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Útdráttur 

Blóðsníkjudýr innan ættkvíslanna Haemoproteus, Plasmodium og Leucocytozoon eru þau 

algengustu í fuglum. Þau tilheyra öll ættbálknum Haemospororida og eru frumdýr 

(protozoa).   

Blóðsníkjudýr valda langvarandi sýkingu hýsla sinna og geta leitt til skertrar heilsu fugla 

þegar þeir eru undir stressi eða álagi, sérstaklega á varptíma. Sníkjudýrin geta því komið í 

veg fyrir eðlilegan vöxt og heilbrigði fullorðinna fugla og unga og þannig haft áhrif á 

lífslíkur hýslanna. Sníkjudýrin brjóta niður hemóglóbín í blóði fugla og minnka þar af 

leiðandi getu þeirra til súrefnisflutnings. Það kemur því ekki á óvart að fuglar með hátt 

hlutfall sýktra blóðfruma geti verið illa haldnir. 

 Sníkjudýrin berast á milli hýsla með smitberum sem oft eru flugur af ættbálki 

tvívængja (Diptera). Í smitberunum þroskast egg og lirfur sníkjudýranna sem berast í næsta 

hýsil með biti. Við bit komast lirfur sníkjudýranna í blóð hýsils þar sem þær þroskast og 

brjótast loks inn í rauð blóðkorn þar sem þau fjölga sér og dreifast með skiptingu 

blóðfrumunnar í dótturfrumur. 

 Í þessari rannsókn voru skoðuð blóðsýni úr nokkrum tegundum strandfugla, þ.e. 

tildru, sanderlu, silfurmáfs, hvítmáfs, svartbaks, bjartmáfs og sílamáfs, sem veiddir voru á 

Reykjanesskaga í nágrenni við Sandgerði og leitað að sníkjudýrum í þeim. 

Einungis fundust blóðsníkjudýr í blóðsýnum úr sílamáfum og var í öllum tilfellum um að 

ræða frumdýr innan Haemoproteus ættkvíslarinnar. Af þeim 20 sílamáfum sem voru 

skoðaðir fundust sníkjudýr í 11 einstaklingum, og voru að meðaltali 4,73 sýktar frumur af 

100.000 frumum í hverju sýni. Lág tíðni sýktra fruma bendir til þess að máfarnir hafi 

smitast tiltölulega nýlega fyrir sýnatöku. 

 

 

Abstract 

Parasites within the genera Haemoproteus, Plasmodium og Leucocytozoon are the most 

common blood parasites in birds. They all belong to the order Haemospororida and are 

protozoans. Blood parasites can cause long term infections in their hosts where they can 

affect the birds health, especially when the birds are under stress, for exemple during 

breeding season. The parasites break down hemoglobin in the blood, leading to reduced 

ability of the host to transport oxygen to vital organs and tissues Parasites may therefore 

prevent normal growth and negatively affect health and life expectancy of adult birds and 

chicks.  

 Haemospororida parasites spread between hosts with vectors that often are flies of 

the order Diptera. The eggs of the parasite develop in the vector and the larva reaches new 

host when the vector bites its next victim. The larva finds its way to the host´s blood, 

develops and penetrates into the red blood cells. In the red blood cell the parasite enters a 

reproductive stage and subsequently it spreads through cell division of the blood cell 

 In this project I looked for parasites in blood samples from seven coastal bird 

species. The birds were caught close to Sandgerði in the spring 2014. Blood parasites were 

only found in the Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus), and all were protozoans within 

the genus Haemoproteus. Eleven of the twenty Lesser Black-backed Gulls studied 

contained parasites, and the average was 4,73 parasites per 100.000 cells. Low  frequency 

of  infected cells indicates that the gulls had been carrying the parasites for a relatively 

short time. 
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1 Inngangur 

1.1 Sníkjudýr 

Lífverur sem lifa samlífi eru venjulega ólíkar þegar kemur að líkamsstærð, útliti, 

fæðuatferli og þróunarsögu, en það er þessi munur sem gerir tegundunum kleift að 

lifa samlífi. Sníkjulífi er ein gerð samlífis og má skipta sníkjudýrum í þau dýr sem 

lifa utaná hýsli sínum (ectoparasites) og svo þau sem lifa innan í hýsli eins og t.d.  

margar tegundir frumdýra (protozoa) og sníkjuorma (helminths). Sníkjudýrið þarf 

hýsil til þess að geta vaxið og fjölgað sér en þessi gerð samlífis getur haft slæm 

áhrif á hýsilinn á meðan sníkjudýrið nýtur góðs af. Hýslar geta verið einn eða fleiri, 

en sum sníkjudýr þurfa fleiri en einn millihýsil til að ljúka lífsferli sínum. Þau 

sníkjudýr sem lifa innan í hýsli sínum hafa þróað með sér leiðir til þess að yfirbuga 

ónæmisviðbrögð frá hýsli. Sem dæmi þá hjúpa sum sníkjudýr sig í mótefni og eru 

því ósýnileg ónæmisfrumum hýsilsins, önnur framleiða efni sem líkjast þeim sem 

hýsill myndar og með því móti ná þau að dulbúa sig og enn önnur geta bælt niður 

ónæmisviðbrögð hýsils (Freeland W. J., 1983). Sníkjudýr nýta sér ekki hvaða 

lífveru sem er heldur eru nokkuð hýsilsérhæfð, en hversu sérhæfð er breytilegt milli 

tegunda. Líkamsstærð, þykkt húðar, þykkt og rúmmál sérstakra vefja og líffæra, 

þykkt himna, mynstur blóðflæðis, lengd meltingarvegs, efnaskiptahraði, líkamshiti, 

fæðuval hýsils og magn aðgengilegra næringarefna eru m.a. þættir sem hafa áhrif á 

það hvaða hýsill hentar hverri  sníkjudýrategund fyrir sig (Freeland W. J., 1983). 

