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Ágrip 
Bleikja Salvelinus alpinus telst til ferskvatnsfiska og er ein af þremur villtum laxfiskum 

sem finnast hér á landi. Göngur eru algengar hjá bleikju og bleikja sem gengur í sjó 

kallast sjóbleikja. Sjóbleikja í Hvítá í Borgarfirði hefur flókinn lífsferil. Hún gengur til 

sjávar í Borgarfjörð, hefur vetursetu neðarlega í Hvítá eða þverám hennar og hrygnir í 

lindám sem renna ofarlega í Hvítá. Seiði yfirgefa lindár strax eftir klak. 

Samkvæmt sýnaúrtaki þessarar rannsóknar samanstendur aldurssamsetning 

sjóbleikjustofnsins af bleikju eins til sex ára og eru flestar um þriggja ára aldur. 

Meðalaldur við kynþroska er 3,51 ár og virðist ekki hafa breyst frá árunum 1987-1999 

til 2007-2010. Hlutfall hænga á móti hrygnum var mun hærra á árunum 2007-2010 í 

sýnum sem voru að meirihluta tekin frá hrygningarstöðvum en hængar koma þangað fyrr 

og dvelja yfir lengra tímabil en hrygnur. Einnig var hlutfall geldbleikju á móti 

hrygningarbleikju hærra á árunum 1987-1999 í sýnum sem voru tekin í sjó í Borgarfirði 

og hlutfall hrygningarbleikju hærra á tímabilinu 2007-2010 í sýnum sem voru tekin í 

Hvítá. 

Niðurstöður sýndu að vöxtur stofnsins virtist ekki hafa breyst mikið frá árunum 1987-

1999 til 2007-2010. Bakreiknuð lengd milli tímabilanna var svipuð hjá bleikjum frá eins 

til þriggja ára en eftir það var vöxtur bleikju frá 2007-2010 betri en á tímabilinu 1988 til 

1989 tímabilinu og kom fram marktækur munur á vexti fjögurra ára bleikju.  

Sjóbleikjan gengur út í ósasvæði Hvítár í Borgarfirði og getur bleikjan valið úr svæðum 

með mismunandi seltustig. Þetta gerir það að verkum að hún getur gengið snemma á 

æviskeiði til sjávar og í þessari rannsókn kom í ljós að sjóbleikjan er eins til tveggja ára 

við fyrstu sjógöngu. Meðalaldur við fyrstu sjógöngu var 1,62 ár og kom ekki fram 

marktækur munur á fyrstu sjógöngu á milli tímabila. 

Samkvæmt niðurstöðum virðist ástand stofnsins ekki hafa breyst frá árunum 1987-1999 

til 2007-2010 en ef litið er á veiðitölur sést að bleikju hefur fækkað verulega síðastliðin 

ár. Fækkun gæti stafað af aukinni samkeppni frá öðrum fisktegundum og hlýnandi 

veðurfari.  

Lykilorð: Sjóbleikja, Hvítá, Borgarfjörður, sjóganga, vöxtur 
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Þakkir 
Við	  gerð	  þessa	  verkefnis	  fékk	  ég	  hjálp	  frá	  góðu	  fólki	  og	  vil	  ég	  þakka	  eftirtöldum.	  

Sérstakar	  þakkir	  vil	  ég	  færa	  leiðbeinanda	  mínum	  Sigurði	  Má	  Einarssyni	  fyrir	  frábæra	  
leiðsögn	  sem	  mér	  var	  veitt	  við	  gerð	  þessa	  verkefnis.	  Einnig	  fyrir	  aðstöðu,	  efni	  og	  yfirlestur.	  

Eydísi	  Njarðardóttur	  hjá	  Veiðimálastofnun	  fyrir	  aðstoð	  við	  myndatöku	  á	  hreistrum	  og	  
kvörnum.	  

Erlu	  Sturludóttur	  og	  Járngerði	  Grétarsdóttur	  fyrir	  ábendingar	  varðandi	  tölfræðivinnslu.	  

Foreldrum	  mínum	  fyrir	  stuðning	  og	  afnot	  af	  tölvu.	  	  

Samnemendum	  fyrir	  ábendingar	  og	  andlegan	  stuðning.	  

Og	  sérstakar	  þakkir	  fær	  hún	  móðir	  mín	  fyrir	  íslenskuyfirlestur.	  	  
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1. Inngangur 

1.1 Salvelinus alpinus 
Bleikja Salvelinus alpinus telst til ferskvatnsfiska (Klemetsen o.fl., 2003). Hún finnst á 

norðurhveli jarðar og er eina ferskvatnsfisktegundin með útbreiðslu sem liggur 

umhverfis norðurheimskautið (Malmquist, 2004). Bleikjan er oft eina fisktegundin sem 

finnst í norðlægum vötnum (Klemetsen o.fl., 2003) og nyrsta svæði sem hún hefur 

fundist á er á 85°N breiddargráðu (Johnson, 1980). Hana er að finna í Asíu, Evrópu, 

nyrstu héruðum Norður-Ameríku og á norðlægum eyjum eins og Grænlandi og Íslandi 

(Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). Um 50.000 stofnar finnast í 

heiminum og eru flestir í Skandinavíu og á því svæði er flesta stofna að finna í Noregi 

(Klemetsen o.fl., 2003).  

1.2 Bleikjustofnar á Íslandi 
Á Íslandi finnast þrjár tegundir villtra laxfiska, þ.e. urriði Salmo trutta, lax Salmo salar, 

og bleikja Salvelinus alpinus (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). Hér á 

landi eru um það bil 1000 bleikjustofnar (Klemetsen o.fl., 2003) og er bleikjan ráðandi á 

hálendum og hrjóstrugum svæðum á eldri berggrunni (Guðni Guðbergsson & Þórólfur 

Antonsson, 1996). Bleikjan er talin vera fyrsta fisktegundin sem nam land í ferskvatni 

eftir að ísaldarjökullinn hopaði fyrir 10.000 – 12.000 árum. Bleikjustofnar eru 

breytilegir að stærð, í útliti og lífsháttum. Mismunandi stofnar og afbrigði hafa þróast og 

er það sennilega vegna staðbundinnar aðlögunar að mismunandi umhverfi eftir síðustu 

ísöld (Skúli Skúlason, Þórólfur Antonsson, Guðni Guðbergsson, Hilmar J. Malmquist & 

Sigurður S. Snorrason, 1992). Bleikjustofnar eru annaðhvort staðbundnir, þ.e. lifa í 

ferskvatni allan sinn lífsferil, eða hafa sjógöngueðli og kallast þá sjóbleikjustofnar 

(Johnson, 1980). 

1.3 Lífsferill sjóbleikju  

1.3.1 Göngur             
Göngur eru aðlögun fiska til að hámarka ævilengd tegundarinnar (Nikolsky, 1978). 

Flestar ferskvatnsfisktegundir hafa ákveðið göngumynstur en göngur fiska eru farnar í 

þeim tilgangi að lífsskilyrði séu sem best á lífsferli þeirra. Það sem ræður því hvenær 

göngur hefjast er þegar ástand fisksins (næringarástand, fituinnihald, ástand kynkirtils 

o.fl.) og umhverfisins breytist (Nikolsky, 1978). Göngum er oftast skipt í fæðugöngur, 

vetursetugöngur og hrygningargöngur (Sigurður Már Einarsson, Rúnar Ragnarsson, 
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Vigfús Jóhannsson & Jóhannes Sturlaugsson, 1991). Hrygningargöngur hafa þróast til 

þess að skapa bestu skilyrði fyrir hrygninguna. Orsök fæðugangna er fæðuskortur á 

hrygningar- og vetursetusvæðum og gengur fiskurinn þá til fæðuríkra svæða. 

Vetursetugöngur eru farnar frá beitarsvæðum vegna þarfar fisksins til að komast í vatn 

með minni seltu og til að forðast afrán (Nikolsky, 1978). Dæmi um fjölbreyttar göngur 

fisktegunda eru göngur norska þorsksins en göngur kynþroska þorsks og geldfisks eru 

mismunandi (1. mynd) (Nikolsky, 1978). 

Sjóganga er til staðar hjá öllum laxfiskunum. 

Bleikjur sem ganga til sjávar eru kallaðar 

sjóbleikjur og urriði sem gengur í sjó er kallaður 

sjóbirtingur (Gunnar Jónsson, 1983). Laxastofnar 

ganga til sjávar og nýting þeirra á búsvæðum í 

ferskvatni er mjög fjölbreytt, þ.e. tími þeirra í 

ferskvatni og aldur við sjógöngu (Johnson, 

1980). Göngur bleikju milli straumvatnskerfa og 

sjávar er einkum að finna á norðlægum slóðum 

útbreiðslusvæðis tegundarinnar, þ.e. í Norður 

Rússlandi, Norður Kanada, Grænlandi, Íslandi og 

Norður Noregi (Klemetsen o.fl., 2003). Flestar 

sjóbleikjur ganga í fyrsta sinn til sjávar um tveggja ára aldur (Radtke, Dempson & 

Ruzicka, 1998). Við dvöl sjóbleikjunnar í sjónum vex hún hraðar en í ferskvatni því 

meiri fæða er til staðar (Ingi Rúnar Jónsson & Guðni Guðbergsson, 1993) og virðist sem 

hún ferðist ekki langt út í sjó frá sinni heimaá (Johnson, 1980). Sjóbleikja snýr aftur úr 

sjó árlega á haustin og hefur þar vetursetu (Klemetsen o.fl., 2003). Í mörgum kerfum 

gengur sjóbleikjan í ferskvatn seinnihluta júlí eða snemma í ágúst (Johnson, 1980). Fyrst 

gengur kynþroska bleikjan og síðan geldbleikjan sem er ekki bundin því að snúa aftur í 

sína heimaá til vetursetu. Hún getur farið í nærliggjandi ár en þegar hún nær síðan 

kynþroska skilar hún sér alltaf á heimaslóðir til hrygningar (Guðni Guðbergsson & 

Þórólfur Antonsson, 1996). 

