tot de
palingvissers veel meer de noodzaak om
snel een uitgebreid onderzoek te starten
naar de mogelijkheden om de effecten van
de zwemblaasparasiet in hun kwekerij uit
te bannen of te minimaliseren.

Economische betekenis

Levenscyclus

Het is niet eenvoudig een exacte inschatting te maken van de omvang van de
economische schade welke de zwemblaasparasiet toebrengt aan de Nederlandse
paling. Toch is er met het enig voorbehoud
wel een schatting van te maken. Een
opbrengst vermindering van 30 procent
invangst hoeveelheden en kwaliteit van de
jaarlijks in het I1sselmeer gevangen hoeveelheid paling van circa 1000 ton levert
reeds een omzetverlies op circa
f.3.000.000,- bij een gemiddelde verkoopprijs van f 10,- per kilo. Momenteel wordt
er in Nederland circa 350 ton kweekaal
geproduceerd uit met parasieten getnfecteerde paling. Indien rekening wordt gehouden met de eerder gemelde groeivertraging en extra sterfte ten gevolge van deze

Zoals bij zoveel andere parasieten hebben
ook deze nematoden een ingewikkelde
levenscyclus. Voor de zwemblaasnemato de Anguillicola crass a is hieromtrent
door een groot aantal Japan~e onderzoekers reeds veel onderzoek verricht door
Egusa (1979), Pug in en Yuro (1980),
Hirose en Sekino (1976), Kuwahara et al.
(1974 en 1975) en Yamaguti (1935). In
het bestek van deze rapportage zal dan ook
volstaan worden met een beknopte beschrijving van de levenscyclus.
Het Anguillicola crass a vrouwtje zet eitjes
af in het lumen van de zwemblaas. Deze
eitjes bevatten een volledig ontwikkelde
nematodelarve (zogenaamde stadium 1
larven). Nadat deze larven zich verder
ontwikkelen proberen deze dan via de
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ductus pneumaticus (de verbindingsbuis
tussen zwemblaas en darmtractus) en de
darm in het water te komen (zogenaamde
stadium 2larven) (figuur 1). Een deel van
de iarven dringt ook in de wand van de
zwemblaas en veroorzaken de frequent
waargenomen zwemblaas en ductus pneumaticus rupturen en de daarmee gepaard
gaande ontstekingsprocessen in de buikholte van de paling. In het water aangekomen infecteert de nematodelarve een groot
aantal verschillende, veelal Cyclopsachtige
planktonorganismen.
Onderzoek hiernaar is vooral verricht door
Charleroy et al (1987). De groep Belgische
onderzoekers troffen na experimentele infecties bij zeker 10 verschillende soorten
Cyclopsachtigen tot 20 Anguillicola larven
in de hemocoel aan.
Wanneer in de natuur dit geinfekteerd
plankton wordt opgenomen door de paling

dan dringen de larven door de darmwand
en migreren via de buikholte of bloedbaan
naar de zwemblaas waar ze zich verder
ontwikkelen tot geslachtsrijpe exemplaren.
Infectie van spierweefsel of andere organen
in de buikholte met adulte nematoden is
nog nooit waargenomen. Wei is recentelijk
vastgesteld dat de nematodenlarven na het
penetreren van de zwemblaaswand ook in
de buikwand musculatuur kunnen doordringen (Olga Haenen pers. meded.).
De Charleroy et al. (1987) hebben succesvol experimentele infecti~ van glasaal tot
stand gebracht. Zij voerden met Anguillicola larven geinfecteerde Paracyclops fimbriatus aan glasaal. Na 42 dagen was 95
procent van de glasaal met Anguillicola
besmet. In de zwemblazen werden tussen
de 4 en 357 nematoden aangetroffen (gemiddeld 97).
De zwemblaasnematoden voeden zich met