 

 

 

1.2 Blóðsníkjudýr í fuglum 

Tegundir innan ættkvíslanna Haemoproteus, Plasmodium og Leucocytozoon eru 

algengustu blóðsníkjudýrin í fuglum. Þau tilheyra öll ættbálknum Haemospororida 

og eru frumdýr.  Mikill fjöldi blóðsníkjudýrategunda er innan þessara ættkvísla. 

Erfitt getur reynst að greina á milli þeirra og eru því ekki allir sammála um 

tegundafjölda sníkjudýranna. Þessar þrjár ættkvíslir sníkjudýra eru erfðafræðilega 

náskyldar en geta verið mjög ólíkar þegar kemur að lífsögulegulegum einkennum 

(Bench, 2004). Langalgengasti smitberi sníkjudýra innan þessara ættkvísla eru 

flugur. Plasmodium tegundir finnast í mörgum tegundum hryggdýra og berast á 

milli einstaklinga með moskítóflugum. Haemoproteus tegundir finnast í fuglum, 
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skriðdýrum og froskdýrum og berast á milli einstaklinga með ýmsum blóðsjúgandi 

tegundum flugna. Leucocytozoon tegundir eru aftur á móti einungis að finna í 

fuglum og eru algengastu sníkjudýrin í blóði margra fuglategunda. Þau berast á 

milli einstaklinga með mýbiti (Simulium spp.) en erfitt getur verið að koma auga á 

sníkjudýrin þar sem þau eru einungis sýnileg í stuttan tíma í hýslinum (Bensch, 

2004). 

 
Mynd 1. Innan ættbálksins Haemospororida eru fjórar algengustu ættkvíslir 

blóðsníkjudýra í fuglum. 

 

 Útbreiðsla blóðsníkjudýra hefur oft verið bendluð við ákveðin umhverfi, 

búsvæði, mataræði og árstíðir. Blóðsníkjudýr geta valdið langvarandi sýkingu hýsla 

sinna í náttúrunni og leitt til skertrar heilsu hýsils þegar hann er undir stressi eða 

álagi, sérstaklega meðan á varptíma stendur. Foreldri hefur þá ekki getu til þess að 

annast ungana og færa þeim fæðu eins og til þarf sem kemur niður á vexti og heilsu 

unganna. Blóðsníkjudýr geta því haft áhrif á lífslíkur sýktra fugla (Arriero, 2000). 

 Hæfileiki  hýsils til þess að ná að halda sníkjudýri undir  ákveðnum 

þröskuldi getur leitt til þess að erfitt getur verið að koma auga á sýkta einstaklinga 

(Arriero, 2000). 

Geta einstaklinga til að koma í veg fyrir sýkingu eða hafa stjórn á henni eykst með 

auknum fósturþroskunartíma þar sem aukinn tími fósturþroskunar hefur mikið að 

segja fyrir þroskunarstig ónæmiskerfisins svo ungar verði ekki sníkjudýrunum 

auðveld bráð (Ricklefs R. E., 1992). 

 Þeir sem rannsakað hafa fugla við sjó hafa sett fram þá tilgátu að þeir fuglar 

sem eru langt úti á sjó og á eyjum sem standa langt frá landi séu í minni 

sýkingarhættu  vegna þess að við fjarlægar eyjar eru mun færri eða engir smitberar, 

en þá er frekar að finna við meginlandið (Abraín, 2002). 

 

 

 

1.3 Algengur lífsferill blóðsníkjudýra 
 

Haemoproteus er ættkvísl sem hefur að geyma margar tegundir frumdýra sem 

algeng eru víða um heim. Þau berast á milli fugla með smitberum sem eru 
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millihýslar sníkjudýrsins. Smitberarnir geta verið flugur úr allt að 16 ættkvíslum. 

Oftast er um að ræða tvívængjur eins og Hippoboscidae og Ceratopogonidae. Þær 

flytja sníkjudýrið á milli einstaklinga þar sem það fer í blóðið og sest að inni í rauðu 

blóðkornunum. 

 Lífsferlar blóðsníkjudýra geta verið margvíslegir og hafa margir þeirra ekki 

verið rannsakaðir. Algengur lífsferill margra tegunda blóðsníkjudýra og þar á meðal 

nokkurra Haemoproteus tegunda byrjar með óvirku stigi sem kallast sporozoite sem 

er í munnvatnskirtlum smitbera. Þegar smitberi bítur nýjan hýsil kemst sporozoite 

inn í blóðið þar sem það verður að schizont með kynlausri æxlun. Schizont stigið 

framleiðir margar merozoites sem brjóta sér leið inn í rauðu blóðkornin þar sem þau 

fullorðnast í gametocytes, karlkynið kallast microgamete og kvenkynið 

macrogamate. Við skiptingu blóðfrumanna í dótturfrumur verður dreifing á 

fullorðinsstiginu gametocyte innan hýsilsins. 

 Þegar smitberi bítur sýktan einstakling enda gametocytes í miðgörn 

smitberans þar sem kynæxlun fer fram og þær mynda eggfrumur. Þegar eggfruman 

hefur verið frjóvguð verður hún að ookinete sem þvingar sér leið inn í utanverðan 

magavegg eða utanverða miðgörn (fer eftir tegundum) flugunnar þar sem hún 

hjúpar sig. Þar stækka eggfrumurnar og að lokum koma úr þeim sporozoites sem 

fara í munnvatnskirtlana og ferlið byrjar aftur (sjá mynd 2). Þetta ferli tekur um 10 

daga. 

 Fullorðna form sníkjudýrsins myndar hemozoin sem er afurð niðurbrots 

hemoglobins þar sem porohyrin er kristallað. Sníkjudýrið er því að eyða 

hemoglobini sem kemur niður á getu fuglsins til súrefnisflutninga til vefja og gerir 

þar af leiðandi daglegt amstur eins og fæðuleit og umönnun afkvæma erfiðara fyrir 

fuglinn, en skert súrefnisflæði til vefja verður til þess að þol fuglsins verður minna. 

