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Útdráttur 
Blóðsníkjudýr innan ættbálksins Haemosporida eru þau algengustu í fuglum. Helstu 
ættkvíslir Haemosporida sem finnast í fuglum eru Haemoproteus, Plasmodium og 
Leucocytozoon. Blóðsníkjudýr geta valdið skammri alvarlegri sýkingu en algengara er að 
þau valdi langvarandi vægri sýkingu sem getur í sumum tilvikum haft áhrif á hæfni fuglsins. 
Helst geta áhrif blóðsníkjudýra komið fram á viðkvæmum tímum eins og á varptíma hjá 
fullorðnum fuglum og í uppvexti hjá ungum. Afleiðingarnar geta verið skertur vöxtur eða 
blóðleysi. Lífsferill blóðsníkjudýra er flókinn, sérstaklega á norðlægum slóðum þar sem 
sníkjudýrin stóla á að millihýslar, sem oft eru tvívængjur (Diptera), séu til staðar þegar varnir 
hýsilsins er ekki upp á sitt besta. Í þessari rannsókn var blóð úr íslenskum skógarþröstum 
(Turdus iliacus coburni) skoðað í leit að blóðsníkjudýrum og fundust dýr af ættkvíslinni 
Leucocytozoon. Alls voru 31 sýni skoðuð og þar af voru 42% fugla með sníkjudýr í blóðinu. 
Allir fuglarnir voru með „væga“ sýkingu sem þýðir að minna en 1% rauðra blóðkorna voru 
sýkt. Hlutfall heterófíla á móti lymfósítum (H/L hlutfall) var skoðað til að athuga hvort 
samband væri á milli þess og sýkinga. Niðurstöður gáfu til kynna að svo væri ekki. Þar sem 
blóðsníkjudýr fundust í ungum þröstum að hausti má draga þá ályktun á að þeir hafi smitast 
á Íslandi. Það er þá mögulega fyrsta staðfestingin á að blóðsníkjudýr smitist á milli fugla á 
Íslandi. 

Abstract 
Blood parasites in the order Haemosporida are among the most common parasites in birds. 
The main genera found in birds are Haemoproteus, Plasmodium and Leucocytozoon. Blood 
parasites can cause a severe short-lived infection but more commonly causes a chronic 
infection that can impact a bird’s fitness, especially during a vulnerable time in its live, for 
example during breeding season and when the birds are young. Lower fitness in infected 
birds can appear in reduced growth or anemia. The lifecycle of blood parasites is 
complicated, especially in northern areas where the parasites depend on their vectors, most 
commonly Diptera, to carry on their lifecycle when the hostess’ defences are low. In this 
research, blood from the Icelandic Redwing (Turdus iliacus coburni) was examined on blood 
slides to see if any blood parasites were to be found. The only type of blood parasite found 
was of the genus Leucocytozoon. 31 blood samples were examined and 42% of them 
contained blood parasites. All the birds had a low intensity infection, less than 1% of red 
blood cells were infected.  The ratio of heterophils to lymphocytes (H/L ratio) was obtained 
to look for potential link between H/L ratio and the infection. The results of this study did 
not indicate that there was a link. Since blood parasites were found in young birds during 
autumn it can be presumed that the birds were infected in Iceland. This could be the first 
documented case of a blood parasite being transmitted between birds in Iceland. 
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1 Inngangur 
 
Skógarþrösturinn (Turdus iliacus) er spörfugl af þrastaætt (Turdidae). Skógarþrösturinn 
verpir um alla norður Evrópu, Síberíu og langt austur eftir Rússlandi. Á Íslandi er að finna 
deilitegund skógarþrastarins Turdus iliacus coburni eða hin íslenska skógarþröst sem 
aðgreinir sig frá T. i. iliacus sem er að finna á meginlandi Evrasíu. Íslenski skógarþrösturinn 
er töluvert dekkri að lit, hefur gulbrúnan grunnlit í andliti, á brjósti og undirstélökum og er 
einnig stærri og þyngri en T. i. iliacus. Flest allir íslenskir skógarþrestir eru farfuglar sem 
hafa vetarstöðvar í Vestur Evrópu (Ævar Petersen 1998). Lítill hópur er þó staðfuglar sem 
dvelja á Íslandi út veturinn á Reykjavíkursvæðinu þar sem nóg er af æti (Ævar Petersen 
1998).  