1.3.2 Kynþroski  
Aldur bleikju við kynþroska er mjög breytilegur en áður en sjóbleikja nær kynþroska 

eyðir hún nokkrum árum í ferskvatni og gengur tvisvar til fjórum sinnum til sjávar 

1. mynd. Göngur norska þorsksins. 1 er 
hrygningarsvæði, 2 vetursetusvæði 
geldfisks, 3 göngur kynþroska þorsks og 4 
göngur geldfisks. (Nikolsky, 1978). 
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(Johnson, 1980). Stærð bleikju við kynþroska er einnig afar breytileg. Þar sem fæða er 

lítil og vöxtur hægur getur bleikjan, þ.e. staðbundin bleikja, orðið kynþroska 7-12 cm 

löng en í fæðuríku umhverfi getur hún náð 50-60 cm áður en hún verður kynþroska 

(Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). Þessi fjölbreytileiki í stærð 

kynþroska bleikju finnst varla hjá öðrum fiskitegundum og er í samræmi við mikinn 

breytileika bleikjunnar í fari, vali á búsvæði og fleiri vistfræðilegum þáttum. Einnig 

sýnir mismunur í kynþroskastærð aðlögunarhæfni bleikjunnar sem gerir henni kleift að 

lifa eins norðarlega og hún gerir (Klemetsen o.fl., 2003).         

1.3.3. Hrygning  
Mikill breytileiki er í hrygningartíma og vali á hrygningarsvæðum hjá bleikju 

(staðbundinni og sjóbleikju). Á hrygningartímanum breytist sjóbleikjan í útliti og fer í 

svokallaðan riðabúning til að ganga í augun á hinu kyninu (Guðni Guðbergsson & 

Þórólfur Antonsson, 1996). Einkennin eru rauður litur á síðunni en hængar fá sterkari lit 

en hrygnur (Johnson, 1980). Innri merki kynþroska sjást á því hversu hrogna- og 

sviljasekkir ná langt eftir búkholinu (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). 

Sjóbleikja hrygnir annað hvort í ám eða vötnum (Johnson, 1980) en hrygning í ám fer 

fram á malarbotni (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996) og er algengt að 

sjóbleikja hrygni oftar en einu sinni. Hrygningartími er á haustin í ferskvatni og er 

bleikjan þá um 30-70 cm að stærð (Klemetsen o.fl., 2003). Hrygningartími er þó 

breytilegur eftir vatnakerfum og landshlutum, t.d. byrjar hrygningartími á Íslandi fyrr 

norðanlands en sunnan líklega vegna hitastigsmunar. (Guðni Guðbergsson & Þórólfur 

Antonsson, 1996). Hitastig er mikilvægur þáttur varðandi hrygningu en ef hitastig er lágt 

verður hrygningin fyrr og eftir því sem það hækkar seinkar hrygningu (Gillet, 1991). Til 

dæmis fer hrygning sjóbleikjustofns Hvítár í Borgarfirði seint fram vegna hás hitastigs 

lindáa á haustin (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008). 

1.3.4 Seiðastig 
Hrognin klekjast út seinni part vetrar í straumvatni, eða stöðuvatni, og seiðin alast upp í 

litlum straumhraða á grófum botni (Johnson, 1980). Eftir því sem seiðin stækka því 

grófari botn verður fyrir valinu (Sigurður Guðjónsson & Ingi Rúnar Jónsson, 2009). 

Seiðin alast upp fram að sjóþroska í þeirri á/vatnakerfi þar sem foreldrarnir hrygndu, en 

ganga síðan á beitarsvæði í sjó yfir sumartímann (Johnson, 1980). Dæmi um göngur eins 

árs bleikju til sjávar hafa fundist í nokkrum rannsóknum í öðrum löndum en ólíklegt er 

að seiðin gangi strax í fulla seltu heldur haldi sig í neðstu hlutum ánna í ísöltu vatni 
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(Johnson, 1980). Seiði, 6-13 cm löng, hafa fundist í ísöltu vatni, í Ikarut í Labrador, með 

seltu að hámarki 30‰ (Dempson, 1993). Í Vesturdalsá í Vopnafirði ganga seiði eins til 

þriggja ára í ísalt vatn, 5-17 cm að lengd (Jonsson, 1994). 

1.3.5 Seltustjórnun 
Sjóbleikjustofnar þróa með sér seltustjórnun snemma á lífsferlinum óháð fyrstu 

sjógöngu (Gulseth, Nilssen, Iversen & Finstad, 2001). Seltuþol bleikjunnar er ekki mjög 

sterkt en er missterkt eftir árstíðum, þ.e. sterkast á vorin fram á sumar en minnkar eftir 

það (Scmitz, 1993). Lítil sjóbleikja (<120 mm) kemst vel af í sjó með 20‰ eða minna 

en eftir að seltustigið er orðið 30‰ verða lífslíkur háðar stærð fisksins. Þetta bendir til 

þess að sjóbleikjan þurfi að komast reglulega í ísalt- eða ferskvatn (Dempson, 1993). 

Seltuþolið eykst eftir því sem fiskurinn er stærri (Scmitz, 1993) en er almennt það lítið 

að bleikjan getur aðeins dvalið í nokkrar vikur í sjó á sumrin (Ingi Rúnar Jónsson & 

Guðni Guðbergsson, 1993). Misjafnt er hversu lengi sjóbleikja dvelur í sjó hverju sinni 

en dæmi eru um að sjávardvölin taki frá 34 til allt að 57 dögum (Klemetsen o.fl., 2003).  

1.3.6 Aldur og vöxtur 
Sjóbleikja nær töluvert háum aldri og dæmi eru um fiska á fertugsaldri (Johnson, 1980). 

Aldur og vöxtur fiskstofna og einstaklinga eru mjög mikilvægar upplýsingar til að öðlast 

skilning á líffræði þessara lífvera. Árlegur vöxtur fiska hefur verið notaður til að ákvarða 

aldur þeirra. Ung sjóbleikja byrjar að vaxa strax eftir klak en lítið er vitað um lífsferil 

fisksins frá fyrsta sumri hans til fyrstu sjógöngu. Vöxtur er mjög breytilegur og fiskar 

geta verið af sömu stærð en mismunandi að aldri. Vöxtur fullorðinna sjóbleikja er einnig 

mjög breytilegur. Dæmi eru um að stærð sjóbleikju aukist með hærri breiddargráðu. 

(Johnson, 1980). 

1.4. Lífsferill sjóbleikju á vatnasvæði Hvítár 

1.4.1 Lífsferlar hér á landi 
Tvenns konar lífsferlar eru þekktir hjá bleikju á Íslandi (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður 

Már Einarsson, 2008) en báðir ferlar eru útbreiddir um allt land (Ingi Rúnar Jónsson & 

Guðni Guðbergsson, 1993). Annað hvort dvelur bleikjan allt sitt líf í ferskvatni 

(staðbundin bleikja) eða gengur til sjávar (sjóbleikja) árlega yfir sumartímann eftir 

seiðastig (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008).  

Sjóbleikjan hér á landi fer í göngur til vetursetu, hrygningar og sjávar til beitar. 

Hrygning sjóbleikju fer fram á haustin í ferskvatni, oftast ofarlega í straumvötnum, ofar 



5	  
	  
	  

en hrygningarsvæði laxa þar sem lax og bleikja deila búsvæðum. Aldur fiska við 

sjógöngu er dreifður en dæmi eru um eins árs fisk upp í sex ára (Skúli Skúlason, 

Þórólfur Antonsson, Guðni Guðbergsson, Hilmar J. Malmquist & Sigurður Snorrason, 

1992). 

Staðbundna bleikjan hér á landi hefur sums staðar þróað með sér flókna lífsferla og 

frægasta dæmið er þróun bleikjunnar í Þingvallavatni. Þar er að finna fjögur afbrigði 

bleikju, þ.e. murta, sílableikja, kuðungableikja og dvergbleikja. Vegna fjölbreyttra en 

stöðugra búsvæða í Þingvallavatni hefur bleikjan í aldanna rás getað valið sér búsvæði. 

Búsvæðaval bleikjunnar hefur ráðið útliti afbrigðanna fjögurra sem eru einnig misstór, 

hafa mismunandi sköpulag, vaxtarferla, fæðuval, kynþroskaaldur og hrygningarsvæði 

(Sigurður Snorrason, Hilmar J. Malmquist og Skúli Skúlason, 2002). 

1.4.2 Bleikjustofn Hvítár  
Bleikjustofn/-ar Hvítár í Borgarfirði (64°35' N, 21°45' V) eru lýsandi fyrir stofn sem fer 

um nokkur mismunandi vatnsföll og út í sjó á lífsferli sínum (2. mynd). Göngur 

bleikjunnar eru dæmi um aðlögunarhæfni hennar að umhverfi sínu og hvernig hún nýtir 

mismunandi svæði innan vatnakerfisins á mismunandi stigum lífsferilsins (Sigurður Már 

Einarsson, Rúnar Ragnarsson, Vigfús Jóhannsson & Jóhannes Sturlaugsson, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. mynd. Lífsferill sjóbleikju í Hvítá Borgarfirði ©  Sigurður M. Einarsson. 
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Bleikjan hrygnir á haustin í lindarlækjum efst í Hvítá (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður 

Már Einarsson, 2008) en hrygningargöngur beinast þannig að því svæði sem bleikjan 

getur nýtt án samkeppni við aðra laxfiska (Sigurður Már Einarsson, Rúnar Ragnarsson, 

Vigfús Jóhannsson & Jóhannes Sturlaugsson, 1991). Rannsókn Inga Rúnars Jónssonar 

og Sigurðar M. Einarssonar (2008) á bleikju í Lambeyrarkvísl leiddi í ljós dægurferðir 

fiskanna milli Hvítár og Lambeyrarkvíslar á hrygningartíma, en kvíslin er mikilvæg 

hrygningarstöð sjóbleikju (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, Benóný 

Jónsson, 2011). Þetta far virðist vera leið bleikjunnar til að minnka hættu á afráni því 

hún er öruggari í gruggugu jökulvatninu en tæru lindarvatni Lambeyrarkvíslar. Miðað 

við magn bleikju sem gengur í Lambeyrarkvísl til hrygningar mætti gera ráð fyrir fleiri 

seiðum en finnast í henni (Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson & Benóný 

Jónsson, 2011) en eftir klak yfirgefa seiðin kvíslina (Ásgeir V. Hlinason, 2010). 