Það kemur því ekki á óvart að mikil sýking komi niður á hæfni fuglsins og dregur 

hann að lokum til dauða (Martinsen, 2008. Baker J. R., 1967). 
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Mynd 2. Algengur lífsferil blóðsníkjudýra, þar á meðal margra Haemoproteus 

tegunda (Franson, 1999) 

 

 

 

1.4 Hippoboscidae, algengur smitberi 
 

Hippoboscidae eru blóðsjúgandi flugur sem teljast frekar langlífar en 

fullorðinsstigið varir í u.þ.b. 4 mánuði. Þær eru millihýslar 6 Haemoproteus tegunda 

ásamt því að flytja nokkrar aðrar gerðir sníkjudýra eins og t.d. tvær tegundir 

Trypanosoma. 

 Hippoboscidae eru tvívængjur og hafa því yfirleitt  vængi, en það er 

mismunandi milli tegunda á hvaða hátt þær flytja sig á milli hýsla. Nokkrar tegundir 

innan hippoboscidae hafa skerta flughæfileika og skjótast þá á milli hýsla þegar 

tækifæri gefst og ferðast undir fjaðrahamnum með krabbalaga hreyfingum. Aðrar 

tegundir þroskast með vængi og koma þannig út úr púpunum, þær fljúga þá og finna 

sér hýsil en þegar hann er fundinn losa þær sig við vængina og auðveldar það 

væntanlega ferðir flugunnar um húð fuglsins undir fjaðrahamnum. Aðrar tegundir 
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flytja sig um með vindi og enn aðrar eru án vængja á öllum þroskastigum. Þær 

flugur af hippoboscidae ættinni sem bera Haemoproteus á milli hýsla eru af 

undirættinni Ornithomyiinae (Baker J. R., 1967). 

 Við norður- og suðurskautið eru sýkingar árstíðabundnar, flestar sýkingar 

eiga sér stað á vorin og sumrin. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að flugurnar sem 

bera sníkjudýrið eru ekki til staðar yfir kaldari mánuði ársins. Þegar nær dregur 

miðbaugi geta fuglar hinsvegar smitast allt árið um kring. Flugurnar setjast á 

fuglana þar sem húðin er berskjölduð, eins og á löppum og í kringum augun, eða 

skríða undir fjaðrahamnum (Franson, 1999). 

 Svo virðist vera sem sníkjudýr eins og Haemoproteus séu sérhæfðari á 

lokahýsil sinn heldur en millihýsil þar sem ein tegund sníkjudýrs hefur jafnvel ekki 

nema 1-2 loka-hýsiltegundir en getur haft marga smitbera þar sem sníkjudýrin eru 

ekki eins sérhæfð á þá. Margar gerðir smitbera auka vissulega útbreiðslu 

sníkjudýranna (Baker J. R., 1967). 

 Eiginleiki sníkjudýrs í að sýkja hýsil sinn og dreifast um hann eykur líkur á 

því að smitberi sjúgi upp sýktar blóðfrumur og dreifi sníkjudýrinu, svo aukin hæfni 

sníkjudýr s til að sýkja hýsil eykur einnig dreifigetu sníkjudýrsins. 

 Talið er að blóðsníkjudýr eigi mikilvægan þátt í þróun þeirrar tegundar sem 

það sýkir og lifir á, fuglarnir eru í raun í látlausu þróunarkapphlaupi við sníkjudýrin 

sem í þeim lifa. Sníkjudýrin eru í raun að keppa við ónæmiskerfi fuglanna og er 

þetta þróun sem gerist tiltölulega hratt (Bensch, 2000). 

 Í þessari rannsókn var leitað eftir sníkjudýrum í blóði nokkura tegunda 

strandfugla, tildru, sanderlu, silfurmáfs, hvítmáfs, svartbaks, bjartmáfs og sílamáfs.  

 

 

 

1.5 Búsvæði og fæðuval rannsakaðra strandfugla 
 
1.5.1 Tildra (Arenaria interpres) 

Tildrur koma hingað til lands á vorin og haustin á leið sinni milli varpstöðva á 

Grænlandi og vetrarstöðva í V-Evrópu og V-Afríku, en þó dvelja á milli 1000-2000 

fuglar á ströndum Suðvesturlands og einhverjir geldfuglar eru hér allt sumarið. 
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 Tildran heldur sig aðallega í klettafjörum og á opnum ströndum þar sem hún 

veltir steinum og þangi og tínir upp skordýr, smá krabbadýr, kræklinga og sæsnigla 

(Jóhann Ó. Hilmarsson, 2011) 

 

1.5.2 Sanderla (Calidris alba) 

Sanderlur koma til landsins á vorin og haustin þegar þær leggja leið sína til 

varpstöðva á NA-Grænlandi og vetrarstöðva við V-Evrópu, þá aðallega 

Bretlandseyja og V-Afríku. Þó sjást stöku fuglar hér á landi utan fartíma. 

 Sanderlur halda til við sandfjörur og leirur þar sem þær hlaupa um og tína 

upp fæðu eins og burstaorma, samlokur, marflær og skordýr (Jóhann Ó. 

Hilmarsson, 2011) 

 

1.5.3 Silfurmáfur (Larus argentatus) 

Silfurmáfurinn verpir nánast um allt land þar sem hann velur sér hreiðurstæði í 

grasbrekkum, klettum, eyjum, í byggð og jafnvel á ströndum. Hann parar sig 

stundum við hvítmáf og eignast þá frjóa kynblendinga. Silfurmáfurinn er að nokkru 

leyti farfugl en það eru aðallega ungfuglarnir sem leggja af stað til Bretlandseyja á 

veturna.  

 Silfurmáfurinn lifir á fjölbreyttu fæði eins og fiski, krabbadýrum, 

skordýrum, hræjum og úrgangi úr sjó og fjörum (Jóhann Ó. Hilmarsson, 2011) 

 

1.5.4 Hvítmáfur (Larus hyperboreus) 

Hvítmáfur er hánorræn tegund. Þeir fuglar sem verpa hér á landi dvelja hér allt árið 

um kring, en einnig koma hingað fuglar frá Svalbarða og Grænlandi og dvelja yfir 

vetrartímann. Hvítmáfurinn velur sér hreiðurstæði í stórum byggðum brattra hlíða 

og í klettum við sjó. 

