
STUDIE IN IJSLAND: 
VISSEN MET EEN KARAKTER

Zes maanden lang heb ik stage gelopen bij Hólar University in het noorden van IJsland. 
Dit was een enorme ervaring, zowel voor mijn opleiding als in cultureel opzicht. Ik heb hier met 

tientallen nationaliteiten samengewerkt en veel geleerd over het vakgebied. IJsland is een prachtig 
land, met uitgestrekte landschapen en hoge, uitgesleten bergen. Er is in de tijd dat ik stage heb 

gelopen meer sneeuw gevallen dan dat ik ooit nog in Nederland ga zien, en ik was wekelijks 
toeschouwer van het noorderlicht, een gigantische lichtshow hoog in de lucht. 

Tekst en foto’s: Evert Sprockel
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Ik woonde gedurende de stage in Hólar, een 
klein dorpje van tachtig vaste bewoners en 
zeventig studenten, gelegen in de Skagafjörður 
regio. Historisch gezien is Hólar een belangrijke 
vestiging in IJsland en diende het vanaf 
1106 als een geestelijk, politiek en educatief 
centrum. Tevens was het de woonplaats van 
een bisschop, een hoogstaande leider van 
het vroege inwoners van de nederzetting. 
Tegenwoordig wordt het voornamelijk in stand 
gehouden door studenten en werknemers die 
betrokken zijn bij de universiteit.

Hólar University is opgedeeld in drie 
departementen: equine studies (paarden), 
rural tourism (toerisme) en aquaculture and 
fish biology (vissen). Van deze departementen 
is de laatste gesitueerd aan de oever van het 
fjord Skagafjörður in Sauðárkrókur, met 2500 
inwoners het grootste dorp in de regio. 

Ik heb bij dit departement onderzoek gedaan 
naar de invloed van ecologische factoren op 
persoonlijkheidskenmerken van sympatrische 
vormen van de trekzalm.

Persoonlijkheid is een vrij nieuw concept in de biologie, en wordt nu 
voor het eerst gekoppeld aan de ecologische processen zoals evolutie. 
In eerder onderzoek is gesuggereerd dat persoonlijkheid grote 
consequenties heeft voor de stabiliteit en weerstand van populaties 
en ecosystemen, de interacties tussen individuen binnen een soort 
en tussen verschillende soorten, het welzijn van individuen, en het 
belangrijkst voor mijn onderzoek: soortvorming. 

Trekzalmen worden al langer bestudeerd door het unieke 
evolutieproces waar ze bekend om staan en de laatste jaren wordt 
gepoogd om met behulp van deze vissensoort de relatie tussen 
ecologie, evolutie en persoonlijkheid in kaart te brengen.

Om het verhaal volledig te begrijpen moeten 
we terug naar de persoon die als eerste in 
detail de vorming van nieuwe soorten heeft 
uitgedacht: Charles Darwin. In zijn boek “On 
the origin of species” uit 1856 beschrijft 
hij hoe uit één enkele populatie meerdere 
verschillende soorten kunnen ontstaan. 

Individuele variatie is hierbij de absolute 
basis. Zonder deze variatie zou de enorme 
soortenrijkdom zoals die vandaag de dag 
op aarde te vinden is, zich nooit zo hebben 
ontwikkeld. Bij variatie gaat het om de 
kleine verschillen die van nature in een 
populatie (groep organismen in een gebied 
van dezelfde soort) zijn te vinden tussen 
individuen. 

Kijk maar naar mensen, iedereen is uniek. 
Dit geldt voor ieder organisme. Er is 
variatie tussen de uiterlijke kenmerken, 
paringsstrategieën, foerageertactieken, en 
noem zo maar op.
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 De kerk van Vik

 Verlaten woning - boerderij langs de ringwegcharles darwin
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Uitzicht op een van de vele gletsjers in IJsland Hólar vanaf de berg gezien, met in de verte het fjord Skagafjörður

De Seljalandsfoss waterval, vanachter het water De woeste rivier naar de watervallen van Gadafoss
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Door deze variatie zijn bepaalde organismen 
beter aangepast aan hun omgeving dan 
anderen. De uiterlijke kenmerken, zoals 
camouflage dat ervoor zorgt dat een bepaald 
dier beter in zijn omgeving opgaat, de 
paringsstrategieën die de meeste nakomelingen 
opleveren en de foerageertactieken die het 
meeste energie opleveren tegen de minste 
inspanning, dragen allemaal bij aan de 
zogenoemde fitness. 

