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Ágrip 

Áður fyrr var talið að hafið væri svo stórt og víðáttumikið að gjörðir okkar mannanna hefðu ekki nein 

áhrif þar, en annað hefur komið á daginn. Súrnun sjávar er afleiðing aukins koltvísýrings (CO₂) í 

andrúmslofti sem leiðir til þess að sýrustig sjávar lækkar. Vegna nokkurra yfirgripsmikilla rannsókna á 

kolefniskerfi sjávar síðustu áratugi er hægt að fullyrða að það er ekki lengur spurning um hvort súrnun 

sé að eiga sér stað í hafinu, heldur hversu mikil. Í fyrstu snerist áhersla rannsókna um að skoða áhrif 

súrnunar á minni, kalkmyndandi lífverur hafsins, þar sem áhrifin eru talin geta orðið mest. Áhrif á stærri 

lífverur, eins og fiska, hafa hingað til verið frekar lítið rannsökuð og er því ákveðinn þekkingarskortur 

á því sviði. Síðustu tuttugu árin hafa samt sem áður verið framkvæmdar margar rannsóknir á áhrifum 

súrnunar á sjávarfiska og stærri lífverur í hafinu. Í þessari ritgerð verður skoðað sérstaklega hvort súrnun 

sjávar hafi áhrif á ungviði sjávarfiska og þá hvernig. Notast verður við gögn úr rannsóknum annarra, 

þau tekin saman og niðurstöður túlkaðar út frá þeim. Niðurstöður sýna að súrnun sjávar hefur áhrif á 

fiska á fyrstu lífsstigum, en mismikið eftir tegundum, umhverfisaðstæðum og landfræðilegri 

staðsetningu. Margar tegundir þurfa að þola mikil afföll á fóstur, lirfu- og seiðastigi og verður þannig 

mikil fækkun í stofnum. Aðrar tegundir sýna breytingar á líkama þ.e. hægari vöxt og breytingu á heyrn 

og lyktarskyni. Einnig geta verið óbein áhrif í formi af minnkaðri líffræðilegrar fjölbreytni og breyting 

í tegundasamsetningu. Afleiðingar súrnunar sjávar á fiska virðist magnast upp þegar aðrar afleiðingar 

hnattrænnar hlýnunar eiga sér stað samtímis s.s. hlýnun sjávar og súrefnistap.  

Lykilorð: Súrnun sjávar, loftslagsbreytingar, sjávarvistfræði, fiskar, hafið, koltvísýringur, CO₂, 

líffræðileg fjölbreytni.  
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1. Inngangur 

Loftslagsbreytingar eru hluti af okkar daglega lífi. Áhrif þeirra sjást meðal annars í hækkuðu 

hitastigi andrúmslofts og sjávar, hækkandi sjávarstöðu og hopandi jöklum. Loftslagsbreytingar 

eru að eiga sér stað vegna aukinna gróðurhúsaáhrifa sem eru afleiðing af útblæstri CO₂ út í 

andrúmsloft jarðar. Stór hluti þess koltvísýrings (CO₂), en það hugtak ásamt öðrum er skilgreint 

í viðauka 1, sem losaður er út í andrúmsloftið er þó tekinn upp af hafinu. Þannig má segja að 

upptaka sjávar á CO₂ hafi dregið úr loftslagsbreytingum en þessi þjónusta hafsins er ekki án 

aukaverkana. Afleiðingin er súrnun sjávar, sem er lækkun á sýrustigi hafsins (viðauki 1). Vegna 

mikillar aukningar á losun CO₂ af mannavöldum og aukinnar notkunar á jarðefnaeldsneyti frá 

iðnbyltingu má nú sjá lækkun á sýrustigi hafsins. Þegar koltvísýringur leysist upp í vatni verður 

til veik sýra og sýrustig sjávar lækkar því með auknum styrk CO₂. Er það þess vegna kallað 

súrnun (Doney, Busch, Cooley og Kroeker, 2020; Halldór Björnsson o.fl., 2018).  

Súrnun sjávar er vandamál af því að hún hefur neikvæð áhrif á lífverur hafsins. Áhrifin hafa 

verið rannsökuð frá því að mælingar á sýrustigi sjávar hófust á níunda áratug seinustu aldar. 

Þessar rannsóknir hafa þó aðallega beinst að áhrifum súrnunar á kalkmyndandi lífverur hafsins 

eins og þörunga og lífverur með kalkskel. Lækkað sýrustig veldur einnig lækkuðu 

kalkmettunarstigi (viðauki 1) í sjó sem er vandamál fyrir kalkmyndandi lífverur, en lengi vel 

var talið að engin áhrif væru á stærri lífverur hafsins eins og fiska (Halldór Björnsson o.fl., 

2018). Þessi afstaða hefur ýtt undir þekkingarskort á hvernig lækkað sýrustig í hafinu hefur 

áhrif á sjávarfiska. Þó hafa rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar á sjávarfiska aukist talsvert 

síðasta áratuginn og þekking og aðferðafræði rannsókna einnig mótast og þróast mikið (Hrönn 

Egilsdóttir, munnleg heimild, 15. janúar 2021). Það hefur sýnt sig að áhrif súrnunar sjávar á 

sjávarfiska eru vissulega mælanleg, en þau eru mismikil eftir lífsstigi (viðauki 1) fiskanna, 

tegundum og landfræðilegri staðsetningu þeirra (Di Santo, 2015). Súrnun sjávar getur haft 

neikvæð áhrif á afkomu ungviðis fiska, þroskaferli, hegðunarmynstur þeirra og fæðuframboð 

(viðauki 1) (Stiasny o.fl., 2016). Allir þessir þættir geta haft mikil áhrif á vistkerfi (viðauki 1) 

sjávar, sem verður fjallað nánar um í þessari ritgerð.  

Súrnun sjávar er vaxandi vandamál og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að vita sem allra 

nákvæmast hver áhrif hennar eru á sem flestar lífverur. Með meiri vitneskju er hægt að auka 

fræðslu sem auðveldar fólki að draga úr skaðlegum áhrifum loftslagsbreytinga af 

mannavöldum. Einnig eru rannsóknir á súrnun sjávar þýðingarmiklar fyrir sjávarútveg og annan 

haftengdan iðnað svo að sú starfsemi geti aðlagað sig breyttum umhverfisaðstæðum og dregið 
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úr óvissu um framtíðarþróun áhrifa súrnunar sjávar. Með meiri þekkingu er hægt að sýna fram 

á mikilvægi sjávarfiska sem hluta af vistkerfi sjávar og sem forðabúr matar fyrir fólk og aðrar 

lífverur í nútíð og framtíð. Sé horft á málin í þessu samhengi er augljóst hversu mikilvægt er að 

draga úr losun CO₂ í andrúmsloftið. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að fá yfirsýn yfir núverandi þekkingu og reyna með því að 

fylla í eyður þess þekkingarskorts sem verið hefur á áhrifum súrnunar sjávar á fiska. Til að 

afmarka viðfangsefnið verður fyrst og fremst fjallað um áhrif súrnunar á ungviði sjávarfiska, 

en almennt séð hafa dýr minna þol gegn þrengra sviði umhverfisþátta snemma á lífsferlinum 

heldur en seinna meir sem fullvaxnir einstaklingar (Przeslawski, Byrne og Mellin, 2015). 

Fjallað verður um gögn og rannsóknir sem aðrir hafa unnið að, tekin saman alþjóðleg þekking 

og dregnar niðurstöður og ályktanir út frá því. Fyrst verður fræðileg umfjöllun um súrnun sjávar 

og lífsferla fiska almennt. Næst verður fjallað um helstu niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa 

verið á sjávarfiskum síðustu áratugina og teknir saman helstu þættir súrnunar sem hafa áhrif á 

fiska, bæði bein og óbein áhrif. Því næst verða niðurstöður úr því túlkaðar og gerð verður grein 

fyrir því hvað þær geta þýtt bæði fyrir fiskana sjálfa og hið vistfræðilegu samhengi sem þeir eru 

í (viðauki 1). Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni: hefur súrnun sjávar áhrif 

á sjávarfiska á fyrstu lífsstigum?  

1.1 Súrnun sjávar 
Sýrustig er efnafræðilegur mælikvarði sem segir til um súrleika þess vökva sem mældur er og 

er mæling á styrk vetnisjóna er í lausn. Því lægri sem talan er, því súrari er hann. Fleiri þættir 

en loftslagsbreytingar af völdum manna geta breytt sýrustigi hafsins. Það getur t.d. breyst vegna 

eldgosa og vegna upptöku og losunar CO₂ vegna ljóstillífunar og öndunar lífvera. Losun CO₂ í 

andrúmsloft hefur margfaldast frá iðnbyltingunni í lok 18. aldar og styrkur hans hefur ekki 

mælst svo hár á jörðinni í nokkrar milljónir ára. Með aukinni loftmengandi framleiðslu, 

tækniþróun og nýjungum í landbúnaði hefur brennsla aukist á jarðefnaeldsneyti og styrkur CO₂ 

í andrúmslofti vaxið. Árið 1750 mældist hann 278 ppm (viðauki 1, e. parts per million) en 

mælist nú rúmlega 400 ppm (Halldór Björnsson o.fl., 2018).  

Fyrir árið 2000 var almennt talið að sjórinn gæti tekið við miklu CO₂, án þess að það myndi 

hafa áhrif á sýrustigið, en mælingar á sýrustigi sjó sýndu fram á annað. Það er ein af ástæðunum 

fyrir því að viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað nánar yfir lengri tíma (Hrönn Egilsdóttir, 

munnleg heimild, 29. janúar 2021). Hafið tekur við um 28% af þeim CO₂ sem losaður er út í 

andrúmsloftið (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Má því reikna með að afleiðingar 

loftslagsbreytinga og hlýnunar jarðar væru orðnar alvarlegri ef ekki væri fyrir þennan eiginleika 
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hafsins. Meðalsýrustig í yfirborðssjó hefur lækkað úr 8,2 í 8,1 og þó það hljómi ekki mikið, 

hefur styrkur vetnisjóna samtímis vaxið um 30%. Styrkur vetnis hefur mikið að segja í mörgum 

lífefnaferlum hafsins. Fyrir hverja heila tölu sem sýrustig lækkar, súrnar stjórinn tífalt (Doney 

o.fl., 2020). Ef losun CO₂ heldur áfram í því magni sem hún er nú, mun styrkur hans í ná 500 

ppm fyrir árið 2050 og gæti náð á milli 730 og 1.020 ppm í lok þessarar aldar. Þetta þýðir að 

sýrustig sjávar mun lækka um 0,3 – 0,4 frá núverandi mælingum (Munday, o.f.l., 2010).  

Meðal þeirra efnafræðilegu breytinga sem eiga sér stað við súrnun sjávar er lækkun á styrk 

karbónats í sjónum. Karbónat er eitt mikilvægasta byggingarefni í myndun kalks. Lækkun á 

styrk þess í hafinu getur haft neikvæð áhrif á kalkmyndun lífvera sem þar búa. Það hefur þær 

afleiðingar að harðskelja sjávarlífverur geta átt erfiðara með að mynda skeljar. Þegar styrkur 

karbónats lækkar í sjónum eykst á sama tíma leysni kalks, en hún stýrist aðallega af hita, 

þrýstingi og styrk kalsíns (Ca) og karbónats (CO₃). Kalkmyndandi sjávarlífverur eru til staðar í 

flestum fæðukeðjum ásamt því að gegna mikilvægu hlutverki við uppbyggingu búsvæða 

(viðauki 1) fyrir aðrar lífverur, til að mynda með rauðþörungabreiðum og kóralrifjum (AMAP, 

2013). Þó svo að kóralrif þeki aðeins 0,1% af hafinu, þá hýsa þau um 25% af öllum þekktum 

lífverum í sjó, sem gerir þau að mjög mikilvægum búsvæðum (Plaisance, Caley, Brainard og 

Knowlton, 2011). 

 

Lífverur hafsins mynda mismunandi form af kalki, svo sem aragónít, kalsít og magnesíum 

blandað kalsít þegar kalkmettunarstig sjávar lækkar. Hugtakið kalkmettunarstig er 

efnafræðilegt hugtak  sem gefur hugmynd um umhverfisaðstæður séu hagstæðar til 

kalkmyndunar eða hvort kalkið sé líklegra til að leysast upp. Magnesíum blandað kalsít og 

aragónít eru uppleysanlegri gerðir af kalki sem leysast fyrr upp en kalsít. Þar af leiðandi eru 

afleiðingar súrnunar sjávar taldar verða verstar fyrir lífverur sem mynda aragónít og 

magnesíumblandað kalsít (AMAP, 2013).  

Sýnt hefur verið fram á að upptaka CO₂ eru hraðari  á og við heimskautasvæðin en á öðrum 

stöðum á jörðinni vegna lágs kalkmettunarstigs. Þetta má skýra með því að uppleysanleiki CO₂ 

í sjó eykst við lækkandi hitastigi. Taka má dæmi um sjó sem flæðir frá upptökusvæðum 

Golfstraumsins; þegar hann er kominn í Norðurhaf og hefur kólnað er uppleysanleiki CO₂ í 

honum tvöfalt meiri en hann var í upphafi. Þetta gerir það að verkum að súrnun sjávar er meiri 

nálægt heimskautasvæðum jarðarinnar og reikna má með að afleiðingarnar komi fyrst fram þar 

(Halldór Björnsson o.fl., 2018). 
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1.2 Eiginleikar sjávarfiska 
Fiskar finnast nánast alls staðar þar sem vatn er (Helfman, Colette, Facey og Bowen, 2009). 

