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bour i New Zealand (Figur 2). Eksperimentet 
skulle belyse synergieffekten af den new zea-
landske ikte Maritrema novaezealandensis 
(Microphallidae) og øget vandtemperatur 
på et lokalt krebsdyrsamfund bestående af 6 
forskellige krebsdyrarter. Alle disse krebsdyr 
fungerer som anden mellemvært for parasit-
ten. Foruden krebsdyr indgår dyndsneglen 
Zeacumantus subcarinatus og en række 
måge- og vadefugle i parasittens livscyklus 
(BOKS II).

Et naturligt plante- og dyresamfund fra et 
tidevandsområde i Otago Harbour blev benyt-
tet som referencepunkt for den eksperimen-
telle sammensætning af krebsdyr, snegle, 
søsalat og sediment indeholdende mikroalger 
og bundfauna. Dette blev gjort for at sikre, at 
eksperimentet så vidt som muligt repræsen-
terede en naturlig tilstand. Både søsalat, 
mikroalger og en række af bunddyrerne er 
naturlige fødekilder for snegle og krebsdyr.

 Der blev udført fire eksperimentelle be-
handlinger: Tilførsel af (1) koldt havvand 
(normal sommertemperatur, ca. 17°C) og 
uden tilstedeværelse af parasitter (kun uin-
ficerede snegle tilsat), (2) koldt havvand i 
kombination med parasitter (inficerede sne-
gle tilstede), (3) varmt havvand (4 grader over 
normalen) uden parasitter, og (4) varmt hav-
vand med parasitter.

Næsten halvdelen af alle verdens plante- og 
dyrearter er parasitter, som lever af at stjæle 
resurser fra andre arter. Parasitisk levevis er 
dermed uden sammenligning klodens mest 
succesfulde livsform, og der findes næppe 
nogen organisme, der ikke fungerer som vært 
for én eller flere parasitarter. I modsætning til 
tidligere tiders forestillinger ved man nu, at 
langt de fleste parasitter har betydelig negativ 
indflydelse på deres værters formerings- og 
overlevelsesevne. Parasitterne er derfor ofte i 
stand til at regulere værtsbestandens størrelse 
/1/. Parasitterne påvirker sædvanligvis ikke 
deres forskellige værtsarter på samme måde. 
Nogle værtsarter dør måske af infektionen, 
mens andre kun i ringe grad bliver påvirket. 
Herved får parasitterne også betydning for 
artssammensætning og struktur af mange 
plante- og dyresamfund /1/.

Fladorme i kystzonen 
Blandt de forskellige parasittyper der findes, 
er parasitiske fladorme (Trematoda) en ofte 
overset, men vidt udbredt og artsrig gruppe 
med stor økologisk betydning i kystzonen. 
Disse fladorme – eller ikter – har ofte kom-
plicerede livscykler, der involverer meget 
forskellige værtsorganismer. Parasitternes 
overførsel fra vært til vært foregår til dels 
via fødekæden, hvor sædvanligvis vandfugle 
(slutvært), snegle (første mellemvært) og 
– afhængig af parasitarten – krebsdyr, mus-
linger eller fisk (anden mellemvært) indgår i 
cyklusen (se BOKS I).

Klimaændringer og fladorme
De igangværende globale klimaændringer be-
tyder, at kystnære økosystemer kommer un-
der pres. Én konsekvens af klimaændringerne 

er, at vandstanden stiger /2/. Det betyder at 
mange af kystfuglenes foretrukne levesteder 
reduceres eller helt forsvinder, og flere fugle 
må derfor deles om de få tilbageværende 
fødesøgningsområder. Den større tæthed af 
fugleværter i disse områder vil være befor-
drende for fladormenes overførsel mellem 
forskellige værter og dermed deres forekomst 
generelt.