 Aðalfæða hvítmáfsins eru sandsíli og loðna en hann leitar einnig í fjörur þar 

sem hann gæðir sér á kræklingi, krabba og krossfiskum ásamt því að fara í 

fiskiúrgang frá skipum. Einnig leggur hann sér egg og unga til munns (Jóhann Ó. 

Hilmarsson, 2011) 
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1.5.5 Svartbakur (Larus marinus) 

Svartbakurinn er algengur um allt land, hann er staðbundinn en eitthvað af ungfugli 

fer til Bretlandseyja og Færeyja þar sem þeir hafa vetursetu. Svartbakurinn verpir í 

margskonar kjörlendi bæði við sjó og inn til landsins. Það má segja að 

svartbakurinn sé alæta en þó er loðna og sandsíli aðalfæða hans. Það kemur því ekki 

á óvart að honum hafi farið fækkandi á síðustu árum eins og mörgum öðrum 

sjófuglum (Jóhann Ó. Hilmarsson, 2011) 

 

1.5.6 Bjartmáfur (Larus glaucoides) 

Bjartmáfurinn kemur til Ísland til að hafa hér vetursetu. Hann kemur hingað 

frávarpstöðvum sínum sem eru Grænland, Baffin eyju og öðrum nærliggjandi 

kanadískum eyjum. Fullorðnu fuglarnir leggja fyrr af stað en ungfuglarnir frá 

Íslandi til varpstöðvanna  en sjást þó stöku sinnum á Íslandi yfir sumartímann. 

Bjartmáfurinn heldur sig mest á ströndum og nælir sér í fisk úr sjó, oft sandsíli eða 

loðnu ásamt því að gæða sér á þangflugum, kröbbum og skeldýrum úr fjörunni. 

Einnig leggur bjartmáfurinn ýmsan úrgang sér til munns (Jóhann Ó. Hilmarsson, 

2011) 

 

1.5.7 Sílamáfur (Larus fuscus) 

Sílamáfurinn er eina máfategundin á Íslandi sem er alfarið farfugl. Sílamáfurinn er 

tiltölulega nýr landnemi en hann byrjaði ekki að verpa hér að staðaldri fyrr en um 

1930, en nú finnst hann um allt land og verpir hann bæði við strendur og inn til 

landsins (Jóhann Ó. Hilmarsson, 2011). 

 Sílamáfurinn sker sig frá örðum stórum evrópskum máfum að því leyti að 

hann ferðast langar vegalengdir milli varp og vetrarstöðva. Fuglarnir lenda á 

varpstöðvum sínum á Íslandi í fyrrihluta apríl. Sumir fuglar íslenska stofnsins 

ferðast  frá vetrarstöðvum sínum til Íslands með stoppi á Bretlandseyjum  og 

Íslandi,  en aðrir fljúga sennilega beina leið til Íslands. Fuglarnir  byrja svo að 

yfirgefa landið um miðjan ágúst (Buijs, 2012). 

 Íslenski stofninn heldur að langmestum hluta til á Íberíuskaganum og 

Norðvestur-Afríku.  íslensku, bresku og þýsku máfastofnarnir notast við sömu 

vetrarstöðvar en þó heldur sá breski aðallega til á nyrsta hluta svæðisins á meðan að 

íslenski stofninn heldur til sunnar á svæðinu. þrátt fyrir það skarast stofnarnir og má 

segja að þeir noti allir allt svæðið að einhverju leiti (Buijs, 2012). 



16 

 

 Sílamáfurinn er líkt og margir aðrir máfar með fjölbreyttan matseðil, en 

sandsíli og annar smáfiskur er visæll. Hann leitar meira inn til landsins en aðrir 

máfar til fæðuöflunar og étur skordýr, orma og ber. Sílamáfurinn er líka tíður gestur 

í þéttbýli þar sem hann leitar í úrgang, en hræ, egg og ungar eru einnig á 

matseðlinum (Jóhann Ó. Hilmarsson, 2011). 
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2 Aðferðir 

2.1 Veiðar og sýnataka 

Vaðfuglar og máfar voru veiddir í svokölluð skotnet í nágrenni Sandgerðis að vori. 

Fylgst var með því hvar vaðfuglar leituðu í fjöruna til fæðuleitar rétt eftir háflóð og 

var skotneti komið fyrir í fjörurna samkvæmt því. Við veiðar á máfum var notast 

við æti til að lokka þá að netinu.  

 Skotnetið samanstóð af 24 m löngu neti og hægt var að skjóta því 15 m fram 

á við. Notaðar voru þrjár fallbyssur sem tengdar voru við netið. Í hverja byssu voru 

hlaðin um 18 grömm af svartpúðri. Hvellhettur voru tengdar hverri byssu og í þær 

settar raðtengdur kapall svo allar fallbyssurnar myndu skjóta samtímis og netið færi 

í heild sinni út. Skotinu var hleypt af með hnalli sem var staðsettur 50-100 metra frá 

þeim stað sem fuglarnir voru að athafna sig. 

Eftir að skotinu var hleypt af var farið rakleiðis að netinu og fuglarnir leystir úr því. 

Þá voru þeir teknir inn á rannsóknarstofu á í grenndinni og mældir. Í þessari 

rannsókn var áhersla lögð á blóðsýnatöku, teknir voru 3-4 ml af blóði úr hverjum 

fugli, ýmist úr hálsæð (e. jugular vein) eða úr vængnum (e. sub branchial vein). 

Tveir til þrír blóðdropar af þessu rúmmáli voru settir strax á smásjárgler. Þá var 

enda annars smásjárglers stungið í blóðdropann og blóðinu síðan dreift yfir 

smársjárglerið í einum rykk með ákveðinni hreyfingu. Því næst var sýninu komið í 

kassa þar sem það var látið þorna við stofuhita.  

