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Útdráttur 

Á Íslandi eru sex tegundir fiska sem lifa í ferskvatni,  þeirra á meðal eru flundra (Platichtys 

flesus L.), og bleikja (Salvelinus alpinus L.). Flundran er nýbúi hér við land á meðan bleikjan 

hefur lengi fundist í íslenskum vötnum.  

Sníkjudýrafána beggja tegunda var könnuð með tilliti til ákveðinna líffæra. Úrtakið var 10 

fiskar af hvorri tegund, úr fjórum vötnum. Í flundru fundust tvær tegundir sníkjudýra; lirfustig 

krókhöfða (Acanthocephala) og slímdýr (Myxozoa) af ættkvísl Myxidium. Sjö tegundir 

sníkjudýra fundust í bleikju; ein tegund agða (Diplostomum sp.), ein tegund bandorma 

(Diphyllobothrium sp.) og  fjórar tegundir slímdýra (Myxozoa). Af slímdýrum í bleikju var 

Myxobolus arcticus algengast en einnig fundust tvær aðrar tegundir af Myxobolus sem ekki 

reyndist unnt að greina til tegundar. Að auki fannst talsvert af óþekktu slímdýri í nýra einnar 

bleikju.  

 

Færri tegundir sníkjudýra fundust en búist var við sé miðað við fyrri rannsóknir. Engar 

sameiginlegar tegundir sníkjudýra fundust í flundru og bleikju. Það verða að teljast jákvæðar 

niðurstöður fyrir íslenska ferskvatnsfiska, þar sem skörun er í búsvæða- og fæðuvali flundru 

og sumra íslenskra ferskvatnsfiska.  



 

Abstract 

Six fish species inhabit Icelandic freshwater. Among them are European flounder, Platichtys 

flesus (L.), and Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.). Arctic charr has inhabited Icelandic 

freshwater at least since last ice age but the presence of European flounder was first 

confirmed in Icelandic freshwater merely 10-15 years ago.  

In the present study, the parasite communities of arctic charr and European flounder, was 

examined; ten fish of each species, from four different lakes. Two parasites species were 

found in the flounder; one acanthocephalan and a myxozoan species of genus Myxidium. In 

the arctic charr seven parasite species were found; Diplostomum sp., Diphyllobothrium sp. 

and four myxozoan species. The myxozoan Myxobolus arcticus was abundant while the two 

other Myxobolus species were scarce and in low numbers. In addition, one unidentified 

species of Myxozoa was found in one charr.  

The two species, European flounder and Arctic charr had no common parasites species and 

therefore are the results good for Icelandic freshwater species. 
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1 Inngangur 

Á Íslandi eru sex tegundir fiska sem lifa í ferskvatni. Þrjár tegundanna heyra til laxfiska; 

Atlantshaflax (Salmo salar L.), urriði (Salmo trutta L.) og bleikja (Salvelinus alpinus L.). 

Hinar eru hornsíli (Gasterosteus aculeatus L.), Evrópuáll (Anguilla anguilla L.) og flundra 

(Platichtys flesus L.). Auk þessa er regnbogasilungi (Oncorhyncus mykiss W.), sem alinn er í 

eldisstöðvum, sleppt í einangruð vötn til stangveiða en hann var fyrst fluttur hingað til lands 

um 1950 til matfiskaeldis (Gísli Jónsson 2013). Laxinn, urriðinn, bleikjan og hornsílið hrygna 

öll í ferskvatni á meðan állinn og flundran hrygna í sjó. Lífsferill urriða og bleikju er 

breytilegur eftir stofnum. Í sumum tilfellum dvelja fiskarnir allan sinn lífsferil í ferskvatni 

meðan aðrir stofnar sömu tegunda ganga reglubundið til sjávar. Ef svo háttar til er talað um 

sjóbirting og sjóbleikju. Lífsferill íslenska laxins felur hins vegar ávallt í sér sjávardvöl en 

dæmi eru um staðbundna laxastofna erlendis sem ekki ganga til sjávar (Guðni Guðbergsson 

og Þórólfur Antonsson 1996, Powers ofl. 2007). 

Flundra (Platichtys flesus L.) er flatfiskur af ættbálki Pleuronectiformes og af ætt 

Pleuronectidae eða flyðruætt. Aðrir fiskar af sömu ætt eru til dæmis sandkoli og skarkoli og 

líkist flundran þeim mest í útliti. Beinkörtur á bak- og eyruggum, sem aðeins eru til staðar á 

flundrunni, auk fjölda geisla í raufarugga eru útlitseinkenni sem nota má til að aðgreina hana 

frá  öðrum svipuðum tegundum flatfiska. Flundran er fremur smár fiskur; verður jafnan ekki 

lengri en 40 cm en getur þó náð allt að 60 cm lengd (Gunnar Jónsson o.fl. 2001). Erlendis er 

hún veidd til nytjar, til dæmis í Danmörku (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2007). 

Meginútbreiðsla flundru er í norðaustanverðu Atlantshafi, meðfram ströndum Evrópu, frá 

Marokkó til Færeyja og allt norður á Kólaskaga. Hún er tiltölulega algeng í Færeyjum 

(Joensen og Táning 1970). Hún er botnlægur fiskur og finnst allt frá fjöruborði og niður á um 

100 metra dýpi. Hún sækir í ísalt og ferskt vatn og algengt er að hún gangi upp í ár og læki. 

Flundran er nýbúi í íslensku ferskvatni en fyrsta staðfesta tilfelli á Íslandi var fiskur sem 

veiddist í Ölfusárósi í september árið 1999 (Gunnar Jónsson o.fl. 2001). Síðan þá hefur 

útbreiðsla flundrunnar vaxið hröðum skrefum og nú finnst hún víða á Íslandi, bæði í sjó, 

árósum og ferskvatni. Hún hefur veiðst allt frá sunnanverðum Austfjörðum og suður að 

Norðfjörðum á Ströndum (Guðmundur Ingi Guðbrandsson o.fl. 2005). 

Bjarni Sæmundsson skrifaði í bók sinni, Fiskarnir, sem kom út árið 1926, að hér hefði ekki 

fundist flundra og því væri ekki hægt að telja hana sem íslenska tegund. Það má því ætla að 

flundrur hafi verið mjög sjaldgæfar hér á landi að minnsta kosti frá árinu 1926 til ársins 1999 

(Gunnar Jónsson o.fl. 2001). 