Búsvæði þeirra eru allt frá 8000 m dýpi upp í 4000 m hæð, frá -1,8 °C upp í 40 °C, frá ferskvatni 

og yfir í mikla seltu. Vatn er mun þéttara en loft og straumlínulögun fiska og vöðvabygging 

auðveldar þeim að komast um í vatni. Þeir eru hryggdýr sem er skipt í beinfiska og brjóskfiska, 

hafa hauskúpu, tálkn og ugga. Tegundafjöldi er mestur hjá fiskum af öllum hryggdýrum, eða 

u.þ.b. 32.000 tegundir af 63.000 tegundum allra hryggdýra. Þeir komu fyrst fram á sjónarsviðið 

fyrir um 500 milljónum ára sem kjálkleysingjar. Fyrir um 350 milljónum ára voru allir helstu 

núlifandi flokkunarfræðilegu hópar fiska komnir fram. Almennt hafa þeir hafa þróast mikið á 

þessum tíma og hefur gífurlega aðlögunarhæfni gert þeim kleift að þrífast á fjölbreyttum 

búsvæðum. Um 97% af öllu vatni á jörðinni er í sjónum en þar finnast aðeins 58% af 

fiskitegundum heimsins, restin er ferskvatnsfiskar. Fjölbreytt búsvæðaval fiska leiðir til mikils 

breytileika í útliti, hegðun, lífeðlisfræði og stærð. Útlit fiskanna tengist því beint búsvæði þeirra 

og lifnaðarháttum. Það sem ræður búsvæðavali eru þarfir og kröfur fiskanna til umhverfisins en 

oft eru þær tengdar ólífrænum þáttum eins og seltu, straumi, hitastigi og botngerð. Lífrænir 

þættir (viðauki 1) eins og fæðuframboð, afrán (viðauki 1) og samkeppni innan og á milli 

tegunda skiptir líka miklu máli (Helfman o.fl., 2009).  

Tálkn eru öndunarfæri fiska en þau taka upp súrefni úr umhverfinu og losa út CO₂ (Helfman 

o.fl., 2009). Þau sjá einnig um losun köfnunarefnis og seltustjórnun. Áður en tálknin eru 

fullmótuð geta fóstur og ungviði fiska tekið upp súrefni í gegnum húðina. Eftir því sem tálknin 

þroskast og stækka getur fiskurinn tekið inn súrefni í gegnum þau. Sýrustig sjávar getur breytt 

því hvernig súrefni binst blóði fiska og getur dregið úr eiginleika blóðsins til að bera súrefni. 

Rauð blóðkorn fiska innihalda hemóglóbín sem er súrefnisberandi prótein. Hemóglóbín er 

viðkvæmt fyrir umhverfisskilyrðum eins og hitastigi og sýrustigi. Hitastig sjávar getur haft þau 

áhrif að bygging hemóglóbíns í fiskinum breytist það mikið að hann getur ekki tekið upp nógu 

mikið súrefni í gegnum tálknin og kafnar í vatninu þó að súrefnisprósentan þar sé nógu há til 

að lifa af. Sumir fiskar, t.d. laxfiskar (Salmonidae), hafa tvær tegundir af hemóglóbíni sem eru 

misnæm fyrir sýrustigi og hafa því meira þol fyrir umhverfisbreytingum. Orka til efnaskipta 

fiska kemur frá fæðu þeirra og efnaskiptahraði fiska eykst með stærð þeirra. Hann er hraðari 

hjá fiskum í heitum sjó, þeir þurfa meiri súrefni og orku en fiskar í kaldari sjó til að taka upp 

vatn í gegnum tálknin vegna minna súrefnis í heitum sjó. Eftir því sem fiskar synda hraðar, því 

meiri orku þurfa þeir og því hraðari efnaskipti hafa þeir (Helfman o.fl., 2009).  
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Fiskar nýta hljóð í boðskiptum sín á milli en mest eru þau notuð til að ógna öðrum fiskum af 

sömu tegund og til að verja umráðasvæði (Óskar Guðmundsson, 1996). Hljóð berst fimm 

sinnum hraðar í sjónum en í lofti og berst hljóðið með líkamsvefjum inn til innra eyra fisksins. 

Innri eyru fisksins eru byggð upp af bogagöngum og sekkjum. Í þessum sekkjum eru kalksteinar 

sem kallast kvarnir (viðauki 1) en þær eru notaðar fyrir stefnumörkun fiskanna og heyrn. 

Kvarnirnar eru mun þéttari en aðrir líkamshlutar fisksins og þegar hljóðbylgjur berast inn titra 

þær og þannig berast boð til heilans. Kvarnir eru því mjög mikilvægur þáttur í hljóðskynjun 

fisksins. Þær eru í þremur vökvafylltum hólfum beggja megin við aftari hluta heilans (Helfman 

o.fl., 2009). Tvær tegundir kvarna skynja hljóð og ein þeirra skynjar jafnvægi. Á veggjum 

hólfanna eru skynfrumur með bifhár sem skynja hreyfingar kvarnanna í gegnum vökvann og 

senda boð til heilans. Þegar fiskurinn færist á hlið þá færist kvörnin í hólfinu sem bifhárin 

skynja, þau senda síðan boð til heilans og þannig getur fiskurinn rétt sig af. Kvarnir vaxa í 

samræmi við fiskinn og í eðlilegum umhverfisskilyrðum má áætla stærð fisksins út frá stærð 

kvarnanna.  

Fiskar hafa mjög næmt lyktarskyn, en það er afar mikilvægt fyrir þá til þess að rata og forðast 

afræningja (viðauki 1) (Óskar Guðmundsson, 1996). Ein mikilvægasta líkamsstarfsemi fiska er 

sýru og basa jafnvægisstjórnun (Helfman o.fl., 2009). Hún felst í osmósu, jónajafnvægi og að 

viðhalda réttu sýrustigi innan líkamans. Til þess að sjávarfiskar geta lifað af í umhverfi sem er 

mun selturíkara en þeir sjálfir hafa þeir aðlagast til þess að ofþorna ekki. Í gegnum 

osmósuhimnuflæði taka þeir inn sjó í gegnum tálknin og losa sig við sölt en einangra vatnið úr 

sjónum. Tálkn og nýru eru mjög mikilvæg líffæri fyrir þetta flæði. Fiskar verða að halda 

sýrustigi blóðs og vefja innan ákveðinna marka vegna þess að margir lífefnafræðilegir ferlar 

eru viðkvæmir fyrir breytingum á sýrustigi. Of lágt eða of hátt sýrustig getur breytt uppsetningu 

sameinda og hindrað virkni þessara ferla.  

1.2.1 Lífsferill sjávarfiska 

Flestir sjávarfiskar hrygna hrognum, eða eggjum, sem eru frjóvguð utan líkama þeirra en það 

finnast líka tegundir þar sem að hrogn eru frjóvguð innan líkama þeirra (Re og Meneses, 2008). 

Hrygnan (viðauki 1) gýtur hrognum sínum og hængurinn (viðauki 1) frjóvgar þau með að 

sprauta svilum (viðauki 1) sínum yfir hrognin. Mörg hrogn frjóvgast ekki og dánartíðni þeirra 

er mjög há á fyrstu þroskastigum. Hrygnan framleiðir þess vegna oft mikinn fjölda eggja, 

þannig meiri líkur séu á að einhverjir einstaklingar komist af.  

Þegar eggin hafa frjóvgast hefst svokallað fósturskeið, þar sem fóstrið þroskast áfram þangað 

til það klekst út og kemst þá á lirfu- eða seiðaskeið. Þroskatíminn er mjög breytilegur eftir 
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hitastigi og hjá hverri tegund fyrir sig. Fóstrið nærist á forða úr egginu og vex að lokum utan 

um hann þannig að síðustu leifar hans enda í maga seiðisins (Re og Meneses, 2008). Þegar 

forðinn  klárast og fiskurinn fer að afla sér fæðu sjálfur kallast hann lirfa eða seiði, en það fer 

eftir tegundum og útliti (Helfman o.fl., 2009). Eftir því sem hrogn fiska eru minni í stærð, því 

líklegra er að lirfustig verði hjá þeirri tegund (Skúli Skúlason, munnleg heimild, 19. mars 2021). 

Margir sjávarfiskar klekjast úr eggjum sem lirfur og eru þá mjög ólíkar í útliti og hegðun frá 

seiðum og fullorðnum einstaklingum sömu tegundar sem hann mun á endanum umbreytast í 

(sjá mynd 1). Aðrir fiskar klekjast úr eggjum sem seiði (hafa ekki lirfustig) og eru þá mjög líkir 

fullvaxta einstaklingum í útliti og hegðun, og öll líffæri þeirra hafa myndast. Þessir fiskar 

stækka með tímanum en umbreytast ekki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nýklaktar lirfur hafa ómótaðan munn, ólituð augu og vanþroskaða eyrugga (e. pectoral fins). 

Á því skeiði sem lirfurnar nýta sér forðann mótast munnur, meltingarvegur, bakrauf og öll 

helstu líffærakerfi þroskast. Einnig fá augun litarefni og skynfæri lirfanna, sem eru nauðsynleg 

til þess að fanga bráð, verða virk (Re og Meneses, 2008). Afkomugeta (viðauki 1) fiska á 

lirfustigi veltur meira á umhverfisaðstæðum en á líffræðilegri getu lirfanna. Því erfiðari sem 

Mynd 1. Breytilegt útlit sjávarfiska á lirfustigi. Lirfa a) er 26 mm að lengd. 
Lirfa b) er 17 mm að lengd. Lirfa c) er 8 mm að lengd. Lirfa d) er 11 mm að 

lengd. Lirfa e) er 64 mm að lengd. Lirfa f) er 8 mm að lengd. Mynd: Helfman 

o.fl. (2009). 
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aðstæðurnar eru, því hærri er dánartíðnin (Tucker, 1998). Fóstur- og lirfuskeið fiska eru 

viðkvæmustu lífsstig sjávarfiska fyrir umhverfisbreytingum; svo sem breytingum á hitastigi, 

seltu, súrefni og CO₂. Hjá þeim fiskum sem hafa lirfustig varir það þangað til ásgrind (viðauki 

1), uggar og líffærakerfi þeirra eru fullþroskuð. Hjá flestum tegundum deyja meira en 99% lirfa 

á fyrsta ári þeirra vegna hungurs og afræningja. Lirfur eru mjög viðkvæmar fyrir afræningjum 

og því hafa lirfustig gjarnan lögun sem lætur þær sýnast stærri eða líkir eftir eitruðum tegundum 

(Helfman o.fl., 2009).  

 

Til þess að lifa af nota lirfur skilaboð frá umhverfinu sem segir þeim hvort þær eigi að forðast 

ákveðin svæði sem þá eru óhentug eða ekki. Skilaboðin sem lirfurnar nota geta verið á formi 

lyktar, seltu, súrefnis, sýrustigs, hitastigs og fæðuframboðs. Röskun á einstaka þáttum gæti því 

haft mikil áhrif á getu lirfanna til að meta hvort aðstæður séu hættulegar eða ekki (Helfman 

o.fl., 2009). Í kjölfar lirfustigsins hefst svokallað umbreytingarskeið þar sem miklar breytingar 

verða á lögun og uppbyggingu fisksins. Hjá flestum fiskum er útlit þeirra og lögun á lirfuformi 

ólíkt útliti og lögun þeirra á seiðaskeiði (Re og Meneses, 2008). Lirfur flestra sjávarfiska 

þroskast yfir í seiði á 20-60 dögum. Í seiðum eru bein, uggar, hreistur og tennur til staðar en 

einnig hefur eiginleikinn til þess að forðast afræningja stórlega batnað. Fiskurinn hefur náð 

fullvaxta stigi þegar seiðið verður kynþroska, sem getur verið allt frá því að vera nokkurra 

mánaða gamalt og til 20 ára aldurs (Tucker, 1998). 

Til að einfalda lesandanum skilning verður notast við orðið ungviði fiska þegar átt er við fisk á 

fóstur-, lirfu- eða seiðaskeiði. Í þeim rannsóknum sem vísað er beint í, mun vera fjallað um það 

lífsstig sem tekið er fram í hverri rannsókn fyrir sig.  
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2. Bein áhrif súrnunar á sjávarfiska  

Hægt að er skipta áhrifum súrnunar sjávar á fiska niður í bein og óbein. Undir bein áhrif teljast 

allar mælanlegar breytingar á lífverunni sjálfri eins og röskun á kalkmyndun, aukin dánartíðni, 

áhrif á vöxt og áhrif á æxlun. Óbein áhrif eru breytingar á fæðuvef (viðauki 1) hafsins og 

tegundasamsetningu. Einnig má flokka áhrif á búsvæði fiska og minnkaða líffræðilega 

fjölbreytni sem óbein áhrif (Hrönn Egilsdóttir, munnleg heimild, 12. febrúar 2021). Þættir sem 

hafa verið staðfestir sem afleiðing af súrnun sjávar eru breytingar í efnaskiptaferlum, 

lífeðlisfræði lífvera, lífefnafræði lífvera, breytingar á vistkerfum og á skynjun lífvera (Gattuso 

og Hansson, 2011). Í næstu undirköflum verður fjallað um þessi áhrif. 

2.1 Lífeðlisfræðilegar breytingar 
Í skýrslu sem kom út árið 2008 var fjallað um að styrkur CO₂ í hafinu gæti náð allt að 16.000 

µatm (viðauki 1, e. micro-atmospheres) áður en að hann hefði neikvæð áhrif á vöxt og þroska 

margra tegunda sjávarfiska (Ishimatsu, Hayashi og Kikkawa, 2008). Þetta er rúmlega 

sextánfaldur styrkur CO₂ sem er spáð fyrir um að verði orðinn í hafinu í lok þessarar aldar (750-

1000 ppm).  