Figuur 1: Levenscyclus van de nematode anguellicola crassa (vlgs egusa,
1979)
1) Volwassen vrouwtje van nematode produceert larven (0.25 mm) welke de
paling via de Ductus pneumaticus en de darm proberen te verlaten
2) De tussengastheer is een Cyclops-achtig kreeftje
3) Ais de paling dit kreeftje en/of de hierin aanwezige nematodenlarven binnenk~ijgt dan dringen deze door de darmwand en ontwikkelen zich verder in de
zwemblaas
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bloed uit de talrijke bloedvaten in de
zwemblaaswand (Kuwahara et al. 1974).
Dit kon middels May-Griinwald-Giemsa
kleuringen van de darminhoud van de
zwemblaasnematode bevestigd worden.
De darminhoud kenmerkt zich door de
aanwezigheid van grote aantallen bloedcellen (Liewes en Schaminee). Door deze
voedingsgewoonte van de nematode
wordt vaak een bleke lever in de gelnfecteerde aal aangetroffen. Deze waarneming
duidt doorgaans op bloedarmoede.
Zwaar gelnfecteerde palingen zijn slap en
zwemmen hoog in de bassins. Deze paling
heeft het snel benauwd en vertoont vaak
een verdikking van het achterste gedeelte
van de buikholte al dan niet gepaard gaand
met een rode, ontstoken anus. De zwaar
ge"infecteerde aal zwemt veelaal ongecoordineerd rond hetgeen doorgaans geassocieerd is met palingen waarin de wand
van de zwemblaas of ductus pneumaticus
is geperforeerd waardoor ontstekingen in
de buikholte ontstaan. Deze asci tis kan
zelfs gepaard gaan met darm- en buikwandperforaties (Liewes, 1986, Van Banning pers. meded.).
Uit recente proeven in zoet water palingmesterijen, welke gebruikmaken van een
recirculatiesysteem, is bekend dat het in
deze systemen altijd aanwezige zooplankton met nematodenlarven besmet kan raken waardoor gezonde, nog niet gelnfecteerde paling, eveneens met Anguillicola
besmet wordt. Kleine-Staarman (pers. meded.) nam zelfs waar dat in niet gelnfecteerde glasaal op deze wijze binnen 3
maanden zichtbare Anguillicola nematoden aangetroffen konden worden.
Volgens De Charleroy et al (1987) is de
overlevingskans van de zeer infectieuze
stadium 2larven veel geringer in zeewater.
Zo waren in een concentratie van respectievelijk 35 en 50 procent zeewater binnen
respectievelijk 100 en 70 uur aIle stadium
2 larven gedood, terwijl deze in zoet water
of 15 procent zeewater bijna 600 uur in
lev en konden blijven.

Deze waarnemingen stemmen overeen
met het feit dat in zout water de besmetting
van paling met Anguillicola veelal geringer
is, of zelfs misschien weI uitsluitend aan
migratie vanuit zoet water afkomstige
gelnfecteerde paling te wijten is. Ook is in
de 100 procent zout water Texvis palingmesterij tot nu toe geen besmet zooplankton of besmetting van glasaal met
Anguillicola waargenomen.
Uit de literatuur gepresenteerde gegevens
blijkt dat een infectie met Anguillicola
crassa in de Japanse aal slechts weinig
gevolgen heeft voor de groei. Volgens
Yamaguti (1935) en Forrest (1976) is
tussen de 10-36 procent van de wilde
J apanse aal besmet met deze parasiet. De
besmettingspercentages van de Europese
paling in de Japanse kwekerijen zijn vee I
hoger, terwijl ook de effecten van de
parasitaire infectie veel duidelijker merkbaarder zijn.
Volgens Egua (1979) treden bij de in
Japan gekweekte Europese taal verschijnselen op van lusteloosheid, verminderde
eetlust en vermagering bij infecties van de
paling met meer dan 30 nematoden. Ook
van Banning (pers. meded.) nam waar dat
wilde Nederlandse aal met 10-20 nematoden in de zwemblaas nog een redelijke
conditie heeft.
Waarnemingen van Liewes en Schaminee
(1987) bij in een viskwekerij opgekweekte
paling geven echter duidelijk aan dat er weI
terdege effecten meetbaar zijn welke wijzen op een verminderde groei en ontwikkeling zelfs bij besmettingen met minder
dan 4 it 5 zichtbare nematoden.
Uit eerdere waarnemingen aan Nederlandse kweekaal (Liewes 1986) bleek dat
als de nematoden groter (c.q. volwassen)
worden de paling er meer last van heeft. Zo
konden veel dode palingen worden aangetroffen die een infectie met slechts 1 of 2
grote (volwassen) nematogen niet hadden
overleefd. Paling met grote bijna volwassen nematoden vertonen een steeds verder
verslechterende
gezondheidstoestand. ~
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Deze verslechterende gelOndheidstoestand
blijkt uit recente waarnemingen van Liewes en Schaminee altijd gecorreleerd te
zijn met de aanwezigheid van lOgenaamde
stadium 2 nematoden larven welke zich
juist veelal in de zwemblaaswand proberen
te boren en daardoor nu juist ontstekingsprocessen oproepen.

