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Diphyllobothrizrz -heisimadot ovat levinneisyydeltään holarlCisia ja sirkumpolaarisia loislajeja. Loisen
elåimänkierrossa kala toimii toisena väli-isäntänå, jonka sis?ielinten pinnalle plerokerkoiditoukka koteloituu
odottamaan pääsyä pääisänt,ilinså aikuistumaan. Diphyllobothrium -heisimadot aiheuttavat taloudellista
haittaa infektoimalla lohikaloja. T¿im¿in tutkimuksen tarkoih¡ksena oli selvittåä loisen haitallisuutta süalle
(Coregonus lavaretus L. s./.), koska aikaisemmat tutkimukset ovat lähes yksinomaan kåsitelleet vaikutusta
nieriään (S alv e I i nu s alpinu s).

Nliytteet kerättiin Ylä-Kiþisjärven alueelta 30.6.-16.9. välisinä aikana vuonna 1993. ryyntiin käytettiin
silmäkooltaan 10-45 mm verlkoja. Pääaineisto käsitti 398 i¿ilt¿irin l-l2-vuotiasta siikaa. Kaloista mitattün
normaaliarvojen lisäksi sisäelinten pintaan koteloituneiden Diphyllobothrium -loisten måüiråi. Päänäytteen
lisäksi keråttiin 34 siian nåyte süoissa esiintyvåin Diphyllobothrium -lajin selvittämiselsi ja siianpoikasten
(0+) näyte loisen esüntymisen selvittämiselsi.
Samankesäisten siianpoikasten loisprevalenssi oli 44.4 % ja loisten intensiteetti vaihteli välillä 0-7
plerokerkoiditoukkaa. Päinvastoin kuin aikuisilla kaloilla Diphyllobothrium -loiset esiintyivät poikasilla
vapaina ruumiinontelossa. Kalat siis sa¿vat loiset heti alkaessaan itsenäisen ravinnonkäytön.

Kaikki siioista löydetyt plerokerkoiditoukat osoittautuivat D. ditremum -lajün kuuluviksi. Samaan aikaan
tutkituista jilven nieriöistå, harjuksista (Thymallus thymallus)ja taimenista (Salmo trufia) löydettiin sekäD.
ditremum että D. dendriticam -lajin plerokerkoiditoukkia. Süoissa loiset esiintyvät pieninä, helmimåisinå
rakkuloina mahalaukun pinnalla, lç¡¡¡ raas muilla lajeilla rakkulat ovat suurempia, sidekudoksen peittämiä ja
esiintyvät muuallakin ruumiinontelossa.

Kilpisjärven siiat olivat kaikki loisten infektoimia (prevalenssi 100) ja keskimääräinen loisten lukumrüir¿i
kaloissa oli 81. Alhaisin siiassa havaittu loismäärä oli 4 ja korkein 298 toukkarakkulaa. Kystien määrä nousi
voimakkaasti 4-vuotiaisiin kaloihin asti, jonka jåilkeen màtuâ hieman putosi ja pysyi melko tasaisena
vanhoihin ikäluokkiin asti. Sukupuolten välillä ei ollut eroja loisten infelfiossa.
Infektion voimakkuudella havaittiin merkitsevä suhde kalan pituuteen ja painoon. Joissain ikäluokissa suhde
oli merkitsevtimpi kuin toisissa ja pienillä loisilla havaittiin merkitsevämpi suhde kuin suurilla. Infektion
voimal¡kuudella ei havaittu suoraa vaikutusta kalojen rawaisuuteen ja gonadien kuntoon.

Vertailu vuoden 1988 aineistoon osoitti infektion voimistuneen ja pysyneen voimakkaana myös vanhemmissa
ikäluokissa. Vuonna 1988 todetun kaltaista pudotusta infekfion voimakkuudessa vanhoissa yksilöissä ei
havaittu 1993. 1988 siiat olivat myös kooltaampia ja parempikuntoisia kuin 1993, vanhemmiten erot
kuitenkin kaventuivat.
Syitä siihen miksi siioissa on vain D. ditremun Jajia voivat olla mm. eri lajilla loisittujen hankajalkaisten
horisontaalinen sijainti ja siian puolustusmekanismin erilainen vaikutus loislajeihin. Loisen runsastumisen
mahdollisia syitä ovat aikoinaan tehdyt ylisuuret istutukset ja heikkoka^srminen siikakanta, joka altistuu
kauemmin pääisännlin predaatiolle. Loiset saattavat aiheuttaa kuolleisuutta siioissa, nåiin erityisesti 1988
aineiston mukaan, mutta myös 1993. Vail&a en tutkimulsessani saanut todistettua loisten vaikuttav¿n kalan
kuntoon ja üsfüintymiseen on se kuitenkin hyvin todennäköistä, jos ei suoraan niin esim. rasvan mäåräån
kautta vaikuttamalla.
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