Hvernig flundran barst hingað til lands er ekki vitað með vissu. Hugsanlegt er að hún hafi 

borist með kjölfestusjó frá Evrópu eins og staðfest er að hafi gerst í Ameríku, þrátt fyrir að 

hún hafi ekki náð að festa sig í sessi þar (Welcomme 1988). 

Bleikja (Salvelinus alpinus L.) er af ættbálki laxfiska eða Salmoniformes.  Hún lifir við 

fremur lágt hitastig og finnst um allt norðurhvel jarðar og hefur því „circumpolar“ útbreiðslu. 

Bleikjan er harðgerð tegund sem getur lifað við erfið skilyrði, en þar stendur hún laxi og 

urriða framar. Stofnar bleikjunnar geta breyst eftir umhverfi sínu og eiga þeir auðvelt með að 
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laga sig að nýjum aðstæðum á meðan hinir laxfiskarnir þurfa stöðugra umhverfi (Nordeng 

1983). Lax og urriði þurfa straumvatn til hrygningar en bleikjan getur hrygnt og alið afkvæmi 

sín bæði í straumvatni og í stöðuvatni, sem sagt án straums. Hjá bleikjunni getur fiskur af 

sama stofni haft mismunandi aðlaganir eftir umhverfisaðstæðum  (Valdimar Gunnarsson og 

Guðni Guðbergsson 1988). Þetta sést greinilega í Þingvallavatni þar sem fjögur mismunandi 

afbrigði hennar hafa þróast vegna aðlögunar að mismunandi búsvæðum og fæðugerðum. 

Bleikjan lifir á sviflægum krabbadýrum, skordýrum, lindýrum og öðrum fiskum. Bleikjan 

hefur mikla aðlögunarhæfni og getur aðlagaðast því fæðuframboði sem í boði er eftir árstíðum 

(Björn Björnsson 2001). 

 

Á Íslandi er bleikjan útbreidd tegund. Hún finnst um land allt frá sjávarborði til fjallavatna. 

Einnig er hér sjóbleikja, bleikja sem eyðir sumarmánuðum í sjó til fæðuöflunar og gengur svo 

upp í árnar að hausti til hrygningar (Johnson 1980). Síðustu ár hefur bleikjustofnum hnignað 

talsvert hér á landi en ekki er vitað hvað veldur. Þar sem bleikjan er norðlæg tegund sem lifir 

við köld skilyrði hefur hlýnandi veðurfar, með hækkun vatnshita, verið nefnt sem beinn eða 

óbeinn áhrifaþáttur. Slíkt gæti haft áhrif á samkeppni hennar við aðrar fisktegundir, þá einkum 

urriða. Einnig hafa sjúkdómar verið nefndir sem ástæða hnignunarinnar en árið 2008 greindist 

PKD-nýrnasýki (proliferative kidney disease) í fyrsta sinn á Íslandi og það í bleikju. Erlendis 

hefur þessi sjúkdómur valdið verulegum dauða, bæði í fiskeldi sem og í villtum stofnum 

laxfiska en sjúkdómurinn er háður því að vatnshiti nái a.m.k. 12°C í nokkrar vikur yfir 

sumarið (t.d. Árni Kristmundsson 2010). Mögulegt er að koma flundrunnar, sem nýtir svipuð 

búsvæði og fæðutegundir og bleikjan, hafi áhrif á bleikjustofna, þrátt fyrir að rannsóknir á 

vatnasviði þriggja vatna við Húnaflóa árið 2011 hafi ekki sýnt afgerandi niðurstöður í þá veru 

(Kristinn Kristinsson 2013). Á Íslandi er bleikjan nýtt bæði til stangveiða og í eldi. 

Samkvæmt skýrslu frá árinu 2009 er framleiðsla á eldisbleikju um það bil 5.000 tonn í 

heiminum öllum en 65% af þeirri framleiðslu fer fram á Íslandi (Sveinbjörn Oddsson og 

Trausti Steindórsson 2009). 

 

Sníkjudýr í fiskum eru algeng og fjölbreytileiki tegunda þeirra er mikill. Lífsferlum 

sníkjudýra má gróflega skipta í tvennt. Annars vegar sníkjudýr sem smitast beint milli fiska, 

og fiskurinn því eini hýsilinn. Hins vegar sníkjudýr sem þarfnast margra ólíkra hýsla til þessa 

að ljúka lífsferli sínum og tímgast. Dæmi um þetta eru bandormar (Cestoda), þráðormar 

(Nematoda), innri ögður (Digenea) og Myxozoa tegundir. En tegundir eins og ytri ögður 

(Monogenea) og ýmis frumdýr (Protozoa), svo sem svipudýr og bifdýr, þurfa yfirleitt ekki 

millihýsil til að ljúka sínum lífsferli. Fjöldi tegunda, eðli þeirra sem og útbreiðsla, tíðni og 

smitmagn í fiskum helgast af mörgum þáttum, bæði lífrænum, svo sem fjölbreytileiki fánu 

viðkomandi vistkerfis, og ólífrænum þáttum eins og vatnshita og seltu, auk möguleika 

tegunda til þess að berast í vistkerfi. Áhrif sníkjudýrasýkinga er einnig mjög mismunandi, 

sum sníkjudýr virðast valda hýsli sínum litlum sem engum skaða meðan aðrar tegundir hafa 

meiri áhrif og valda dauða hýsils síns. Í tilfelli skaðlítilla sníkjudýra er oft um að ræða 

árþúsunda samþróun hýsils og sýkils. Gagnstætt því, eru tegundir sem eru hýsli sínum 

framandi oft skaðlegar (Lom og Dyková 1992, Williams og Jones 1994). 

 

Allnokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á sníkjudýrum laxfiska á Íslandi síðustu áratugi, 

einkum bleikju og urriða (t.d. Sigurður H. Richter 1981, 1982a, 1982b, 1982c, Árni 

Kristmundsson og Sigurður H. Richter 2009) en einnig áls og hornsíla (Sigurður H. Richter 

2003, Árni Kristmundsson og Sigurður Helgason 2007). Þær rannsóknir eru þó misviðamiklar 

og sníkjudýr ekki alltaf megin viðfangsefni rannsóknar eða þá að athyglin hafi aðeins beinst 

að einni tegund eða hópi sníkjudýra. Á árunum 1981-2 voru fyrstu almennu rannsóknirnar á 
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sníkjudýrum í íslenskum ferskvatnsfiskum gerðar. Sigurður H. Richter gerði bæði 

frumrannsóknir og tók saman niðurstöður fyrri rannsókna (Sigurður H. Richter 1981, 1982a, 

1982b, 1982c). Síðan þá hafa fáeinar rannsóknir verið gerðar á sníkjudýrum í bleikju. Á 9. 