Het organisme met de hoogste fitness heeft de 
grootste kans om te overleven, het organisme 
met de laagste fitness zal naar verwachting 
sterven voor het zijn genen door kan geven. De 
genenpoel wordt in feite gedestilleerd tot alleen 
de beste genen overblijven. Dit is natuurlijke 
selectie. 

Maar dan terug naar soortvorming. De meest 
voorkomende en ook de eenvoudigste wijze 
wordt allopatrische soortvorming genoemd: een 
groep dieren wordt in tweeën opgedeeld door 
een geografische barrière zoals een bergketen 
of een rivier, waardoor ze van elkaar worden 

Foerageren is de biologische term die gebruikt 

wordt voor het regelmatig terugkerend 

zoeken en vinden van  voedsel door dieren. 

Wanneer vogels of andere dieren regelmatig 

een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, 

dan spreekt men van een foerageergebied.

geïsoleerd. Naarmate de één van de twee omgevingen verandert, zullen 
de best aangepaste dieren hierop worden geselecteerd. Op een gegeven 
moment zijn de genetische verschillen zo groot, dat de dieren niet meer 
op een natuurlijke wijze kunnen voorplanten, mochten ze uiteindelijk 
elkaar weer kunnen bereiken. Vanaf dat punt spreek je over twee nieuwe 
soorten..

De meest omstreden wijze waarop soortvorming kan plaatsvinden is 
sympatrische soortvorming. In één gebied kan een populatie zich in twee 
verschillende soorten verdelen zonder dat een barrière de toegang tussen 
de individuen verhinderd. Biologen zijn een lange tijd verdeeld geweest 
over de mate waarin sympatrische soortvorming reëel is in de natuur. 

Er is immers geen duidelijke reden waarom compatibele individuen zich 
zouden segregeren (lees: dieren die met elkaar kunnen voortplanten 
maar dat niet doen). De theorie van de ‘resource polymorfisme’ bood een 
logische verklaring: wanneer een populatie wordt geïntroduceerd in een 
nieuwe omgeving, zullen ze zich na verloop van tijd op een dergelijke 
wijze specificeren dat de onderlinge concurrentie wordt geminimaliseerd. 

Bij dieren is sympatrische soortvorming het uitgebreidst onderzocht bij 
vissen. Deze groep is namelijk evolutionair zeer succesvol. Meer dan de 
helft van alle gewervelde diersoorten zijn vissen, met een totaal aantal 
van 32.000 soorten. Sommige soorten zijn heel recentelijk van elkaar 
gescheiden of zitten zelfs midden in het proces. Dit maakt het mogelijk 
om de theorie op de proef te stellen.

Zo ook in IJsland, waar van nature slechts vijf verschillende soorten 
zoetwatervissen in het wild leven (de trekzalm, Atlantische zalm, forel, 
driedoornige stekelbaars en paling). Dit lijkt op het eerste gezicht weinig, 
maar de complexiteit van een ecosysteem wordt vergroot door de enorme 
variatie binnen deze soorten. 

In heel veel meren worden van onder andere de trekzalm, de meest 
voorkomende soort, verschillende vormen (morphs) aangetroffen. Deze 
vissen variëren aanzienlijk in dieet, grootte, leeftijd tot geslachtsrijpheid, 
paaiseizoen, uiterlijk, etc. Desondanks kunnen alle individuen nog met 
elkaar gekruist worden. Het wijst er dus op dat deze verschillende 
populaties een gezamenlijke voorouder hebben en nu uit elkaar aan het 
groeien zijn.