Fullvaxnir fiskar virðast hafa hlutfallslega meira þol gegn hækkuðum styrk CO₂ og er talið að 

það sé vegna sýru-basa stjórnunargetu þeirra (Melzner o.fl., 2009; Claiborne, Edwards og 

Morrison-Shetlar, 2002; Esbaugh, Heuer og Grosell, 2012). Líffæri fiska sem stjórna sýru-basa 

jafnvægi eru ekki fullþroskuð fyrr en þeir eru orðin að vel þroskuðum seiðum og er ungviði 

þess vegna talið vera viðkvæmara gagnvart súrnun sjávar (Ishimatsu, Kikkawa, Hayashi, Lee 

og Kita, 2004; Ishimatsu o.fl., 2008; Kikkawa, Ishimatsu og Kita, 2003). Sýnt hefur verið fram 

á að á fyrstu lífsstigum hafa fiskar aðrar leiðir til að stýra sýru-basa jafnvægi. Þetta geta þeir 

með osmósustýringu í gegnum húðina, klóríðfrumum (viðauki 1) og annarri virkni sem er til 

staðar hjá ungviði fiska áður en tálkn og nýru taka yfir sem aðallíffæri osmósustýringar 

(Melzner o.fl., 2009; Ishimatsu o.fl., 2004). Aukið næmi fiska á lirfustigi fyrir hærri styrk CO₂ 

getur endurspeglast í vanþroskaðri sýru-basa jafnvægisstjórnun og stjórnun á hjarta og 

lungnakerfi. Þetta er hvoru tveggja tengt aukinni virkni tálkna og vöðvavirkni sem kemur þegar 

lirfurnar fara að synda og skiptir miklu máli þegar þær verða seiði og svo fullvaxta fiskar (Perry 

og Gilmour, 2006). Aukinn styrkur CO₂ virðist haldast í hendur við minnkun á tálknum 

ungviðis. Þar sem tálknin hafa mikilvægt hlutverk í súrefnisupptöku og sýru-basa 

jafnvægisstjórnun getur það útskýrt hækkaða dánartíðni hjá ungviði fiska í hærri styrk CO₂. Því 

meiri styrkur CO₂, því meira álag verður á tálknin og ef það dregur úr stærð þeirra samtímis 

margfaldast þessi áhrif. 
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Hækkaður styrkur CO₂ getur leitt til blóðsýringar (viðauki 1) og súrnunar á nærliggjandi vefjum 

fiska (Brauner og Baker, 2009; Heuer og Grosell, 2014), með hugsanlegum áhrifum á 

efnaskipti, osmósustýringu og öndun (Pörtner, Langenbuch og Reipschläger, 2004; 

Michaelidis, Spring og Pörtner 2007; Ishimatsu o.fl., 2008). Aðrir vefir ungviðis, sérstaklega 

þeir sem eru tengdir innri líffærum geta orðið fyrir neikvæðum áhrifum af hækkuðum styrk CO₂ 

(Frommel, o.fl., 2011). Rannsókn á lirfum Atlantshafssíldar (Clupea harengus) sýndi að við 

aukinn styrk CO₂ dró úr vexti og þroska og einnig mátti sjá vefjaskemmdir á innri líffærum 

(Frommel o.fl., 2014). Silva o.fl. (2016) sýndu fram á að í auknum styrk CO₂ hjá lirfum 

Atherina presbyter (sjá viðauka 2) jókst orkunotkun þeirra (mælt í breytingu á ensímvirkni), 

sem gefur til kynna að fiskar þarfnist meiri orku við lækkað sýrustig. 

 

 

 

 

 

 

Kalkmyndun fiska fer fram innvortis, öfugt við flestar hefðbundnar kalkmyndandi lífverur. Þeir 

mynda kvarnir og bein sín úr kalki og hafa þróað með sér afgerandi sýru-basa stjórnun og 

osmósugetu. Þetta gerir fiskunum kleift að hafa góða stjórn á  efnaskiptum og getað lifað í mjög 

söltu umhverfi og hlutfallslega háum styrk af CO₂ (Fabry, Seibel, Feely og Orr, 2008). Súrnun 

sjávar veldur óeðlilegri beinkölkun hjá ungviði fiska (Pimentel o.fl., 2014), sem getur haft mikil 

áhrif á útlit hauskúpu og kjálka þeirra. Slík beinkölkun er truflun sem einkennist af óeðlilegri 

herðingu á beinum og aukningu í beinþéttleika. Þessi áhrif eru sérstaklega sterk á fósturskeiði 

fiska vegna þess að þá er beinagrind þeirra ekki orðin fullmótuð. Þegar að fiskar mynda ramman 

af beinagrind sinni, er hann fyrst úr brjóski og síðar kalkast brjóskið og verður að beinum 

(Helfman o.fl., 2009). Kölkunin hefur mikil áhrif á lögun beinagrindarinnar seinna meir. Með 

þessar upplýsingar fyrir hendi ætti ekki að koma á óvart að breytt beinkölkun vegna súrnunar 

sjávar getur haft mikil áhrif á beinmyndun fiska. Tilraunir Pimentel o.fl. (2014) á lirfur 

Mynd 2. Niðurstöður úr rannsóknum Pimentel o.fl. (2014) á lirfum Senegalflúru. 
Myndin sýnin mælingar á stærð kvarna fjögurra lirfuhópa í misháum styrk af hita- 

og sýrustigi. Stærðin er mest við hæst hitastig og lægsta sýrustigið sem var í boði. 
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Senegalflúru (Solea senegalensis) sýndu að aukinn styrkur CO₂ í hækkuðu hitastigi sjávar hafði 

mikil áhrif á beinmyndun þeirra og olli ýmisskonar brenglunum í beinauppbyggingu. Stækkun 

á kvörnum fiska í auknum styrk af CO₂ kemur fram í niðurstöðum fjölda rannsókna (Checkley 

o.fl., 2009; Doney o.fl., 2020; Maneja o.fl., 2013; Perry o.fl., 2015 og Pimentel o.fl., 2014). Á 

mynd 2 má sjá niðurstöður rannsókna Pimentel o.fl. (2014) þar sem skoðuð voru áhrif af súrnun 

sjávar á lirfur Senegalflúru í misheitum sjó. Með auknu hitastigi og lækkuðu sýrustigi stækkuðu 

kvarnir lirfanna. Ekki hefur fundist nákvæm útskýring á þessum aukna vexti en líklegast er það 

vegna aukningu í mettunarstigi aragóníts í vökvanum sem umlykur kvarnirnar (Checkley o.fl., 

2009). Þar að auki hefur sýnt sig að súrnun sjávar getur breytt taugastarfsemi í fiskum (Nilsson 

o.fl., 2012) og það er margt sem bendir til taugafræðilegrar stjórnunar á steinefnamyndun í 

kvörnunum (Anken, 2006). Á þennan hátt getur truflun á taugastarfsemi fiska vegna aukins 

styrks CO₂ haft óbein áhrif á kvarnirnar með aukinni stækkun. Það er þá annað hvort með 

breytingu á efnasamsetningu kvarnavökvans, eða með breytingu á taugastýrðri tjáningu gena 

sem hafa áhrif á uppbyggingu kvarnanna. Það væri líka hægt að kalla þetta ofurkölkun, þar sem 

viðbrögð beinmyndun fiska við hækkuðum styrk CO₂ virðast vera vanstillt og endar því í of 

mikilli kölkun, eins og sjá má með auknum vexti kvarna.  

Þegar sýrustig hafsins lækkar, minnkar jafnframt hljóðgleypi hafsins og hljóðbærni eykst, en 

margir fiskar treysta á hljóð í samskiptum sínum og veiðum. Ekki er enn vitað hverjar 

afleiðingarnar af þessu eru en það má alveg ímynda sér að þessi aukni „hávaði“ hafi neikvæð 

áhrif á lífverurnar (Hester, Peltzer, Kirkwood og Brewer, 2008). Einnig hafa komið fram 

neikvæð áhrif á lyktarfæri fiska, en lyktarskyn fiskana er afgerandi fyrir þá til að þefa uppi bráð 

og til þess að forðast afræningja. Röskun á lyktarskyni getur líka haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir fiska sem nota það til æxlunar, en margir fiskar stóla á lyktarskyn til að komast á 

hrygningarstöðvar (Munday, Donelson, Dixson og Endo, 2009).   

Það er flókið verkefni að skilja hver áhrif súrnunar sjávar geti orðið í vistfræðilegu samhengi. Í 

grein sem kom út árið 2018 var gerð yfirlitsrannsókn þar sem teknar voru saman 64 rannsóknir 

á 42 mismunandi tegundum fiska og þol þeirra fyrir auknum styrk CO₂ í sjónum (Cattano, 

Claudet, Domenici og Milazzo, 2018). Skoðuð voru mismunandi lífsstig fiska og tekið fram 

hvers konar búsvæði þeir þrifust í, hvort þetta voru hitabeltisfiskar eða frá kaldari svæðum. 

Fylgst var með dánartíðni, æxlun, vexti, kalkmyndun, umfangi forða og breytingum í hegðun. 

Skoðaðar voru breytingar í háum styrk CO₂ (350-750 µatm) og miðlungsstyrk CO₂ (≤350 

µatm). Niðurstöður þeirra voru að áhrif súrnunar sjávar myndu líklegast verða mest þar sem 

súrnun, hlýnun og súrefnistap væru að gerast samtímis. Í háum styrk af CO₂ mældist aukin 
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dánartíðni hjá lirfum, en fóstur fiskanna virtust ekki verða fyrir neinum áhrifum hvorki í 

miðlungsstyrk CO₂ né háum. Þegar æxlun var skoðuð virtist hún ekki verða fyrir neinum 

áhrifum frá súrnun sjávar, alveg sama hvaða tegundir voru skoðaðir og hvaða styrkleiki CO₂. 

Engin breyting var á vexti lirfa við miðlungsstyrk CO₂ en við háan styrk minnkaði hann um 

5%. Einnig mátti sjá sömu svörun í vexti hjá fóstrum og seiðum. Í háum styrk af CO₂ jókst 

beinkölkun hjá fiskilirfum um 6%, jafnt yfir allar tegundir hitaþols. Samantektin sýndi að 

almennt dró súrnun sjávar úr forðamagni fóstra og lirfa. Þegar mismunandi styrkleiki CO₂ var 

skoðaður virtist aðeins mjög hár styrkur CO₂ hafa neikvæð áhrif á stærðina. Þetta kom 

greinilega fram hjá fóstrum, þar sem forðamagn minnkaði að meðaltali um 7% í háum styrk 

CO₂ en ekki hjá lirfunum í sama styrk.  

Í nýlegri rannsókn á fisknum silfuræringja (Menidia menidia), voru skoðuð langtímaáhrif 

súrnunar sjávar við þrjú mismunandi hitastig (17°, 24° og 28°C) og tvo mismunandi styrkleika 

af CO₂ (450 og 2,200 μatm). Mælingar hófust við klak og áfram í gegnum lirfu- og seiðaskeið 

þar til seiðin urðu kynþroska. Niðurstöður sýndu að neikvæðustu áhrifin voru á vöxt ungviðis 

yfir lengri tíma í hæstum styrk CO₂.  Í 17°C og 28°C og við háan styrk CO₂ var ungviði 

silfuræringja styttra og léttara en við lægri styrk CO₂. Sérstaklega var tekið fram að það tók 100 

auka daga að sjá marktækan mun á lengd á milli hópa, og þannig kæmu áhrifin ekki fram í  í 

styttri rannsóknum. Eldri rannsóknir sem gerðar höfðu verið á sömu tegund sýndu að lirfur 

hennar þoldu mjög mikinn styrk CO₂ og urðu ekki fyrir áhrifum yfir styttri tíma og á yngri 

lífsstigum. Með þessum nýju niðurstöðum er undirstrikað hversu mikilvægt það er að gera 

rannsóknir sem gefa sem skýrasta mynd af náttúrulegum aðstæðum, og ná yfir lengri tíma 

(Murray og Baumann, 2020).  

2.2 Hækkuð dánartíðni  
Í rannsókn Baumann, Talmage og Gobler (2011) voru gerðar tilraunir á skyldri tegund, Menidia 

beryllina (viðauki 2), og fundust bein tengsl á milli aukins styrks CO₂ og dánartíðni á lirfustigi 

sem og á vöxt lirfanna. Rannsóknin var gerð á nýklöktum fóstrum, innan við sólarhrings 

gömlum, sem sett voru í kör með misháum styrk af CO₂, allt frá 390 ppm upp í 1.100 ppm. 

Lirfurnar voru hafðar í körunum í viku og eftir það voru gerðar mælingar og samanburður á hve 

margar þeirra komust af og hvernig vexti þeirra var háttað. Niðurstöður sýndu að með auknum 

styrk CO₂ hækkaði dánartíðni lirfanna. Dánartíðni í 1.100 ppm styrk af CO₂ var 74 % hærri en 

í 400 ppm styrk, eins og sjá má á mynd 3. CO₂ næmni M. beryllina var stöðug þangað til styrkur 

CO₂ náði um 650-800 ppm. Eftir það fór aukinn styrkur CO₂ að að hafa neikvæð áhrif á 

afkomugetu og vöxt. Vöxtur lirfanna var mældur frá 400 ppm styrk og í 1.100 ppm styrk og 



12 

 

kom í ljós 18% skerðing á vexti þegar styrkur CO₂ hækkaði úr 390 ppm í 1.100 ppm. Í sömu 

rannsókn voru einnig skoðuð áhrif á fóstrin áður en þau urðu að lirfum. Þau voru höfð í þremur 

tönkum, þar sem einn var með 410 ppm styrk CO₂, annar var með byrjunarstyrk 410 ppm sem 

var svo aukinn styrkur upp í 780 ppm yfir mælingartímann og þriðji tankurinn var með 780 

ppm styrk. Aðeins um 25% lífslíkur voru á fóstrum í 780 ppm styrknum samanborið við í 410 

ppm, þar sem lífslíkurnar voru 65%.   