Fljótlega eftir hrygningu ganga flestar hrygningarbleikjur niður Hvítá (Ingi Rúnar 

Jónsson, Sigurður Már Einarsson & Benóný Jónsson, 2011). Sjóbleikjan gengur til 

sjávar í nokkrar vikur á sumrin. Aldur seiða við sjógöngu í Borgarfjörðinn er ekki búið 

að rannsaka nægilega vel en tilgátur eru um að seiðin séu tveggja til þriggja ára gömul 

þegar þau ganga í fyrsta sinn til sjávar (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 

2008). Bleikjan hefur vetursetu neðarlega í Hvítá, Norðurá, Grímsá og jafnvel í neðsta 

hluta Gufuár (Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson & Benóný Jónsson, 2011). 

Merktar bleikjur í Norðurá og Grímsá hafa einnig komið fram í Andakílsá. Þessi 

vitneskja sýnir að ferðaleiðir sjóbleikjunnar í Hvítá eru langar og flóknar (Ingi Rúnar 

Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008). Nýjustu rannsóknir Veiðimálastofnunar á 

sjóbleikju í Hvítá leiddu í ljós að hún nýtir sér ósasvæði í Borgarfirði mun meira og í 

lengri tíma en áður var talið. Hún fer fyrr á vorin niður á ósasvæðin og dvelur lengri 

tíma ársins en áður var vitað. Einnig staðfesta rannsóknirnar mikilvægi Hvítár, og þá 

sérstaklega Lambeyrarkvíslar, fyrir bleikju í Borgarfirði (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður 

Már Einarsson, Benóný Jónsson, 2011). 

1.5 Umhverfisþættir  
Umhverfið skapar lífsskilyrði fyrir fiska á öllum aldurskeiðum (Guðni Guðbergsson & 

Þórólfur Antonsson, 1996). Lífsskilyrði og hversu mikil lífræn framleiðsla á sér stað í 

vatnasviði fer eftir viðstöðutíma vatns og gerð vatnasviðsins, þ.e. berggrunnur, landslag 

og gróðurfar, auk veðurfars (Sigurður Guðjónsson & Guðni Guðbergsson, 1996). 

Samkvæmt riti Jóns S. Ólafssonar, Hákonar Aðalsteinssonar & Gísla Más Gíslasonar 
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(2006), mótast lífverusamfélög í straumvötnum fyrst og fremst af straumi eða 

straumþunga vatnsins sem flæðir um farveg þeirra. Búsvæðin mótast af ríkjandi straumi 

og lífverur aðlagast og þola þannig mismikinn súrefnisstyrk og upprót.  

1.5.1 Veðurfar 
Ísland er eyja, staðsett norður undir heimskautsbaugi og liggur á mörkum hlýrra og 

kaldra hafstrauma (Markús Á. Einarsson, 1989). Loftslag á Íslandi er kaldtemprað 

úthafsloftslag sem er talsvert mismunandi eftir landshlutum, bæði varðandi hitafar og 

úrkomu (1. tafla). Landið liggur á mörkum tveggja ólíkra loftmassa, annars suðlægs og 

hins norðlægs að uppruna. Meginskil þessa loftmassa liggja um Ísland og lægðir 

myndast yfir hafinu suðvestur af Íslandi. Veðurfar hér á landi ræðst því mest af því hvort 

skilin færast norður eða suður. Einnig er Ísland á mörkum tveggja hafstrauma, 

Golfstraumsins og Austur Grænlandsstraumsins. Styrkur og hitafar hafstrauma eru háð 

lofthita og loftstraumi og því hafa almennar loftslagsbreytingar tiltölulega meiri áhrif á 

veðurfar á Íslandi en í öðrum löndum sem eru ekki umlukin hafi (Sigurður Þórarinsson, 

1974).  

 

1.5.2 Áhrif umhverfisþátta á lífsferil sjóbleikju á Íslandi 
Bleikjan er harðgerust laxfiska hér á landi og finnst í köldustu og ófrjósömustu ám 

landsins (Sigurður Guðjónsson & Guðni Guðbergsson, 1996). Á lífsferli sínum verður 

sjóbleikjan fyrir áhrifum frá umhverfinu, þ.e. ólíkri jarðfræði, mismunandi landslagi og 

veðurfarsþáttum (Sigurður Guðjónsson & Guðni Guðbergsson, 1996). Af þeim 

laxfiskum sem finnast hér á landi gerir bleikjan minnstar kröfur til umhverfisins (3. 

mynd). Dæmi um áhrif umhverfis á bleikju er dreifing sjóbleikjustofna í heiminum. Á 

norðlægari slóðum eru sjóbleikjustofnar algengari þar sem eru greiðar gönguleiðir til 

1. tafla. Mismunandi loftslag eftir landshlutum (Sigurður Þórarinsson, 1974). 
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sjávar. Þegar sunnar dregur verða hins vegar staðbundnir stofnar algengari þrátt fyrir að 

greiðar gönguleiðir til sjávar séu til staðar sem virðist tengjast umhverfisaðstæðum, þó 

ekki sé hægt að útiloka samkeppnisáhrif innbyrðis og frá öðrum tegunda fiska. (Guðni 

Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996).  

 

3. mynd. Búsvæðaval laxfiska (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). 

 

1.6 Markmið 
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um sjóbleikju á Íslandi og nýjustu athuganir sýna að 

bleikjunni hefur fækkað á síðustu árum (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 

2009). Markmið þessa verkefnis er að rannsaka aldur og vöxt sjóbleikju í Hvítá í 

Borgarfirði. Einnig er markmiðið að athuga aldur sjóbleikju við fyrstu sjógöngu og 

athuga mun á milli kynja á kynþroskaaldri og sjógöngu. Sýni eru tekin úr Hvítá og á 

beitarsvæðum í sjó í Borgarfirði á árunum 1987-89, 1999 og 2007-2010 og verða sýni 

borin saman, milli þessara tímabila, til að athuga hvort breytingar hafa orðið á ástandi, 

vexti og vaxtarmunstri sjóbleikjustofns Hvítár á síðustu árum. Rannsóknarspurningar 

eru eftirfarandi.  

1. Hvernig er aldurssamsetning sjóbleikjunnar í Hvítá í Borgarfirði? 

2. Hvernig vex bleikjan í Borgarfirði og hafa orðið breytingar á vexti og vaxtarmynstri 

bleikjunnar á síðustu 20 árum?  

3. Hvenær verður bleikjan kynþroska og er munur á kynþroskaaldri eftir kynjum? 
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4. Á hvaða aldri gengur bleikjan í fyrsta sinn til sjávar og er munur á sjógöngualdri milli 

tímabila? 

2. Staðhættir 

2.1 Jarðfræði og flokkun vatnsfalla 
Ísland er tiltölulega ungt land jarðsögulega séð (Þorleifur Einarsson, 1991). Það liggur á 

flekaskilum tveggja jarðskorpufleka sem færast frá hvor öðrum og skipta landinu í 

misgömul belti (Hákon Aðalsteinsson & Gísli Már Gíslason, 1998). Jarðmyndun á 

Íslandi er skipt eftir jarðsögulegum aldri bergsins. Blágrýtismyndunin er þeirra elst og 

varð til á síðtertíer, grágrýtismyndunin næst og síðan móbergsmyndun sem varð til á 

síðari hluta ísaldar. (Þorleifur Einarsson, 1991). Vatnasvið grunnvatns ræðst af jarðgerð 

og hvernig vatnið rennur greiðast fram neðanjarðar (Freysteinn Sigurðsson, Jóna Finndís 

Jónsdóttir, Stefanía Guðrún Halldórsdóttir & Þórarinn Jóhannsson, 2006).Vatnsföll á 

Íslandi eru flokkuð í bergvatnsár/vötn og jökulár/vötn og byggist flokkunin á uppruna og 

eðli vatna (Guðmundur Kjartansson, 1945). Bergvötnin eru flokkuð í dragár og lindár 

(Sigurjón Rist, 1990). Lindár hafa stöðugt vatnsflæði stærstan hluta ársins og fá vatn sitt 

út grunnvatni sem rennur í gegnum sprunginn og lekan berggrunn. Dragár eru þar sem 

jarðlög eru lítið lek og einkennast af örum og miklum sveiflum í vatnsflæði. Flest stærri 

vatnsföll eru blönduð að 

uppruna vegna þess að þau 

koma af landsvæðum með 

mismunandi 

vatnafarseiginleika, þetta á 

sérstaklega við um dragár 

(Freysteinn Sigurðsson, Jóna 

Finndís Jónsdóttir, Stefanía 

Guðrún Halldórsdóttir & 

Þórarinn Jóhannsson, 2006). 

Jarðlagagerð vatnasvæða hefur 

mikið að segja um efnaauðgi og 

rennslishætti áa og þar með lífríki þeirra. Íslensk vatnakerfi eru fjölbreytt og þennan 

breytileika má skýra að einhverju leyti út frá mismunandi aldri jarðlaga (Bjarni Jónsson, 

4. mynd. Flokkar íslenskra vatnasviða eftir jarðfræðilegri 
legu landsins (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 
1996). 
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2007). Ef litið er á jarðfræðikort af Íslandi (4. mynd) sést að hægt er að flokka efnaauðgi 

vatns eftir jarðfræðilegri legu þess (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). 

Sigurður Guðjónsson (1990) flokkaði íslenskar ár með tilliti til vistfræði þeirra. Það sem 

hafði mest áhrif á flokkunina var veðurfar, jarðfræði og vatnajarðfræði og skýrir 

flokkunin útbreiðslu fisktegunda og mögulega fiskframleiðslu ánna. 