Verloop van, de infectie
Bij het onderzoek van de kweekpaling
konden verschillende stadia verschillen,
vooral in de mate waarin de zwemblaasnematoden irritatie en/of een ontstekingsreactie oproepen (Liewes en Schaminee,
1987).
Hieronder is een overzicht gegeven van de
verschillende stadia van de infectie zoals

Figuur 2: Indeling van de verschillende stadis van de infectie van de
zwemblaas van de Europese paling
(anguilla Anguilla) met de nematode anguillicola crassa
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deze onderscheiden worden op basis van
de macroscopisch waarneembare verschijnselen.(figuur 2).
Stadium 1. De zwemblaas volledig normaal en lOnder parasitaire nematoden.
Stadium 2. De zwemblaas bevat enkele
nematoden, ziet er verder normaal en niet
gezwollen uit. In de zwemblaas geen vocht
ophopingen en dergelijke.
Stadium 3. In dit stadium bevat de zwemblaas soms enkele zeer grote of een zeer
groot aantal kleine nematoden. De zwemblaas is iets gezwollen en is gedeeltelijk
gevuld met een rood-bruine vloeistof.
Soms vertoont de zwemblaaswand tekenen van ontstekingen en is een deel van de
ductus pneumaticus, de verbindingsbuis
tussen zwemblaas en darm, gevuld met een
troebele vloeistof.
Stadium 4. De zwemblaas is nu duidelijk
sterk vergroot en ontstoken. De hele
zwemblaas is gevuld met een rood-bruine
vloeistof. De ductus pneumaticus is sterk
gedillateerd en geheel gevuld met een
troebele vloeistof. Veelal bevat een zwemblaas in dit stadium bijna altijd een aantal
grote, blijkbaar volwassen nematoden en
kunnen in de zwemblaas en soms in de
darm actief bewegende nematodenlarven
(0,25 mm) worden waargenomen. In natief-preparaten van de vloeistof in de
zwemblaas zijn verder eveneens grote aantallen macrofagen aangetroffen.
Stadium 5. Dit stadium kenmerkt zich
door een ruptuur van de sterk vergrote en
geirriteerde zwemblaas zoals omschreven
in stadium 4. De ruptuur kan optreden in
lOwel de ductus pneumaticus als de zwemblaas zelf. Veelal is de buikholte van
palingen in dit stadium ontstoken en treedt
verkleving van de ingewanden op. De
grate zwemblaas-nematoden die buiten de
zwemblaas geraken lyseren doorgaans. Palingen met dit stadium van zwemblaasaantasting hebben van buitenaf zichtbaar
een sterk verdikt en ontstoken abdomen.
Stadium 6. In dit stadium is de ontstoken
zwemblaas (mogelijk na een ruptuur) ge-

heel verbindweefseld. De zwemblaas zelf
wordt omgeven door een soort schuimig
weefsel. Binnenin zit vaak een heldere
soms wat rode vloeistof en kunnen soms
resten van afgestorven wormen worden
aangetroffen.
Sterfte aan de kweekaal werd geconstateerd in palingen met een zwemblaasinfectie in stadium 3,4 en 5. Deze palingen zijn
duidelijk herkenbaar aan een sterk gezwollen abdomen. Na vangst, transport of
sorteren kunnen palingen in stadium 3 tot
en met 5 sterven. Ze zijn veelal erg slap en
futloos.
Tijdens de kweek van met nematoden
besmette paling blijft echter voortdurend
sterfte optreden. Volgens eigen waarnemingen kan de sterft bij reeds vretende
Usselmeer pootaal 3 maanden na vangst,
nog steeds 1 - 3 procent per week bedragen.
Veelal sterft deze paling met zwellingen
aan weerszijden van de ontstoken zwemblaas (figuur 3).
In deze palingen is er veelal sprake van een
zwemblaasruptuur en/of een daarbij optredend ontstekingsproces. De zwemblaas
wormen veelal niet meer intact in de