Blóðsníkjudýr hafa t.a.m. aukið útbreiðslu og tíðni í takt við hlýnandi loftslag (Patz 
o.fl., 1996; Githeco o.fl. 2000; Garamszegi, 2011; LaPointe o.fl., 2012; Loiseau o.fl., 2013). 
Þáttur sjúkdóma í breytingum á útbreiðslu og algengi tegunda á tímum loftslagsbreytinga 
getur verið dulinn en er líklega mestur þegar sýkingar berast inn á ný svæði þar sem 
ónæmiskerfi tegunda eru ekki aðlöguð slíkum sýkingum (Olias o.fl, 2011; Loiseau o.fl., 
2012; Oakgrove o.fl. 2014). 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á heilbrigði fugla, svo sem sníkjudýr, erfðaskemmdir, 
bakteríu- og veirusýkingar. Í þessu verkefni verður einblínt á sníkjudýr í blóði íslenskra 
skógarþrasta sem veiddir voru á Íslandi. Staðfest tilfelli blóðsníkjudýra í íslenskum þröstum 
hefur ekki verið birt áður. Hins vegar hafa verið gefnar út rannsóknir sem fundu sýkta 
skógarþresti (T. i. iliacus) í Austur-Rússlandi (De Prato, 1980). Sá stofn skógarþrasta deilir 
líklegast vetrarstöðvum með íslenska skógarþrestinum í NV-Evrópu (Mead, C. 1983).  
 

1.1 Sníkjudýr 
 
Samskipti tveggja tegunda geta verið af ýmsum toga. Þegar ein tegund hagnast af sambandi 
við aðra er hún kölluð sníkjudýr en sú tegund sem hagnast ekkert eða hlýtur skaða af 
samskiptunum kallast hýsill. Það er mjög algengt að villt dýr hafi á sér eða í sér sníkjudýr á 
einhverjum tímapunkti á lífsleiðinni. Einnig er algengt að hýsill beri fleiri en eina tegund 
sníkjudýra á sama tíma. 
 Sníkjudýr af ættbálkinum Haemosporida eru frumdýr sem sýkja fugla og berast á milli 
með millihýsli. Þau er að finna í umfrymi rauðra blóðkorna og er malaría á ef þekktasta 
dæmið í hryggdýrum. Fjölbreyttustu ættkvíslirnar innan Haemosporida sem finnast í fuglum 
eru Haemoproteus, Plasmodium og Leucocytozoon. Þessar þjár ættkvíslir hafa svipaðan 
lífsferil (Atkinson,a2008). 
  Þegar millihýsill bítur eða stingur hýsil kemst blóðsníkjudýrið sem er þá á sporozoites 
þroskunarstigi úr munnvatnskirtli millihýsilsins yfir í hýsil. Það ferðast um líkama hýsilsins 
í leit að markvef sem er mismunandi eftir Haemosporida tegundum. Þar þroskast sníkjudýrið 
yfir í schizonts þroskunarstig sem fjölgar sér með kynlausri æxlun og myndar merozoites 
sem eru eins konar klónar. Sníkjudýrið fer svo úr markvef og út í blóðrásina. Þannig kemst 
sníkjudýrið inn í rauð blóðkorn og þroskast í gametocytes stig (sjá myndir 1 og 2). Nýr 
millihýsill sýgur svo upp sníkjudýrið með blóði fuglsins. Sníkjudýrið kynæxlast í 
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meltingarvegi nýja millihýsilsins og við það myndast nýtt sníkjudýr á oocytes þroskunarstigi. 
Nýja sníkjudýrið þroskast yfir í sporozoites stigið sem ferðast um líkama millihýsilsins 
þangað til það kemur sér fyrir í munnvatnskirtlum og ferillinn getur þá endurtekið sig þegar 
hýsill sýkir nýjan bera (Valkiunas, 2005). Á mynd 1 er lífsferill Haemosporida sníkjudýra 
lýst í grófum dráttum, helstu þroskunarstigum þess, í hvaða hýsli hvaða stig þroskast og hvar 
kynæxlun og kynlaus æxlun á sér stað.  
 