2.2 Búsvæði bleikju 
Bleikju er að finna í flestum gerðum dragavatna, hvort sem er um að ræða frjósöm 

lindarvötn, kaldar jökulár, ólíkar gerðir stöðuvatna eða ísölt lón. Hún hefur mikla 

aðlögunarhæfileika og þrífst þess vegna við lágt hitastig í næringarsnauðum 

vatnakerfum en einnig frjósamari vötnum en víkur oft þar fyrir sérhæfðari 

fiskitegundum (Bjarni Jónsson, 2007). Efnainnihald vatns er hægt að mæla með því að 

mæla rafleiðni þess. Bleikja er nær allsráðandi í ám sem hafa leiðni undir 40 µS/sm. 

Dragár sem renna um blágrýtissvæði eru kaldar og hafa lága rafleiðni eða um 20 til 60 

µS/sm og þess vegna er bleikja, gjarnan sjóbleikja, algengasta fisktegundin sem finnst í 

þeim. Lax hins vegar finnst ekki í ám með lægri rafleiðni en 60 µS/sm og urriði er 

algengur í ám með leiðni milli 40 og 60 µS/sm (Sigurður Guðjónsson, 1990). 

2.3 Hvítá í Borgarfirði  
Hvítá í Borgarfirði (5. mynd) er sjötta vatnsmesta á landsins og er vatnasvið hennar 

3550 km2 (Sigurjón Rist, 1990). Áin er 117 km að lengd með meðalrennslið 89m3/sek 

við Kljáfoss (Landmælingar Íslands, 2004). Hvítá er samblanda af jökulá, dragá og lindá 

(Sigurjón Rist, 1990) og vatnshitinn sveiflast með árstíðum. Þar sem lindaráhrif eru 

mikil á vatnasvæðinu fer vatnshitinn ekki oft niður fyrir 0°C eins og búast mætti við ef 

áhrif lindarvatnsins gætti ekki í sama mæli. Hins vegar hitnar áin ekki mikið á sumrin og 

fer sjaldan yfir 10°C vegna áhrifa jökul- og lindarvatns (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður 

Már Einarsson, 2009). Áin er fiskgeng upp að Barnafossi í Hvítársíðu (5. mynd) (Björn 

J. Blöndal,1972). 

Hvítá á upptök sín við rætur Eiríksjökuls úr lindám sem kallast Hvítárdrög. Frá Flosagili 

rennur bergvatn og sameinast vatninu úr Hvítárdrögum, úr Hafragili kemur kvísl frá 

Langjökli og frá Hraunöldu í Hallmundarhrauni streyma lindir og þegar allt þetta vatn 

hefur sameinast heitir það Hvítá (Björn J. Blöndal, 1972). Áin nær síðan alla leið niður 

að Borgarfjarðarbrú (Sigurjón Rist, 1990). Í Hvítá renna margar 1. stigs þverár, alls níu 

talsins. Þetta eru Andakílsá, Grímsá, Flókadalsá, Reykjadalsá, Norðlingafljót, Þverá, 
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Norðurá, Gljúfurá og Gufuá (5. mynd). Þær flokkast allar sem dragár fyrir utan 

Reykjadalsá sem hefur lindáreinkenni og Norðlingafljót sem, líkt og Hvítá, er sambland 

af dragá, jökulá og lindá (Sigurjón Rist, 1990).	  	  

 

2.4 Veiðinýting  
Elstu heimildir um veiðar í Hvítá eru frá því um 1650. Það voru menn frá Niðurlöndum 

sem veiddu lax í Hvítárárósi um tveggja ára skeið. Heimildir um netaveiðar héraðsbúa er 

ekki vitað um fyrr en á 19. öld. Sjóbleikjan í Hvítá í Borgarfirði er verðmæt auðlind og á 

síðustu árum hefur stangveiði aukist verulega. Í neðri hluta Hvítár er stangveiðisvæði frá 

20. maí fram til 20. ágúst og má veiða í net eftir það (Sigurður Már Einarsson, 1995). 

Gera má ráð fyrir að mikilvægi silungsstofna á Íslandi til stangveiði aukist enn meira á 

næstu árum (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2009).  

Góð skráning á silungsveiði er ein aðferð til að meta stöðu stofna á hverjum tíma (Guðni 

Guðbergsson, 2010). Árið 1972 skrifaði Björn J. Blöndal (1972) kafla um bleikju í bók 

sinni Vötnin ströng og kom þar fram að mikið væri af bleikju í Hvítá. Í dag sýna 

veiðiskýrslur að heildarveiði á bleikju í Hvítá hefur dregist mjög saman á síðustu árum. 

5. mynd. Hvítá í Borgarfirði og 1. stigs þverár. Veðurstöðvar við Stafholtsey og Hvanneyri. 
Sýnatökustaðir við Straumeyri, Seleyri, Grjóteyri, Ferjukot, Gilsbakka og Lambeyrarkvísl. 
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Þetta bendir til minnkunar á stærð bleikjustofnsins á vatnasvæðinu (Ingi Rúnar Jónsson 

& Sigurður Már Einarsson, 2008).  

Nýjustu veiðitölur á veiddum bleikjum eru frá 2009. Ef skoðaðar eru veiðitölur frá 

netaveiði og stangveiði úr vatnasvæði Hvítár sést að bleikju hefur fækkað töluvert 

síðustu árin (6. mynd). Árið 1996 veiddust 2907 bleikjur og fjölgaði þeim veiðitölum 

eða fækkaði aðeins til ársins 2003 en þá fer bleikju að fækka. Árið 2005 veiddust 1378 

bleikjur en árið 2007 voru þær ekki nema 289. Veiði árið 2009 var 617 bleikjur (6. 

mynd) 

	  

Mynd 6 .Veiðitölur frá netaveiði og stangveiði á bleikju í Hvítá frá árunum 1996-2009 

 

2.5 Hitafar 
Fengin voru gögn um lofthita frá Trausta Jónssyni veðurfræðingi hjá Veðurstofu Íslands. 

Gögnin innihéldu mánaðarmeðaltöl hita frá veðurstöðvum á Hvanneyri og í Stafholtsey 

(5. mynd) frá árunum 1987-2010. Ekki voru til gögn fyrir Stafholtsey eldri en 1988 því 

veðurathuganir hófust ekki fyrr en það ár. Veðurstöðin Stafholtsey hefur stöðvarnúmer 

108 og er í 14 m hæð yfir sjávarmáli. Veðurstöðin Hvanneyri hefur stöðvarnúmer 1779 

og er í 12,42 m hæð yfir sjávarmáli. 

Útbúið var línurit sem sýnir ársmeðaltal hita á Hvanneyri og Stafholtsey frá árunum 

1987-2010 (7. mynd). Hitafarið sveiflast mismikið og köld ár og hlý eru greinileg. 

Hlýjast var árið 2003 á báðum stöðum og kaldast árið 1995. Hlýrra er á Hvanneyri en 



13	  
	  
	  

við Stafholtsey og er það sennilega vegna þess að Stafholtsey er innar í landinu og 

liggur hærra yfir sjávarmáli en Hvanneyri. Þrátt fyrir hitasveiflur sést að hitafarið hefur 

farið hækkandi á síðustu árum við vatnasvæði Hvítár. Einnig var útbúið línurit fyrir 

meðalhita á Hvanneyri og Stafholtsey yfir mánuðina apríl til ágúst (8. mynd) en það er 

sá tími sem sjóganga bleikju fer fram. Lofthiti á þessu tímabili sveiflast en hefur hækkað 

um 2°C frá árinu 1987 til 2010. 

	  

Mynd 7 Meðalhiti við Hvanneyri og Stafholtsey frá árunum 1987-2010. 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

                
Mynd 8 Meðalhiti á tímabilinu apríl – ágúst við Hvanneyri og Stafholtsey frá 1989-2010. 
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3. Efni og aðferðir  

3.1 Öflun gagna         
Unnið var með 170 sýni, 110 sýni frá 1987 - 1989 og 1999 og 60 sýni frá 2007 - 2010 

sem fengin voru með hreisturs- og kvarnasýnatöku af sjóbleikju sem safnað var á 

vatnasvæði Hvítár og í sjó í Borgarfirði. Sýni frá 2007 til 2010 eru úr Lambeyrarkvísl og 

Seleyri (5. mynd). Sýni frá 1999 eru frá Hvítá við Lambeyrarkvísl. Sýni frá 1987-1989 

eru tekin við Seleyri, Grjóteyri og Straumeyri (5. mynd). Í Borgarfirði voru lögð út 

lagnet, sjóbleikja við Gilsbakka var veidd með stangveiði og fönguð í gildru í 

Lambeyrarkvísl. Ofangreind sýni voru fengin hjá Veiðimálastofnun, og voru sýnin að 

hluta til á rafrænu formi en afgangurinn var færður inn í tölvu við undirbúning 

rannsóknarinnar. 

3.2 Úrvinnsla gagna 
Veiddir fiskar voru tegundagreindir og lengdar- og þyngdarmældir (sýlingarlengd). 

Hreistur voru tekin fyrir aftan og neðan fyrsta bakugga fiska, ofan hliðarrákar (Tesch, 

1978) til aldursgreiningar og geymd í pappírsumslögum sem á voru skrifaðar 

upplýsingar um tegund, þyngd, lengd, kyn, kynþroska, veiðivatn, stöð og dagsetningu. 

Úr hluta fiskanna voru teknar kvarnir og geymdar í pappírsumslögum. 

Kynþroskastig var ákvarðað samkvæmt Dahl (1943) fyrir fiska sem tekin voru hreisturs- 

og kvarnasýni af. Fiskur sem er á kynþroskastigi 1 eða 2 verður ekki kynþroska að 

hausti en fiskur sem verður kynþroska á þeim tíma er á kynþroskastigi 3-5. Fiskur sem 

er tilbúinn til hrygningar er á kynþroskastigi 6. Ef merki finnast um fyrri kynþroska 

bætist númerið 7/ fyrir framan kynþroskastigið en er að öðru leyti metið á sama hátt.  