Udover vandstandsstigninger er der for-
ventning om en gennemsnitlig global temper-
aturstigning på mellem 2 og 5 grader over de 
næste 100 år /2/. Regionalt kan temper-
aturstigningen dog blive betydeligt højere, og 
i Danmark vil vi sandsynligvis opleve 3-4 
grader over det nuværende niveau. Med dette 
fremtidige klimascenarie in mente er det in-
teressant, at overførslen af fladormelarver 
(haleikter) fra første mellemvært (snegle) til 
anden mellemvært (krebsdyr, muslinger eller 
fisk) øges kraftigt når vandtemperaturen sti-
ger (Figur 1). Den globale opvarmning vil 
derfor øge parasitternes udbredelse og mu-
lighed for at gennemføre deres komplicerede 
livscyklus.

Klimaændringerne vil altså af flere forskel-
lige årsager betyde, at parasitter får bedre 
betingelser, og dermed får værtsorganis-
merne ringere overlevelsesmuligheder, da 
parasitterne normalt påvirker deres værter 
negativt. Ændringer i forekomsten af en en-
kelt art i et dyre- og plantesamfund kan have 
betydning for mange andre organismer i 
fødekæden end lige netop de parasiterede 
arter (kaskadeeffekt). Man kan derfor for-
vente, at kystnære dyresamfund radikalt vil 
ændre artssammensætning og dermed funk-
tion som følge af synergieffekten af parasit-
isme og global opvarmning. 

Eksperimentet
For at teste ovennævnte hypotese blev et 
udendørs og naturtro eksperiment udført 
ved Portobello Marine Laboratory, Otago Har-
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Figur 1. Maritrema subdolum. Det gennem-
snitlige antal (± SE) af frigjorte haleikter pr. snegl 
pr. døgn ved forskellige temperaturer. Det ses 
tydeligt, at temperaturen er en meget vigtig faktor 
for antallet af haleikter der frigøres. En tilsvarende 
eller stærkere positiv effekt af temperatur ses hos 
langt de fleste iktearter /3/ /4/.
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Effekt på krebsdyrsamfundet 
Eksperimentet viste en markant synergief-
fekt af parasitisme og temperatur på det new 
zealandske krebsdyrsamfund (Figur 3). Mens 
øget temperatur og tilstedeværelse af parasit-
ter isoleret set ikke påvirkede krebsdyrsam-
fundets nævneværdigt, forårsagede kombina-
tionen af disse to faktorer en radikal ændring 
i samfundets struktur og diversitet. Det er 
også bemærkelsesværdigt, at særligt de mere 
pelagiske krebsdyrarter blev ramt af denne 
temperatur/parasit synergi. De krebsdyrarter 
der fortrinsvis opholder sig i bunden forblev 

forholdsvis upåvirkede. Man kan således 
nogle steder forvente et skifte fra dominans af 
pelagiske til dominans af bentiske krebsdyr, 
når den globale opvarmning forårsager øgede 
vandtemperaturer.

Massedød i Vadehavet 
Parasit-forårsagede ændringer af kystnære 
krebsdyrsamfund i forbindelse med temper-
atur-stigninger er ikke kun et new zealandsk 
fænomen. I foråret 1990, hvor temperaturen 
i det danske Vadehav var omkring 4 grader 
over normalen, blev en bestand på omkring 

12 milliarder slikkrebs fra et større område 
udryddet af parasitiske fladorme i løbet af 
bare tre uger (Figur 4 og BOKS I) /1/. Tilsvar-
ende bestandsnedgange blev også observeret 
i den tyske del af Vadehavet. 

At kombinationen af høj temperatur og 
parasitter kan være ansvarlig for omfattende 
bestandsnedgange er senere blevet doku-
menteret i en matematisk model /5/. Model-
len simulerer parasittens overførselsrater i 
dens livscyklus i forhold til forventede fremti-
dige temperaturstigninger og de deraf føl-
gende effekter på mellemværternes overlev-
else. Modellen forudsiger således, at slikkrebs 
mange steder vil forsvinde ved en generel 
temperaturstigning på 3.8 grader. En sådan 
temperaturstigning forventes i vadehavsregio-
nen inden udgangen af dette århundrede. 