 

 
Mynd 1. Algengur lífsferill Hemosporidian sníkjudýra (Friend and Franson, 1999). 

1.1.1 Leucocytozoon 
 
Lífsferil Haemosporida sníkjudýra má skipta í tvennt; þroskun í fuglum sem eru hýslar og 
þroskun í flugum sem eru millihýslar. Lífsferlar að minnsta kosti þriðjung tegunda innan 
Leucocytozoon ættkvíslarinnar hafa verið ítarlega rannsakaðir. Tegundir innan 
Leucocytozoon nota blóðsjúgandi bitmý (Simuliidae) sem millihýsla, með einni 
undantekningu þar sem ein tegund notar lúsmý (Ceratopogonidae) (Valkiunas, 2005). 
Margar tegundir af blóðsjúgandi bitmýi, þar með taldar tegundir sem almennt nærast ekki á 
fuglum geta verið millihýslar. Líklegt er að hömlur fyrir þroskun sníkjudýra í einni tegund 
bitmýs frekar en annarri sé vegna umhverfisþátta frekar en af lífeðlisfræðilegum ástæðum 
(Valkiunas, 2005).  
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Mynd 2. Gametocytes þroskunarstig hjá Leucocytozoon. 

1.2 Bakslag (e. relapse) 
 
Merking hugtaksins bakslag er ólík milli mismunandi hópa Haemosporida þar sem lífsferill 
þeirra er mismunandi. Bakslag er annað hvort þegar 2. stigs sýking á sér stað eftir dulda 
sýkingu í vef eða þegar veruleg aukning verður á tíma þrálátrar sýkingar í blóði. Þrálát sýking 
þar sem hlutfall sýktra rauðra blóðkorna er minna en 5% getur varað í meira en ár eða jafnvel 
út ævi fuglsins. Í báðum tilfellum er það tengt virkjun snýkjudýra í útvefjum. 
 Bakslagi má skipta í tvennt. Fyrst má nefna óárstíðarbundið bakslag sem hefur enga 
greinilega tengingu við breytingar í umhverfinu. Árstíðarbundið bakslag einkennist 
hinsvegar af aðlögunareiginleika sníkjudýrs til að samhæfa virkni sína við varptíma hýsils 
og virkni millihýsla. Bakslag af þessu tagi má sjá meðal meirihluta Haemosporida í fuglum 
sem hafa verið rannsakaðir og lifa í tempruðu umhverfi. Í umhverfi þar sem mikill munur er 
á árstíðum spilar bakslag stórt hlutverk þar sem það getur verið lykilþáttur í uppsprettu 
sýkinga og nauðsynlegt skref fyrir nýliðun hjá sníkjudýrinu. Talið er að umhverfisþættir sem 
hafa áhrif á starfsemi hýsilsins komi ferlinu af stað. Líklegt er að hormónið melantónin sem 
stjórnast af magni sólarljóss sé einn af þáttunum sem hefur áhrif á bakslag Haemosporida 
að vori. Bakslag af þessu tagi gæti verið vegna tækifærissýkingar. Sníkjudýrið gæti þá nýtt 
sér veika stöðu og streitu hýsilsins þar sem mikið álag er á ónæmiskerfi hans vegna varptíma 
(Valkiunas, 2005). 