zwemblaas aangetroffen (of het restant
ervan).
De buikorganen zijn veelal verkleefd. De
zwemblaasontsteking breidt zich uit tot in
de naburige buikorganen en het spierweefsel van de buikwand. Deze ontstekingen
van de buikwand zijn als zwellingen gepaardgaand met ulceraties en zelfs buikwandperforaties zijn aan de buitenzijde
van de paling duidelijk herkenbaar. Veelal
werden in deze palingen eveneens endeldarmperforaties en een sterk ontstoken
darmtractus aangetroffen. Palingen met
deze aandoening vertonen verder vaak
vele bloeduitstoringen op de buik en vinnen hetgeen op een algemeen ontstekingsproces kan duiden.
Aanwijzingen hiervoor werden ook gevonden door Van Banning welke recentelijk paling en uit een zoet water aalmesterij
onderzocht. Hij trof in de zwaarst geinfecteerde paling een verhoogd aantal granulocyten in het bloed aan. Ook in onze eigen
waarnemingen treffen wij bij palingen in
infectiestadium 4 en 5 grote aantallen
macrofagen in het vocht van de geinfecteerde zwemblaas aan, vooral als deze ~

...

~ ~=:=~
I

~

l

c:r':

~

~~-~~;----~

I
Figuur 3: Kweekaal met zwemblaasinfectie in stadium 5 of 6. De buikwand is
zichtbaar gezwollen en ontstoken aan weerszijden ter plaatse van de
zwemblaas
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nematodeninfecties ook nematodenlarven
stadium 1 en 2 opleverden.
Een aantal palingen met een zwemblaasinfectie in het vierde en vijfde stadium zijn
door ons ook bacteriologisch onderzocht.
Hiertoe zijn palingen uitgezocht welke
aIleen een zwemblaas ruptuur vertoonden
en waarvan de darmtractus en buikwand
niet geperforeerd waren. De milten van
deze palingen waren sterk gezwollen. Uit
de onder steriele omstandigheden vrijgeprepareerde milten werd daarna geent op
T.S.A. platen. Na 7 dagen incubatie waren
nog geen bacteriecolonies op deze platen
zichtbaar bij de platen gemaakt van 2 van
de 3 vissen.
Om na te gaan of de nematoden zelf ook
voor de vis pathogene bacterien in hun
darmtractus zouden kunnen herbergen
werden ook onder steriele omstandigheden vrijgeprepareerde nematoden uit de
zwemblaas op T.S.A. platen geent. Hieruit
konden op deze platen geen bacterien
worden geisoleerd.
Zowel Van Banning als Olga Haenen
troffen bij recent bacteriologisch onderzoek van zwaar geinfecteerde, veelal, morbide palingen, bacterien aan. Doch hierbij
gaat het hoogstwaarschijn1ijk om een secondaire infectie van de reeds sterk verzwakte paling.
Het feit dat nematodenlarven stadium 2 de
zwemblaaswand binnendringen is reeds
bekend uit een publicatie van Hirose en
Selino (1976) en recentelijk bevestigd door
Olga Haenen.
De infectiestadia waarin stadium 2 nematoden voorkomen worden veelal gekenmerkt door heftige ontstekingsreacties (stadium 4). Het is denkbaar dat de nematodenlarven een ontstekingsproces op gang
zetten, hetgeen overeenstemt met de waarneming dat grote aantallen macrofagen in
stadium 4 en 5 zwemblazen tesamen met
de nematodenlarven worden waargenomen.
Daar in hetzelfde palingbestand ook palingen werden aangetroffen met zeer grote
'gezwellen' in het dorso caudale deel van
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het abdomen is niet duidelijk of de verschijnselen welke zijn genoemd onder punt
6 het eindstadium vormen van een zwemblaasnematodeninfectie.
Daar in hetzelfde palingbestand ook palingen werden aangetroffen met zeer grote
'gezwellen' in het dorso caudale deel van
het abodmen is niet duidelijk of de verschijnselen welke zijn genoemd onder punt
6 het eindstadium vormen van een zwemblaasnematodeninfectie.
Deze 'gezweIlen' werden gekenmerkt door
een zeer dikke bindweersellaag waarin
kalkafzettingen plaatsvinden. In een aantal
gevallen was duidelijk zichtbaar dat ook de
nier zich sterk vergroot en het dorsale deel
van dit gezwel uitmaakte.
Histologisch onderzoek van dit deel van de
tumor bij het CDI in Lelystad leverde een
beeld op van fibrose van de nier met
algemene anaemie, veel kalkkernen genecrotiseerde tubuli met kalkafzetting, vee I
macrofagen en haemopoetisch weefsel.
Volgens Olga Haenen is hier mogelijk
sprake van kruipsporen van de stadium 2
larven. Tot nu toe werden deze larven
echter nog niet in de coupes waargenomen,
verder onderzocht hiernaar is gewenst.