Perspektiv
Vores studier er lavet i New Zealand og Dan-

Figur 2. Otago Har-
bour (New Zealand), 
Portobello Marine Labo-
ratory i Otago Habour 
og den eksperimentelle 
opstilling (mesokosmos) 
hvori dyr og planter var 
etableret. Foto: Mikkel 
M. Sørensen og Kim 
Nørgaard Mouritsen.

Figur 3. (A) MDS-plot (multidimensional scaling) af de fire replikerede eksperimentelle behandlinger: 1 = koldt vand (17°C) uden parasitter, 2 = koldt vand med 
parasitter, 3 = varmt vand (21°C) uden parasitter, 4 = varmt vand med parasitter. MDS er en statistisk teknik der grafisk udtrykker ligheder/forskelle mellem objekter 
på baggrund af deres indbyrdes afstande. I dette tilfælde er det strukturen af krebsdyrsamfundet (arternes relative hyppighed) mellem de eksperimentelle enheder og 
behandlinger. Der ses tydeligt at behandling 1-3 grupperer sig sammen (ingen forskelle), mens behandling 4 (varmt vand med parasitter) danner en gruppe adskilt fra 
de øvrige. Det vil sige, at kun kombinationen af varmt vand og tilstedeværelse af parasitter ændrer krebsdyrsamfundet nævneværdigt (synergieffekt).
(B) Det gennemsnitlige Simpsons diversitets indeks (± SE) beregnet for de fire eksperimentelle behandlinger (_ uden parasitter, _ med parasitter). I overensstemmelse 
med MDS-plottet ses ingen forskel mellem behandling 1-3, mens kombinationen varmt vand og parasitter markant reducerer krebsdyrsamfundets artsdiversitet. 
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BOKS I (boksfigur 1). Ikter tilhørende familien Microphallidae er globalt set blandt de hyppigst forekommende ma-
kroparasitter i kystzonens blødbundshabitater (særligt tidevandsflader). Langs danske kyststrækninger er der især arten 
Maritrema subdolum der dominerer. Denne ikte benytter sig af tre forskellige værter for at gennemføre sin livscyklus. 
Den lever som voksen i tarmsystemet hos forskellige vandfugle (slutværter), hvor den lægger tusindvis af æg der med 
fuglenes afføring føres ud i omgivelserne. På havbunden ædes æggene af dyndsnegle (Hydrobia), der således fungerer 
som første mellemvært. Inden i dyndsneglene udvikler hvert enkelt æg sig til en række sporocyster, som producerer tu-
sindvis af parasitlarver kaldet haleikter. Disse haleikter, der kun er 1/10 millimeter lange, forlader så sneglen for nær-
mest som målsøgende undervandsmissiler at opsøge og gennembore den næste vært i livscyklusen. Denne anden mel-
lemvært er ofte slikkrebs (Corophium), der lever sammen med dyndsneglene på havbunden. Inde i slikkrebsen vil hver 
haleikte udvikle sig til en indkapslet cyste – et hvilestadie kaldet en metacercarie – hvori haleikten udvikler sig til den 
voksne parasit. Her venter den så ubevægelig indtil værten bliver spist af en vandfugl. Herefter bryder fladormen ud af 
sin indkapsling og begynder at producere æg i fuglens tarm: Livcyklusen er dermed fuldført.
En så kompliceret livscyklus, hvor ganske bestemte værtsorganismer skal inficeres i en ganske bestemt rækkefølge, sy-
nes umiddelbart umulig at gennemføre. Men det er på ingen måde tilfældet. De steder hvor vandfugle, dyndsnegle og 
slikkrebs findes sammen i høje tætheder – som fx i Vadehavet – kan op imod halvdelen af dyndsneglene, og så godt som 
alle voksne slikkrebs, være inficeret med denne succesfulde parasit.