Mikilvæg rannsókn var gerð til að skoða áhrif súrnunar sjávar á tvo mismunandi stofna (viðauki 

1) Atlantshafsþorsks (Gadus morhua) (Stiasny o.fl., 2016). Þar voru skapaðar aðstæður í 

náttúrulegu umhverfi þar sem styrkur CO₂ var hækkaður í þann styrk sem spáð er fyrir að muni 

verða í hafinu í lok þessarar aldar (750-1000 ppm). Samhliða auknum styrk CO₂ lækkar 

sýrustigið. Stofnarnir tveir höfðu mismunandi þéttleika og mismikið fæðuframboð og fylgst var 

með þeim í 22 og 25 daga eftir klak. Þetta var fyrsta rannsóknin af þessu tagi, en bæði nýliðun 

(viðauki 1) lirfanna og dánartíðni voru metin. Niðurstöður bentu til þess að í báðum stofnum 

ykist dánartíðni á lirfustigi um helming við hækkun CO₂ og lækkun sýrustigs, þó svo að 

aðstæðurnar væru mismunandi. Í flestum fiskitegundum eru mikil tengsl á milli vaxtar lirfa og 

dánartíðni (Leggett og Deblois, 1994), því hægar sem lirfurnar vaxa, því hlutfallslega lengur 

eru þær í hættu fyrir ýmsum afræningjum sem hækkar dánartíðnina. 

Í yfirlitsrannsókn Cattano o.fl. (2018) var staðfest að lirfustig er viðkvæmasta lífsstig fisksins 

við súrnun sjávar. Dánartíðni og beinkölkun jókst mikið í þeim rannsóknum sem voru teknar 

saman, og dró úr vexti lirfanna í auknum styrk CO₂. Þegar dró úr vexti lirfanna við lækkað 

Mynd 3. a) Samband á milli styrks CO₂ og afkomugetu lirfa M. Beryllina 
semminnkar með vaxandi styrk CO₂. b) Samband á milli vaxtar lirfa M. beryllina 

og styrk CO₂, það dregur úr vexti með auknum styrk CO₂. Mynd: Baumann, 

Talmage og Gobler (2011). 
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sýrustig minnkaði jafnframt afkomu- og afkastageta þeirra vegna þess að þær höfðu skerta getu 

til sunds og til þess að forðast afræningja, sem gerir þær að auðveldari bráð. Það voru því bæði 

bein áhrif af súrnun sjávar á ýmsa ferla lirfanna, en líka óbein áhrif þegar þær urðu auðveldari 

bráð fyrir afræningja sína. 

2.3 Breytt hegðunarmynstur  
Þó svo að sumir fiskar virðist geta bætt upp fyrir röskun á sýru-basa jafnvægi við aukinn styrk 

CO₂ hefur verið sýnt fram á að súrnun sjávar geti samt sem áður haft neikvæð áhrif á almenna 

hæfni þeirra til að lifa af (Stiasny o.fl., 2016). Ungviði fiska virðast viðkvæmari við núverandi 

og hækkaðan styrk CO₂ sem má sjá með auknum vexti kvarna. Einnig má sjá breytingar í virkni, 

taugaskynjunarferlum og hegðun, þar á meðal breyting á því hvernig fiskar koma sér fyrir í 

sérvöldum búsvæðum í lok fyrstu æviskeiðanna (Doney o.fl., 2020). Í háum styrk af CO₂ verður 

hegðun fiskilirfa fyrir neikvæðum áhrifum. Bæði í meðal og háum styrk af CO₂ verða seiði 

hægvirkari. Þessar breytingar í hegðun orsakast af frávikum í taugaskynjun og lyktarskyn 

fiskanna verður sérstaklega fyrir miklum áhrifum (Nilsson o.fl., 2012). 

Svo virðist vera að hækkaður styrkur CO₂ geti haft bein áhrif á heilastarfsemi fiska á lirfustigi. 

Í rannsókn sem var gerð árið 2011 kom fram að hækkaður styrkur CO₂ hafði þau áhrif að lirfur 

breyttu því í hvaða átt þær syntu í (Domenici, Allan, McCormick og Munday, 2011). Nýlegar 

rannsóknir hafa staðfest að aukinn styrkur CO₂, umfram 700 ppm, getur haft skaðleg áhrif á 

hegðunarmynstur fiskilirfa í kóralrifjum. Þetta virðist valda minni hæfileika þeirra til að greina 

lykt af nærliggjandi rándýrum eða kóralrifjum (Baumann o.fl., 2012). Einnig voru lirfur Morone 

chrysops (viðauki 2) skoðaðar þar sem styrkur CO₂ var 1.000-2500 ppm og þeim virtust vaxa 

óeðlilega stórar kvarnir (Checkley o.fl., 2009). Eins og áður hefur komið fram stjórna kvarnir 

heyrn og jafnvægisskyni og má reikna með breytingum á þeim ferlum ef þær stækka óeðlilega 

mikið.  

Chivers o.fl. (2013) sýndu fram á að í þeim styrk CO₂ sem spáð er fyrir um í náinni framtíð 

minnki eiginleiki Pomacentrus amboinensis (viðauki 2) til að aðgreina afræningja frá öðrum 

fiskum. Aðrar tegundir, eins og lirfur Amphiprion melanopus (viðauki 2) verða lélegri í að koma 

sér undan ránfiskum (Allan, Miller, McCormick, Domenici og Munday, 2014).   

Í tilraun Munday o.fl. (2010) voru skoðaðar lirfur tveggja mismunandi fiskitegunda, 

Amphiprion percula og Pomacentrus wardi (viðauki 2), til að kanna breytingar á hegðun í 

hækkuðum styrk CO₂. Lirfurnar voru hafðar í umhverfi á tilraunastofu þar sem að styrkurinn 

var hækkaður smám saman, en einnig í náttúrulegu umhverfi þar sem það sama var gert. Ekki 
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virtist verða nein breyting í hegðun fyrr en að styrkur CO₂ náði 700 ppm en þá virtust lirfurnar 

sækja í lykt af rándýrum í nærumhverfi þeirra. Þegar styrkurinn hafði náð 850 ppm var getan 

til þess að skynja rándýr og afræningja algjörlega horfin. Í hækkuðum styrk af CO₂ virtust 

lirfurnar vera virkari og tóku meiri áhættu á þeirra náttúrulega búsvæði, þ.e. voru djarfari. Þær 

fóru lengra í burtu frá búsvæðum sínum og voru því meira útsettar fyrir þeim hættum sem voru 

til staðar. Þar af leiðandi var dánartíðni þeirra af völdum afræningja 5-9 sinnum hærri en það 

sem vanalegt má teljast og hækkaði dánartíðnin með auknum styrk af CO₂. Dánartíðnin var 

50% meiri í 850 ppm en hún var i 700 ppm. Niðurstöður rannsókna Munday o.fl. (2010) sýndu 

að með hækkuðum styrk CO₂ í hafinu minnkar nýliðun sem getur haft víðtækar afleiðingar fyrir 

sjálfbærni fiskistofna. Að það sé 50 % hærri dánartíðni í 850 ppm en í 700 ppm er 

umhugsunarvert, en reikna má með að þolmörk þessara fiskitegunda liggi þarna á milli. Þetta 

þýðir að súrnun upp að þessu marki hafi lítils háttar áhrif þangað til þessum styrk er náð, þá 

geta áhrifin orðið stórvægileg og hafa mikla þýðingu fyrir nýliðun. 

2.4 Samantekt  
Súrnun sjávar getur orsakað lífeðlisfræðilegar breytingar á ungviði fiska, hækkað dánartíðni 

þeirra og breytt hegðunarmynstri umtalsvert. Þetta getur tengst breytingu á lyktarskyni, heyrn, 

vefjaskemmdum og hægari vexti ungviðis. Hjá þeim fiskum sem hafa lirfustig, hækkar 

dánartíðni lirfa mikið en hún virðist vera nokkuð stöðug fram að 650 ppm, eftir það fer hún 

hratt hækkandi. Aukinn styrkur CO₂ virðist breyta hegðun fiska á fyrstu lífsstigum vegna áhrifa 

á taugaskynjun. Við aukinn styrk CO₂ geta jafnvel orðið breytingar á heilastarfsemi ungviðis 

fiska sem valdi getur því að þeir verða áttavilltir og rata ekki heim aftur. Þetta, ásamt því breytta 

háttarlagi að ferðast lengra frá búsvæði sínu útsetur þá fyrir meiri hættu á að verða ránfiskum 

að bráð.  
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3. Óbein áhrif súrnunar á sjávarfiska  

Það er sjaldan svo að ferli eins og súrnun sjávar snerti bara við einum þætti innan vistkerfis. Í 

lífheiminum eru allir þræðir tengdir sem þýðir að það sem gerist á einum stað hefur áhrif annars 

staðar. Áhrifin eru víðtæk þó að lækkun sýrustigs og lífeðlisfræðilegar breytingar séu 

auðmælanlegastar og einfaldast að túlka. Þessi víðtæku áhrif eru viðfangsefni þessa kafla. 

3.1 Tengsl á milli fæðuframboðs og þolmarka fiska  
Í flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið á sambandi súrnunar sjávar og ungviðis fiska hafa 

aðstæður verið þannig að fæðuframboð hefur verið ótakmarkað. Jafnvel meira en í  náttúrulegu 

umhverfi fiskanna, sem er mjög óraunhæft. Í rannsókn sem gerð var árið 2014 voru skoðuð 

hugsanleg áhrif aukins styrks CO₂ og tengsl við fæðuframboð. Athugað var hvort lirfur 

Atlantshafsþorsks sem voru í stýrðu umhverfi með ótakmörkuðu fæðuframboði finndu fyrir 

minni áhrifum af lækkuðu sýrustigi hafsins. Einnig var metið hvort aukið fæðuframboð myndi 

draga úr skaðlegum áhrifum súrnunar á vöxt og þroska lirfanna. Rannsóknin fór þannig fram 

að 11.000 lirfur voru skoðaðar í lækkuðu sýrustigi. Þeim var skipt í tólf kör, þar sem helmingur 

var með ótakmarkað fæðuframboð og hinn helmingurinn með takmarkað fæðuframboð. Annar 

helmingur karanna var í 7.9 pH og hinn í 7.61 pH (Stiasny o.fl., 2018). Þessi sýrustig voru valin 

út frá loftslagsspám AMAP (e. Arctic Monitoring & Assessment Programme) (AMAP, 2013). 

Skammtastærðir fæðu voru jafnstórar fyrir öll körin, en þær lirfur sem höfðu ótakmarkað 

fæðuframboð voru fóðraðar oftar (Stiasny o.fl., 2018). Lirfurnar voru síðan mældar 35-36 

dögum eftir klak og skoðuð var lengd, þyngd og ástand líffæra. Niðurstöður sýndu að þegar 

mismunandi fæðuframboð og stærð lirfa var borin saman, voru þær sem höfðu ótakmarkað fæði 

almennt lengri og þyngri en hinar. Þegar skoðuð voru áhrif aukins styrks CO₂ virtust lirfurnar 

með ótakmarkað fæðuframboð ekki verða fyrir neinum áhrifum súrnunar. Í þeim körum sem 

höfðu takmarkað fæðuframboð varð vöxtur lirfanna meiri með hækkuðum styrk CO₂. 

Rannsóknin staðfesti því að við súrnun sjávar verður lirfustærð meiri, en þó aðeins þegar að 

fæðuframboð er takmarkað. Hjá lirfunum í hærri styrk af CO₂ sem höfðu takmarkað 

fæðuframboð kom einnig í ljós lægri fituforði og hraðari beinkölkun. Stærð tálkna var alltaf 

minni í hækkuðum styrk CO₂, óháð fæðuframboði og lirfustærð, en minnkun tálkna getur haft 

áhrif á osmósustýringu, súrefnisupptöku og sundgetu fiska. Svipaður líffæraskaði á tálknum 

hefur nú þegar komið fram í rannsóknum á Atlantshafsþorski, Atlantshafssíld, túnfiski 

(Thunnus albacares) og Paralichthys dentatus (viðauki 2) sem svörun við súrnun sjávar.  

Nýleg rannsókn Cominassi o.fl. (2020) staðfestir niðurstöður úr rannsókn Stiasny o.fl. (2018). 

Þar voru skoðuð tengsl á milli fæðuframboðs og áhrifum súrnunar sjávar í mismunandi styrk 
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CO₂ (650 og 1750 ppm), en einnig í misháu hitastigi. Í þessari rannsókn var unnið með lirfur 

Evrópsk hafbarra (Dicentrarchus labrax) við 15°C hita annars vegar og 20°C hins vegar. 

Niðurstöðurnar sýndu að súrnun sjávar hefði engin áhrif á vöxt lirfanna í ótakmörkuðu 

fæðuframboði, en dró úr vexti hjá lirfum í lækkuðu sýrustigi, hækkuðu hitastigi og með 

takmarkað fæðuframboð. Þessi mismunur á vexti var ekki eingöngu afleiðing af minni 

fæðuinntöku heldur einnig tengd breytingu á afkastagetu meltingarkerfisins. Virkni ákveðinna 

meltingarensíma var lægri við 20°C og hærri styrk CO₂. Þarna eru bæði bein og óbein áhrif 

súrnunar samtímis þ.e. lífeðlisfræðilegar breytingar s.s. breytingar á meltingarkerfi, sem leiðir 

til óbeinna áhrifa sem eru þá aukin áhrif súrnunar þar sem minna er af fæðuframboði. Þessi 

neikvæðu áhrif aukast svo með auknu hitastigi.  