 Að mælingum og sýnatöku lokinni var fuglunum sleppt aftur út í náttúruna. 

 

 

 

2.2 Litun og meðhöndlun sýna 

Sýnin voru fixeruð í 100% metanóli í 10-15 sekúndur og þá látin þorna aftur fyrir 

litun. Sýnin voru sett í sérstaka litunargrind (20 sýni í hvert skipti), þau lituð með 

May-Grünwald í 5 mínútur (150 ml May-Grünwald + 150 ml Nyfeldts fosfatlausn, 

pH 6,5), skoluð með köldu kranavatni í 1 mínútu og lituð aftur, nú með 10% 

Giemsa lit í 15 mínútur. Eftir seinni litun voru sýnin skoluð aftur með köldu vatni 

og þau látin þorna fyrir smásjárskoðun. 
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 Sýni voru skoðuð í LEICA DM6000B smásjá þar sem notuð var olíulinsa, 

100x stækkun. Með forritinu Leica application auite (LAS) var hægt að varpa því 

sem sást í smásjánni upp á tölvuskjá og taka myndir. 

 Til þess að meta hversu margar frumur var farið yfir í hverju sýni voru 

teknar myndir og talið hversu margar frumur voru í einum ramma. Þéttleiki fruma 

var mismikill innan allra sýnanna og út frá myndunum var meðalþéttleiki fruma í 

ramma áætlaður en þær voru í kringum 500. Skoðaðir voru að meðaltali tíu rammar 

á mínútu og var hvert sýni skoðað í 20 mínútur. Í hverju sýni var því farið yfir um 

100.000 frumur. 

 

 

 

2.3 Greining sníkjudýra í blóði 

Þegar litið er yfir blóðsýni er meira að sjá en einungis rauðu blóðfrumurnar. 

Æskilegt er að þekkja það sem fyrir ber þegar blóðsýni eru skoðuð svo hægt sé að 

greina sníkjudýr frá því sem eðlilegt er að sjá í blóðinu. Sníkjudýrin eru yfirleitt 

nokkuð auðþekkjanleg. Á mynd 2 má sjá sýkta blóðfrumu en sníkjudýrið 

(Haemoproteus í þessu tilfelli) myndar einskonar hjúp um sig í umfryminu og má 

sjá frumdýrin sem svarta punkta í hjúpnum. 

 
 

 
 

Mynd 2. Haemoproteus frumdýr í rauðri blóðfrumu úr sílamáfi. 
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3 Niðurstöður 

Tafla 1. Hlutfall sýktra einstaklinga af hverri tegund fyrir sig og meðalhlutfall 

sýktra fruma í sýktum einstaklingum. 

Tegund (N) Hlutfall sýktra einstaklinga Sníkjudýr Meðalhlutfall sýktra fruma (SD)  

Sílamáfur (20) 11/20  Haemoproteus sp. 4,73/100.000  (5,83) 
Hvítmáfur (2) 0/2 

  Silfurmáfur (1) 0/1 
  Bjartmáfur (1) 0/1 
  Svartbakur (1) 0/1 
  Tildra (5) 0/5 
  Sanderla (5) 0/5     
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4 Umræða 

Einungis fundust sníkjudýr í blóði sílamáfa. Sníkjudýrið var Haemoproteus sp. og 

var hlutfall sýktra blóðfruma mjög lágt miðað við það sem flestir rannsakendur hafa 

fundið í fuglum eða 1 - 21 sýkt fruma af hverjum 100.000 sem voru skoðaðar í 

hverju sýni. Til samanburðar fundust að meðaltali allt að 40 Haemoproteus sýktar 

rauðar blóðfrumur af hverjum 4000 sem skoðaðar voru úr  klapparmáfum  (Larus 

michahellis) á varptíma við Benidorm (Abraín, 2002).  

 Flestar rannsóknir á blóðsníkjudýrum í fuglum hafa farið fram á varptíma. Á 

vorin og sumrin þegar varptíminn stendur yfir og fram á haust er sá tími þegar 

smitberar vakna til lífs og dreifing sníkjudýra nær algeru hámarki. 

Sníkjudýrasýkingar ná toppi þegar stofn smitbera er í hámarki en sníkjudýrin þurfa 

smitbera til þess að ná að klára lífsferilinn, fjölga sér og dreifast. Um leið geta 

hormón í fuglum á varptímanum haft áhrif á virkni ónæmiskerfisins og sýkingar 

verða tíðari og meiri. Einstaklingar sumra tegunda safnast saman yfir varptímann, 

það auðveldar smit á milli þeirra. Því er engin furða að flestar þær rannsóknir sem 

gerðar eru á vorin, sumrin og fram á haust innihaldi marga sýkta einstaklinga með 

hátt hlutfall af sýktum blóðfrumum (Benton, 2013). Til að undirstrika þetta sýndu 

niðurstöður úr tveimur rannsóknum sem gerðar voru á máfum yfir varptímann á 

Spáni nokkuð háa tíðni blóðsníkjudýrsins Haemoproteus lari. Rannsókn á 

klapparmáfum var framkvæmd við spænsku eyjarnar Chafarinas og við ós Ebra 

árinnar á meginlandi Spánar. Á meginlandinu voru 13 máfar sýktir af þeim 44 sem 

tekin voru blóðsýni úr. Sýkingartíðni á Chafarinas eyjunum var mun hærri, 34 sýktir 

máfar af 46. Almennt er talið að sýkingartíðni sé minni á afskekktum eyjum því þar 

séu smitberar vandfundnari (Oro, 1995). Chafarinas eyja myndi ekki kallast 

afskekkt þar sem hún er ekki nema rúmlega 3 km frá strönd Marokkó. Ekki var 

mikill munur á hlutfalli sýktra máfa milli kynja en karlfuglarnir höfðu þó að 

meðaltali fleiri sýktar frumur af hverjum 4000 rauðum blóðfrumum sem skoðaðar 

voru (Oro, 1995). 