1.3 H/L hlutfall, líkamsástand 
 
Talið er að lítill hluti þeirra fugla sem sýktir eru af blóðsníkjudýrum muni deyja af völdum 
hennar. Þeir fuglar sem verða fyrir sýkingu geta þó haft lægri hæfni, sérstaklega ef 
umhverfisaðstæður eru erfiðar. Ein aðferð til að mæla áhrif sníkjudýra á einstaklinga er að 
skoða vísitölu líkamsástands (e. body conditions index). Dæmi um vísitölur sem hafa verið 
notaðar í þessum tilgangi eru hlutföll heterófíl/lymfósít (H/L) í blóði og einnig hversu þungir 
fuglar eru eftir að leiðrétt hefur verið fyrir stærð þeirra.  
 Heterófílar taka þátt í bólgusvari og frumuáti (e. phagocytosis). Lymfósítur búa til 
mótefni og önnur efni sem hjálpa til í ónæmissvari ásamt því að drepa frumur sem hafa 
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innanfrymis sýkil. Hátt hlutfall af lymfósítum bendir til þrálátrar sýkingar á meðan hátt 
hlutfall heterófíla bendir til nýlegrar sýkingar eða frumudauða. Mesta hættan við sýkingar 
vegna Haemsoporidian er sýking rauðra blóðkorna þar sem ónæmiskerfið reynir að fjarlægja 
sýkt blóðkorn sem getur leitt til blóðleysis (Schat, Kaspers og Kaiser 2014).  

1.4 Útbreiðsla 
 
Haemosporida sníkjudýr eru útbreidd um nær allan heim en mest í heittempraða og tempraða 
hitabeltinu. Ástæða þess að útbreiðsla þeirra nær yfir svo stórt svæði er tvíþætt. Í fyrsta lagi 
ferðast fuglar yfir langar vegalengdir og bera þannig sníkjudýrin. Í öðru lagi er hægt að finna 
millihýsla á flestum stöðum jarðarinnar. Þetta tvennt hefur leitt til þess að hægt er að finna 
Haemosporida á afskekktum eyjum í Kyrrahafi.  
 Talið hefur verið að blóðsníkjudýr séu ekki að finna í íslenskum staðfuglum. Leitað 
hefur verið að blóðsníkjudýrum í að minnsta kosti fimm tegundum á Íslandi; æðarfugli 
(Somateria mollissima), gæsarungum (Anser), sílamáfum (Larus fuscus), silfurmáfum 
(Larus argentatus) og rjúpum (Lagopus muta). Ekki fundust nein sníkjudýr í rjúpum, gæsum 
og æðarfugli (Karl Skírnisson, munnl. uppl.) en sníkjudýr fundust í síla – og silfurmáfum 
(Gunnar Þór Hallgrímsson, munnl. uppl.). Í fullorðnum sílamáfum var hlutfall fugla með 
blóðsníkjudýr um 50% og talið að dýrin hafi verið af ættkvíslinni Haemoproteus (Kristján 
Axel Tómasson, 2015). Sílamáfar eru farfuglar til SV-Evrópu og V-Afríku og líkur á að þeir 
hafi smitast erlendis. Hins vegar sýndu q-PCR mælingar á íslenskum silfurmáfsungum að 
þeir væru með blóðsníkjudýr í sér en ekkert fannst á blóðslæðum þeirra svo ekki var hægt 
að staðfesta sýkingu (Sigurlaug Kjærnested, 2016). Hægt var að staðfesta Haemoproteus á 
blóðslæðu úr einum fullorðnum silfurmáfi frá Íslandi en sá var veiddur á Suðurnesjum í 
nóvember og því möguleiki á að hann hafi komið frá Evrópu (Gunnar Þór Hallgrímsson, 
munnl. uppl.) 
 Á Íslandi er bitmý af tegundinni Simulium vittatum útbreitt um allt land og þar að auki 
þrjár aðrar bitmýstegundir með takmarkaða útbreiðslu. Hérlendis er einnig er að finna lúsmý 
sem nýlega uppgötvaðist á sunnan og vestanverðu landinu sem og lúsflugur (Hippoboscidae) 
sem eru algengar á fuglum um allt land. Framagreind skordýr eru vektorar fyrir 
Haemoproteus og Leucocytozoon til að smitast á milli fugla. Hins vegar finnast 
móskítóflugur (Culicidae) ekki á Íslandi, svo Plasmodium sýkingar eru mjög ólíklegar. Þeir 
fuglar sem hafa sýkst af blóðsníkjudýri hafa oftar en ekki myndað ónæmi fyrir sýklinum svo 
þeir geta haldið þeim í lágmarki.  
 
 Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. 

1) Kanna hvort íslenskir skógarþrestir séu sýktir af blóðsníkjudýrum  
2) Hvort það sé munur á líkamsástandi fugla með eða án Haemosporida sýkingu finnist 

á annaðborð sýktir fuglar 
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2 Aðferðir 

2.1 Veiðar og sýnataka  
 
Skógarþrestir voru veiddir í mistnet í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík, við Ræktunarstöð 
Reykjavíkur í Fossvogi, við Buga í Ölfusi og við Vík í Lóni (A-Skaft). Fuglarnir voru teknir 
varlega úr netinu og mældir á staðnum. Í þessari rannsókn var áhersla lögð á blóðsýnatöku, 
þyngd, aldur og vænglengd. Aldur var ákvarðaður út 
frá mynstri á vængþökum og alnarfjöðrum skv. 
Svensson (1992).  
 Teknir voru um 0.1 ml af blóði úr hverjum fugli, 
ýmist úr hálsæð (e. jugular vein) eða úr væng (e. sub 
brachial vein) með insúlínsprautu (30G).  
Blóðslæður voru gerðar með því að setja dropa af 
blóði á smásjárgler og smyrja dropanum eftir glerinu 
undir 45 gráðu horni með endanum á öðru 
smásjárgleri (sjá mynd 3). Blóðslæðurnar voru síðan 
látnar þorna og fixeraðar með metanóli. Sýnin voru 
síðan lituð með Giemsa litun (e. Giemsa stain 
modifies solution). Notast var við 10% lausn, 10 ml af 
Giemsa lit á móti 100 ml af eimuðu vatni og sýnin 
lituð strax eftir blöndun. Lausnin var síðan sett í 
litunarbakka þar sem 12 sýni voru lituð í senn í 30-45 
mínútur. Sýnin voru síðan skoluð með kranavatni 
beint eftir litun í um það bil 5 mínútur og lögð til 
þerris.  

2.2  Skimun blóðslæða  
 
Skimun blóðslæða eftir blóðsníkjudýrum og hlutfalli mismunandi blóðfrumna fór fram í 
Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands. Notast var við smásjá af gerð Leica DM 3000 við 
skimun á Haemosporida og 1000 frumur skoðaðar í hverju sýni. Við skimun á hvítum 
blóðkornum og „tímaskimun“ á Haemosporida var notast við Leica DM6000 B.  
 
Þar sem fyrirfram ákveðið var að skoða 1000 frumur var fundinn ákjósanlegur þéttleiki 
frumna með 20x linsu, svæðið síðan skannað með 40x linsu og ef eitthvað var að sjá á 
svæðinu var það skoðað nánar með 100x linsu.  

Tímaskimun fór fram á þann hátt að fundinn var ákjósanlegur þéttleiki frumna með 5x 
linsu, svæðið síðan skannað með 20x linsu í tvær mínútur og öll Haemosporida sníkjudýr 
talin.  

Þegar hlutföll hvítra blóðfrumna voru skoðuð var fundinn var ákjósanlegur þéttleiki 
frumna með 20x linsu, svæðið síðan skannað með 60x olíulinsu þangað til 50 hvítar 
blóðfrumur voru greindar. Alls voru 31 sýni skoðuð með tilliti til tilvistar blóðsníkjudýra og 
til að skoða hvítar blóðfrumur. 

Mynd 3. Blóðslæður voru útbúnar 
með því að setja blóðdropa á 
smásjárgler og smyrja blóðinu 
undir 45gráðu horni. 
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3  Niðurstöður  
 

Í töflu 1 koma fram hráar niðurstöður verkefnisins. Þar sést að blóðsníkjudýr af ættkvíslinni 
Leucocytozoon fundust í 42% skógarþrasta. Fjöldi greinanlegra dýra á blóðslæðu var á bilinu 
1-110 á móti u.þ.b. 15 þús rauðum blóðkornum. H/L hlutfall reyndist mjög breytilegt eða frá 
0.08 upp í 1.5.   