EffecteD op de groei
In tabel2 en 3 zijn de voorlopige resultaten
van een tweetal onderzoeken aan opgekweekte I1sselmeeraal weergegeven.
De resultaten in tabel2 zijn afkomstig van
palingen welke in 1986 in de kwekerij zijn
aangevoerd en welke reeds een periode
van enkele maanden tot een half jaar zijn
gekweekt.
De resultaten in tabel 3 zijn afkomstig van
I1sselmeerpaling welke in 1987 werd gevangen en reeds 3 maanden gekweekt is.
Van het onderzochte palingbestand bleek
in de zwemblazen van de in 1986 aangevoerde paling in 46 procent van de gevallen Anguillicola crass a te kunnen worden
aangetroffen. In het bestand dat in 1987
werd aangekocht bleek na 3 maanden
kweek 77 procent besmet te zijn. De

lengte-afmetingen van de aangetroffen nematoden varieerden tussen de 4 mm en
50-60 mm. De grootste in ons onderzoek
aangetroffen nematode had zelfs een gewicht van 0,6 gram. Middelgrote nematoden wogen circa 0,2 gram, terwijl de
klein ere veelal veel minder dan 0,1 gram
wogen.
Van het totaal aan gei'nfecteerde palingen
toont zich bij de in 1986 aangevoerde
paling 45 procent in infectiestadium 2 en
bij de in 1987 aangevoerde paling was dit
31 procent. Bij de rest van de gei'nfecteerde
paling waren klinische afwijkingen aan de
zwemblaas waarneembaar (infectiestadium 3 ti m 6). Voor de in 1986 aangevoerde paling was dit waameembaar bij 55
procent van de gei'nfecteerde paling. Voor

de in '1987 aangevoerde paling was dit
percentage reeds opgelopen tot 69 procent.
De effecten op de zwemblaas worden
duidelijker naarmate het aantal, maar
vooral het relatieve gewicht van de wormen, toeneemt, uitgedrukt als procent van
het lichaamsgewicht van de gastheer. In
1986 werden bij vissen met een zwemblaasinfectie in stadium 2 en 3 gemiddeld
respectievelijk 4,5 en 4,4 worm en aangetroffen met een relatief gewicht van respektievelijk 0,221 en 0,123 procent van de
gastheer. In zwemblaasinfectiestadium 4
en 5 liep het aantal wormen op tot
respectievelijk 11,2 en 7,0 en berekend als
procent van het lichaamsgewicht van de ~

Tabel2:
Resultaten van het onderzoek aan de in 1986 aangevoerde.
onderzochte parameters

infectie-stadium van de zwemblaas
1
2
3
4

1t/m6

5

6

aantal onderzochte palingen
% van tot. onderz. vissen

72
100

39
54

15
21

5
7

6
9

3
4

4
4

gemiddelde lengte (cm)
gemiddeld gewicht (gram)
conditie factor
(k + 100 = w/13)

34.8
76.4

35.4
80.8

33.2
64.6

37.3
89.1

34.4
75.7

35.5
83.9

32.3
54.4

aantal wormen
per zwemblaas
totaal gewicht
wormen per zwemblaas
gewicht wc:-men als
procent lichaamsgewicht