Deze oorspronkelijke populatie trekzalmen was anadroom: de jonge 
vissen trekken naar de zee omdat de voedselrijke wateren hun 
groei bevordert, en bij volwassenwording trekken ze terug naar hun 
geboorteplaats om te paaien. Toen de vissen tienduizenden jaren 
geleden vast kwamen te zitten in meren doordat rivieren die ze met de 
zee verbonden droogvielen, was het niet meer mogelijk om naar de zee 
te trekken om daar te voeden. Ze moesten zich zo ontwikkelen dat ze 
konden overleven op het voedsel dat aanwezig was in het meer zelf. 

Er zou een enorme concurrentie ontstaan als elke vis in één meer gebruik 
zou maken van dezelfde voedselbronnen. Veel concurrentie verlaagt de 
kans dat je als individu genoeg eten kan vinden, met als gevolg dat je 
overlevingskans daalt. Vissen die in staat waren zich aan te passen en zich 
konden richten op andere voedselbronnen kregen met minder concurrentie 
te maken en hadden daardoor een grotere kans om volwassen te worden 
en hun genen door te geven aan de volgende generatie. Dit wordt in de 
biologie ‘resource partitioning’ genoemd: het innemen van één bepaalde 
niche (afgebakende plaats in een ecosysteem, met bepaalde ‘resources’; 
hulpbronnen) om zo concurrentie te minimaliseren. 

Bij een nieuwe foerageertactiek zullen bepaalde eigenschappen meer 
voordeel bieden dan andere eigenschappen. Zo hebben vissen die slakken 
van de bodem eten meer aan een bek die naar beneden gericht staat 
(onderstandig) dan een bek die naar voren gericht staat (eindstandig). Dit 

stelt ze in staat om met minimale energie zoveel 
mogelijk binnen te krijgen. Aan de andere kant, 
als vissen insecten van het wateroppervlak 
vangen, hebben ze meer aan een bek die naar 
boven gericht staat (bovenstandig). Door deze 
aanpassing in het uiterlijk zijn ze efficiënter in 
het gebruiken van een specifieke voedselbron, 

wat net de doorslag kan geven tussen 
voldoende voedsel vinden en bezwijken onder 
de concurrentie.

Er zou een enorme 
concurrentie ontstaan als 
elke vis in één meer gebruik 
zou maken van dezelfde 
voedselbronnen
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Waterval in de buurt van Seyðisfjörður

De bekende tafelberg Herðubreið

Dit wordt verbrekende selectie genoemd. De twee uitersten van een 
bepaald kenmerk bieden meer voordeel dan een gemiddelde variant. 
Deze uitersten versterken zich op natuurlijke wijze. Als twee vissen met 
een onderstandige bek paren, zullen via natuurlijke variatie verschillende 
jonge vissen ontstaan: individuen waarbij de bek nog verder naar onder 
wijst, of juist minder ver. De eerste zal zich effectiever kunnen voeden, wat 
zijn overlevingskans vergroot. De tweede zal daarentegen juist benadeeld 
zijn en zal wellicht niet genoeg eten vinden om in zijn behoeften te 
kunnen voorzien. Deze vis zal dan ook niet zijn genen doorgeven. 
Nakomelingen van vissen met twee verschillende bekstanden zullen voor 
geen van de twee voedingswijzen een geschikte bek hebben. 

Accommodatie van de kenmerken van individuen naar aanleiding van 
resource partitioning binnen één soort, houdt in dat er meerdere morphs 
ontstaan in één ecosysteem. Dit is waar resource polymorfisme op slaat. 
“Poly” staat voor meerdere en “morfisme” slaat op de morfologie, de 
uiterlijke kenmerken van organismen. Er ontstaan verschillende populaties 
van de trekzalm die elk een ander uiterlijk hebben. Afhankelijk van de 
locatie waar je vist in het meer, kom je individuen met bijvoorbeeld een 
andere lengte, kleur of vorm van de kop tegen (figuur 1).

Morphs Figuur 1: Dit zijn vier 

verschillende morphs van de 

trekzalm in een IJslands meer 

genaamd Þingvallavatn. De 

bovenste twee morphs hebben 

een duidelijke onderstandige bek 

vergeleken met de eindstandige 

bek van de onderste twee. 