áratugnum fóru fram rannsóknir á sníkjudýrum bleikju og urriða í Selvatni og á bleikju í 

Þingvallavatni og einskorðuðust þær við ákveðnar tegundir. Rannsóknir á sníkjudýrum 

Evrópuáls úr íslensku ferskvatni birtust árið 2007 (Árni Kristmundsson 2007) og Sigurður H. 

Richter gerði forrannsókn á sníkjudýrum hornsíla (Sigurður H. Richter 2003). Árið 2009 voru 

birtar niðurstöður rannsóknar á sníkjudýrum í bleikju og urriða. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar voru í nokkru samræmi við fyrri rannsóknir, þó með einhverjum undantekningum 

(Árni Kristmundsson og Sigurður H. Richter 2009). Engar rannsóknir hafa verið gerðar á 

sníkjudýrafánu flundru úr íslensku ferskvatni. 

 

Sníkjudýr laxfiska hafa mikið verið rannsökuð erlendis og fjölmargar ritrýndar greinar birst 

þar sem ýmist er tekið á einstökum tegundum eða heildar sníkjudýrafánu fiskanna. Alls hafa 

fundist yfir 100 tegundir í bleikju (Dick 1984). Bleikja er "circumpolar" tegund og því koma 

rannsóknir á sníkjudýrum í tegundinni aðallega frá löndum á því svæði. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á Grænlandi (Due og Curtis 1995) , Jan Mayen (Kennedy 1977), Spitzbergen 

(Kennedy 1977, Sobecka og Piasecky 1993, Hammar 2000), Bear Island (Kennedy 1978), 

Noregi (Kennedy 1977, Knudsen ofl 1997) og Bretlandi (Kennedy 1974, Holland og Kennedy 

1997). 

Þótt sníkjudýrarannsóknir á flundru séu færri, liggja fyrir nokkrar greinar um það efni. 

Á árunum 1995-2000 var gerð allvíðtæk rannsókn á sníkjudýrum flundru í Norðursjó. Borin 

voru kennsl á 36 mismunandi tegundir sníkjudýra, þar af 24 ormategunda (Monogenea, 

Digenea, Nematoda, Cestoda, Acanthocephala, Copepoda) og sex tegunda af fylkingum 

frumdýra (Protozoa) slímdýra (Myxozoa) og Microsporea (Schmidt ofl 2003). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna sníkjudýrafánu í flundru og bleikju í íslensku 

ferskvatni. Rannsóknin takmarkast við smærri sníkjudýr, einkum af fylkingu frumdýra og 

slímdýra. Auk þessa voru ormasýkingar í kviðarholi, sem sýnilegar voru beru auga, 

rannsakaðar. Þar sem flundran er nýbúi í íslensku ferskvatni þótti áhugavert að vita hvort 

einhverjar tegundir væru sameiginlegar þessum fisktegundum og hvort líkur væru á að 

flundran bæri nýjar tegundir í íslenskt ferskvatnsvistkerfi. 
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3 Aðferðir 

3.1  Efniviður 

Alls voru rannsakaðar 10 flundrur og 10 bleikjur. Fimm flundranna voru veiddar í Hvítá í 

Borgarfirði við Seleyri í ágúst 2013, og fimm í Hlíðarvatni í Selvogi í september 2013. 

Bleikjurnar voru veiddar í maí 2012, fimm þeirra í Vífilsstaðavatni og fimm í Hafravatni. 

Fiskarnir voru geymdir í frysti (-20°C) þangað til rannsókn fór fram.  

3.2  Krufning fiska og skimun sníkjudýra 

Unnið var með frosinn efnivið svo fiskarnir voru látnir þiðna í kæli yfir nótt fyrir skoðun.  

 

Lengd og þyngd var mæld á öllum fiskum og holdstuðull reiknaður. Tveir tálknabogar, fyrsti 

og þriðji, á vinstri hlið voru skoðaðir undir víðsjá og skimað eftir ytri sníkjudýrum sem og 

öðrum einkennum, eins og blöðrumyndum, sem bent gætu til sníkjudýrasýkinga. Því næst var 

skorin sneið af tálknafönum og blandað vatni á smásjárgleri og sýni skoðað í smásjá til leita 

að ytri og innri sníkjudýrum. Annað auga fiskanna var skorið úr, innihald augans (augnhlaup) 

sett á smásjárgler og ögðusýkinga leitað.  

 

Að því loknu var kviðarhol fiska opnað og leitað þar að stærri sníkjudýrum sem sýnileg voru 

berum augum. Innyfli voru svo skorin úr og sett á stóran pedridisk. Gallblaðra var skorin úr 

og gallvökvi og skrap úr vegg blöðrunnar skoðuð undir smásjá. Þetta var gert til að ákvarða 

hvort sníkjudýrið væri í gallvökva (coelozoic) eða inni í gallblöðruveggnum sjálfum 

(histozoic). Sökum frystingar fiska og samgróninga innri líffæra, vegna bandormssýkinga, 

reyndist í stöku tilfellum erfitt  að finna gallblöðruna. Þar af leiðandi var hún einungis skoðuð 

í 7 af 10 bleikjum. 

Bitar úr lifur, framnýra, afturnýra og heila auk skraps úr vegg framgarnar, afturgarnar og 

magaveggs, voru blönduð PBS lausn og smásjárskoðuð. Áður en sýni voru tekin úr maga- og 

garnavegg var innhald/fæðuleifar skolaðar burt til að einungis væru skoðaðar 

sníkjudýrasýkingar í frumulögum.  

Þvagblaðra var skorin úr í þeim fiskum sem hún fannst og skafin á smásjárgler til skimunar. 

Mæna og hliðarrák voru einungis skoðuð í bleikjunum og leitað þar sníkjudýra, einkum af 

fylkingu Myxozoa.  