3.2 Minnkuð líffræðileg fjölbreytni   
Minnkuð líffræðileg fjölbreytni (viðauki 1) sjávar hefur verið tengd við aðstæður þar sem 

súrnun er fyrir hendi. Skert líffræðileg fjölbreytni dregur úr viðnámi (viðauki 1) vistkerfis og 

stofnar mörgum þáttum þess í hættu. Þetta getur haft áhrif á búsvæðaöflun lífvera, 

næringarefnahringrás (viðauki 1) og kolefnisforða (viðauki 1) (Barry, Widdicombe og Hall-

Spencer, 2015). Talið er að vistkerfi sjávar muni missa líffræðilega fjölbreytni og 

framleiðnigetu með aukinni súrnun. Vaxandi styrkur CO₂ getur þó haft jákvæð áhrif fyrir sumar 

fiskitegundir, a.m.k. tímabundið. Með hækkun CO₂ neyðast sumar tegundir til þess að færa sig 

um set og geta þá fengið tækifæri á betra aðgengi að auðlindum sem þær höfðu ekki áður haft, 

svo sem auknu fæðuframboði og minni hættu á afræningjum. Þetta getur leitt til fjölgunar í 

stofnum sumra fiska og aukins þéttleika (Nagelkerken, Russell, Gillanders og Connell, 2015).  

Augljósustu óbeinu áhrif súrnunar sjávar eru breytingar í þéttleika rándýra og bráðar. Líklegt 

er að við aukinn styrk CO₂ minnki þéttleiki og fjölbreytileiki fiska á kóralrifum vegna taps á 

búsvæðum þeirra og líffræðilegri fjölbreytni. Rifmyndandi kóraldýr þrífast illa við lækkað 

sýrustig og sérstaklega ef sjórinn hlýnar á sama tíma. Minni þéttleika kóralfiska er hægt að 

útskýra með hækkaðri dánartíðni, skorti á felustöðum og fæðu fyrir seiði (Hoegh-Guldberg 

o.fl., 2007). 

Erfitt er að spá fyrir um óbein áhrif súrnunar sjávar vegna margbreytileika vistfræðilegra 

samskipta (Jennings og Brander, 2010). Enn fremur, ef að fækkar í stofni einnar tegundar er 

mjög líklegt að samkeppnistegund sem lifir á sömu bráð hagnist á því. Þannig getur orðið 

fjölgun í stofnum þeirra tegunda sem hafa meira þol gegn súrnun á meðan fækkun getur orðið 

hjá þeim tegundum sem hafa lægra þol (Fogarty og Murawski, 1998). Sveigjanleiki í fæðuvali 

getur hjálpað lífverum í aðstæðum þar sem fæðukeðjan (viðauki 1) breytist, ef ákveðnar 
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tegundir detta út, en það hjálpar lítið ef heildarframleiðni vistkerfisins minnkar (Bradshaw, 

2009). Sumar lífverur geta fórnað og ráðstafað innri orkuauðlindum sem svörun við 

lífeðlisfræðilegum streituvöldum. Dæmi um slík áhrif er hægari líkamsvöxtur við minni neyslu. 

Með þessu minnkar afkastageta lífmassans sem færist upp fæðuvefinn og dregur þá úr 

framleiðni í hærri fæðuþrepum (Melzner o.fl., 2009). Helsta orkuuppspretta fæðuvefja sjávar 

er frumframleiðsla frá plöntusvifi. Mjög líklegt er að allar breytingar í framleiðslugetu 

plöntusvifs leiði til breytinga í framleiðni í öllum fæðuvefnum, sem mun á endanum hafa áhrif 

á fiska (Finkel o.fl., 2009). 

3.3 Aukin áhrif samverkandi þátta 
Enn er margt óþekkt um áhrif súrnunar sjávar á lífverur og vistkerfi. Sem dæmi þá vitum við 

lítið um víxlverkandi áhrif súrnunar sjávar og annarra streituvalda á sama tíma, eins og hlýnun 

sjávar og súrefnistap. Þessir þrír streituvaldar eru allir afleiðingar aukinnar losunar manna á 

CO₂ í andrúmsloft og eru því að verki samtímis. Þeir gætu haft samverkandi áhrif, magnað þau 

upp eða dregið úr þeim. Ef súrnun sjávar mun halda áfram af fullum krafti eins og hún hefur 

gert hingað til, mun hún líklegast hafa áhrif á margar sjávarlífverur, vistkerfi og lífefnafræðilega 

ferla (Turley og Gattuso, 2012). 

Þegar aðrir þættir loftslagsbreytinga spila inn í virðast áhrif súrnunar aukast. Sýnt hefur verið 

fram á neikvæð viðbótaráhrif við aðstæður þar sem bæði er hækkaður styrkur CO₂ og minna 

uppleyst súrefni. Þessar aðstæður gætu gefið rétta mynd af aðstæðum í framtíðinni með súrnun 

og hækkandi hitastigi sjávar, en með hækkandi hitastigi er minna uppleyst súrefni til staðar 

(Gobler og Baumann, 2016). Þannig virðast afkomulíkur fiskilirfa verða minni og vöxtur og 

þroski hægari þar sem bæði er hækkaður styrkur CO₂ og aukið hitastig (Kroeker o.fl., 2013). 

Einnig minnkar hæfileiki lífveru til að þola álag súrnun sjávar ef hún er undir álagi af öðrum 

umhverfisþáttum samtímis (Kroeker, Kordas og Harley, 2017; Pörtner, 2008).  

Rannsókn á fóstrum Gymnodraco acuticeps (viðauki 2) athugaði viðkvæmni þeirra við hlýnun 

og súrnun sjávar. Í rannsókninni var notaður styrkleiki (hitastig og sýrustig) sem spáð er fyrir 

um að muni verða í framtíðinni. Fóstrum G. acuticeps var skipt í mismunandi hópa við ólíkar 

aðstæður. Tvö mismunandi hitastig voru notuð og í hverju hitastigi voru þrír tankar með 

mismiklum styrk af CO₂. Hitastigin voru -1°C sem hlutlaust og +2°C. Spár gera ráð fyrir að 

hitastig sjávar muni hækka um 3°C á næstu 85 árum, og var því 3°C munur á tilraunakörunum. 

Eftirtalin sýrustig voru notuð; 420 μatm sem hlutlaust, 650 μatm sem miðlungs og 1000 μatm 

sem hár styrkur CO₂. Fylgst var með fóstrunum í þrjár vikur og þau mæld og skoðuð í hverri 

viku. Metin var dánartíðni, þroski og efnaskiptaferli. Hjá fóstrum í lágu hitastigi í auknum styrk 



18 

 

af CO₂ hækkaði dánartíðni ekki og voru mestar lífslíkur þar sem styrkur CO₂ var hæstur. Hjá 

fóstrunum í háu hitastigi en hlutlausu sýrustigi jókst efnaskiptahraðinn, súrefnisneysla og 

þroskahraði, en seltustjórnun var minni, sem leiddi til hækkaðrar dánartíðni. Hjá þeim fóstrum 

sem urðu fyrir áhrifum hækkaðs hitastigs samtímis lækkuðu sýrustigi virtist það hafa 

samverkandi áhrif, minnkaði líkur þeirra til að lifa af og hægði á þroska. Minnstar lífslíkur voru 

hjá þessum hópi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hitastig hefur mun meiri áhrif á 

dánartíðni fóstra G. acuticeps en súrnun sjávar eins og sjá má á mynd 4. Ein og sér hefur súrnun 

sjávar lítil áhrif, en áhrifin eru mest þegar bæði er hækkað hitastig sjávar og lækkað sýrustig. 

Þolmörk fiska virðast verða lægri þegar um slíka víxlverkun er að ræða þ.e. súrnun og hlýnun 

sjávar samtímis (Flynn, Bjelde, Miller og Todgham, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður rannsóknar á G. acuticeps eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á 

viðfangsefninu; að súrnun sjávar ein og sér hafi lítil áhrif á lífslíkur fóstra fiska (Munday o.fl., 

2009; Franke og Clemmesen, 2011; Frommel, Schubert, Piatkowski og Clemmesen, 2012). Það 

var þó tekið fram að G. acuticeps þroskast mjög hægt og eru því þrjár vikur hugsanlega ekki 

nógu langur tími til að sjá neikvæð áhrif súrnunar á þroska fisksins, eins og komið hefur fram í 

öðrum rannsóknum (Baumann, o.fl., 2011; Forsgren, Dupont, Jutfelt og Amundsen, 2013). Þó 

svo að þörf sé á rannsóknum á viðfangsefninu yfir lengri tíma, benda niðurstöður til þess að 

lífslíkur fóstra minnki við samhliða hlýnun og súrnun sjávar. Fyrir utan minnkaðar lífslíkur og 

nýliðun hefur breyttur þroskahraði og efnaskipti við hlýnun og súrnun sjávar einnig leitt til þess 

Mynd 4. Niðurstöður á mælingum á fóstrum G. acuticeps yfir þrjár vikur. Hér sést 

að í +2°C og í háum styrk af CO₂ eru lífslíkurnar minnstar. Ef einungis er hár 

styrkur CO₂ í -1°C eru lífslíkurnar hæstar. Mynd: Flynn, Bjelde, Miller og 

Todgham (2015). 
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að fóstur klekist of snemma (Koubbi o.fl., 2009). Ef að fóstur klekst of snemma getur það haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir afkomugetu þeirra. Þetta á sérstaklega við á árstíðabundnum 

svæðum eins og til dæmis í hafinu við Suðurskautslandið. Þeir fiskar sem þrífast best í köldu 

vatni nálægt heimskautasvæðunum eiga það flestir sameiginlegt að þroskast hægt og hafa 

aðeins eitt æxlunartímabil á hverju ári sem er árstíðartengt. Mestu líkurnar á að afkvæmi þeirra 

lifi af eru á vorin og sumrin, þar sem meira fæðuframboð er á þeim tíma. Breytingar á 

þroskaferli fóstra gætu haft áhrif á tímasetningu klaksins sem gæti breytt tímasetningu lirfustigs 

fiska og gert þau að auðveldari bráð ránfiska. Einnig gætu fóstrin klakist út það snemma á 

tímabilinu að ekki sé til staðar nægileg fæða fyrir þau sem lirfur (Edwards og Richardson, 

2004). 

Í tilraun sem skoðaði samtímis áhrif aukins hita og lækkaðs sýrustigs á æxlun A. melanopus 

kom í ljós að við þriggja gráðu hitastigshækkun hætti öll æxlun, óháð sýrustigi. Í lækkuðu 

sýrustigi varð hærri dánartíðni hjá fóstrum og þau fóstur sem urðu að lirfum voru bæði styttri 

og höfðu minni forða en lirfurnar við hærra sýrustig (Mynd 5). Hærri hiti hefur mun meiri áhrif 

á æxlun A. melanopus en hár styrkur CO₂ (Miller, Kroon, Metcalfe og Munday, 2015). Þessar 

niðurstöður er í samræmi við fyrri rannsóknir á viðfangsefninu (Kraak og Pankhurst, 1997; 

Hilder og Pankhurst, 2003; Donelson, Munday, McCormick, N. Pankhurst og P. Pankhurst, 

2010).  

 

 

 

Mynd 5. Niðurstöður úr rannsókn á A. melanopus þar sem að sjá má hvað aukið 

hitastig hefur mikil áhrif á líkur eggja til að lifa af og geta klakist út. Mismunandi 
súlur standa fyrir þrjá mismunandi hópa sem voru teknir fyrir til rannsóknar. a) 

Hér má sjá lengd lirfa í mismunandi hitastigi og sýrustigi, en engir hópar lifðu af 

3°C hitastigshækkun óháð sýrustigi. b) Hér má sjá forðamagn lirfa á mismunandi 
hitastigi en enginn hópur lifði af 3°C hitastigshækkun óháð sýrustigi. Mynd: Miller, 

Kroon, Metcalfe og Munday (2015). 
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Lengd lirfa segir mikið til um hæfni þeirra til að komast af (Miller, Crowder, Rice og Marschall, 

1988), þannig að skerðing á forða og þar af leiðandi smærra ungviði, getur dregið úr hæfni fiska 

á fyrstu lífsstigum og aukið dánartíðni. Reiknað er með að meðalhitastig yfirborðssjávar hækki 

um þrjár gráður fyrir árið 2100 (Bell o.fl., 2011). Það gæti haft alvarlegar afleiðingar sérstaklega 

fyrir æxlun í fiskistofnum (Miller o.fl. 2015). Skilningur á hvernig þessar tvær umhverfisbreytur 

verka á víxl og hafa áhrif á ferli og afkomu sjávarfiska er mjög mikilvægur til þess að spá fyrir 

um framtíðaráhrif loftslagsbreytinga.  

3.4 Samantekt  
Skýr tengsl virðast vera á milli þolmarka fiska og súrnunar sjávar. Ef fæða er ótakmörkuð 

virðast lirfur hafa meiri þol fyrir súrnun en ef fæða er takmörkuð. Það er eins og aukinn styrkur 

CO₂ geri vöxt ungviðis að orkukræfara ferli ef fæðuframboð er lítið, og dregur jafnframt úr 

fituforða og magnar upp beinkölkun. Aukinn CO₂ styrkur dregur úr stærð tálkna óháð 

fæðuframboði ungviðis. Þegar ákveðnar lykiltegundir úr neðri þrepum fæðukeðjunnar detta út 

sakir lækkaðs sýrustigs sjávar hefur það áhrif á líffræðilega fjölbreytni. Eftir því sem að 

vistkerfi eru fjölbreyttari, því meira viðnám hafa þau gegn allskyns álagi og er þetta því neikvæð 

afleiðing súrnunar sjávar. Þegar fleiri þættir afleiðinga loftslagsbreytinga birtast samtímis 

virðist það magna upp áhrif súrnunar sjávar. Þolmörk fiska lækka við hlýnun sjávar, súrefnistap 

og súrnun. Hlýnun sjávar hefur mun meiri áhrif en súrnun á fiska, en þegar hvoru tveggja er í 

gangi á sama tíma verða afleiðingarnar miklar. Lækkað sýrustig og aukinn hiti sjávar getur 

dregið úr vexti lirfa, dregið úr æxlun fiska og minnkað lífslíkur fóstra, lirfa og seiða. Ef ekki 

verða breytingar til batnaðar á losun CO₂ af mannavöldum munu loftslagsbreytingar halda 

áfram og þá er raunhæf birtingarmynd framtíðarinnar enn meiri hlýnun sjávar og súrnun 

samtímis.  