Tafla 1. Fjöldi Leucocytozoon sem fannst í hverjum fugli ásamt heterófíla / lymfósítu (H/L) 
hlutfalli 

 
Nr. Leucocytozoon 

(Skannað í 2 mínútur 
≥15.000  
rauð blóðkorn 

H/L 

8115047 
8115009 
8100823 
8115218 
8115213 
8115177 
8115261 
8115274 
8115288 
8115326 
8115347 
8115354 
8115355 
8115356 
8115361 
8115407 
8118058 
8118057 
8118056 
8118055 
8118054 
8118052 
8118051 
8118050 
8118049 
8118048 
8118047 
8118046 
8118045 
8118044 
8118043 

 

 
 
 
 
 

110 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

18 
1 
9 

11 
10 
20 
1 

12 
5 
 
 
  

0.962962 
0.5625 
1.5 
0.567568 
0.46875 
0.814815 
0.75 
0.53125 
0.352941 
0.473684 
0.282051 
0.25641 
0.428571 
0.515152 
0.351351 
0.454545 
0.441176 
0.324324 
0.088889 
0.428571 
0.277778 
0.724138 
0.451613 
0.342857 
0.175 
0.111111 
0.315789 
0.441176 
0.142857 
0.15 
0.388889 
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Niðurstöður á líkamsástandi fuglanna sýndu að á öllum árstímum kom fram mikill breytileiki 
í vísitölu sem snéri að þyngd leiðréttri með vænglengd. Þrátt fyrir breytileikann kom fram 
skýrt mynstur sem sýndi að að þrestirnir voru hlutfallslega þyngstir á vorin (í upphafi 
varptíma) og á haustin (fyrir far) en léttastir í lok ungatíma að sumri (mynd 4).   
 
 

 
Mynd 4. Samband vísitölu líkamsástands skógarþrasta (þyngd/vænglengd) eftir mánuðum. 
Greinilegt er að þyngd er tengd tíma árs. 
 

Þegar vísitölur um þyng/væng og hlutföll hvítra blóðfrumna (H/L) voru teiknaðar á móti 
hvorri annarri fyrir sömu einstaklinga sást að vísitölurnar fylgjast illa að (mynd 5).  

 

 
Mynd 5. Samband tveggja vísitalna á líkamsástand (þyngd/væng og H/L).  
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4 Umræða 
 
Það sem uppúr stendur í þessari rannsókn er að í fyrsta sinn finnast blóðsníkjudýr af 
ættkvíslinni Leucozytozoon í fuglum á Íslandi. Í öðru lagi þá finnst í fyrsta skipti 
blóðsníkjudýr í ungfugli á Íslandi að hausti sem afar ólíklegt að hafi borist hingað frá öðrum 
löndum. Það þýðir í stuttu máli að viðkomandi fugl hlýtur að hafa smitast af blóðsníjudýri á 
Íslandi og mun það þá vera í fyrsta sinn sem gögn um slíkt finnast hérlendis. 

Engar tegundir sníkjudýra úr ættkvíslum Haemoproteus og Plasmodium fundust við 
skimun á blóðslæðum skógarþrasta. Hins vegar fannst Leucocytozoon sníkjudýr í 42% fugla, 
og það sem meira var, að þau komu bæði fram í ungum fuglum og fullorðnum.  

Allar sýkingarnar voru “vægar“ sem þýðir að minna en 1% rauðra blóðkorna voru sýkt. 
Meðaltal H/L hlutfalls fyrir vor og sumarfugla er 0,5795 (staðalfrávik: 0,3102) og fyrir 
haustfugla 0,3202 (staðalfrávik:0,1705). Meðaltal H/L hlutfalls fyrir fullorðna fugla er 
0,56609 (staðalfrávik: 0,3075) og fyrir ungfugla 0,3180 (staðalfrávik: 0,1723).  