0.181

0.179 0.172 0.168

5.4 *

0.0

4.5

4.4

11.2

7.0

0.0

0.07*

0.00

0.14

0.13

1.38

1.60

0.00

0.447* 0.000 0.221

'"I

% palingen met bleke levers
% palingen met voer in maag

1

aanwezigheid nematoden
larven in darm
aanweligheid nematoden
larven in zwemblaas

0.18 0.192 0.166

25
86

4
93

13
90

0.123 1.742 1.665 0.000
100
100

100
67

100
0

30
67

+
I

T

+

+

* gemiddelden berekend over uitsluitend de ge'infecteerde paling .
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gastheer beliepen deze waarden respektievelijk 1,742 en 1,665 procent.
In het tweede onderzoek bij de I1sselmeeraal welke in 1987 werd aangevoerd werd
niet alleen gekeken naar de zichtbare
adulte wormen doch werd met behulp van
de microscoop in de zwemblaas gezocht
naar pre-adulten en larven in stadium 1 en
2. In infectiestadium 2 werden gemiddeld
1,5 adulten en 2,0 pre-adulten aangetroffen. De adulten vertegenwoordigden een
procent van het lichaamsgewicht van de
gastheer 0,542 pro cent.
In infectiestadium 3 en 4 werden respectievelijk 5,1 en 5,2 adulten en respektievelijk
3,9 en 7,1 pre-adulten aangetroffen welke
respektievelijk 1,564 en 1,544 procent van
het lichaamsgewicht van de gastheer uitmaakten. Ret percentage van de geinfecteerde vissen met stadium 1 en 2 larven in
de zwemblaas neemt toe met het infectiestadium en bedraagt voor stadium 2;91
procent stadium 3;84 procent en voor
stadium 4;100 procent.
Rieruit zou kunnen worden afgeleid dat de
zwaardere zwemblaasinfecties, welke in
stadium 3 en 4 reeds gepaard gaan met
ontstekingsreacties, gecorreleerd zijn met
de aanwezigheid van stadium 1 en 2
larven. Vooral de erg actieve en beweeglijke stadium 2 larven welke de zwem-

blaaswand penetreren dragen onzer inz!ens
in hoge mate bij aan de onder de geinfecteerde paling waargenomen sterfte.
Zoals reeds eerder was opgemerkt hebben
veel met Anguillicola geinfecteerde palingen last van bloedarmoede. De kleur van
de lever kan in dit verband als een indicatie
worden gehanteerd. Bij de in 1986 uit het
I1sselmeer aangevoerde paling bleek
slechts 4 procent van de niet geinfecteerde
vissen een bleke lever te hebben.
In stadium 2 van de infectie, waarin nog
geen zichtbare afwijkingeri"van de zwemblaas te zien zijn, neemt dit toe tot 13
procent. In stadium 3 tot en met 5 van de
zwemblaasinfectie hebben alle onderzochte palingen een bleke lever (figuur 4).
Vreemd genoeg blijkt de voederopname in
geringe mate door de worminfectie te
worden verstoord. Alleen in zware infecties (stadium 4 tot en met 6) treedt een
reductie van de voeropname op.
In eerder onderzoek van Van Willigen en
andere (1986) is ook gekeken naar de
relatie van de nematodeninfectie met
lengte en gewicht van de paling en de
daarvan afgeleide konditiefactor (k-factor). Deze zogenaamde Fulton index
wordt als voIgt berekend K is W gedeeld
door L door de derde macht waarin W het ~

Tabel3:
Resultaten onderzoek drie maanden gekweekte IJsselmeer aal. (1987)

1

lichaamsgewicht is (grammen) en L de
lengte (centimeter).
De reeds door Van Willigen e.a. (1986)
waargenomen enigszins verhoogde Kfactor voor de geinfecteerde paling is ook
in deze onderzoekingen gevonden.
Ais oorzaak voor deze verhoging geeft Van
Willigen aan dat de geinfecteerde aal zijn
gewicht redelijk op peil weet te houden;
maar in lengtegroei wat achter blijft ten
opzichte van niet geinfecteerde aal. Deze
verklaring van Van Willigen stemt verder
aardig overeen met de waarneming dat het
aantal palingen met voer in de maag
eigenlijk alleen in de zwaarste infectiestadia gereduceerd is.
De bassins met de in 1987 aangevoerde
I1sselmeer paling worden nog steeds onderzocht. Een onderdeel van het onderzoek vormt het dagelijks bijhouden van de
dode vis. Deze hoeveelheid bedraagt gemiddeld 1 - 3 procent per week en steekt
daarmee sterk af tegen bassins met niet
ge"infecteerde paling.

Daarnaast wordt bij Texvis onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van verschillende anthelmintica voor de bestrijding
van de Anguillicola crassa infectie bij de
aal.
Met een aantal van deze middelen zijn
inmiddels resultaten geboekt welke in een
tweede publica tie zullen worden besproken.
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