 Við rannsókn á klapparmáfum sem fór fram á eyjunni Columbretes og á 

Benidorm voru allir fuglar sem tekin voru sýni úr á Benidorm sýktir, 10 karlfuglar 

og 12 kvenfuglar, en einungis 38,5% fugla frá eyjunni Columbretes voru sýktir, 3 

karlfuglar og 2 kvenfuglar. Columbretes er 49 km. frá landi og gæti sú fjarlægð 

verið ástæðan fyrir lægri tíðni sýkinga en á Benidorm. Á báðum stöðum höfðu 



21 

 

karlfuglar að meðaltali færri sýktar rauðar blóðfrumur í hverjum 4000 frumum sem 

skoðaðar voru eða að meðaltali 22,8 sýktar frumur í karlfuglum og 42 í 

kvenfuglum. Á Cloumbretes eyju var meðalfjöldi sýktra fruma 1,7 í karlfuglum og 

2,5 í kvenfuglum. Það var því ekki einungis sýkingartíðnin sem var lægri á eyjunni 

heldur einnig fjöldi sýktra rauðra blóðfruma (Abraín, 2002). 

 Hátt hlutfall sýktra blóðfruma hefur slæm áhrif á hýsilinn og getur dregið 

hann til dauða. Blóðsníkjudýrin geta haft mikil áhrif á súrefnisflutninga hýsilsins og 

minnkað þ.a.l lífslíkur hans, sérstaklega þegar aðrir sjúkdómsvaldar verka á hýsilinn 

samtímis. Varp og umönnun unga verður erfitt fyrir fuglinn undir álagi frá 

blóðsníkjudýrum og getur orðið fuglunum um megn (Arriero, 2000. Martinsen, 

2008). 

 Yfir vetrartímann kunna umhverfisaðstæður að vera erfiðar fyrir sumar 

tegundir fugla. Á þeim tíma þegar matur er af skornum skammti og hitastig lágt 

geta sníkjudýrin haft sem skaðlegustu áhrifin. Reiknuð hefur verið 5 - 15% meiri 

orkunotkun fugla með auknu álagi á ónæmiskerfið, en slík aukning getur reynst 

fuglunum erfið yfir hörðustu mánuðina (Benton, 2013). 

 Þegar smitberar eru í dvala yfir vetrartímann verður engin dreifing 

sníkjudýra og ný smit því ekki möguleg. Á þessum tíma getur ónæmiskerfi fugla 

mögulega yfirbugað sníkjudýrin. Vegna erfiðra umhverfisskilyrða fyrir fugla að 

vetri er einnig hætta á að drepi hýsil sinn en hæfni sníkjudýra felst meðal annars í að 

halda hýsli sínum lifandi til að viðhalda frekari nýliðun þeirra og dreifingu 

(Breuner, 2014). Blóðsníkjudýrin búa yfir þeim hæfileika að geta flúið úr blóðinu 

og inn í líffæri eins og hjarta, lifur, milta, lungu og bringuvöðva þar sem þau fara í 

dvala og auka þannig lífslíkur sínar. Dvalinn dregur úr meinvirkni sníkjudýrsins og 

gerir því kleift að lifa af í hýslinum yfir veturinn. Blóðsníkjudýrasýkingar geta því 

verið leyndar og sprottið upp um vorið þegar smitberar vakna úr dvala  eða við 

ákveðin skilyrði inni í hýslinium sjálfum eins og þegar ónæmiskerfi hans veikist. 

Ekki er vitað nákvæmlega hvernig sníkjudýrin skynja hvenær hentugt sé að snúa 

aftur út í blóðið en settar hafa verið fram tilgátur um að hormón og aðrir 

lífeðlisfræðilegir ferlar fugla á varptíma stjórni því (Antunes, 2014. Breuner, 2014) 

 Rannsókn sem gerð var á rúkraga (Philomachus pugnax) sýndi að sníkjudýr 

(Haemoproteus og Plasmodium) voru í dvala í líffærum sýktra fugla á vorin þegar 

fuglarnir hefja farflug. Fuglarnir virðast þola það að hafa sníkjudýrin í sér þegar þau 

eru í dvala en farflugið er fuglunum mikil þolraun þar sem áhrif virkra sníkjudýra 
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gæti orðið þeim um megn. Yfir varptímann jókst magn sníkjudýra, enda smitberar 

komnir til lífs og líkamsástand fuglanna versnaði. Til að mynda minnkaði 

meðalþyngd karfugla sem mældir voru úr 220g í 139g (Antunes, 2014). 

 Á veturna er algengt að fjöldi sníkjudýra minni en á öðrum árstímum. 

Fuglinn vinnur á sníkjudýrunum, en ekki svo að hann nái að losa sig við þau. 

Sníkjudýrasýkingar geta verið langvarandi í fuglunum en magn þeirra sveiflast með 

árstíðum. Í rannsókn sem gerð var á gultittlingum (Emberiza citrinella) yfir 

vetrartíma fannst Haemoproteus í 47% þeirra 203 fugla sem skoðaðir voru en 

aðeins 0.38 sníkjudýr að meðaltali í hverjum 10.000 frumum. Fjarvera smitbera og 

ónæmiskerfi fuglanna halda sníkjudýrunum niðri í blóði fuglsins og skýrir það lágt 

hlutfall sýktra blóðfruma. Þó er hugsanlegt að sníkjudýr finnist  í líffærum fuglanna 

(Benton, 2013).  

 Sníkjudýr finnast ekki í  öllum fuglategundum og ekki er alltaf hægt að 

skýra það með því að blóðsníkjudýrin hörfi úr blóðinu og inn í líffæri fuglsins. 