 

Vöðvi var skoðaður sérstaklega í flundru og leitað þar sníkjudýra af ættkvíslinni Kudoa 

(Myxozoa) sem eru tegundir sníkjudýra sem bundnar eru við sjávarfiska.  

Það var gert þannig að fiskar voru flakaðir og hold skorið í minni búta sem skoðaðir voru í 

víðsjá til að leita hvítra þykkilda sem einkenna cystur/blöðrur tegundanna. Fyndust engin slík 

einkenni voru tveir bútar úr stirtlu maukaðir í morteli í PBS lausn. Vökvinn var svo skilinn 

niður í skilvindu, 1500 snúninga/mín í 4 mín, og botnfallið sett á smásjárgler og skoðað undir 

smásjá. 

 

Öll líffærasýni voru skoðuð í að minnsta kosti 7-10 mínútur undir smásjá, oftast lengur. Ef 

merki voru um grunsamleg form sníkjudýra í sýni voru þau skoðuð lengur og myndir teknar. 
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Ef ástæða þótti til voru bútar af líffærum fryst eða sett í alkóhól og skoðuð betur síðar. Tvö 

sýni voru þurrkuð á smásjárglerinu og lituð með "Giemsa" lit og steypt inn.  

Tálknasýni voru þynnt með vatni til að auðvelda skoðun en innri líffæri voru þynnt með PBS 

lausn. Sýni úr auga voru skoðuð á 100x stækkun en öll önnur smásjársýni á 400x-1000x 

stækkun.  

Tegundir sem fundust voru greindar til tegundar ef það reyndist mögulegt. Í sumum tilfellum 

var einungis hægt að greina þær til ættkvíslar eða efri flokkunarstiga. Við tegundagreiningar 

var stuðst við Bykhovskaya-Pavlovskaya o.fl. (1964), Lom og Dyková (1992) og Buchmann 

og Bresciani (2001). 
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4 Niðurstöður 

4.1  Stærðardreifing fiska 

Allir fiskar voru lengdarmældir og vigtaðir fyrir krufningu og holdstuðull (k-factor) 

reiknaður. Stærðardreifingu og holdstuðul þeirra fiska sem notaðir voru í rannsóknina má sjá í 

töflu 1. 

Tafla 1 Stærðardreifing fiska og reiknaður holdstuðull. 

  Númer Lengd   Hold-     

Tegund fisks (cm) Þyngd (g) stuðull (k) Veiðistaður Veiðitími 

Flundra 

1 31 318 1,07 

Hvítá Ág. 2013 

2 30 266 0,99 

3 36 599 1,28 

4 28 270 1,23 

5 13,5 32 1,30 

Flundra 

6 24 163 1,18 

Hlíðarvatn Sept 2013 

7 23 163 1,34 

8 22,5 204 1,79 

9 23 168 1,38 

10 25 196 1,25 

Bleikja 

11 24 123 0,89 

Hafravatn Maí 2012 

12 25 125 0,80 

13 24 129 0,93 

14 25 149 0,95 

15 23 113 0,930 

Bleikja 

16 22,5 150 1,317 

Vífilsstaðavatn Maí 2012 

17 21,5 107 1,077 

18 20,5 104 1,207 

19 19,5 80 1,079 

20 20,5 91 1,056 

 



8 

4.2  Tegundir sníkjudýra 

Yfirlit yfir allar tegundir sem fundust í rannsókninni er sýnt í töflu 2. 

Tafla 2 Tegundir sníkjudýra og fjöldi fiska smitaður af hverju sníkjudýri. 

  

Flundra Bleikja 

 

Sýkt 

líffæri 
Hvítá 

Hlíðar- 

vatn 

Hafra-  

vatn 

Vífilsstaða- 

vatn 

Slímdýr (Myxozoa) 

   Myxidium sp.  LI/GB 1/5 1/5 0 0 

   Myxobolus arcticus  HE/MÆ 0 0 5/5 0 

   Myxobolus sp. (I) FN/AN 0 0 2/5 0 

   Myxobolus sp. (II) HR 0 0 1/5 0 

   Ógreind tegund FN 0 0 1/5 0 

Krókhöfðar (Acanthocephala) 

   Corynosoma sp. KH/LI 5/5 0 0 0 

Ögður (Digenea) 

        Diplostomum sp. (metacercariae) AU 0 0 5/5 1/5 

   Diplostomum sp. (cercariae) AU 0 0 1/5 0 

Bandormar (Cestoda) 

        Diphyllobothrium sp. KH 0 0 4/5 0 
Skammstafanir: AU = Auga; AN = afturnýra; HE = heili; FN = framnýra; HR = hliðarrák; KH = 

Kviðarhol;  LI = lifur; MÆ = mæna. 

 

 

Átta sníkjudýrategundir greindust í rannsókninni, þar af tvær tegundir í flundru og sex 

tegundir í bleikju.  

 

Flundra 

 

Í flundru fundust tvær tegundir sníkjudýra, lirfustig krókhöfða (Acanthocephala) og slímdýr 

(Myxozoa) af ættkvísl Myxidium.  

 

Lirfustig krókhöfða af ættkvíslinni Corynosoma fannst í kviðarholi 

og/eða í lifur allra flundra sem veiddar voru í Hvítá í Borgarfirði 

(mynd 2) og voru sýkingar oft umtalsverðar, allt að nokkrum tugum í 

hverjum fiski. Engir slíkir króköfðar, né önnur sníkjudýr í kviðarholi, 

fundust hins vegar í flundrum úr Hlíðarvatni.  

 

Tegund af ættkvíslinni Myxidium fannst í gallblöðru einnar flundru úr 

Hvítá og í lifur annarrar úr Hlíðarvatni. Smit var afar lítið, einungis 

eitt eða tvö gró sem fundust í hvorri bleikju. Sníkjudýrið var auk þess 

örsmátt, um 6µm x 3µm og náðist ekki nothæf mynd af því. Af 

teikningu (mynd 1) má fá grófa mynd af byggingu sníkjudýrsins. 

 

 

 

 

Mynd 1 Teiknuð mynd af 

ógreindri tegund, líklega af 

ættkvísl Myxidium, sem 

fannst í lifur flundru. Skali 

= 2µm 
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Mynd 2 Krókhöfðar af ættkvísl Corynosoma í kviðarholi flundru. 

 

Bleikja 

 

Sex tegundir sníkjudýra fundust í bleikju. Ein tegund agða (Digenea), ein bandormstegund 

(Cestoda) og  fjórar tegundir slímdýra (Myxozoa). 