 

  



21 

 

4. Umræður 

Súrnun sjávar virðist ekki hafa mikil áhrif á fullvaxna fiska en getur haft stórvægileg áhrif á 

ungviði þeirra. Slík áhrif myndu geta leitt til fækkunar í fiskistofnum (Hrönn Egilsdóttir, 

munnleg heimild, 15. janúar 2021).  

Aukinn styrkur CO₂ hægir á vexti hjá fiskilirfum (Leggett og Deblois, 1994) og gerir það að 

verkum að þetta skeið lengist. Það að líffræðilegt kerfi lirfanna sem stjórnar sýru-basa jafnvægi 

sé ekki fullþroskað lengir lirfuskeiðið. Það getur leitt til hærri dánartíðni. Þær eru á berskjölduðu 

skeiði í lengri tíma en eðlilegt væri við hættulegar aðstæður t.d. þar sem afræningjar hafa 

aðgang að þeim. Ef meiri orka fer í að halda sýru-basa jafnvægi stöðugu er minni orka eftir fyrir 

líkamsvöxt og það minnkar samkeppnishæfni við aðrar lífverur í vistkerfinu og bitnar á 

lífslíkum. Hlutfallslega færri lirfur komast af út af minni orku til að nota í vöxt. Skert 

afkomugeta svona snemma á lífsferlinum gæti því haft meiri áhrif en bein áhrif súrnunar seinna 

meir í lífsferli fiska. Þetta gæti haft mikil áhrif á fjölda fiska í hafinu í framtíðinni. Annað sem 

getur haft mikil áhrif á afkomugetu fiska á sínum fyrstu lífsstigum er ofurkölkun þeirra í 

hækkuðum styrk af CO₂ eins og sjá má á stækkuðum kvörnum þeirra. Ef að beinagrind fiska er 

ekki fullmótuð, eða búin að kalkast, virðist hún vera móttækilegri fyrir sýrustigsbreytingum í 

hafinu sem má sjá á allskyns brenglunum í beinauppbyggingu (Pimentel o.fl., 2014) seinna 

meir.  

  

Fiskar geta lifað við lágt sýrustig, en þá virðast þeir forgangsraða orku sinni og setja t.d. meiri 

orku í að viðhalda sýru-basa jafnvægi í líkamanum í staðinn fyrir að fjölga sér og nærast, sem 

er minna mikilvægt fyrir þá til að komast af. Þegar skoðaðar eru niðurstöðurnar úr rannsóknum 

Stiasny (2018) er áhugavert að sjá áhrif á þorskalirfur við skert fæðuframboði og við hækkaðan 

styrk CO₂. Þær lirfur sem höfðu nægt fæðuframboð bæði í lágum og háum styrk af CO₂ mældust 

þyngri og lengri en þær í takmörkuðu fæðuframboði og voru því hæfari til að takast á við lækkað 

sýrustig, súrnunin hafði minni áhrif á þær. Þær höfðu meiri orku til þess að eyða í vöxt og til 

þess að takast á við lægra sýrustig. Lirfurnar í hækkuðum styrk af CO₂ voru þyngri og lengri 

með takmarkað fæðuframboð en í ótakmörkuðu fæðuframboði. Þessar niðurstöður komu mikið 

á óvart miðað við það sem áður hafði verið haldið fram. Þær sýndu einnig að þó þessar lirfur 

væru stærri og þyngri, þá guldu þær þess dýrum dómi því það bitnaði mikið á líffærum þeirra. 

Þetta gæti jafnvel orðið sú birtingarmynd sem reikna má með sem framtíðarsýn ef súrnun sjávar 

heldur áfram að hafa áhrif á líffræðilega fjölbreytni og fæðuvefi sjávarins. Slíkt gæti á endanum 

leitt til þess að á mörgum stöðum yrði minnkað fæðuframboð. Hafa skal í huga að aukin stærð 
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þarf ekki endilega að þýða aukna lífsgetu og hæfni lirfunnar. Aukin stærð lirfanna getur haft í 

för með sér þroskamynstur sem gæti dregið út hæfni með skertri líffæravirkni eða rýrnun á 

líffærum. Það virðist því vera að þorskalirfur eyði meiri orku í vöxt og beinmyndun í hækkuðum 

styrk CO₂ heldur en lirfur í lægri styrk. Þetta getur verið vegna breyttrar ráðstöfunar orku í 

lifrinni, en einnig getur lægri fituforði leitt til þess að líffæramyndun, vefjaþroski og 

beinmyndun breytist. Vegna þessa er hægt að sjá skerta starfsemi lifrar hjá lirfum við takmarkað 

fæðuframboði við hækkaðan styrk CO₂, sem sást ekki við ótakmarkað fæðuframboð í sama 

styrk CO₂. Almennt nýta fiskar orku í vefmyndun verr í auknum styrk CO₂ og þar af leiðandi 

verður vaxtarskerðing. Eftir klak eru minnkaðar lífslíkur ungviðis vegna minni forða, en þessi 

minnkun verður vegna því það er búið að nota svo mikla orku úr forðanum í efnaskipti 

fóstursins til þess að lifa súrnunina af (Ishimatsu o.fl., 2008).   

  

Í tilraunum Munday o.fl. (2010) voru lirfur A. percula og P. wardi, við 700 ppm styrk af CO₂, 

farnar að sækja í lykt af afræningjum í staðinn fyrir að forðast þá. Lyktargetan skertist þannig 

að lirfurnar gátu ekki lengur fundið lykt eða upplifðu hana öðruvísi, sem getur útskýrt djarfari 

hegðun þeirra við yfirvofandi hættu. Þetta getur líka útskýrt hækkaða dánartíðni, ekki endilega 

vegna þess að súrnunin hafi bein neikvæð áhrif á lirfurnar, heldur að lækkað sýrustig hefur það 

mikil áhrif á hegðun þeirra að þær verða auðveldari fórnarlömb afræningja við þær aðstæður. 

Það að lirfur verða bæði virkari og skynji verr hættur í kringum sig getur því haft stórvægileg 

áhrif á afföll á lirfustigi fiska (Munday o.fl., 2010). Mikilvægt er að hafa í huga að í þessari 

rannsókn voru aðeins skoðaðar tvær tegundir fiska. Það mun alltaf vera einhver munur á milli 

tegunda, og jafnvel meðal stofna sömu tegunda, hvað varðar næmni gegn súrnun sjávar. Það er 

því mikilvægt að rannsaka fleiri tegundir þó það sé óyfirstíganlegt markmið að rannsaka þær 

allar. Þegar búið er að rannsaka nógu margar sambærilegar tegundir er hægt að færa þekkingu 

yfir á aðrar tegundir frá sömu svæðum, sem og tegundir og stofna sem hafa sömu eiginleika. 

Einnig er hægt að tengja þekkingu á erlendum fiskum við íslenska á sama hátt. Þegar 

niðurstöðurnar eru teknar saman er hægt að velta fyrir sér hvort súrnun sjávar komi af stað 

vítahring í líffærastarfsemi og þroska fiska, sem ekki eru eftirsóknarvert að bera áfram til næstu 

kynslóða. Þó svo að þeir kæmust af þá hefðu þeir skerta getu og myndu jafnvel deyja fyrr vegna 

skertrar lífsstarfsemi þeirra, sem sjá má á minni tálknum, röskun á lifrarstarfsemi og 

minnkuðum fituforða. Einnig má reikna með því að brenglun í beinauppbyggingu fiska muni 

hafa áhrif á getu þeirra, bæði til að synda og afla sér fæðu.  
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4.1 Aðlögunarhæfni tegunda 
Fram að iðnbyltingunni hafði hlutþrýstingur CO₂ (e. ppm) og sýrustig hafsins verið nokkuð 

stöðugt í yfir 20 milljón ár. Sýrustigsbreytingar áttu sér vissulega stað en lífverur höfðu 

milljónir ára til að aðlagast þeim. Núlifandi lífverur jarðar þróuðust því í þeim stöðugleika sem 

var á þessu tímabili. Eftir iðnbyltinguna hefur súrleiki sjávar aukist um 30%, en sú þróun er 10 

sinnum hraðari en hefur gerst síðustu 55 milljón ár. Núlifandi fiskitegundir hafa aldrei upplifað 

eins hraðar breytingar og eru að gerast núna og óvisst er hvort að þær hafi nógu mikla 

aðlögunarhæfni til þess að takast á við þær (Pearson og Palmer, 2000; Esbaugh, 2017). Aðlögun 

getur verið tvenns konar (Anttila o.fl., 2014), hún getur verið þróun á milli kynslóða (e. 

adaption) með erfðafræðilegum breytingum yfir löng tímabil. Hins vegar getur það verið 

aðlögun einstaklings að umhverfisaðstæðum (e. acclimation). Í þessum undirkafla er verið að 

fjalla um þróunarfræðilega aðlögun fiska. 

Rannsóknir sýna að mikill munur getur verið á fiskum við heimskautasvæði jarðar og á 

miðjarðarhafsbeltinu. Á heimskautasvæðum virðast þeir vera viðkvæmari fyrir áhrifum 

súrnunar sjávar. Fiskar við miðjarðarhafsbeltið eru vanir meiri sveiflum í hita og þola oftast 

meiri seltu (Wu og Woo, 1983), sem gæti verið ástæðan af hverju þeir þola súrnunina betur. 

Sjórinn í heitara loftslagi tekur ekki við eins miklu CO₂ og hann gerir á heimskautasvæðum svo 

að breytingar á sýrustigi hafa gerst hægar þar en í kaldari sjó. Það mætti jafnvel útskýra meira 

viðnám fiska í heitari sjó með því að fiskarnir hafa haft lengri tíma til þess að aðlaga sig þessum 

aðstæðum (Cattano o.fl., 2018). Lífverur sem þrífast í köldustu hafsvæðum jarðar eða næst 

heimskautasvæðunum, eru taldar sérstaklega viðkvæmar fyrir loftslagsbreytingum. Það er ekki 

síst vegna þess að þær eru aðlagaðar stöðugu hitastigi og hafa hægan nýliðunarhraða. Þar sem 

þessar tegundir eiga erfitt með að flytja sig til hagstæðari búsetuskilyrða, eru helstu leiðir þeirra 

til að takast á við örar breytingar í umhverfinu eftirfarandi: breytingar á lífeðlisfræði (t.d. 

orkunýting), hegðun (t.d. breyting á fæðuöflun) og þróun milli kynslóða (Pörtner og Farrell, 

2008). 

Afkoma fiskungviðis er ákveðinn flöskuháls þess að stofnar og tegundir geti komist af. 

Skilningur á viðbrögðum fiska á fyrstu lífsstigum við umhverfisbreytingum skiptir sköpum til 

þess að við skiljum næmni þeirra og lífseigju. Þegar þetta er skoðað í samhengi við 

sveigjanleika og aðlögunarhæfni, er mikilvægt að huga að breytileika innan tegunda. Þótt að 

stór hluti einstaklinga tegundar hafi ekki lífeðlisfræðilegt þol gegn súrnun sjávar, þá gæti verið 

til staðar erfðabreytileiki innan tegundarinnar sem felur í sér þetta þol (Esbaugh, 2017). Þess 

vegna er mikilvægt að rannsaka stofna tegunda sem hafast við á mörkum útbreiðslu 
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tegundarinnar hvað varðar sýrustig sjávar. Hvað snertir möguleika á þróunarlegum aðlögunum 

ber að hafa í huga að þær lífverur sem hafa stuttan líftíma þar sem kynslóðir endurnýjast hratt, 

eru líklegri til að geta aðlagast með þessum hætti heldur en lífverur sem lifa lengi, t.d. í marga 

áratugi (Miller, Watson, Donelson, McCormick og Munday, 2012; Murray, Malvezzi, Gobler 

og Baumann, 2014). 

4.2 Vistfræðilegt samhengi 
Minnkuð fjölbreytni er líkleg birtingarmynd súrnunar sjávar á heimskautasvæðum jarðarinnar. 

Talið er að eftir því sem uppbygging vistkerfa er fjölbreyttari, því stöðugri séu þau. Ef röskun 

verður á einföldum fæðuvef geta áhrifin orðið meiri en á flóknari vef. Því fleiri tegundir, stofnar 

eða afbrigði sem í fæðukeðjunni eru, því minni verða þessi áhrif. Dæmi um fæðuvef með fáum 

tegundum eru fiskar sem búa á norðurslóðum jarðar. Þar eru vistkerfin ung og hlutfallslega fáar 

tegundir keppa um fæðu og búsvæði, miðað við í heitari sjó. Eftir því sem norðar dregur eru 

almennt færri tegundir en í heitari sjó og margar þeirra svæðisbundnar. Miklar líkur eru á að 

súrnun sjávar, ásamt öðrum umhverfisbreytingum, muni leiða til þess að líffræðileg fjölbreytni 

almennt minnkar. Þegar líffræðileg fjölbreytni er skert, þá eru færri tegundir til þess að koma í 

stað þeirra sem að deyja út eða fækkar og því verða áhrifin meiri áberandi en annars. Þó svo að 

súrnun sjávar hafi mest áhrif á kalkmyndandi lífverur, getur hún haft áhrif upp fæðukeðjur t.d. 

sem skortur á mikilvægri fæðu fyrir ákveðnar tegundir (Helfman o.fl., 2009). Mikilvægt er að 

taka mið af því að hlýnun og súrnunar sjávar, sem afleiðing loftslagsbreytinga, haldast í hendur. 