Stundum eru sníkjudýrin hreinlega ekki til staðar til dæmis vegna óhentugra 

umhverfisaðstæðna fyrir sníkjudýrið sjálft eða  smitberana. Rannsókn var gerð á 91 

ungum og 269 fullorðnum stormmáfum (Larus canus) og 97 hettumáfum 

(Chroicocephalus ridibundus) í Eistlandi og Lettlandi. Stormmáfar höfðu ekki í sér 

blóðsníkjudýr, hvorki á meginlandi né úti á hafi þar sem þeir héldu til á eyjum. Á 

eyjum eru umhvefrisaðstæður ekki eins hentugar fyrir smitbera vegna vinda og 

kaldara loftslags. Á meginlandi fundu þeir smitbera (Hippoboscidae) en engar 

blóðsníkjudýraskýkingar. Skýringin á fjarveru sníkjudýra gæti legið í sterkum 

ofnæmisviðbrögðum við sníkjudýrum eða einfaldlega að engin sníkjudýr væru á 

svæðinu. Lág sýkingartíðni í hettumáfi má útkýra með sama hætti (Bolin, 2012). 

Hýsilsérhæfing sníkjudýranna kemur svo mögulega í veg fyrir dreifingu þeirra á 

milli tegunda (Hõrak, 1998). 

 Eins og niðurstöður mínar sýna voru 55% þeirra máfa sem skoðaðir voru 

sýktir og höfðu þeir lágt hlutfall sýktra blóðfruma. Skýringin á því lága hlutfalli er 

líklega sú að smitberar hafi ekki verið komnir á stjá eftir veturinn sem hindrar 

nýliðun og dreifingu sníkjudýranna. Yfir vetrartímann og fram á vor eru 

sníkjudýrasýkingarnar venjulega ekki  miklar, þau sníkjudýr sem finnast í fuglunum 

á þessum tíma hafa blundað í þeim yfir lengri tíma og erfitt að gera sér í hugalund 

hvenær fuglinn hefur sýkst (Benton, 2013). Sýktir sílamáfar hafa því líklega borið 

sníkjudýrin í sér í dágóðan tíma og óvíst hvort upprunalegt smit hafi orðið á 
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vetrastöðvum eða á varpstöðvum hér á Íslandi á fyrri árum. Þar sem Íslenski 

sílamáfurinn deilir með sér vetrarstöðvum með stofnum frá Bretlandi og Þýskalandi 

(Buijs, 2012) er ekki ólíklegt að smitdreifing eigi sér stað þegar fuglar þessara 

stofna koma saman. 

 Þeir fuglar sem skoðaðir voru í þessari rannsókn nýta sér allir fjöruna að 

einhverju leyti sem búsvæði og/eða fæðuöflunarstað. Tegundirnar lifa því í návígi 

við hvor aðra hér á Íslandi. Auk þess eru vetrarstöðvar tildru, sanderlu og sílamáfs 

að hluta til í V-Afríku svo þær tegundir lifa í návígi við hvor aðra mikinn hluta 

ársins og má því velta fyrir sér af hverju sníkjudýrið hafi aðeins fundist í 

sílamáfnum. Mögulegt er að sníkjudýr leynist enn í líffærum fugla snemma á vorin 

og því ekki fundist í blóðsýnum (Antunes, 2014). Annar möguleiki er að smit milli 

tegunda hafi ekki verið möguleg sökum hýsilsérhæfingar sníkjudýranna. 

Haemoproteus er mjög hýsilsérhæft sníkjudýr miðað við mörg önnur blóðsníkjudýr 

og því ekki gefið að sníkjudýr úr sílamáfum nái að sýkja aðrar tegundir þó svo að 

þær flugur sem dreifa sníkjudýrinu sjúgi blóð úr þeim öllum. Sníkjudýr eru líklegri 

til þess að geta dreifst á milli skyldra tegunda heldur en á milli óskyldra, og er því 

líklegra að sníkjudýr sílamáfsins komist yfir í aðrar máfategundir frekar en tildru 

eða sanderlu (Hõrak, 1998). Tiltölulega fá sýni voru skoðuð og því er mögulegt að 

sníkjudýr myndu finnast í tildru eða sanderlu ef fleiri sýni væru skoðuð. Það sama 

gildir um svartbak, hvítmáf , bjartmáf og silfurmáf.  

 Rannsóknir hafa sýnt að á hitabeltissvæðunum finnast blóðsníkjudýr helst í 

þeim fuglum sem hafa ljósan fjaðraham, og hafa rannsakendur því skotið upp þeirri 

tillögu að smitberarnir sæki frekar í þá fugla sem hafi ljósan fjaðraham (Ricklefs R. 

E., 1992). Ef svo er ættu máfarnir að vera í miklum áhættuhóp á að smitast af 

blóðsníkjudýrum. 

  Hitastig, gróður, gróðurþekja og raki í jarðvegi eru taldir vera þeir þættir 

sem hafa áhrif á hvaða sníkjudýr er að finna á hverjum stað fyrir sig og segja þar af 

leiðandi til um hvaða sníkjudýrasamsetning er möguleg í fuglum út frá þeim 

búsvæðum sem þeir nýta sér (Bruce, 2014). Í þessari rannsókn fannst einungis 

sníkjudýr innan ættkvíslar Haemoproteus í sýktum sílamáfum þó svo að niðurstöður 

annara rannsókna á strandfuglum, og þar á meðal máfum, sýni oft fjölbreyttari 

samsetningu sníkjudýra. Þó svo að umhverfisaðstæður spili stærstan þátt í því hvaða 

sníkjudýr finnast í fuglum er mögulegt að ónæmiskerfi fugla ráði betur við 

einhverja ákveðna tegund sníkjudýra frekar en aðra, eða að mismunandi tegundir 
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eða hópar sníkjudýra hafi mismikla hæfni í að yfirvinna ónæmskerfi hýsils sem 

móti þar með sníkjudýrasamsetninguna í fuglum (Bruce, 2014). 