 

Ögðulirfur (2. lirfustig - metacercaria) af ættkvísl Diplostomum (augnögður) voru til staðar í 

augnhlaupi auga allra bleikja úr Hafravatni, oft tugir eða hundruð. Auk þessa greindist í auga 

einnar bleikjunnar tvær fyrsta stigs lirfur tegundarinnar, en hún er það lífsstig tegundarinnar 

sem kemur úr vatnabobbum og smitar fiskinn. Ólíkt Hafravatnsbleikjunum, voru þessar 

sýkingar sjaldgæfar í bleikju úr Vífilsstaðavatni en einungis ein lirfa fannst í einni bleikjunni 

(mynd 3). 

 

Bandormslirfur af ættkvísl Diphyllobothrium voru algengar utan á líffærum í kviðarholi 

bleikjanna úr Hafravatni. Slíkar sýkingar sjást sem hvítar kúlur þar sem fiskurinn myndar 

bandvefshjúp utan um lirfurnar. Sýkingarnar voru mismiklar, stundum all umfangsmiklar, 

fleiri tugir í einum fiski (mynd 4).  
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Mynd 3 Augnögður (Diplostomum sp.) á fyrsta lirfustigi (metacercaria) (vinstri mynd) og öðru lirfustigi 

(cercariea) (hægri mynd). Skali = 25µm. Á lirfustigi augnögðunnar má sjá sogskál á maga og munnsogskál 

(framendi ögðu snýr niður). Fyrir neðan munnsogskál er vélinda ögðunnar. Myndir: Fjóla Rut Svavarsdóttir 

 

 

Mynd 4 Diphyllobothrium sp. lirfur í kviðarholi bleikju hjúpaðar bandvefi hýsils. Á innskotsmyndunum má 

sjá lirfur sem búið er að taka bandvefshjúpinn utan af. Myndir: Árni Kristmundsson. 
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Slímdýrið Myxobolus arcticus fannst í heila og mænu allra bleikja úr Hafravatni og voru 

sýkingar oft miklar þar sem fjöldi gróa á einu sýnagleri var fleiri tugir eða hundruð (mynd 5). 

Mælingar sýndu að sníkjudýrið var um 15µm að lengd og um 8µm að breidd. Hylkin inni í 

gróinu (polar capsule) mældust 4,5µm x 8,5µm. Tegundin fannst ekki í bleikjum úr 

Vífilsstaðavatni. 

 

Auk M. arcticus, fundust tvær aðrar tegundir sömu ættkvíslar í bleikjum úr Hafravatni. Ekki 

reyndist unnt að greina þær til tegundar. Fyrri tegundin (sem fær nafnið Myxobolus sp. (I)) 

fannst í nýra tveggja fiska. Smit var lítið, einungis fundust fjögur gró í annarri bleikjunni en 

eitt í hinni. Tegundin mældist um 8,5µm að breidd og 9,9µm að lengd. Stærð hylkja (polar 

capsule) mældist 4,8µm x 2,8µm. Í öðrum fiskinum fannst tegundin í afturnýra en í framnýra í 

hinum. Sníkjudýrið er svipað Myxobolus arcticus í útliti en þó talsvert minna og ekki jafn 

oddmjótt að framan (mynd 6). 

 

Mynd 5 Myxobolus arcticus í heila og mænu bleikja úr Hafravatni. Skali =10µm. Formin/hylkin sem sjást inni í 

sníkjudýrinu kallast "polar capsules". Inni í þeim eru svo þræðir, "polar filaments", sem dýrið skýtur úr sér til 

þess að bera smitefni áfram (sjá efri hægri mynd). Í sumum bleikjanna voru fjölmörg gró í hverju sýni, eins og 

sést á efri mynd til vinstri. Myndir: Fjóla Rut Svavarsdóttir 
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Mynd 6 Myxobolus sp. (I) í afturnýra bleikju úr 

Hafravatni.Skali = 10µm. Mynd: Fjóla Rut 

Svavarsdóttir 

Hin Myxobolus tegundin fannst í hliðarrák einnar bleikju úr Hafravatni (hér nefnd Myxobolus 

sp. (II)) Tegundin var fremur smá, um 9,7µ x 8,0µ, og því talsvert minni en Myxobolus 

arcticus en svipuð að stærð Myxobolus sp. (I)) en mjórri fram (mynd 7). 

 

Mynd 7 Myxobolus sp. (II) í hliðarrák bleikju úr Hafravatni. Skali = 10µm. Myndir: Fjóla Rut Svavarsdóttir. 

Í framnýra í bleikju úr Hafravatni fannst talsverður fjöldi af slímdýri (Myxozoa), fremur 

óreglulegt í laginu með 2 smáum kringlóttum hylkjum (polar capsules), hugsanlega af 

ættkvísl Sphaerospora, Ceratomyxa eða Leptotheca. Yfirborð þess er alsett rákum og því 

örðugt að greina vel hylkin inni í gróinu. Stærð gróanna var í kringum 7µm x 10µm. Sýni var 

þurrkað og litað með Giemsa og komu þá hylkin í ljós, ógreinilega þó. Stærð þess var í 

kringum 7µ x 10µ en trúlega hefur þurrkunin haft þau áhrif að sníkjudýrið hafi skroppið 

saman. Ekki náðist nægilega skýr mynd af sníkjudýrinu en til glöggvunar má sjá á mynd 8. 
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Mynd 8 Ógreint sníkjudýr úr framnýra bleikju. Sýni 

litað með "Giemsa" litunaraðferð. Mynd: Fjóla Rut 

Svavarsdóttir. 
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5 Umræður 

Í rannsókninni fundust átta tegundir sníkjudýra, þar af voru þrjár ormategundir og fimm 

tegundir slímdýra (Myxozoa). Af ormategundum fundust krókhöfðalirfur af ættkvísl 

Corynosoma (Achanthocephala), bandormslirfur af ættkvísl Diphyllobothrium og lirfustig 

augnögðunnar Diplostomum sp. Krókhöfðarnir fundust allir í flundru á meðan síðari tvær 

tegundirnar fundust í bleikju. Slímdýrategundirnar sem fundust voru Myxobolus arcticus, tvær 

aðrar tegundir af Myxobolus, ein tegund Myxidium og ein tegund sem ekki var hægt að greina 

með vissu til ættkvíslar en flokkast líklega sem Sphaerospora sp., Ceratomyxa sp. eða 

Leptotheca sp. Utan Myxidium tegundarinnar, sem greindist í flundru, fundust öll slímdýrin í 

bleikjum.  