Dit is in lijn met het dieet: de 

bovenste twee voeden zich op de 

bodem van het meer, terwijl de 

onderste door de hele waterkolom 

zwemmen. De morphs vertonen 

tevens verschillen in lengte, 

kleur, lengte van de vinnen, etc.

De bekstanden zijn slechts een voorbeeld; elke eigenschap die ofwel 
een positieve ofwel een negatieve bijdrage levert, heeft een effect op de 
overlevingskans, en zal daarom hierop geselecteerd worden. Dit hoeven 
niet alleen uiterlijke eigenschappen te zijn. Wanneer het paaiseizoen 
en habitat (= locatie) worden bijgesteld, is het praktisch gezien al 
onmogelijk om nog voor te planten, ook al zou bevruchting wel tot 
nakomelingen leiden. Wanneer twee populaties niet meer voortplanten, 
zijn ze geïsoleerd van elkaar, in dezelfde zin als dat het geval is bij de 
bovengenoemde geografische barrière bij allopatrische soortvorming. 
Vanaf dit punt werkt de soortvorming hetzelfde. De twee populaties 
gaan door de loop van de tijd zo veel verschillen vertonen dat ze 
mogelijkheid om voort te planten verliezen, zelfs als ze weer bij elkaar 
komen.

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN
Nu begrijpen we hoe sympatrische soortvorming werkt, maar wat zorgt 
er in eerste instantie voor dat de ene vis zich op een andere plek gaat 
voeden dan de andere? Er moet iets zijn dat bepaalt welke vis naar de 
bodem gaat of juist in de open waterkolom gaat zwemmen. Dit valt te 
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verklaren door het gedrag van de vissen. Net 
zoals anders is ook hier individuele variatie 
aanwezig. Recentelijk is aangetoond dat 
sommige gedragskenmerken van bepaalde 
individuen consistent verschillen van die 
van andere individuen, onafhankelijk van de 
situatie of het moment. Deze kenmerken 
zijn per definitie karaktereigenschappen en 
zijn niet anders dan het karakter dat we bij 
mensen niet meer dan normaal vinden.  Het 
is volkomen vanzelfsprekend dat bepaalde 
mensen meer lef hebben dan anderen. Of ze 
nou een horrorfilm kijken of door een donkere 
straat lopen, personen met lef blijven over 
het algemeen in alle situaties dapperder dan 
mensen zonder lef. Als je dit over een jaar weer 
bekijkt, is dit waarschijnlijk nog steeds het geval. 
Dit geldt exact hetzelfde voor vissen. Wel of 
geen lef hebben is een karaktereigenschap 
met een spectrum van mogelijkheden. 
Karaktereigenschappen bepalen deels het 
gedrag. Waar het bij persoonlijkheid op neer 
komt, is dat het de individuele verschillen in 
gedrag sterk vergroot en die variatie is het ruwe 
materiaal van evolutie. 

Als we terug gaan naar de situatie waarbij de 
vissen voor het eerst opgesloten zitten in het 
meer, kan je je voorstellen dat de hoeveelheid 
lef invloed heeft op de manier waarop ze zich 
gaan voeden. Als een vis zich bijvoorbeeld onder 
aan het wateroppervlak gaat voeden, kan hij zich 
niet zomaar verschuilen tussen de stenen op de 
bodem voor roofdieren. De verlegen vissen zullen 
daarentegen juist wel beschutting zoeken en 
proberen eten te vinden op de bodem van het 
meer. Het is niet zo dat één van de twee uitersten 

meer voordeel biedt dan de andere. Er ontstaat een evenwicht waarbij de 
concurrentie is geminimaliseerd. 

Deze karaktereigenschap zal in eerste instantie het uiteengroeien van de 
morphs stimuleren. Wanneer de vissen nakomelingen krijgen, werkt het 
echter andersom: de karaktereigenschappen beïnvloeden de fitness en 
zullen daarom hierop geselecteerd worden. Hierbij draait het zoals altijd in 
de evolutie weer om de individuele variatie. Bij een kruising van twee gelijke 
karakters, ontstaan vissen met een nog extremer karakter of een iets meer 
neutraal karakter. De eerste heeft een verhoogde fitness in de omgeving 
waar hij opgroeit dus deze vis heeft een verhoogde kans om te overleven. 
Kortom; karaktereigenschappen beïnvloeden evolutie en evolutie beïnvloed 
karaktereigenschappen. 

