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Abstract 
 
Recent studies suggest that, as in other salmonids, photoperiod and temperature regulate 

final gonadal maturation in Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). The experiment began in 

July (2002) 3 – 4 months before the expected onset of spawning. In an attempt to 

manipulate the onset of spawning, charr reaching maturity (age 2+) were subjected to 4 

replicated treatments that differed in photoperiod and temperature regime. The control 

group (Group 1) exposed to a natural light/dark and temperature cycle, matured at a time 

similar to that experienced in standard aquaculture practices. Charr exposed to consistent 

extended photoperiod (22L:2D) at 10°C for the duration of the experiment (Group 4) 

exhibited the highest growth rates and a low proportion of individuals reached final 

maturation. An extended photoperiod and temperature treatment (Group 3) successfully 

delayed final maturation 3 months beyond the control group, while initial exposure of 

charr to a reduced photoperiod and temperature regime (Group 2) rapidly induced final 

maturation one month prior to the control. The fish in group 2 showed signs of maturity 

again in April – May the following spring after being exposed to long day and 10°C for 5 

months and then short days and low temperature for 2 months. These results support 

previous findings that photoperiod and temperature control final maturation in Arctic 

charr. Additionally this study demonstrates that  extended photoperiod and higher 

temperature can successfully delay final maturation of charr for approximately 3 months.  
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Útdráttur 
 

Ýmsir umhverfisþættir, s.s. ljóslota, hiti, fæðuframboð o.fl hafa áhrif á kynþroska 

laxfiska. Sýnt hefur verið fram á að veigamesti þátturinn í þessu ferli er ljóslotan en 

hitastig er einnig stór áhrifaþáttur. Kynþroska ýmissa laxfiska í eldi er stjórnað með 

ljóslotu og hitastigi. Miklir hagsmunir eru fólgnir í því að geta stjórnað hrygningartíma 

og þar með framleitt hrogn oftar en einu sinni á ári. 

Í íslenskum bleikjueldisstöðvum verður ríflega helmingur heimsframleiðslu af 

eldisbleikju til. Það er mikilvægt fyrir íslenskan bleikjuiðnað að halda sterkri stöðu sinni 

á markaðnum. Til þess þarf að ná fram aukinni hagkvæmni í eldinu svo það geti vaxið 

enn frekar og dafnað. Framleiðsla á hrognum á mismunandi árstímum gæti verið einn 

liður í þá átt að gera íslenskt bleikjueldi hagkvæmara. 

Tilraunin hófst í  júlí 2002 þegar bleikju á þriðja aldursári (2+) var komið fyrir í 

eldisrými með mismunandi ljóslotu og hitastigi. Viðmiðunarhópur (meðferð 1) var alinn 

á náttúrulegri ljóslotu og því sem næst náttúrulegu hitastigi. Fiskur í þeirri meðferð varð 

kynþroska að hausti líkt og gerist út í náttúrunni. Í meðferð 2 var ráðgert að seinka 

kynþroska um 6 mánuði. Þessi meðferð fólst í því að setja fisk á stutta ljóslotu síðsumars 

6L:18M (6 klst.ljós:18 klst. myrkur) og 5°C, á langa ljóslotu 22L:2M og 10°C frá október 

og fram í mars og svo aftur á stutta ljóslotu 6L:18M og 5°C eftir það. Stór hluti fisksins 

varð kynþroska strax sama haustið og tilraunin hófst. Í maí þegar tilrauninni lauk sýndi 

fiskur í þessari meðferð merki um að hann væri að verða kynþroska aftur. Í meðferð 3 var 

kynþroska seinkað um 3 mánuði. Fiskur í þessari meðferð var settur á langa ljóslotu 

22L:2M og 10°C og henni haldið fram í nóvember en þá var ljóslota stytt í 6L:18M og 

hitastig lækkað í 5°C. Meirihluti fiskanna varð kynþroska þegar ljóslota var stytt. 

Meðferð 4 fólst í því að halda fiski á stöðugri langri ljóslotu 22L:2M og 10°C. Vöxtur í 

þessari meðferð var mikill og tíðni kynþroska fiska lág. 

Framhaldstilraun er í framkvæmd og nú styttist í að lokaniðurstöður fáist úr henni. 

Fyrirliggjandi niðurstöður gefa til kynna að kynþroska bleikju hafi verið seinkað um 6 

mánuði. Þeirri tilraun er einnig ætlað að kanna raunverulegan ávinning af því að hafa fisk 

í eldi sem uppruninn er úr vorhrygningu í stað hausthrygningar.  

 


	1.1 Almennt um fiskeldi
	1.2 Um bleikju sem eldisfisk
	1.3 Kynþroski
	1.4 Áhrif ljóslotu á kynþroska
	2. Tilgangur/Markmið
	3. Efni og aðferðir
	3.1 Fiskurinn
	3.2 Eldisrýmið
	3.3 Framkvæmd mælinga
	3.4 Lengdar og þyngdarmæling
	3.5 Kynþroskagreining

	4. Niðurstöður
	4.1 Kynþroski
	4.1.1 Meðferð 1
	4.1.2 Meðferð 2
	4.1.3 Meðferð 3
	4.1.4 Meðferð 4

	4.2 Vöxtur og holdstuðull

	5. Umræður
	5.1 Kynþroski
	5.2 Vöxtur og holdstuðull

	6. Framhaldstilraun
	6.1 Meðferðir
	6.3 Ljósastýrð seiði
	6.4 Vísir að niðurstöðum
	6.5 Næstu skref

	7. Heimildaskrá
	Viðauki I
	Viðauki II
	Viðauki III
	Viðauki IV