Flundra 

Fyrirfram var almennt lítið vitað um flundru á Íslandi og ekkert um sníkjudýr hennar hér, 

enda nýbúi í íslensku ferskvatni sem fyrst varð vart við í kringum aldamótin síðustu  (Gunnar 

Jónsson o.fl. 2001). Því eru engar innlendar rannsóknir tiltækar til samanburðar. Erlendar 

rannsóknir á sníkjudýrum flundru eru fremur fáar. Í rannsókn sem gerð var á flundru úr 

Norðursjó fannst talsverður fjöldi sníkjudýra, eða 30 tegundir. Meðal orma sem fundust voru 

ytri- (Monogenea) og innri ögður (Digenea), bandormar (Cestoda), þráðormar (Nematoda) og 

krókhöfðar (Acanthocephala) en einnig fundust sníkjandi árfætlur (Copepoda). Af smærri 

sníkjudýrum sem fundust voru tegundir af fylkingum Apicomplexa, Microsporea, Ciliophora 

og Myxozoa og voru tvær þeirra greindar til tegundar en hinar til ættkvíslar eða fylkingar. 

Úrtakið í þessari rannsókn var stórt (802 flundrur) og náði yfir nokkur ár (Schmidt 2003). 

Önnur rannsókn var gerð á flundrum úr Eystrasalti en hún tók einungis til ormasýkinga (Køie 

1999). 

Hér var úrtak fiska lítið, einungis 10 fiskar og fundust einungis tvær tegundir sníkjudýra. 

Önnur tegundin var af ættkvísl Myxidium í gallblöðru og/eða lifur. Í rannsókninni í Norðursjó 

fannst tegundin Myxidium incurvatum í gallblöðru (Schmidt 2003). Í fyrrgreindri grein er 

tegundum ekki lýst og því ekki greint frá stærð. Það er því ógjörningur að meta hvort um sé 

að ræða sömu tegund og fannst í flundru úr Hvítá. Samkvæmt Lom og Dykova (1992) er M. 

incurvatum afar ósérhæfð á hýsil og hefur fundist í mörgum óskyldum fisktegundum. Auk 

þessa, virðist umtalsverður munur á stærð tegundarinnar eftir hýslum, eða allt frá 8-20µm x 4-

8.2µm. Tegundin sem fannst hér mældist 6µm x 3µm, sem er í raun utan þess ramma. Í ljósi 

fyrrnefnds breytileika í stærð tegundarinnar er þó ekki útilokað að um þá tegund sé að ræða í 

flundrunni hér. Umtalsverð heimildaleit leiddi í ljós að rannsóknir á frumdýrum og öðrum 

smærri sníkjudýrum í flundru virðast hvorki margar né yfirgripsmiklar og því ekki mikill 

samanburður í boði.  
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Hin tegundin sem fannst í flundru hér á landi var krókhöfði (Acanthocephala). Krókhöfðar 

fundust í öllum flundrum úr Hvítá. Um var að ræða tegund af ættkvísl Corynosoma (Køie 

1999). Í rannsókninni úr Norðursjó fannst ein tegund af sömu ættkvísl sem ekki var greind til 

tegundar (Schmidt 2003). Í rannsókn á sníkjudýrum flundru úr Eystrasalti fundist tvær 

tegundir Corynosoma, C. strumosum og C. semerme. Tegundir eins og C. strumosum er 

ósérhæfð á hýsil og hefur meðal annars greinst í þorski við Ísland (Árni Kristmundsson, 

óbirtar niðurstöður). Erfitt er að greina lirfustig þessara krókhöfða til tegundar enda hafa 

krókhöfðar oft mjög áþekka formfræðilega byggingu og því erfitt að greina þá í sundur 

(Shostak 1986). Hvers vegna ekkert krókhöfðasmit fannst í öðru vatninu/ánni er ekki ljóst. 

Flundurnar voru veiddar á svipuðum tíma, þ.e. að hausti svo ekki er mismunur á árstíðum 

líkleg ástæða. Líklegri skýring gæti verið skortur á réttum millihýslum ellegar að munur sé á 

fæðuvali flundranna úr Hvítá og Hlíðarvatni. Krókhöfðar hafa flókinn lífsferil en talið er að 

fiskar gegni einungis hlutverki flutningshýsils. Þeir komast inn í kviðarhol fiska í gegnum 

garnir, þegar fiskarnir éta fyrsta millihýsil krókhöfðanna, krabbadýr. Talið er að sumar 

tegundir Corynosoma noti krabbadýrið Monoporeia affinis sem fyrsta millihýsil. Lokahýslar 

krókhöfða eru aðallega selir en einnig fiskiætufuglar (Køie 1999). Ekki var við því að búast 

að finna ferskvatnskrókhöfða á Íslandi því nauðsynlegir millihýslar, þ.e. nokkrar tegundir 

marflóa (Amphipoda), eru ekki til staðar í íslensku ferskvatni. Það er því nokkuð víst að 

krókhöfðategundin sem fannst í flundrunni er sjávartegund, enda flundran meira sjávar- en 

ferskvatnsfiskur.  

Óhætt er að segja að færri tegundir sníkjudýra hafi fundist í flundru í rannsókn þessari en 

reiknað var með. Þess ber þó að geta að ekki var leitað eftir ormasýkingum, með fáeinum 

undantekningum. Þessa tegundafæð sníkjudýra íslenskum flundrum er líklega hægt að rekja 

til nokkurra ástæðna. Ein ástæðan er vafalítið takmarkað úrtak sem til rannsóknar var. Einnig 

má telja líklegt að þær flundrur sem veiddust í Hvítá og Hlíðarvatni hafi klakist hér við land 

og hafi þannig ekki komist í tæri við nauðsynlega millihýsla og önnur sníkjudýr sem finnast í 

flundrum annars staðar í heiminum, t.d. Norðursjó. En þó að vafalítið séu margir „réttir“ 

millihýslar til staðar hér við land er ekki þar með sagt að virkt samband millihýsla, lokahýsla 

og sníkjudýrsins sjálfs sé komið á.  