Vegna hlýnunar sjávar við miðjarðarhafsbeltið eru tegundir byrjaðar að leita þaðan í kaldari sjó 

til að lifa af (Cattano o.fl., 2020). Við erum að sjá tegundir í kringum Ísland sem hafa aldrei 

sést þar áður (Ólafur S. Ástþórsson og Jónbjörn Pálsson, 2006), en síðan árið 1996 hafa yfir 20 

suðlægar tegundir veiðst í íslenskri lögsögu. Breytingar á útbreiðslu tegunda vegna hlýnunar, 

og flutningi tegunda með t.d. kjölvatni, geta haft  áhrif á vistkerfi við Ísland þar sem eru 

tegundafáar fæðukeðjur. Áhrif súrnunar sjávar eru talin verða mikil í kaldari sjó, þar sem 

uppleysni CO₂ er meiri, kalkmettunarstig náttúrulega lágt og vistkerfi almennt 

tegundafábreyttari en á hlýrri hafsvæðum. Erfitt er að spá fyrir um afleiðingar allra þessara 

samhliða umhverfisbreytinga. Til dæmis á eftir að koma í ljós hvernig fiskar frá hlýrri 

hafsvæðum, þar sem er minni styrkleiki CO₂, bregðast við hærri styrkleika í kaldari sjó. Þeir 

gætu lifað af með að færa sig í þægilegra hitastig en samtímis verið komnir í alltof lágt sýrustig 

fyrir þeirra þolmörk. Það að margar tegundir leiti frá hlýrri svæðum jarðarinnar hefur líka 

samfélagslegar afleiðingar fyrir það fólk sem lifir og veiðir á þessum svæðum. Fiskur er 

aðalfæða stórs hluta þeirra íbúa sem býr við Miðjarðarhafið og þetta gæti haft miklar afleiðingar 
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á það. Með aukinni fólksfjölgun er nauðsynlegt að leggja áherslu á næg störf og fæðu og þess 

vegna er mikilvægt að taka félagslega þáttinn með í reikninginn (Doney o.fl., 2020). Fækkun 

stofna og tegunda mun einnig gera það að verkum að veiðar á sjávarfiskum á þessum slóðum 

mun hafa meiri áhrif en þær gera í dag vegna hlutfallslegra færri fiska (Hoegh-Guldberg o.fl., 

2007). Velta má fyrir sér hvort að súrnun sjávar gæti komið niður á gæðum sjávarfangs 

(Dupont, Hall, Calosi og Lundve, 2014), með þeim líffræðilegum kvillum sem virðast fylgja 

því þegar fiskar alast upp í hærri styrk af CO₂. Ef svo er gæti það leitt til þess að veiða þyrfti 

hlutfallslega meira magn af fiski vegna lélegra gæða þeirra sem veiðast. Það er ekki aðeins 

mikilvægt að öðlast meiri þekkingu til að skilja viðfangsefnið betur heldur geta líka falist í því 

efnahagsleg verðmæti. Ef klak verður að vetri til eða of snemma að vori geta afleiðingarnar 

orðið slæmar fyrir þá fiska sem lifa í sjó þar sem árstíðabreytileiki er mikill. Lítið ljós er til 

staðar á þessum árstíma, takmarkað fæðuframboð og lítil frumframleiðni. Margir fiskar velja 

að fara í dvala á þessum tíma (Campbell, Fraser, Bishop, Peck og Egginton, 2008). Síðar þegar 

lirfurnar þroskast yfir í seiði þurfa þær mikla orku í vöxt og þroska líkamans og til að lifa af. Ef 

lirfurnar koma fram á óhentugum árstíðartíma verða þær auðveldlega að bráð fyrir rándýr sem 

venjulega væru ekki til staðar ef eggin hefðu klakist á réttum tíma. Þetta getur haft alvarlegar 

afleiðingar á nýliðun lirfa (Beaugrand, Brander, Lindley, Souissi og Reid, 2003).  

Það er alltaf að koma betur í ljós hversu mikilvæg fyrstu lífsstig fiska og allir þeir þættir sem 

hafa áhrif á þau í vistfræðilegu samhengi eru. Ef breytt beinkölkun vegna súrnunar sjávar veldur 

því að höfuðkúpulag fiska breytist, getur það haft afleiðingar fyrir fæðuöflun fiskana. Þá gætu 

þeir með tímanum breyst úr uppsjávarfiskum í botnlæga til þess að aðlaga sig að nýrri fæðu. 

Þessi áhrif súrnunar sjávar gætu því bæði breytt fæðuvali fyrir ákveðna fiska og búsvæðavali. 

Það getur einnig breytt miklu í fæðukeðjum fiska að tegundir byrji að færa sig svona um set. 

Þessar breytingar myndu hafa enn meiri áhrif á þeim stöðum þar sem fáar tegundir finnast og á 

stöðum sem eru viðkvæmir fyrir breytingum, s.s. nálægt heimskautasvæðum. 

4.3 Takmarkanir rannsókna 
Það verður að teljast óheppilegt að tiltölulega lítil þekking er til á því viðfangsefni sem fjallað 

er um hér. Því fleiri og betri rannsóknir sem gerðar eru á þessu sviði, því nákvæmari upplýsingar 

höfum við til túlkunar og því betri yfirsýn yfir viðfangsefnið. Í þessari ritgerð hafa verið teknar 

saman niðurstöður fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið síðustu árin. Það er gagnlegt að fá 

yfirsýn yfir helstu rannsóknir, en mikilvægt er að hafa í huga að til geta verið önnur gögn sem 

hafa ekki verið tekin fyrir hér sem annað hvort styðja við niðurstöður þessarar samantektar eða 

stangast á við þær.  
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Ákveðnar fiskitegundir hafsins og aðrar lífverur hafa fengið meiri athygli en aðrar vegna 

efnahagslegs mikilvægis þeirra. Stór rannsókn var gerð árið 2005 þar sem skoðuð voru áhrif 

súrnunar sjávar á svokallaða Kyrrahafsostru (Crassostrea gigas) (Doney, o.fl., 2020). Sú 

rannsókn lagði grunninn að þeirri vitneskju og í framhaldinu þeim áhyggjum sem vísindamenn 

og aðrir hafa af þessum málum í dag. Þar var miklum tíma varið í að skoða bein áhrif á fyrirtæki, 

viðskipti og sjávarbyggðir. Síðan þá hafa rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar beinst aðallega 

að efnahagslega-, menningar- og vistfræðilega mikilvægum sjávarlífverum. Slík nálgun getur 

einnig orðið takmarkandi þar sem stór hluti tegunda er ekki rannsakaður og leiðir til 

þekkingarskorts á þeim tegundum sem teljast „minna mikilvægar“. Þó svo að tegundir hafi ekki 

mikilvægt efnahagslegt gildi geta þær verið undirstöðutegundir og spilað mikilvæg hlutverk í 

vistkerfum sjávar. Það er því ákveðinn vandi sem felst í fjármögnunarmöguleikum rannsókna 

þar sem auðveldara er að fjármagna rannsóknir á tegundum sem teljast efnahagslega verðmætar. 

Þar sem rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar á fiska er ung rannsóknargrein (~20 ára), er ennþá 

verið að þróa rannsóknaraðferðir til að gefa sem réttasta mynd af aðstæðum hverju sinni. Fyrstu 

rannsóknir sem gerðar voru á næmni tegunda við súrnun sjávar lögðu áherslu á að meta út frá 

þeim kringumstæðum (sýrustigi) sem áttu við á þeim tiltekna tíma. Með þessari aðferð fengust 

að vísu niðurstöður um ástand lífveranna á þeim tíma, en gerði vísindamönnum jafnframt erfitt 

fyrir að segja til um hvað framtíðin myndi bera í skauti sér varðandi frekari breytingar á 

sýrustigi með hækkandi CO₂ (Kroeker, Kordas, Crim, og Singh, 2010; Busch og McElhany, 

2016). 

Það þarf að þróa rannsóknaraðferðir sem gera samanburð tegunda mögulegan og taka tillit til 

fjölbreytni innan og milli tegunda og aðstæðna vistkerfanna í heild sinni, ef hægt á að vera að 

spá fyrir um framtíðina. Það gefur skakka mynd að taka eina tegund, fjarlægja hana úr 

aðstæðum og rannsaka aðeins hana og jafnvel aðeins fáa einstaklinga af þeirri tegund eða stofni. 

Það gefur skýrustu myndina að rannsaka marga einstaklinga í sem náttúrulegustum aðstæðum 

og hægt er. Að rannsóknir séu gerðar þannig að fiskar fái ótakmarkaða fæðu gefur skakka mynd 

af náttúrulegum aðstæðum sem sjaldnast bjóða upp á slíkt. Það gerir það að verkum að erfiðara 

er að bera saman niðurstöður úr slíkum rannsóknum við það sem gerist í náttúrunni. Við ættum 

ekki að líta á súrnun sjávar sem einangrað fyrirbæri, heldur er það hluti af stærri heild af 

breyttum skilyrðum í hafinu, sem verður að líta á í heild sinni, eigi næmnisrannsóknir að hafa 

marktækt gildi (Doney o.fl., 2020). Til þess að geta sagt fyrir um hvernig sjávarlífverur munu 

bregðast við loftslagsbreytingum og súrnun sjávar, þarf að taka tillit til sveigjanleika 

einstaklinga í hverri kynslóð til að geta lagað sig að nýjum umhverfisaðstæðum (Chevin, 
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Collins og Lefèvre, 2012). Niðurstöður á rannsóknum sem halda umhverfisaðstæðum stöðugum 

eiga kannski ekki nógu vel við þær kviku aðstæður sem lífverur upplifa í náttúrunni en gefa þó 

ýmsar nauðsynlegar upplýsingar (Wahl, Saderne, og Sawall, 2016). Mikilvægast er þó að 

mismunandi rannsóknaraðferðum sé beitt samhliða, t.d. tilraunum og líkanagerð, til þess að fá 

sem skýrasta mynd af mögulegum framtíðarafleiðingum loftslagsbreytinga og súrnunar sjávar. 

Með þessum hætti hafa þær marktækt gildi og hægt er að bera saman niðurstöður úr 

mismunandi rannsóknum á sama efni.   

Þó svo að verið sé að rannsaka sömu líffræðilegu þætti undir svipuðum umhverfisaðstæðum, 

mælist mikill breytileiki milli fiskitegunda þegar áhrif aukins CO₂ styrks eru skoðuð. Þetta er 

hægt að útskýra með mismunandi uppsetningu tilrauna, mismunandi lífstigum fiska og að 

samanburður sé á langtíma eða skammtímaáhrifum (Stiasny o.fl., 2018). Til dæmis fundust 

engin mælanleg áhrif á vaxtarhraða Alaskaufsa (Theragra chalcogramma) (Hurst, Fernandez 

og Mathis, 2013), á seiðum Stenotomus chrysops (viðauki 2) (Perry o.fl., 2015) eða lirfum 

Seriola lalandi (viðauki 2) (Watson o.fl, 2018) í auknum styrk CO₂. Aðrar rannsóknir benda til 

neikvæðra áhrifa á vaxtarhraða, eins og í rannsókn á lirfum M. beryllina (Baumann o.fl., 2012), 

á túnfiski (Bromhead o.fl., 2015) og Atlantshafssíld (Frommel o.fl., 2012). Enn aðrar 

rannsóknir hafa svo sýnt aukinn vöxt við meiri styrk CO₂, til dæmis í A. percula (Munday o.fl., 

2009), í Atlantshafsþorski (Frommel o.fl., 2012) og í lirfum A. presbyter (Silva o.fl., 2016). 

Einnig má almennt sjá neikvæðari áhrif á tegundir í rannsóknum sem gerðar eru nálægt 

heimskautasvæðum jarðarinnar, en á miðjarðarhafsbeltinu. Landfræðileg staðsetning getur því 

verið enn einn þáttur sem haft getur áhrif á breytileika á niðurstöðum (Stiasny o.fl., 2018). 

Rannsóknir yfir lengri tíma, þar sem fleiri þættir eru skoðaðir og mismunandi aðferðir notaðar 

munu gefa okkur meiri yfirsýn en þær rannsóknir sem eru afmarkaðri. Þar sem súrnun sjávar er 

ein af mörgum umhverfisbreytingum sem eru að eiga sér stað, er mikilvægt að fá yfirsýn yfir 

afleiðingar til þess að geta sett niðurstöðurnar í stærra samhengi (Flynn o.fl., 2015). Lengd 

rannsókna skiptir máli, þar sem það tekur oft lengri tíma að sjá mælanlegar breytingar af völdum 

súrnunar sjávar en til dæmis frá hlýnun sjávar. Margar tegundir þróast hægt, s.s. G. acuticeps, 

þar sem sáust meiri áhrif frá hlýnun en súrnun sjávar. Þroskahraði fiska er einn af þeim þáttum 

sem þarf að taka tillit til í slíkum rannsóknum til þess forðast skekkjur í mælingum. Viðbrögð 

fárra einstaklinga við hröðum breytingum á sýrustigi á nokkrum dögum eða vikum getur verið 

mjög frábrugðin þeim viðbrögðum sem koma fram á heilum stofni sem upplifir súrnun smám 

saman yfir áratugi eða aldir.  
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Auðvelt er að tínast í heimildum um þroskunarfræði fiska því hugtakanotkun er mjög breytileg 

hjá fiski- og líffræðingum víðs vegar um heiminn. Þannig finnast mismunandi skilgreiningar á 

æviskeiðum fiska sem getur flækt málið fyrir lesendur (Helfman o.fl., 2009). Þetta er óþarfa 

flækjustig á viðfangsefninu, og hér þurfa vísindamenn að samhæfa nálgun sína og 

skilgreiningar mun betur. Þannig kemst efnið betur til skila og rannsóknir verða 

samanburðarhæfari. 

4.4 Framtíðarsýn 
Lífverur sjávar eru mjög fjölbreytilegar, allt frá agnarsmáum bakteríum til stærstu spendýra. 

Umhverfi þeirra er að breytast mjög hratt vegna aukins útblásturs CO₂ af mannavöldum. 