 Hitastig er talinn viðamesti umhverfisþátturinn þegar kemur að því hvaða 

blóðsníkjudýr finnast á hverjum stað fyrir sig. Sem dæmi er kjörsvæði 

Haemoproteus og Leucocytozoon sníkjudýra við frekar kaldar umhverfisaðstæður á 

meðan plasmodium blóðsníkjudýr er helst að finna á heitari svæðum. Hlýnun jarðar 

kemur því líklega til með að breyta samsetningu sníkjudýra. Við rannsókn sem gerð 

var á Iberian Peninsula sem er það landsvæði sem Spánn, Portúgal og Andorra 

spannar kom út sú spá að við hlýnun jarðar færist Haemoproteus og Leucocytozoon 

tegundir norðar og hærra upp í fjallendi á meðan Plasmodium tegundir myndu 

breiðast gríðarlega út og verði ríkjandi á flestum svæðum (Hera, 2014). Samkvæmt 

þessari spá verða hitaþolnari sníkjudýr því allsráðandi á flestum stöðum jarðar. Þau 

sníkjudýr sem kjósa svalari umhverfisaðstæður munu því sennilega koma til með að 

takmarkast við norður og suðurhvel jarðar ef svo fer sem horfir með hlýnun jarðar. 

Plasmodium (malaria parasite) tegundir valda almennt meiri skaða á heilsu fugla 

heldur en Haemoproteus og Leucocytozoon svo að framtíðin gæti borið með sér 

aukna tíðni plasmodium sýkinga sem myndi hafa slæmar afleiðingar í för með sér 

(Hera, 2014). 

 Ónæmiskerfi fuglanna nær að halda blóðsníkjudýrunum niðri að einhverju 

leyti en þættir sem hafa áhrif á ónæmiskerfið eins og til dæmis sjúkdómar auka álag 

og minnka því hæfni fuglsins til þess að vinna á sníkjudýrum ef þessir þættir herja á 

fuglinn samtímis. Í rannsókn sem gerð var á 513 flotmeisum á tveimur 

tilraunasvæðum í Eistlandi var meðal annars athugað hvort munur væri á áhrifum af 

blóðsníkjudýrum af ættbálknum Haemoproteus  á milli kynja og aldurs. Í ljós kom 

að sníkjudýrin höfðu áhrif á þéttleika hvítra blóðfruma ónæmiskerfisins í blóðvökva 

karlfugla en ekki í kvenfuglum. Talið er að ástæðan liggi í kynhormóninu 

testosterón í karlfuglunum en það bælir niður ónæmi hans. Þéttleiki hvítu 

blóðfrumanna breyttist mjög lítið eftir að þær höfðu sýkst en hjá karlfuglunum sem 

fyrir sýkingu höfðu fremur lágan þéttleika af hvítum blóðfrumum í blóðvökvanum 

hækkaði þéttleiki þeirra við sýkingu  og varð meiri en fannst hjá kvenfuglunum. Það 

virðist vera sem að vegna testosterón hormóns karlfugla sé þéttleiki hvítra 

blóðfruma venjulega lágur miðað við kvenfugla. Við sýkingu eykur fuglinn magn 

ónæmisfrumanna í blóðinu til þess að vinna á sníkjudýrinu. Munurinn hjá 

ungfuglum og fullorðnum kvenfuglum var lítill sem enginn en ungir ósýktir 
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karlfuglar höfðu meiri þéttleika hvítra blóðfruma en ósýktir fullorðnir fuglar. Ekki 

er almennilega vitað af hverju þessi munur er, en mögulega er það vegna þess að 

ungfuglarnir eru móttækilegri fyrir hinum ýmsu sýkingum meðan fullorðnu 

fuglarnir öðlist ónæmi á lífsleiðinni. Við sýkingu var þéttleiki hvítu blóðfrumanna 

hjá ungum og fullorðnum karlfuglum sá sami (Hõrak, 1998). Út frá þessu mætti 

draga þá ályktun að sníkjudýr eigi auðveldara með að sýkja karlfugla og eru þá eldri 

karlfuglar viðkvæmastir. Þeir sílamáfar sem skoðaðir voru í þessari rannsókn voru 

allir fjögurra ára eða eldri. Ekki er vitað hversu gamlir þeir voru nákvæmlega og 

þeir voru ekki kyngreindir svo ómögulegt er að álykta um hvort munur sé á kyni og 

aldri þegar kemur að blóðsníkjudýrasýkingum.  

 Ræktun dýra til manneldis eins og hænsnfugla gerir það að verkum að 

vírusar verða algengir vegna þéttleika og dreifast oftar út í umhverfið, sem leiðir til 

þess að ónæmiskerfið er ekki eins tilbúið að takast á við blóðsníkjudýrin. Aukið 

magn mengandi efna í náttúrunni hefur einnig slæm áhrif á heilsu fuglanna. Aukin 

mengun, útbreiðsla vírusa og blóðsníkjudýra gætu því haft mikil áhrif á fuglastofna 

þar sem samspil þessara þátta getur stofnað lífi fugla í mikla hættu  (Meyer, 2007; 

Conyn, 2004) 

 Ljóst er að sníkjudýr hafa mikil áhrif á fugla, og er því mikilvægt að gera 

fleiri rannsóknir til að auka skilning okkar á heimi blóðsníkjudýranna. Hlýnun 

jarðar getur haft skelfilegar afleiðingar fyrir fugla vegna breytinga sem kunna að 

verða á sníkjudýrasamsetningu ásamt öðrum umhverfisþáttum sem hlýnun getur 

haft í för með sér.  

Áhugavert væri að tengja sýkingu við ástand fuglanna þar sem blóðsníkjudýrin 

draga úr hæfni sýktra einstaklinga þegar ákveðnu magni sýktra blóðfruma er náð. 

Athyglisvert væri að skoða hlutfall sýktra fruma á móti líkamsástandi fuglanna og 

sjá hvort það fáist eitthvað samband þar á milli. Einnig væri áhugavert að skoða 

samspil blóðsníkjudýra, vírusa og mengunar í fuglum í sambandi við líkamsástand 

þeirra. Slíkar rannsóknir tel ég nauðsynlegar til þess að geta fylgst með og 

mögulega brugðist við áföllum sem kunna að verða í fuglastofnum. 
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