Bleikja 

Í bleikjunum sem rannsakaðar voru fundust sex tegundir sníkjudýra. Það eru talsvert færri 

tegundir en búist var við miðað við fyrri rannsóknir (Árni Kristmundsson og Sigurður H. 

Richter 2009). Ekki er ólíklegt að helmingi minna úrtak í þessari rannsókn, miðað við fyrri 

rannsókn, sé ein ástæða þess. Árin 2002-2005 var gerð keimlík skimun á sníkjudýrum og hér 

var gerð bæði í urriða og bleikju. Sú skimun var nokkuð umfangsmeiri, m.t.t. 

sníkjudýrategunda, en hér var gerð. Úrtakið var 20 bleikjur og jafnmargir urriðar og leitað var 

bæði smærri sníkjudýra sem og orma í meltingarvegi. Í rannsókninni fundust 22 tegundir 

sníkjudýra; þar af fundust 15 þeirra í bleikju. Í rannsókninni fundust í bleikju fjórar tegundir 

frumdýra (Protozoa), þrjár tegundir slímdýra (Myxozoa), sex ormategundir (Helminths) og 

ein tegund krabbadýrs (Crustacea). Bleikjurnar komu úr Elliðavatni og Hafravatni (Árni 

Kristmundsson og Sigurður H. Richter 2009). Í rannsóknarverkefninu nú voru bleikjur úr 
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Hafravatni og Vífilsstaðavatni til rannsóknar og því mátti búast við svipaðri niðurstöðu, 

a.m.k. úr bleikjum úr Hafravatni, með tilliti til skoðaðra líffæra. Minna var vitað um 

Vífilsstaðavatn en engar rannsóknir á sníkjudýrum bleikju hafa verið birtar þaðan. Flestar 

tegundirnar sem greindust í rannsóknarverkefni þessu hafa fundist áður í laxfiskum á Íslandi. 

Þó greindust tvær tegundir af Myxobolus, önnur í nýra en hin í hliðarrák, sem ekki hefur verið 

greint frá í fyrri rannsóknum.  

Hafa skal í huga að bygging samfélags sníkjudýra í bleikju og urriða veltur mikið á 

breytingum á vistkerfi og fæðu hýslanna, bæði á ársgrundvelli sem og á grundvelli 

einstaklingsþroska (Knudsen 2007) og gæti það skýrt ólíkar niðurstöður milli ára. 

Diplostomum sp. agðan fannst í öllum bleikjum úr Hafravatni og eitt eintak fannst í einni 

bleikju úr Vífilsstaðavatni. Lág tíðni og smitmagn Diplostomum sp. í bleikju úr 

Vífilsstaðavatni er athyglisverð í ljósi niðurstaðna fyrri rannsókna þar sem hún reyndist mjög 

algeng (Árni Kristmundsson og Sigurður Helgason 2007, Árni Kristmundsson og Sigurður H. 

Richter 2009). Þetta skýrist mjög líklega annað hvort af mismun á fæðuvali bleikju í 

Vífilsstaðavatni og Hafravatni eða mismun á framboði á öðrum nauðsynlegum millihýslum 

tegundarinnar. Diplostomum sp. agðan sýkir augu fiska sem lifa í ferskvatni. Tegundin notar 

þrjá ólíka hýsla til að ljúka lífsferli sínum. Hún byrjar lífsferil sinn í sniglum, svo beinfiskum 

og lokahýslarnir eru fuglar sem éta fiska (Schäperclaus 1954). Hér var vökvinn í auganu 

(augnhlaupið) rannsakaður og á annarri stöðinni fannst mikill fjöldi agða í öllum bleikjum, en 

það kemur heim og saman við rannsókn frá árinu 1987. Þar fundust flestar ögður í bleikju í 

svæði aftan við sjónhimnuna, í "epichorioidal vökva", en aðeins 1% agðanna fundust í sjálfri 

linsunni. Þetta er ólíkt því sem þekkist í flestum öðrum fiskum þar sem augnögðurnar finnast í 

augasteini eða sjónhimnu. Ekki er talið að augnögður í "epichoroidal vökva" hafi mikil bein 

áhrif á sjón fiskanna þar sem þær ná ekki að hindra flæði ljóss til sjónhimnu jafn mikið og 

þegar þær eru staðsettar í augasteini. Svo virðist sem bleikja sé þolnari fyrir miklum 

sýkingum augnagðanna, hugsanlega þar sem þær eru einungis í augnhlaupi en ekki í 

augasteini (Bouillon 1987). Vert er að nefna að ekki er talið að augnögður í augasteini, 

sjónhimnu eða augnvökva séu ein og sama tegundin en með tilkomu raðgreininga er hægt að 

greina tegundirnar betur í sundur. Smitmagn agðanna virðist aukast með aldri fiskanna og 

gefur það vísbendingu um að þær lifi jafnvel jafn lengi og hýsill sinn (Hendrickson 1978). 

Í fjórum bleikjum af fimm úr Hafravatni var talsvert af bandormslirfum af ættkvísl 

Diphylobothrium. Samkvæmt fyrri rannsóknum eru slíkar sýkingar mjög algengar í 

vatnableikju (t.d. Árni Kristmundsson og Sigurður H. Richter 2009). Bandormslirfur eru 

algeng sníkjudýr í vatnafiski, þá einkum í laxfiskum. Ekki er um fullorðna orma að ræða 

heldur lirfustig þeirra (Malmquist 1986). Fiskarnir éta smitaðan millihýsil, til dæmis árfætlu 

(Curtis 1984) og þannig komast lirfurnar inn í meltingarveg fiskanna. Þaðan skríða þær svo út 

og setjast að í kviðarholi fiskanna. Fiskurinn myndar oft þolhjúp utan um lirfurnar þar sem 

þær hafa fest sig við ýmis líffæri í kviðarholi, til dæmis skúflanga eða maga fiskanna 

(Hendrickson 1977). Miklar sýkingar valda einnig miklum samgróningum í innyflum 

fiskanna. Talið er að Diphylobothrium ditremum sé algengust í íslenskri vatnableikju 

(Malmquist 1986). Því er líklegt að um þá tegund sé að ræða hér, þó ekki sé hægt að fullyrða 
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það því erfitt er að greina á milli þessarar tegundar og D. dendriticum, sem einnig finnst í 

bleikju. Líkt og með augnögðurnar sýndi íslensk rannsókn fram á aukna tíðni bandormslirfa 

með aldri fiska og þannig hægt að álykta að lirfurnar safnist upp í kviðarholi hýsils. Í sömu 

rannsókn kom skýrt fram samband fæðu fiskanna og smits bandormslirfa. Þeir fiskar sem átu 

fæðu sem bandormar nota sem millihýsil voru sýktar, aðrar ekki (Malmquist 1986). Þetta er 

líklega skýringin á því af hverju enginn fiskur úr Vífilstaðavatni reyndist smitaður, þótt ekki 

sé hægt að fullyrða um það. Áhrif lirfanna á lífsafkomu fiskanna er ekki ljós en hugsanlegt er 

að þær hafi einhver áhrif á vöxt eða frjósemi sýktra fiska (Halvorsen 1970). 