Óæskileg hegðun okkar í formi bruna jarðefnaeldsneytis og kolanotkun, ekki síst síðustu 150 

árin, hefur haft gríðarleg áhrif. Spálíkön gera ráð fyrir að styrkur CO₂ í sjónum nái 750-1000 

ppm fyrir árið 2100 (Stocker o.fl., 2013). Um þessar mundir er meiri súrnun í sjónum en verið 

hefur í 20 milljónir ára. Það mun óhjákvæmilega leiða til breytinga í vistkerfi sjávar. Slíkt þarf 

ekki endilega að vera slæmt. Breytingar eru og hafa alltaf verið að eiga sér stað og til að vistkerfi 

og tegundir geti þróast þarf viss aðlögunarhæfni að vera til staðar. Nú reynir verulega á hana.  

Áhrif súrnunar sjávar á fiska er vandamál sem snertir marga beint og kemur okkur öllum við. 

Eins og komið hefur fram í ritgerðinni eru áhrifin meiri við heimskautasvæði hnattarins. Það 

hvetur til frekari rannsókna á þeim fiskum og öðrum lífverum og vistkerfum sem þar eru. Á 

þessum svæðum eru einnig stundaðar miklar fiskveiðar og því efnahagslegt mikilvægt af 

heilbrigðu hafi. Miðað við hlýnun sjávar hefur súrnun sjávar ekki mikil áhrif ein og sér, þ.e. 

hlýnun veldur kröftugri viðbrögðum hjá fiskum, en svo virðist vera að áhrifin margfaldist þegar 

hvoru tveggja fer saman. Einnig spilar hér inn í að rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar á fiska 

hafa ekki verið gerðar yfir nógu langan tíma þannig að raunverulegu langtímaáhrifin hafa ekki 

sýnt sig. Mikilvægt er að rannsaka nánar hvort súrnun sjávar hafi áhrif til fækkunar í stofni 

fiskitegunda, lífvænleika og gæða afkvæma.  

Með vaxandi vitundarvakningu almennings í umhverfismálum og auknum sjáanlegum áhrifum 

loftslagsbreytinga virðist loksins eitthvað vera að gerast í mótvægisaðgerðum af hálfu þjóðríkja. 

Í aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum kemur fram að um 250 milljónum króna verði varið 

til að efla vöktun á súrnun sjávar og bráðnun jökla á árunum 2019-2023. Það verður gert í 

samstarfi við Hafrannsóknastofnun og Veðurstofu Íslands (Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í 

loftslagsmálum, 2020).  
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Það er raunhæf sviðsmynd framtíðarinnar að sýrustig lækki, hitastig hækki og súrefnistap aukist 

með hækkandi hita. Súrnun sjávar er neikvæð af því að hún hefur svo kröftug áhrif á skömmum 

tíma sem ekki er víst að allar lífverur gætu náð að aðlaga sig að. Þannig minnka stofnar og aðrir 

stofnar deyja jafnvel út. Mikilvægt er að beina athygli almennings, hagsmunaaðila og 

stjórnvalda að þessu málefni og leggja áherslu á fræðslu og hvað fólk og samfélög geta gert til 

að draga úr losun CO₂ og takmarka súrnun sjávar. 
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5. Lokaorð 

Súrnun sjávar er raunveruleg umhverfisógn sem fær ekki nægilega athygli. Hún hefur nú þegar 

haft neikvæð áhrif á lífríki hafsins víða og við eigum bara eftir að sjá þau áhrif aukast. Með 

fleiri rannsóknum og meiri þekkingu áttum við okkur sífellt betur á því hversu alvarleg áhrifin 

geta orðið. Sú vitneskja mun vonandi hvetja til minnkunar á losun CO₂ af mannavöldum.  

Líklegast mun súrnun sjávar hafa áhrif á þéttleika fiska, fiskveiðar, líffræðilega fjölbreytni og 

allt það annað sem við reiðum okkur á úr vistkerfi sjávarins. Súrnun sjávar hefur margvísleg 

áhrif í hafinu og hægt er að ímynda sér að við sem samfélag eigum eftir að finna fyrir þessum 

áhrifum fyrr frekar en seinna í formi minnkaðar sjávarfæðu, auk fjárhagslegra og félagslegra 

afleiðinga vegna minni í atvinnu í sjávargeiranum.  

Allt bendir til þess að aukin súrnun sjávar muni hafa neikvæðar afleiðingar fyrir ungviði 

sjávarfiska þó svo að við eigum ennþá eftir að sjá í hvaða átt þær þróast og af hvaða 

stærðargráðu þær verða. Hvort það verði óbein áhrif, eins og hrun í fæðuvefjum og breyting í 

tegundasamsetningu sjávarlífvera, eða bein áhrif þar sem hægt verður að sjá líffræðilegar 

breytingar á sjálfum fiskunum, mun koma í ljós. Með áframhaldandi loftslagsbreytingum, 

fólksfjölgun og mikilli mengun af mannavöldum er ljóst að nauðsynlegt er að minnka 

stórkostlega losun CO₂ á heimsvísu til þess að draga úr áhrifum súrnunar sjávar. Súrnun sjávar 

er aðeins einn hluti af áhrifum loftslagsbreytinga á hafið og er nauðsynlegt að horfa á stóru 

myndina til þess að búa til áætlun sem miðar að því að draga úr þessum áhrifum. Hækkun 

sjávarmáls, súrefnisskortur og hitabylgjur í sjó eru líka vandamál loftslagsbreytinga og þarf að 

taka á öllum þessum þáttum til að bæta vistkerfi og afkomu plantna og dýra í hafinu.  

Áhrif súrnunar sjávar virðast magnast upp þegar hlýnun sjávar og súrefnistap eru samverkandi 

þættir. Það er sú framtíð sem við blasir. Ungviði sjávarfiska virðist viðkvæmast fyrir þessum 

breytingum sem kemur fram í hærri dánartíðni og hægari líkamsvexti. Það er mjög skýrt að 

mikil þörf er á frekari rannsóknum, meira eftirliti og öflugra inngripi varðandi þær breytingar í 

hafinu sem eru að eiga sér stað ef við ætlum að ná að stoppa þær áður en það verður of seint. 
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7. Viðaukar 

7.1 Viðauki 1 – Hugtakaskrá 

Hugtakaskrá   

Hugtak Skilgreining 

Afkomugeta Geta til að lifa af. 

Afrán 

Hugtak úr vistfræði sem notað er til að lýsa hvernig afræningi 

(dýr sem veiðir) nærist á bráð sinni (dýr sem ráðist er á). 

Afræningi Þeir einstaklingar sem stunda afrán.  

Ásgrind Höfuðkúpubein, bein í eyrum, bringubein og rifbein. 

Blóðsýring 

Lífeðlisfræðileg uppbótakerfi líkamans eru ófær um að koma 

sýrustigi hans til eðlilegs horfs. 

Botnfiskur 

Fiskur sem heldur sig nærri botni sjávar og fær fæðu síðan 

þaðan. 

Búsvæði Staður eða ytra umhverfi sem lífvera býr við og hefur aðlagast. 

Frumframleiðsla 

Lífrænt efni sem frumframleiðendur (þeir sem eru neðstir í 

fæðukeðjunni), einkum plöntur, mynda í vistkerfi. 

Fæðuframboð Framboð á fæðu eða matvælum. 

Fæðukeðja 

Þrepaskipt röð lífvera eða lífveruhópa í vistkerfi þar sem hver 

hópur nærist á þeim næringarefnum sem tiltæk eru á næsta þrepi 

fyrir neðan; sýnir leið fæðunnar (orkunnar) gegnum vistkerfi. 

Fæðuvefur Samþætting allra fæðukeðja innan vistkerfis. 

Fæðuþrep Tiltekinn flötur eða staða í fæðukeðju. 

Hrygna Kvenkyns fiskur. 

Hængur Karlkynsfiskur. 

Kalkmettunarstig 

Efnafræðilegt hugtak sem gefur hugmynd um hvort að umhverfi 

og aðstæður séu hagstæðar til kalkmyndunar eða hvort að kalkið 

sé líklegra til að leysast upp. 

Klóríðfrumur 

Ákveðin tegund fruma í tálknum, þörmum og nýrum sem  eru 

þær búnar nokkurs konar jónapumpum sem hafa það hlutverk að 

halda jafnvægi á jónum í blóðinu. 

Kolefnisforði 

Kolefni finnst á mismunandi formi, í mismiklu magni og á 

mismunandi stöðum. Átt er við alla þá staði sem kolefni safnast 

og finnst á. 

Koltvísýringur 

Litlaus, lyktarlaus lofttegund, ólífrænt kolefnissamband sem 

myndast við bruna kolefnis og ýmsir gerlar lifa á, ein helsta 

gróðurhússlofttegundin. 

Kvarnir 

Eyrnabein fiska, kalsíum karbonat líffæri sem hjálpar til við 

jafnvægi, heyrn, hvatberastarfsemi, efnaskiptahraða og 

forðaneyslu á lirfustigi. Fiskar hafa þrjú pör af kvörnum, og hjá 

mörgum tegundum má lesa út úr þeim árhringi og greina aldur 

fisksins. 

Lífrænir þættir 

Vistfræði fjallar um samskipti lífvera við umhverfi sitt. 

Umhverfi má skipta í ólífræna og lífræna þætti. Lífrænir þættir 

eru þá helstir; fæða, samkeppni og afrán. 
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Lífsstig 

Það þroskastig sem einstaklingur tilheyrir á ákveðnum tíma. 

Tegundir eins og fiskar hafa mörg lífsstig. 

Líffræðileg fjölbreytni 

Líffræðileg fjölbreytni merkir breytileika meðal lífvera í 

margbreytilegu umhverfi, þar með eru talin vistkerfi á landi, sjó 

og vötnum, og þau vistfræðilegu kerfi sem þær eru hluti af; þetta 

nær til fjölbreytni innan tegunda,milli tegunda og meðal 

vistkerfa. 

Nýliðun Viðbót í lífverustofn eða hóp manna á tilteknum tíma. 

Næringaefnahringrás 

Fela í sér geymslu næringarefna - í næringarefnaforðum - og 

flutning þeirra á milli forða (P, N, C). 

Óeðlileg beinkölkun 

Beinkölkun er truflun sem einkennist af óeðlilegri herðingu á 

beinum og aukningu í beinþéttleika, e. calficication/ossification. 

Ólífrænir þættir 

Vistfræði fjallar um samskipti lífvera við umhverfi sitt. 

Umhverfi má skipta í ólífræna og lífræna þætti. Ólífrænir þættir 

eru þá helstir; hiti, selta og búsvæðagerð. 

ppm 

PPM stendur fyrir hlutum af milljón. Það er almennt notað til að 

tjá styrk og hitastuðull. 

Stofn 

Líffræðilegur hópur einstaklinga af sömu tegund sem lifa á 

afmörkuðu svæði og æxlast oftast innbyrðis. 

Sýrustig (pH) 

Mælikvarði á styrk vetnisjónar í vökva; skilgreint sem lygri með 

öfugu formerki af mólstyrk vetnisjónarinnar, þ.e. pH = -log[H+]. 

Notaður er kvarði frá 0 til 14 þannig að lausnir með pH undir 7 

eru sýrur og lausnir með pH yfir 7 eru basar. Lausnir með pH = 

7 eru hlutlausar; mælt með litvísum eða rafefnafræðilegum 

aðferðum. S.P.L.  

Svil Sæði karlkynsfisks (hængs). 

Viðnám Það að veita mótstöðu, streitast gegn eitthverjuu, mótstaða. 

Vistfræðilegt samhengi 

Tengsl lífveranna við hverja aðra, við búsvæðin sem þær kjósa 

og við aðstæður hverju sinni sem móta lífshætti, útlit, samfélög 

og vistkerfi þeirra og þá ferla sem þar eiga sér stað. 

Vistkerfi Hópur af lífverum og umhverfi þeirra sem afmörkuð heild. 

Uppsjávarfiskur Fiskur sem heldur sig nærri yfirborði sjávar. 

µatm (micro-

atmospheres )  

Umol/mol, önnur mælieining til þess að mæla styrk CO₂ í 
sjónum. Er reiknað á annann hátt en ppm, en gefur nánast sömu 

niðurstöðu. 
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7.2 Viðauki 2 – Tegundanöfn 

Tegundanöfn   
Latnenskt heiti Íslenskt/enskt heiti Útbreiðslusvæði 

Amphiprion percula Orange clownfish  Hitabeltisfiskur 

Amphiprion melanopus  Cinnamon clownfish Vestur- og suður-Kyrrahaf 

Atherina presbyter Sand smelt  Norðaustur Atlantshaf 

Clupea harengus Atlantshafssíld 

Finnst beggja vegna í Norður-

Atlantshafinu 

Crassostrea gigas Kyrrahafsostra Kyrrahafsstrendur Asíu 

Dicentrarchus labrax Evrópskur Hafbarri 

Allt frá ströndum Noregs niður til 

Marokkó 

Gadus morhua Atlantshafsþorskur Atlantshafið 

Gymnodraco acuticeps Antarctic dragonfish Suðurskautið 

Menidia beryllina   Inland silverside Við Norð-Austur Ameríku 

Menidia menidia Silfuræringi Vestur-Atlantshaf 

Morone chrysops White sea bass   Norður Kyrrahafið 

Paralichthys dentatus Summer flounder Atlantshafsmeginn við Norður-Ameríku 

Pomacentrus amboinensis Ambon Damsel Vestur-Kyrrahaf 

Pomacentrus wardi Ward‘s damsel Hitabeltisfiskur 

Salmonidae Laxaætt Kyrrahafið og Norður-Atlantshaf 

Seriola lalandi Yellowtail Kingfish Rauðahaf 

Solea senegalensis Senegelflúra Austur-Atlantshaf og Miðjarðarhafið 

Stenotomus chrysops  Scup Atlantshafið 

Theragra chalcogramma Alaskaufsi Norður-Kyrrahaf og Beringshaf 

Thunnus albacares Túnfiskur Hitabeltisfiskur 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctic_dragonfish