Het bovenstaande gaat er vanuit dat deze karaktereigenschap volledig 
genetisch is vastgelegd. Wetenschap zou echter geen wetenschap zijn als 
het niet complexer in elkaar steekt. Gedrag is namelijk ook deels plastisch. 
Deze plasticiteit houdt in dat individuen hun gedrag kunnen bijstellen 
afhankelijk van de situatie. Karaktereigenschappen en plasticiteit werken 
elkaar tegen. Een individu dat sterke karaktereigenschappen vertoont en 
minder plastisch is, zal erg duidelijke overeenkomsten vertonen in gedrag 
in verschillende situaties. Een individu dat juist zeer plastisch is met een 
minder onderscheidbaar karakter, zal veel gevarieerder gedrag vertonen. 
Evolutie naar een uiterste van een kenmerk gaat doorgaans ten koste van de 
plasticiteit in deze eigenschap, aangezien de genetische aanleg voor deze 
plasticiteit verdwijnt.

Zoals eerder gezegd, heeft de sympatrische soortvorming in IJsland in 
meerdere meren afzonderlijk van elkaar plaatsgevonden en is tevens niet 
allemaal op hetzelfde moment in gang gezet. Hierdoor zijn er meren waarbij 
de verschillende morphs sterkere overeenkomsten vertonen dan in andere 
meren. Daarnaast zijn er ook vissen die nooit ingesloten zijn geweest. 
Deze vissen zijn dan ook nog steeds anadroom. Dit stelt ons in staat om in 
feite een gradiënt van evolutie samen te stellen. De anadrome populatie is 
vergelijkbaar met de oorspronkelijke populatie voordat de vissen werden 
ingesloten en zijn dus niet uit elkaar gegroeid. De ingesloten morphs zijn in te 
delen op de tijd dat ze afgesloten zijn van de zee.

Het komt erop neer dat de 

vissen in een arena werden 

geplaatst, en dat vervolgens 

de bewegingen van de vis 

werden gevolgd met een 

camera van boven. Zo werd er 

gekeken naar tigmotaxis (de 

neiging van dieren om langs 

de wanden te blijven lopen/

zwemmen) en de behoefte om 

zich te verschuilen in een 

kleine schuilplaats in de 

hoek van elke arena.

In dit onderzoek is de ancestrale (originele) populatie (afgekort AN) 
vergeleken met twee sympatrische morphs van een vrij recentelijk 
afgesloten meer (VS en VB) en twee sympatrische morphs van een meer 
dat langer afgesloten is geweest (LB en PL). Hierdoor was het mogelijk 
om de mate van divergentie (hoe ver de vissen afwijken van de originele 
populatie) te koppelen aan de ontwikkeling van de karaktereigenschap. 
Alle vijf morphs zijn in twee groepen verdeeld en op twee verschillende 
diëten gezet om de natuurlijke habitats na te bootsen, namelijk voeden 
op de bodem (benthisch) en voeden door de gehele waterkolom 
(pelagisch). Met deze opstelling worden drie aspecten gecombineerd; 
evolutie, ecologie en gedrag.

Er werd verwacht dat de verschillende morphs over het algemeen een 
andere hoeveelheid lef zouden vertonen, aangezien ze niet in hetzelfde 
habitat leven en dus zijn geselecteerd op de optimale hoeveelheid lef. 
Daarnaast werd verwacht dat de ecologische factoren, in dit geval de wijze 
van voeden, effect zou hebben op de karaktereigenschap, ongeacht de 
oorspronkelijke populatie. Daarentegen, de invloed van de voedingswijze 
zou moeten afnemen naarmate de populaties sterker uit elkaar gegroeid 
zijn, aangezien deze minder plasticiteit hebben behouden.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
Samengevat zijn de resultaten weergeven in één grafiek met tien 
boxplotten (figuur 2). Deze geven de hoeveelheid lef weer per populatie, 
dus de vijf morphs opgedeeld in de twee diëten. In het algemeen lijkt 
er een positief verband te zitten tussen de gradiënt van evolutie en 
de hoeveelheid lef, aangezien de anadrome populatie op het laagste 
gemiddelde uitkomt, en de twee meest gedivergeerde morphs de hoogste 