Til að auðvelda aldursgreiningar er fiskum gefinn afmælisdagur 1. janúar og þegar 

fiskur hefur vaxið yfir sumartímann eru árhringir taldir og sumarvöxtur táknaður með + 

þannig að þriggja vetra fiskur sem er byrjaður á næsta árs vexti er táknaður 3+ (Ingi 

Rúnar Jónsson, Guðni Guðbergsson & Finnur Ingimarsson, 2009). 

3.3 Vatnshita- og seltumælingar 
Hita- og seltusíritar eru starfræktir í vatnakerfi Hvítár og voru mælingar fengnar hjá 

Sigurði Má Einarssyni hjá Veiðimálastofnun. Mælir er staðsettur við Borgarfjarðarbrú, 

nánar tiltekið við gömlu bryggjuna á Seleyri (64°31' N, 21°53' V), annar er við brúna hjá 
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Ferjukoti (64°36' N, 21°42' V), þriðji við efstu brúna yfir að Bjarnastöðum (64°42' N, 

21°12' V) og sá fjórði neðarlega í Lambeyrarkvísl (64°42' N, 21° 2' V). 	  

 Mynd 9 Staðsetning hita- og seltusírita við vatnasvæði Hvítár. 

Þetta eru sjálfvirkir síritandi mælar sem skrá í minni vatnshita á klukkutíma fresti (Ingi 

Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008). Einnig fengust mælingar á seltu við 

Borgarfjarðarbrú og Hvítá við Ferjukot. Seltan er mæld í psu en til viðmiðunar hefur 

sjór seltustig um 32-37 psu sem er um 32-37‰ (National Snow and Ice Data Center, 

1976). 

Meðalhitastig vatnsins í Hvítá við Bjarnastaði er 3,72°C samkvæmt mælingum frá júlí 

2002 til maí 2006 (12. mynd). Í Hvítá við Ferjukot er meðal vatnshitastig 4,79°C 

samkvæmt mælingum frá nóvember 2009 til janúar 2011(13. mynd). Í Lambeyrarkvísl 

er meðalhiti 3,84°C samkvæmt mælingum frá janúar 2010 til nóvember 2010 (14. 

mynd). Meðalhitastig í Borgarfirði (við brú) er 7,85°C samkvæmt mælingum frá mars 

2010 til nóvember 2010 (15. mynd). Lambeyrarkvísl er lindá og er hitastigið tiltölulega 

jafnt yfir árið en hækkar lítillega yfir sumartímann. Hitastig í Hvítá við Ferjukot hækkar 

einnig yfir sumartímann en meiri munur er á hitastigi sumars og vetrar.  
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Meðalseltustig Hvítár við Ferjukot er 2,62 psu, mælt frá desember 2009 til nóvember 

2010 (11. mynd). Það er mjög lág selta og bendir til þess að þarna séu efri mörk 

ósasvæðisins. Í sjónum við Borgarfjarðarbrúna er seltan 10,95 psu að meðaltali, mæld 

frá mars 2010 til nóvember 2010, en sveiflast úr 2psu upp í 34 psu (10. mynd). Þessar 

mælingar sýna mismunandi aðstæður sem sjóbleikjan lifir í á mismunandi tíma 

lífsferilsins.  

	  

 Mynd 10 Seltustig í Borgarfirði (við brú) frá apríl 2010 til desember 2010. 

	  

	  

 Mynd 11 Seltustig í Hvítá við Ferjukot frá desember 2009 til nóvember 2010. 
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 Mynd 12 Hitastig í Hvítá við Bjarnastaði frá júlí 2002 til maí 2006. 

 

	  

 

	  

 Mynd 13 Hitastig í Hvítá við Ferjukot frá nóvember 2009 til janúar 2011. 
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 Mynd 14 Hitastig í Lambeyrarkvísl frá janúar 2010 til nóvember 2010. 

	  

	  

	  

	  

 Mynd 15 Hitastig í Borgarfirði (við brú) frá mars 2010 til október 2010. 
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3.4 Aldursgreiningar 
Aldursgreiningar á fiskum eru gerðar með því að telja vaxtarsvæði í t.d. kvörnum eða 

hreistrum. Það sem vex á einu ári er kallað árhringur (samanber árhringi í trjám) og 

myndast þeir við hraðan eða hægan 

vöxt fisksins. Vaxtarhringir eru tvenns 

konar á bleikju, breiðir hringir sem 

einkenna hraðan vöxt (sumarvöxt) og 

mjórri og færri hringir sem einkenna 

hægan vöxt eða vetrarvöxt (Mills, 

1971). Árhringir endurspegla 

umhverfisaðstæður eða innra ástand 

fisksins (Tesch, 1978). Á suður- og 

norðurhveli jarðarinnar er mikill munur 

milli loftslags á sumrin og á veturna sem gerir það að verkum að mjög skýrir árhringir 

myndast í fiskum (Tesch, 1978).  

3.5 Hreisturstaka og lestur 
Hreistur eru tekin fyrir aftan fyrsta bakugga fiska og ofan hliðarrákar. Þar sem hreistur 

bleikju eru smágerð er gott að nota beittan hníf og skafa slím af áður en hreistrin eru 

tekin (Tesch, 1978). Oftast er nauðsynlegt að safna um 20 hreistrum af hverjum fiski 

(Mills, 1971). Með greiningu hreistra er hægt að kanna sjógöngu fiska, dvalartíma þeirra 

í ferskvatni og aldur (16. mynd) (Mills, 1971) 

en fjöldi árhringja á hreistri eða kvörn 

endurspegla aldur fiska (Nikolsky, 1978). 

Notkun á hreistri til aldursgreiningar hefur það 

fram yfir notkun á kvörnum að ekki þarf að 

deyða fiskinn til að safna sýnum (Johnson, 

1980). 

 

 
	  

17. mynd. Kvarnir úr sjóbleikju, veiddri í 
Lambeyrarkvísl. Sýni tekið árið 2010 úr 4 
ára fiski.  

16. mynd. Hreistur af 4. ára sjóbleikju, veidd í 
Lambeyrarkvísl 2009. Sjógöngualdur 2 ára. 
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Kvarnataka og lestur 
Kvarnir finnast í innra eyra fiska og vaxa með þeim alla tíð, þar af leiðandi myndast 

árhringir eins og í hreistrum (Ingi Rúnar Jónsson, Guðni Guðbergsson & Finnur 

Ingimarsson, 2009). Kvarnapörin eru þrjú og það stærsta, sagitta, er notað til 

aldursgreiningar. Til að taka kvarnir þarf að skera í fiskinn við höfuð hans og fjarlægja 

kvarnir með töng. Best er síðan að geyma kvarnirnar þurrar í pappírsumslögum (Tesch, 

1978). 

Árhringir sem myndast í kvörnum á sumrin, við hraðan vöxt, verða ljósleitir og breiðir 

(17. mynd). Vetrarárhringir eru mjórri og dekkri. Til að greina hringina í víðsjá þarf að 

setja kvarnir í vökva á svörtu undirlagi til að koma í veg fyrir ljósbrot og nota hliðlæga 

lýsingu í víðsjá (Tesch, 1978). Við kvarnalestur voru kvarnir settar í 50% etanól (spritt) 

og skoðaðar í víðsjá. Kvarnalesturinn var til hliðsjónar við hreisturslesturinn því oft er 

betra að greina árhringi í kvörnum, auk þess voru sum hreistrin skemmd eða ólæsileg. 

Þó voru ekki til kvarnir til hliðsjónar með öllum hreisturssýnum.  

3.6 Bakreikningur 
Ef marktækt samband milli fisklengdar og 

hreistursvaxtar er til staðar er hægt að 

bakreikna stærð sjóbleikju við aldur hennar. 

Út frá því má sjá árlegan vöxt og aldur 

hverrar sjóbleikju fyrir sig (Guðni 

Guðbergsson & Kristinn Ólafur Kristinsson, 

2007). Bakreikning má skilgreina sem tækni 

sem notar mælingar af fiskum frá ákveðnum 

tíma til að áætla lengd þeirra á fyrri tímum 

(Francis, 1990). Hann byggir á því að 

hlutfallsleg stærð hreisturs og kvarna haldist 

í hendur við stærð (lengd) fisksins á hverjum tíma (Ingi Rúnar Jónsson, Guðni 

Guðbergsson & Finnur Ingimarsson, 2009). Mældur var radíus hreistra og vöxtur allra 

árhringja í hverju hreistri í forritinu Fishalysis. Forritið gerir bakreikning samkvæmt 

Dahl-Lea módeli  (18. mynd) en fyrstu kenningar um bakreikning voru 

þróaðar af Knut Dahl og Einar Lea (Ogle, 2009).  

18. mynd. Dahl-Lea módelið (Ogle, 2009) 
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3.7 Tölfræðipróf og önnur úrvinnsla 
Kortavinnsla var unnin í landfræðilega upplýsingakerfinu GIS. Tölfræðiúrvinnsla var 

gerð á tölfræðiforritið SAS og töflureikninn Microsoft Excel, einnig voru 

skýringarmyndir og töflur unnar í Excel.  

4. Niðurstöður 

4.1 Aldursdreifing 
Í öllu sýnaúrtakinu reyndist meðalaldur allra fiska vera 3,13 ár (19. Mynd). Meðalaldur 

sjóbleikju frá árunum 1987-1999 er 2,96 ár (N=107, staðalskekkja=0,1036) en 

meðalaldur sjóbleikju frá 2007-2010 er hærri eða 3,46 ár (N=52, staðalskekkja=0,1044). 

Hæsti aldur sjóbleikju frá 1987-1999 er sex ár en árin 2007-2010 er elsti fiskur fimm 

ára. Enginn fiskur frá 2007-2010 er í eins eða sex ára aldurshópi (20. Mynd). 