Ekki sáust tengsl á milli líkamsástands fugla og H/L hlutfalls. Þetta er líklega vegna 
þess að þeir fuglar sem báru sníkjudýr voru allir með væga sýkingu. Því endurspeglar H/L 
hlutfall ekki sýkingu Leucocytozoon sníkjudýra heldur aðra þætti. 

 Það er misjafnt hver næmni fugla er fyrir mismunandi sníkjudýrum (Deviche o.fl, 
2001; Leppert o.fl, 2008). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að ekki eru tengsl milli 
blóðsníkjudýra, þyngdar/vænglengdar og H/L hlutfalls sem er í samræmi við niðurstöður 
sumra annarra rannsókna (Ramírez, 2015). Þó eru einnig rannsóknir sýna tengsl. Til dæmis 
sýndi rannsókn Ludtke o.fl (2013) að tilvist sníkjudýra í fuglum endurspeglast í hærra H/L 
hlutfalli, þá hærra hlutfalli heterófíla við sýkingu. Bennet o.fl (1988) hafa bent á að það er 
mjög erfitt sé að segja til um hvers vegna tilvist sníkjudýra í fuglum hafi ekki meiri áhrif á 
líkamsástand þeirra en fram kemur í sumum rannsóknum. Þeir veltu því fyrir sér hvort að 
sníkjudýr hefðu alls engin áhrif á líkamsþyngd þeirra fugla sem hefðu verið skoðaðir, eða 
hvort aðferðir sem væru notaðar við mælingu væru ekki nógu næmar til að greina 
breytinguna. Líklegast er þó að blóðsníkjudýr valdi auknu álagi hjá fuglum undir miklu 
stressi svo sem varpfuglum og farfuglum í fari sem hafa meira en bara þráláta sýkingu 
(Valkiunas, 2005). Þau geta því skipt máli í vistfræðilegu tilliti þegar stofnar keppa um 
auðlindir í síbreytilegu umhverfi. Með hnattrænni hlýnun má gera ráð fyrir aukinni 
útbreiðslu sníkjudýra og þá gæti skipt máli hvaða tegundir hafa aðlagað sig að sýkingum af 
þessu tagi. 

 Ekki má hjá líða að ræða áreiðanleika þess hvort blóðsníkjudýr smitist á milli 
einstaklinga á Íslandi. Hér er byggt á þeirri trú að ungir skógarþrestir sem finnist á Íslandi í 
október geti ekki verið annað en íslenskir. Til að styðja við þessa ályktun er nauðsynlegt að 
setja útbreiðslu, algengi og farkerfi skógarþrasta í samhengi. Skógarþrestir verpa hvergi 
vestan við Ísland ef frá eru talin örfáir tugir para á Grænlandi samanborið við áætlaðan 
varpstofn upp á 200 – 300 þús pör á Íslandi. Þessir grænlensku fuglar fljúga að öllum 
líkindum í gegnum Ísland á leið sinni til vetrarstöðva því hvergi er vitað um skógarþresti í 
N-Ameríku. Líkurnar á að hitta á að veiða skógarþröst frá Grænlandi á Íslandi eru þó afar 
litlar vegna munar í stofnstærð á milli landanna. Þá kemur upp sú spurning hvort möguleiki 
sé á að austrænir skógarþrestir flækist til Íslands á haustin. Svarið við spurningunni er án 
vafa að þeir geti flækst hingað en hins vegar má færa rök fyrir því að þeir séu sjaldgæfir. Ein 
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leið til að nálgast mat á því hversu líklegt er að þeir flækist er að skoða hversu oft söngþrestir 
(Turdus philomelos) finnast á Íslandi. Söngþrestir eru taldir algengari en skógarþrestir í 
Skandinavíu og þeir hafa svipað farmynstur og skógarþrestir. Frá 1938-2003 fundust samtals 
447 söngþrestir á Íslandi (vefsíða Birding Iceland) og langflestir þeirra á SA-landi þar sem 
mest von er að finna flækinga frá Evrópu. Það eru því mjög litlar líkur á að söngþröstur álpist 
í mistnet á SV-landi og líklega má uppfæra það sama yfir á evrópska skógarþresti. Þó er ljóst 
að það er ekki loku fyrir það skotið að erlendir ungir skógarþrestir geti fundist á Íslandi í 
október og því verður smit innan Íslands ekki staðfest nema með því að sníkjudýr finnist í 
einstaklingi sem sannarlega hefur ekki farið frá Íslandi. Í ljósi þess að allar líkur séu á að 
blóðsníkjudýr smitist milli fugla á Íslandi er næst í stöðunni að finna hvaða tegund af 
Leucocytozoon sníkjudýrum er til staðar og hver sé vektorinn.  
 