Fjórar tegundir slímdýra fundust í bleikjunum, þeirra algengust var Myxobolus arcticus. M. 

arcticus fannst í talsverðu magni í heila og mænu allra bleikja úr Hafravatni. Þetta var viðbúið 

enda fannst þetta sníkjudýr einnig í öllum rannsökuðum bleikjum úr Hafravatni í rannsókn 

sem gerð var árin 2002-2005 (Árni Kristmundsson og Sigurður H. Richter 2009). Enn sem 

komið er hafa ekki fundist nein greinileg merki þess að sníkjudýrið hafi mikil áhrif á hýsil 

sinn, utan smávægilegrar minnkunar á sundhæfni smitaðra fiska (Moles og Heifetz 1998). M. 

arcticus hefur verið vinsælt rannsóknarefni við stofnagreiningu til dæmis „sockeye“ laxanna í 

Kanada en tegundin er ákjósanleg í slík verkefni vegna þess hve aðskild landfræðileg dreifing 

hennar er (Margolis 1982). 

Tvær óþekktar tegundir Myxobolus fundust í bleikjum rannsóknarinnar. Önnur tegundin 

fannst í nýra tveggja fiska úr Hafravatni, Myxobolus sp. I. og var svipuð í útliti og M. arcticus 

en þó minni og ekki jafn frammjó. Ekki hefur áður verið greint frá þessari tegund hér á landi 

og engar erlendar rannsóknir fundust við heimildaleit um svipað sníkjudýr sem fundist hefur í 

nýra. Hin óþekkta tegundin, Myxobolus sp. II, fannst í hliðarrák einnar bleikju úr Hafravatni. 

Tegund, lík þessari, hefur áður fundist í bleikju á Íslandi, þá bæði í heila, mænu og hliðarrák. 

Hún var þó sjaldgæf og hafa þessar niðurstöður ekki enn verið birtar. (Árni Kristmundsson, 

munnleg heimild). Sambærileg tegund, Myxobolus murakamii, hefur þó fundist í hliðarrák 

laxategundar í vestur Kyrrahafi. M. murakamii er svipuð útlits og svipuð að stærð og sú sem 

hér fannst, 10,3-12,1 µm x 9,2-10,9 µm (Urawa ofl 2009). 

Að lokum fannst ógreind tegund slímdýrs í nýra einnar bleikju úr Hafravatni. Talsvert var af 

formunum í sýninu. Lögun tegundarinnar var óregluleg og erfitt að greina innri formgerð og 

reyndist því ekki mögulegt að greina, hvorki til tegundar né ættkvíslar. Með því að lita sýni, 

sást að hún hafði tvö hylki (polar capsule) ásamt einum miðlægum kjarna. Myndirnar sem 

náðust af tegundinni voru ekki nægilegar skýrar til þess að gefa afgerandi niðurstöðu ásamt 

því að formin höfðu líklega skroppið saman við þurrkun og "Giemsa" litun sýnisins. 

Heimildaleit gaf ekki ástæðu til að ætla að tegundin sé nú þegar þekkt, þó ekki sé hægt að 

fullyrða um það.  

Flundran í samkeppni við bleikjuna? 

Vangaveltur eru um það hvort flundra og bleikja muni hugsanlega lenda í samkeppni um fæðu 

og búsvæði nú þegar flundran er hingað komin, líklega alkomin. Tegundirnar tvær nýta sömu 

búsvæði og greind hefur verið skörun í fæðu þeirra (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónasson 
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2007, Kristinn Kristinsson 2013). Í þessari rannsókn voru engar sameiginlegar 

sníkjudýrategundir í bleikju og flundru en eitt markmið rannsóknarinnar var að ganga úr 

skugga um það. Bleikjan virðist ekki ná að smita flundruna af sínum sníkjudýrum enda eru 

þau flest bundin laxfiskum (Árni Kristmundsson, munnleg heimild), en engin 

sníkjudýrategund bleikju fannst í flundru, þrátt fyrir að samband milli- og lokahýsla 

sníkjudýranna sé vissulega til staðar. Bleikjan virðist heldur ekki hafa smitast af sníkjudýrum 

sem áður hafa fundist í flundru annars staðar í heiminum, enda líklega um 

sjávarsníkjudýrategundir að ræða. Eins og áður sagði er líklegt að þessi kynslóð flundra hafi 

ekki komist í tæri við sumar þessara sníkjudýrategunda, millihýslar séu ekki til staðar og/eða 

samband hýsla og sníkjudýrs ekki orðið virkt. Það að flundran virðist ekki bera með sér (ekki 

enn að minnsta kosti) óþekkt sníkjudýr hingað til lands ættu að teljast góð tíðindi fyrir 

íslenska vatnafiska. Færi flundran að bera með sér sníkjudýrategundir sem væru íslenskum 

vatnafiskum framandi væri hætta á að sníkjudýrin hefðu skaðlegri áhrif en ella því „gott“ 

samspil hýsils og sýkils er afleiðing árþúsunda samþróunar.  

Almennt er fjöldi sníkjudýra sem herja á fiska færri hér á landi en víða annars staðar. Hér var 

ísöld allt þar til fyrir 10.000 árum og hafa flest allar tegundir borist hingað til lands eftir það. 

Hér er því ferskvatnsfánan fremur fátæk miðað við víðast hvar annars staðar í Evrópu. Það er 

án efa stór ástæða þess hve sníkjudýrafána ferskvatnsfiska á Íslandi er tegundafátæk (Árni 

Kristmundsson og Sigurður Helgason 2007). 
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