Marktæknipróf var gert á mun meðalaldurs sjóbleikju milli tímabila sem sýndi 

marktækan mun (P<0,05). Einnig var gert próf á meðalaldri hænga og hrygna milli 

tímabila. Marktækur munur er á meðalaldri hænga en ekki hrygna. Meðalaldur hrygna 

frá 1987-1999 er 3,16 (N=43, staðalskekkja 0,18) og 3,33 (N=15, staðalskekkja -0,72) á 

árunum 2007- 2010. Meðalaldur hænga árin 1987-1999 er 2,68 (N= 38, staðalskekkja 

1,02) og 3,47 (N=36, staðalskekkja 0,74) árin 2007-2010. 

 

 19. mynd. Aldursdreifing allra greindra fiska.  
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20. mynd. Aldur sjóbleikju eftir kynjum milli tímabilanna 1987-1999 og 2007-2010. 

 

Meðallengd sjóbleikju árin 1987-1999 er 25,31 cm og árin 2007-2010 er meðallengd 

32,50 cm (2. tafla). Munur á meðallengd sjóbleikju milli tímabila reyndist marktækur 

samkvæmt tölfræðiprófi (P<0,0001). Einnig var gert próf á meðallengd hrygna og 

hænga (2. tafla) milli tímabila og var marktækur munur á meðallengd hænga (P=0.0001) 

en ekki á meðallengd hrygna (P=0,0198). 

	  
2.	  tafla. Meðallengd fiska, hænga og hrygna 1987-1999 og 2007-2010.	  

 

 

 

 

 

 
	  

4.2 Kynþroski 
Athugun var gerð á kynþroskaaldri sjóbleikju í Borgarfirði og var meðalaldur alls 

sýnaúrtaks 3,51 ár. Meðalaldur við kynþroska árin 1987-1999 er 3,35 ár en árin 2007- 

2010 3,59 ár (3. Tafla). Ekki reyndist marktækur munur á meðalaldri við kynþroska 

milli tímabila (P=0,3671). 

Ár   Bæði kyn Hængar Hrygnur 

1987-1999 Fjöldi 110 41 43 
  Meðallengd(cm) 25,32 22,72 27,18 
  Staðalskekkja 0,82 1,35 1,32 
  Staðalfrávik 1,15 8,63 8,67 
2007-2010 Fjöldi 60 43 16 
  Meðallengd(cm) 32,50 32,01 33,29 
  Staðalskekkja 1,15 1,37 2,19 
  Staðalfrávik 8,87 8,99 8,77 
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 21. mynd. Aldur hænga og hrygna við kynþroska milli tímabila. 

 

Til að kanna hvort munur væri á meðalaldri við kynþroska milli kynja á hvoru tímabili 

fyrir sig (mynd 21) var gert marktæknipróf sem leiddi í ljós að ekki var marktækur 

munur á meðalaldri milli kynja á fyrra tímabilinu (P=0,5331) og heldur ekki á því síðara 

(p=0,5642). 

3. tafla. Kynþroskaaldur og fjöldi fiska, meðalaldur, staðalskekkja, staðalfrávik og öryggismörk. 

Ár   Heildar sýnaúrtak 1987-1999 2007-2010 

Kynþroskaaldur Fjöldi 61 20 41 
  Meðalaldur 3,51 3,35 3,59 
  Staðalskekkja 0,13 0,34 0,11 
  Staðalfrávik 1,05 1,49 0,71 
  Öryggismörk (95%) 0,26 0,70 0,22 

 

Hlutfall kynja á tímabilinu 1987-1999 er fremur jafnt, hængar eru aðeins færri en 

hrygnur. Á seinna tímabilinu, 2007-2010, er hlutfall hænga mun hærra en hrygna eða 

um 72% á móti 28%. (22. mynd). 



24	  
	  
	  

	  
22. mynd. Hlutfall kynja á tímabilum 1987-1999 og 2007-2010. 

 

Sýnatökustaðir voru í Borgarfirði og í Hvítá og var gerð athugun á hlutfalli geldbleikju 

og hrygningarbleikju á þessum stöðum. Í Borgarfirði er mun hærra hlutfall geldbleikju 

eða um 77% (23. mynd). Í Hvítá er þessu öfugt farið þar sem hlutfall hrygningarbleikju 

er yfirgnæfandi eða um 93% (23. mynd). 

 
Mynd 23. Hlutfall geldbleikju og hrygningarbleikju í Hvítá og Borgarfirði. 

4.3 Aldur við fyrstu sjógöngu 

Meðalaldur við sjógöngu allra fiska er 1,52 (4. tafla) en um 97% sjóbleikju gengur í sjó 

eins til tveggja ára (24. mynd). Af þeim 154 fiskum sem hægt var að greina aldur við 

sjógöngu voru 78 eins árs, þ.e. 1+ og 73 tveggja ára, þ.e. 2+. Aðeins tveir fiskar voru 

þriggja ára, 3+, og einn fjögurra, þ.e. 4+. Ekki er marktækur munur á meðalaldri 
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sjóbleikju milli tímabilanna 1987-1999 og 2007-2010 (P=0,1711) en meðalaldur á fyrra 

tímabili er 1,48 ár og á hinu seinna 1,60 ár (4. tafla). 

 

	  

24.	  mynd. Aldur sjóbleikju í Hvítá við fyrstu sjógöngu og ganga flestir fiskar eins til tveggja ára til 
sjávar. Stöplar sýna fjölda og línan prósentur (%). 
	  

	  

4.	  tafla. Meðalaldur sjóbleikju við fyrstu sjógöngu milli tímabila	  

Aldur við fyrstu sjógöngu     
  1987-1999 2007-2010 Bæði tímabil 

Fjöldi  104 50 154 

Meðalaldur 1,48 1,6 1,52 

Staðalskekkja 0,06 0,06 0,05 

Staðalfrávik 0,59 0,49 0,56 

Öryggismörk (95%) 0,12 0,14 0,09 
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25. mynd. Aldur hænga og hrygna við fyrstu sjógöngu árin 1987-1999 og 2007-2010. 
 

Af einstaklingum í sýnaúrtakinu gengu fleiri hrygnur en hængar í sjó á fyrsta ári 1987-

99 en því var öfugt farið 2007-10. Fleiri tveggja ára hængar en hrygnur gengu í sjó á 

báðum tímabilum (25. mynd). Gerð voru próf til að kanna hvort munur væri á 

meðalaldri við sjógöngu milli kynja milli tímabila (5. tafla) og var hvorki marktækur 

munur árin 1987-1999 (P=0,4970) né 2007-2010 (P=1,0000). Mun færri hrygnur 

veiddust á árunum 2007-10 en 1987-1999 en fleiri hængar veiddust árið 2007-10 en 

1987-1999 (22. mynd). 

5.	  tafla.	  Meðalaldur við fyrstu sjógöngu milli kynja.	  

Aldur við fyrstu 
sjógöngu  

        

Ár   Hrygna Hængur Bæði kyn 
1987-1999 Fjöldi  39 38   
  Meðalaldur 1,59 1,68   
  Staðalskekkja 0,11 0,09   
  Staðalfrávik 0,68 0,53   

2007-2010 Fjöldi  15 35   
  Meðalaldur 1,6 1,6   
  Staðalskekkja 0,13 0,08   
  Staðalfrávik 0,51 0,49   

Bæði tímabil Fjöldi      127 
 Meðalaldur    1,62 
 Staðalskekkja    0,05 
 Staðalfrávik    0,56 
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4.4 Bakreikningur 
Marktæk fylgni er á milli hreisturslengdar og lengdar sjóbleikju (R2 =0,7591, p=0,0001, 

N=146). Það þýðir að marktækt línulegt samband er á milli stærðar hreisturs og 

fisklengdar (26. mynd). Vegna þessa sambands er hægt að bakreikna lengd fiska við 

aldur þeirra og þannig fæst lengd við 

aldur hvers árs.  

Gerð voru próf til að athuga mun á 

lengd fiska (bakreiknuð meðallengd) á 

vaxtarárum þeirra milli tímabilanna 

1978-1999 og 2007-2010 (6. tafla). 

Fyrir það var athugun gerð á mun 

dreifni milli tímabilanna og kom í ljós 

að ekki reyndist marktækur munur á 

dreifni (P>0,05).  

Ekki kom fram marktækur munur (P>0,05) á bakreiknaðri meðallengd veturgamalla 

seiða (1+) (P=0,4540), tveggja ára (2+) (0,6989) og þriggja ára (3+) (P=0,0155) milli 

tímabila (6. tafla). Marktækur munur (P <0,05) var meðallengd fjögurra ára (4+) fiska 

(P=0,105). Ekki var hægt að gera marktæknipróf á aldurshópum 5+ og 6+ ára vegna of 

fárra gagna. 

 

27. mynd. Bakreiknuð lengd (meðallengd í cm) eftir árum milli tímabila. 

 

26.	  mynd. Samband log hreisturslengdar og log 
fisklengdar sjóbleikju í Borgarfirði 



28	  
	  
	  

Bakreiknuð lengd bleikju (27. mynd) reyndist meiri árin 2007 til 2010 en á fyrra 

tímabilinu hjá fiskum þriggja ára og eldri þó var aðeins marktækur munur hjá aldurshópi 

4+ (P=0,105) en var þó nálægt því að vera marktækur hjá aldurshópi 3+ með 

marktæknigildið P=0,0155.  

	  

6. tafla. Ársvöxtur sjóbleikju á árunum 1987-99 og 2007-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Samband lengdar og þyngdar 
Gerð var aðhvarfsgreining á sambandi lengdar og þyngdar sjóbleikju í Borgarfirði og 

reyndist vera marktækt línulegt samband (N=164, R2=0,9933, P<0,001) (28. mynd). Út 

frá þessu sambandi er hægt að áætla þyngdina út frá lengdinni. Þetta samband er einnig 

hægt að nota til að greina mismunandi ástand milli stofna en er þó oft blekkjandi þar 

sem stærðir stærsta og minnsta fisksins ýkja áhrif og breytileika milli stofna (Johnson, 

1980).  