Það sem hefur mest áhrif á útbreiðslu Haemosporida blóðsníkjudýra er dreifing 
millihýsla. Á Íslandi eru fjórar tegundir bitmýs, þar af þrjár í ættkvíslinni Simulium sem eru 
helstu millihýslar Leucocytozoon. Á síðustu árum hefur lúsmý verið að setjast að, eða í það 
minnsta verða meira áberandi, á Íslandi en vitað er af einni Leucocytozoon tegund sem 
smitast með lúsmýi. Dreifing þeirrar tegundar lúsmýs er þó bundin við SA-Asíu, svo hægt 
er að útiloka að sú Leucocytozoon tegund sem smitast með henni sé hér á Íslandi (Valkiunas, 
2005). 

 Á Íslandi finnst bitmý mest við vötn, ár og læki. Því má telja líklegt að fuglar sem búa 
við ár og vötn séu í mestri hættu á að smitast. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að á næstu 
árum verði farið í ítarlegar rannsóknir þar sem hnattræn hlýnun hefur gert það að verkum að 
millihýslar eins og lúsmý og moskítóflugur eru farnir að nema land á norðlægari slóðum. 
Það getur haft verulega neikvæð áhrif á fuglastofna sem hafa einangrast á eyjum og hafa 
ekki þróað með sér varnir gegn þessum sníkjudýrum (Paxton o.fl, 2016). 
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VIÐAUKI 

Age Date Þyngd Vænglengd Þyngd/væng H/L 

Leucocytozoon 
(≥15.000 rb 
skannsð í 2 mín) 

Ad Maí 78.9 122 0.64672131 0  
2cy+ Maí 87.9 123 0.71463414 0.5625   
Ad Maí 74.8 125 0.5984 1.5  
Ad Júni 74.8 127 0.58897637 0.567568  
Ad Júni 72.8 129 0.56434108 0.46875  
Ad Júni 77.5 123 0.63008130 0.814815 110 
Ad Júlí 74.2 122 0.60819672 0.75  
2cy Júlí 70 120 0.58333333 0.53125  
2cy Júlí 78.6 120 0.655 0.352941 1 
Ad Júlí 76.8 124 0.61935483 0.473684  
juv Júlí 61.1 118 0.51779661 0.282051  
juv Ágúst 75.1 120 0.62583333 0.25641  
juv Ágúst 68.5 123 0.55691056 0.428571  
juv Ágúst 63.2 120 0.52666666 0.515152  
juv Ágúst 78 127 0.61417322 0.351351  
juv September 75.2 126 0.59682539 0.454545 1 
2cy Október  123  0.441176  
2cy Október  123  0.324324 1 
1cy Nóvember 73 120 0.60833333 0.088889  
Ad Nóvember 81 127 0.63779527 0.428571 18 
1cy Nóvember 72 123 0.58536585 0.277778 1 
1cy Nóvember 72 126 0.57142857 0.724138 9 
Ad Nóvember 86 125 0.688 0.451613 11 
1cy Nóvember 76 127 0.59842519 0.342857 10 
1cy Nóvember 74 127 0.58267716 0.175 20 
1cy Nóvember 72 126 0.57142857 0.111111 1 
1cy Nóvember 69 121 0.57024793 0.315789 12 
1cy Nóvember 76 122 0.62295082 0.441176 5 
1cy Nóvember 72 122 0.59016393 0.142857  
Ad Nóvember 81 129 0.62790697 0.15  
Ad Nóvember 80 124 0.64516129 0.388889  

 

 

 