BOKS I (boksfigur 2). Maritre-
ma subdolum haleikte umiddelbart 
efter at den har forladt sin snegle-
vært. Forrest i dyret ses en lille sti-
let, der fungerer som en skalpel når 
parasitten skærer hul i skallen på de 
krebsdyr der benyttes som anden 
mellemvært. De bugtede kanaler 
der løber igennem parasitlarvens 
krop, er kirtler der producerer 
vævsopløsende enzymer. De anven-
des i forbindelse med larvens van-
dring inde i værten og rundt i dens 
organer. Umiddelbart før dyret 
trænger ind i værten, smider den 
halen som nu har udtjent sin funkti-
on. Foto: Kim Nørgaard Mouritsen. 

mark, men kunne være udført alle steder, 
hvor der i det kystnære økosystem forekom-
mer vandfugle, snegle, krebsdyr og fladorme, 
og hvor temperaturen forventes at stige pga. 
den globale opvarmning. Det vil faktisk sige 
langs størstedelen af klodens kyststrækninger. 
Der er almindelig enighed om, at de fremad-
skridende klimaændringer vil få markante 
konsekvenser for biologiske systemer /6/ /7/. 
En god del af disse vil givetvis skyldes mere 
eller mindre kryptiske parasit-vært interak-
tioner, og vi har her givet et fingerpeg om 
fremtidige ændringer i det kystnære marine 
system. Da de involverede processer ikke kun 
foregår i det marine miljø, men også i økosys-
temer i ferskvand og på landjorden, er der rig 
mulighed for at kombinationen af parasitisme 
og global opvarmning vil påvirke mange øko-
systemer kloden rundt.
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Figur 4. A og B viser det samme udsnit af havbunden foran det fremskudte dige ved Margrethekog, Højer, fotograferet 
ved lavvande i foråret/sommeren 1990 med nogle ugers mellemrum. (A) Et veludviklet “slikkrebs-bed” med høje tætheder 
af slikkrebs på plateauerne (mørke områder), der i kraft af slikkrebsenes tilstedeværelse er meget stabile. (B) Få uger efter var 
slikkrebsene forsvundet som følge af usædvanligt høje temperaturer i den forudgående periode. De høje temperaturer forårsagede en masse-
udvikling af microphallide ikter, der slog hele bestanden af slikkrebs ihjel. Sammen med slikkrebsene forsvandt også havbundens stabilitet, hvorved plateauerne blev 
eroderet bort. Foto: Kim Nørgaard Mouritsen.
Indsat foto: Slikkrebs (Corophium volutator) der fungerer som anden mellemvært for parasitten. Slikkrebsen bliver op til et par centimeter lang og kan forekomme i 
tætheder på op til 100.000 pr. kvadratmeter. Foto: Sven Tougaard.

BOKS II (boksfigur 1). Den new 
zealandske ikte Maritrema novaezealan-
densis er nært beslægtet med den danske 
Maritrema subdolum (se BOKS I) og har 
en tilsvarende livscyklus. Vandfugle – sær-
ligt den rødnæbbede måge – fungerer 
som slutvært for parasitten, mens dynd-
sneglen Zeacumantus subcarinatus altid er 
første mellemvært. En række bundleven-
de såvel som mere eller mindre frit-
svømmende krebsdyr knyttet til algeve-
getationen benyttes som anden mellem-
vært. Foto: Kim Nørgaard Mouritsen 
(måge), Mikkel M. Sørensen (krebsdyr),  
Andrew Spurgeon (snegl).

BOKS II (boksfigur 2). Haleikterne fra den new zealandske ikte minder 
meget om den danske i både fremtoning, størrelse og funktion. Foto: Robert 
Poulin.
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