 
Ár 

 
Aldur 

 
1+ 

 
2+ 

 
3+ 

 
4+ 

 
5+ 

 
6+ 

 
1987-1999 

 
Fjöldi 

 
107 

 
101 

 
70 

 
28 

 
8 

 
3 

  Meðallengd(cm) 5,43 13,81 22,23 28,38 33,39 39,72 

  Staðalskekkja 0,15 0,39 0,55 0,88 2,69 0,39 

  Staðalfrávik 1,53 3,88 4,61 4,66 7,64 0,68 

  Öryggismörk (95%) 0,29 0,77 1,10 1,81 6,38 1,69 

2007-2010 Fjöldi 52 52 48 24 5   

  Meðallengd(cm) 5,63 13,55 24,27 31,67 38,43   

  Staðalskekkja 0,24 0,51 0,59 0,85 1,23   

  Staðalfrávik 1,69 3,67 4,15 4,16 2,76   

  Öryggismörk (95%) 0,47 1,02 1,21 1,76 3,43   
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28.	  mynd. Samband log lengdar og log þyngdar sjóbleikju. 

4.6 Ástandsstuðull 
Til að bera saman ástand sjóbleikjustofnsins milli tímabila voru lengdar- og 

þyngdartölur af sjóbleikju umreiknaðar í ástandsstuðull (K=W/L3*100) sem var 

reiknaður fyrir öll sýni. Gert var marktæknipróf (t-próf) til að sjá hvort stuðullinn hefði 

breyst milli aldurshópa eins til sex ára, milli tímabila. Ekki var marktækur munur milli 

aldurshópa 2+ (P=0,0639), 3+ (P=0,4424) og 5+ (P=0,0,3801) en hins vegar var 

marktækur munur (P=0,0139) á aldurshópi 4+. Ekki var hægt að greina mun á 1+ og 6+ 

aldurshópum því gögn voru ekki til fyrir tímabilið 2007-2010. Fjöldi mælinga var 

misjafn milli aldurshópa, jafn fyrir 4+ aldurshóp en mjög ójafn fyrir 2+ aldurshóp (7. 

tafla). 

7. tafla. Fjöldi, meðaltal, staðalskekkja og staðalfrávik fyrir K-stuðul á tímabilum 1987-1999 og 
2007-2010 

Ár Aldur 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+  Allir 
aldurshópar 

1987-
1999 Fjöldi 6 31 42 20 5 3 107 
 Meðaltal 0,81 0,90 0,91 0,95 1,02 1,24 0,92 
 Staðalskekkja 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 
 Staðalfrávik 0,06 0,09 0,07 0,08 0,08 0,05 0,10 
2007-
2010 Fjöldi  4 24 20 4  52 

 Meðaltal  1,08 0,95 1,02 0,98  0,99 

 Staðalskekkja  0,06 0,06 0,02 0,03  0,03 

 Staðalfrávik  0,12 0,28 0,09 0,07  0,20 
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5. Umræður 

5.1 Breytingar bleikjustofns samfara loftslagshlýnun 
Síðustu áratugi hefur hitastig farið hækkandi og eru vísindamenn farnir í auknum mæli 

að rannsaka tengsl lífríkis við hnattrænar breytingar veðurfars (Þórólfur Antonsson & 

Guðni Guðbergsson, 2006). Bleikju hér á landi hefur fækkað en þessi þróun stafar 

hugsanlega af versnandi lífsskilyrðum og samkeppnistöðu hennar gagnvart öðrum 

tegundum samfara hlýnandi veðurfari (Guðni Guðbergson, 2010). Til dæmis hefur 

bleikju í Elliðavatni fækkað en þar var tekið mið af hlutfalli bleikju í silungsafla. Í ljós 

kom að fækkun bleikjunnar hófst á árunum 1984-1986 en það fellur vel saman við 

hækkun í vatns- og lofthita sem hafði í för með sér óhagstæð hitaskilyrði í vatninu fyrir 

bleikjuna (Hilmar J. Malmquist, Þórólfur Antonsson, Haraldur R. Ingvason, Finnur 

Ingimarsson & Friðþjófur Árnason, 2009).  

Skráning á veiði hér á landi er afar góð og eru veiðitölur mikilvægar við rannsóknir á 

fiskstofnum (Guðni Guðbergsson, 2010). Gögn um laxveiði, sem liggja í áratuga 

samfelldri veiðiskráningu úr veiðinýtingu sem hefur verið með svipuðum hætti til langs 

tíma, eru mjög mikilvæg því þau geta endurspeglað stofnstærð fiskistofna (Guðni 

Guðbergsson, 2010; Þórólfur Antonsson & Guðni Guðbergsson, 2006). Frá árinu 2001-

2007 varð samdráttur í bleikjuveiði í ám víða á landinu (Guðni Guðbergsson, 2010). 

Veiðiskýrslur frá Hvítársvæðinu sýna að heildarveiði á bleikju í Hvítá hefur dregist 

mjög saman á síðustu árum (6. mynd) sem bendir til þess að stofnstærð bleikjunnar hafi 

minnkað (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008). Veiðitölur fyrir fjölda 

veiddrar bleikju með neta- og stangveiði á árinu 2002 er 4770 en fer fækkandi eftir það, 

árið 2006 veiddust 960 og árið 2009 voru tölur komnar niður í 617 bleikjur. Fæstar 

bleikjur veiddust árið 2007 eða 289 stykki. 

5.2 Aldurssamsetning og lengd 
Aldurssamsetning sjóbleikjustofns Hvítár samanstendur af eins til sex ára fiskum og eru 

flestir fiskanna á bilinu tveggja til fjögurra ára. Ef aldurssamsetning er skoðuð milli 

tímabilanna 1987-1999 og 2007-2010 og kynja má sjá að hún hefur breyst, þó eru flestir 

fiskar um þriggja ára á báðum tímabilum. Spönn í aldri er meiri á árunum 1987-99 en 

2007-10 en enginn fiskur er í eins eða sex ára aldurshópi á seinna tímabilinu. Munur 

kom fram á meðalaldri hænga og hrygna. Meðalaldur hænga er hærri árin 2007-10 en 

1987-99 á meðan meðalaldur hrygna er svipaður milli tímabila. Meðallengd sjóbleikju 
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hefur einnig breyst milli tímabila en það virðist sem bleikjan sé stærri á lengdina á 

árunum 2007-2010. Munur er á meðallengd hænga og eru þeir stærri á seinna tímabilinu 

sem helst í hendur við hækkandi meðalaldur þeirra. Einnig eru hrygnur stærri en munur 

á lengd er minni en hjá hængum. Þær niðurstöður sem fengust á aldurssamsetningu og 

lengd sjóbleikjunnar í Hvítá, þ.e.a.s. hækkun meðalaldurs og meðallengdar frá 

tímabilinu 1987-99 til 2007-10, eru ekki í samræmi við umræðu um loftslagshlýnun og 

fækkun bleikjunnar á síðustu árum. Hins vegar endurspegla niðurstöður sennilega 

mismun á sýnatöku bæði hvað varðar fjölda sýna og mismun á sýnatökusvæðum á hvoru 

tímabili fyrir sig. Í rannsókninni voru einnig mun fleiri sýni aldursgreind frá árunum 

1987-1999 en 2007-2010 en þess má geta að erfitt reyndist að safna sýnum 2007-10 

vegna fækkunar í bleikjustofninum. Flest sýni frá fyrra tímabili voru tekin úr sjó og 

innihélt aflinn mikið af geldfiski. Á seinna tímabili var stærstur hluti sýnanna fenginn úr 

Lambeyrarkvísl og innihélt mikið af hrygningarbleikju og lítið af geldfiski (23. mynd). 

Hátt hlutfall af geldfiski lækkar meðalaldur bleikju á fyrra tímabilinu og lækkar 

meðallengd en á móti kemur að hátt hlutfall hrygningarbleikju hækkar meðalaldur og 

meðallengd á seinna tímabilinu. 

5.3 Aldur við kynþroska og hlutfall kynja 
Kynþroskaaldur Hvítárbleikjustofnsins virðist ekki hafa breyst frá 1987-1999 til 2007-

2010 en meðal kynþroskaaldur er 3,4–3,6 ár og lítill munur á kynþroskaaldri milli kynja. 

Hins vegar þarf að athuga að mismunur er á fjölda sýna milli tímabila en kynþroski var 

greindur á helmingi fleiri sjóbleikjum frá árunum 2007-2010 en 1987-1999. Ef litið er á 

rannsóknir á kynþroskaaldri víða í heiminum eru dæmi um kynþroskaaldur frá fjögurra 

ára til 25 ára (Johnson, 1980). Því má segja að sjóbleikjan í Hvítá verði ung kynþroska 

miðað við aðra bleikjustofna í heiminum. 

Þegar litið er á hlutfall kynja milli tímabila er það tiltölulega jafnt á fyrra tímabilinu 

þegar mestur aflinn var fenginn úr sjó þar sem bleikjan fer í fæðunám. Hins vegar er 

hlutfall hænga mun hærra en hrygna á seinna tímabilinu þar sem mestur aflinn var 

fenginn á hrygningarstöð. Þetta gæti skýrst af því að hængar koma fyrr á 

hrygningarstöðvar, og dvelja þar allan hrygningartímann, á meðan hrygnur koma 

nokkrar í einu, hrygna og fara svo (Johnson, 1980). Í merkingum á sjóbleikju í 

Lambeyrarkvísl voru hængar fjórfalt fleiri en hrygnur 9. nóvember en 23. nóvember var 

hlutfallið orðið jafnara. Hængar komi þá væntanlega fyrr upp í kvíslina en hrygnur, 
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gangi oftar upp í kvíslina en hrygnurnar og eigi þannig meiri möguleika á að eignast 

afkvæmi með fleiri hrygnum (Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2008).  

5.4 Sjógöngualdur 
Aldur við sjógöngu virðist ekki hafa breyst milli tímabila en taka þarf fram að sýni voru 

helmingi fleiri frá árunum 1987-1999 en 2007-2010. Sjógöngualdur milli kynja er einnig 

svipaður en lítill munur var á fjölda sýna frá hvoru kyninu á tímabilinu 1987-1999 en 

hængar voru fleiri en hrygnur á seinna tímabilinu. Um 97% sjóbleikju í Hvítá gengur til 

sjávar eins eða tveggja ára (24. mynd). Ef litið er á rannsóknir á aldri sjóbleikju við 

fyrstu sjógöngu má sjá að óvenjulegt er að sjóbleikja gangi svo snemma á lífsferli sínum 

til sjávar (Johnson, 1980; Klementsen & fl., 2003). Hins vegar eru önnur dæmi um 

ungan aldur sjóbleikju við sjógöngu á Íslandi en rannsóknir í Vesturdalsá í Vopnafirði 

leiddu í ljós að sjóbleikjan gengur til sjávar í fyrsta sinn eins til tveggja ára. (Jonsson, 

1994). Göngur fiska eiga sér stað svo lífsskilyrði þeirra séu sem best (Nikolsky, 1978) 

og það að bleikjan gangi svona snemma til sjávar tengist væntanlega 

umhverfisaðstæðum á búsvæðum sjóbleikjunnar. Vesturdalsá rennur í Nýpslón sem 

gerir aðstæður bleikju til sjógöngu öðruvísi en í ám sem renna beint út í sjó í fulla seltu. 

Lónið er frjósamt og innst er lítil selta sem eykst með fjarlægð frá ánni og getur 

fiskurinn því valið sé svæði með mismunandi seltustigi. Þetta eykur lífslíkur fiska þegar 

þeir ganga til sjávar í fyrsta sinn og gerir þeim kleift að ganga minni að stærð út í sjó en 

í ám sem renna beint til sjávar (Jonsson, 1994). Þessar aðstæður eru mjög svipaðar og 

aðstæður sjóbleikjustofns Hvítár. Hvítá rennur út í stórt ósasvæði í Borgarfirði sem er 

seltublandað. Ósasvæðið er einnig frjósamara og hefur meira fæðuframboð en Hvítá sem 

í berst jökulgrugg og hefur lágt hitastig. Seltustjórnun sjóbleikju þróast snemma óháð 

fyrstu sjógöngu (Gulseth, Nilssen, Iversen & Finstad, 2001) og er ekki mjög sterkt en er 

þó sterkast á vorin fram á sumar (Scmitz, 1993). Það er því ekki mikið til fyrirstöðu fyrir 

sjóbleikjuna að ganga út í ósasvæðið í einhvern tíma að sumri til, eins eða tveggja ára að 

aldri, til að nýta þá fæðu sem þar finnst.  

5.5 Vöxtur sjóbleikju 
Þar sem marktækt samband var á hreisturs- og fisklengd var vöxtur sjóbleikju reiknaður 

fyrir hvert vaxtarár með bakreikningi. Niðurstöðurnar sýndu lítinn mun milli 

tímabilanna 1987-1999 og 2007-2010 á fyrsta árs og annars árs vexti (27. mynd) en þá 

er sjóbleikjan að alast upp í Hvítá og lindarlækjum sem í hana renna. Athuga verður þó 
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að mismunur í fjölda sýna í aldurshópum 1+, 2+ og 3+, á milli tímabila, gæti hafa haft 

áhrif á niðurstöður í marktækniprófi. Vatnshiti Hvítár er lágur og sveiflast eftir árstíðum 

(13. mynd) því áin er sambland af lindá, dragá og jökulá og vegna áhrifa lindarvatnsins 

fer hitinn sjaldan niður fyrir 0°C og yfir 10°C vegna jökulvatnsins (Sigurjón Rist, 1990; 

Ingi Rúnar Jónsson & Sigurður Már Einarsson, 2009). Eins er vatnshiti lágur í lindánum 

sem renna í Hvítá en hitinn helst stöðugur yfir árið (14. mynd). Vatnshitinn hefur því 

væntanlega lítið breyst á síðastliðnum 20 árum þar sem lofthiti hefur lítil áhrif á hitastig 

vatnsins. Vaxtarmynstur sjóbleikju upp úr þriggja ára aldri breytist þar sem sjóbleikja 

frá árunum 2007-2010 vex hraðar og er stærri en sjóbleikja frá árunum 1987-1999. Þetta 

gæti verið vegna þess að á þessum tíma er hún byrjuð að ganga árlega til sjávar og 

lífsskilyrði sjóbleikjunnar við ósasvæðið og í sjónum gætu hafa breyst. Hitamælingar á 

veðurstöðvunum Stafholtsey og Hvanneyri, fengnar frá Veðurstofu Íslands, sýna að 

meðallofthiti við Hvítá og Borgarfjörð hefur hækkað frá árinu 1987 (7. mynd). Frá sömu 

veðurstöðvum hefur meðalhiti, yfir þá mánuði sem bleikja gengur til sjávar og dvelur á 

ósasvæðinu, hækkað í heildina um 2°C frá árinu 1989 (8. mynd). Þessi hlýnun gæti hafa 

aukið vatnshitann á ósasvæðinu og leitt til meira fæðuframboðs og vöxtur þar af leiðandi 

aukist.  

5.6 Samband lengdar og þyngdar  
Línulegt samband er milli lengdar og þyngdar sjóbleikju í Hvítá. Þannig sést að 

hlutfallslegur munur í þyngd eykst með aukinni lengd fiska og þess vegna hægt að áætla 

þyngd bleikju út frá lengd hennar. Þetta samband var hins vegar ekki notað til að greina 

ástand stofnsins þar sem öruggara þótti að reikna ástandsstuðul stofnsins. 

5.7 Ástandsstuðull  
Ekki var marktækur munur á ástandsstuðli (K) bleikjustofnsins í Hvítá milli aldurs og 

tímabila fyrir utan 4+ aldurshóp, þó er næstum marktækur munur hjá 3+ aldurshópi en 

eftir þann aldur eru breytingar á vexti bleikjunnar milli ára (27. mynd). Það má því áætla 

að fæðuframboð hafi ekki breyst mikið síðastliðin 20 árin hjá yngstu aldurshópum en 

eldri fiskar séu í betri holdum á tímabilinu 2007-2010. Mismunur í sýnafjölda er í 

sýnaúrtökum allra aldurshópa nema 4+ aldurshóp og gæti mismunurinn haft áhrif á 

marktæknigildin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna litlar breytingar á aldurssamsetningu, vexti og ástandi 

sjóbleikjustofns Hvítár en þrátt fyrir það hefur bleikju fækkað mjög mikið á 
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síðastliðnum árum. Hins vegar þarf ekki að vera að fæðuframboð hafi minnkað heldur 

gæti samkeppnisstaða bleikjunnar frekar hafa breyst. Hlýnun veðurfars kann að hafa 

áhrif á samkeppnisstöðu en bleikjan þrífst fremur við kaldara hitastigi en lax og urriði 

(3. mynd), sem eru mun hitakærari tegundir (Armstrong, Kemp, Kennedy, Ladle & 

Milner, 2003). Rannsóknir í Elliðavatni benda til að áhrif loftslagsbreytinga séu að koma 

fram í fiskstofnum ferskvatns hér á landi og að breytingar í vistkerfum séu í vændum en 

til dæmis hækkaði hlutfall urriða í Elliðavatni á kostnað bleikjunnar (Þórólfur 

Antonsson & Guðni Guðbergsson, 2006). Fyrir um 10 árum var nýr landnemi greindur 

hér á landi sem nefnist flundra Platichtys flesus og er flatfiskur af kolaætt. Hún lifir í sjó 

við botn frá fjöruborði og sækir í ísalt vatn og ferskvatn. Ósar og ísölt lón eru mikilvæg 

búsvæði fyrir bleikjuna en þar kann flundran að vera og þá í samkeppni við 

ferskvatnsfiska um fæðu. Hún gengur einnig upp í ár og læki (Magnús Jóhannsson & 

Benóný Jónsson, 2007). Mikið af flundru er að finna á ósasvæði Hvítár og hefur 

tegundin fundist ofarlega í Andakílsá, og á neðstu svæðum Norðurár og Gljúfurár 

(Sigurður Már Einarsson, fiskifræðingur hjá Veiðimálastofnun, munnleg heimild 2. maí 

2011) Tilvist flundrunnar á vatnasvæðinu kann því að eiga einhvern þátt í fækkun 

bleikjunnar á vatnasvæðinu vegna samkeppni um búsvæði og fæðu, auk þess sem 

flundra getur verið afræningi á seiðum laxfiska. (Veiðimálastofnun, 2010). 
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6. Lokaorð 
Töluverðar rannsóknir hafa farið fram á sjóbleikjustofni Hvítár í Borgarfirði á síðustu 

árum og er ljóst að Hvítárbleikjan hefur flókinn lífsferil og ferðast langar leiðir til 

fæðugöngu og vetursetugöngu. Hrygningarstöðvar eru ofarlega í lindám og síðan nýtir 

bleikjan vetursetusvæði neðarlega í Hvítá, Norðurá og Grímsá. Beitarsvæðin eru 

ósasvæðið og Borgarfjörðurinn þar sem bleikjan getur verið í fullri seltu í nokkrar vikur 

yfir sumarið. Samkvæmt þessari rannsókn gengur sjóbleikjan eins til tveggja ára til 

sjávar sem er tiltölulega snemmt miðað við aðra sjóbleikjustofna í heiminum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós litlar breytingar á aldri, vexti og ástandi 

sjóbleikjustofnsins í Hvítá frá árunum 1987-1999 til 2007-2010. Hins vegar var 

sýnaúrtakið erfitt í vinnslu þar sem mismörg sýni voru milli tímabila og því endurspegla 

niðurstöður hugsanlega ekki nógu vel aldur og vöxt sjóbleikjustofnsins.  

Ljóst er að sjóbleikjustofn Hvítár hefur minnkað á síðustu árum sem endurspeglast í 

veiðitölum auk athugana vísinda- og heimamanna sem fylgst hafa með sjóbleikjunni í 

Hvítá. Því er mikilvægt að fylgjast með þróun sjóbleikjustofnsins í framtíðinni ásamt 

helstu umhverfisáhrifum og breytingum í lífríki Hvítár. 
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