Figuur 2: De hoeveelheid lef per populatie, waarbij elke morph in twee diëten is 

opgedeeld. De boxplot geeft de spreiding weer, met in het midden het gemiddelde. De 

populaties hebben een drielettercombinatie, waarbij de eerste twee staan voor de 

morph (AN: anadroom, VS/VB: matig gedivergeerd, LB/PL: flink gedivergeerd), en de 

laatste voor de manier van voeden (B: benthisch, P: pelagisch).

score hebben. De anadrome populatie heeft 
te maken met zeer variabele omstandigheden 
omdat ze van kleine beekjes naar de open 
zee trekken. Hierdoor is het wellicht beter om 
een algemene voorzichtige houding aan te 
nemen, terwijl de ingesloten morphs in een 
meer constante omgeving leven en daardoor 
routinegedrag kunnen ontwikkelen, wat wordt 
geassocieerd met brutaler gedrag. 

Tevens is predatie lager in de meren dan in de 
open zee, waardoor meer lef niet meteen leidt 
tot een grotere kans om opgegeten te worden. 
Dit geldt voor de morphs in het algemeen en 
staat los van de ecologische omstandigheden 
in de niches

In het algemeen lijkt er 
een positief verband te 
zitten tussen de 
gradiënt van evolutie en 
de hoeveelheid lef
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In één morph (VS) heeft de benthische voedingswijze geresulteerd in 
een significant hogere hoeveelheid lef in vergelijking tot de pelagische 
voedingswijze. Dit lijkt ook het geval te zijn in drie andere morphs, hoewel 
hier geen significant verschil is aangetoond. Mogelijk is dit te verklaren 
door de manier waarop de vissen werden gevoed in het experiment. Het 
voedsel werd in het geval van de benthische voedingswijze via een buis 
naar één specifieke plek de bodem van het bassin vervoerd, waardoor de 
vissen misschien met elkaar moesten concurreren om zich te voeden. Bij de 
pelagische voedingswijze werd het voedsel op het wateroppervlak gestrooid 
en door de waterstroming gelijkmatig door het hele bassin getransporteerd.

WAT KUNNEN WIJ KOILIEFHEBBERS 
HIERMEE?
Dit project is het begin van onderzoek naar 
de link tussen persoonlijkheid en de effecten 
in het gebied van ecologie en evolutie. Kennis 
over de oorsprong van de vissensoorten 
zal wellicht meer inzicht bieden over het 
belang van de karaktereigenschappen. Er 
zijn reeds verschillende onderzoeken bezig 
naar het effect van deze eigenschappen op 
kweekvissen voor vleesproductie. Het gedrag 
van vissen lijkt misschien niet heel relevant voor 
aquaculturen, maar het verband tussen groei en 
persoonlijkheid is al gelegd, dus manipuleren 
van of selecteren op karakter kan wellicht een 
boost geven aan de efficiëntie van kweek. 
Daarnaast kan het karakter ook bijdragen aan 
het welzijn van vissen.

Zalmachtigen hebben een ander leefgebied 
dan karperachtigen en wellicht is deze lijn niet 
rechtstreeks door te trekken. Persoonlijkheid is 
een algemeen concept, en is aangetoond in een 
heel scala aan diersoorten (zoogdieren, vissen, 
vogels, reptielen, amfibieën, geleedpotigen, 
weekdieren, etc.), dus de kans is aanwezig 
dat het bij koikarpers evenzeer een rol speelt. 
Lezers van dit tijdschrift die zelf Koi bezitten, 
hebben wellicht al gemerkt dat bepaalde vissen 
anders reageren dan andere vissen. Een individu 
kan bijvoorbeeld heel nieuwsgierig zijn en direct 
naar een nieuw object toe zwemmen, terwijl een 
ander er voorzichtiger mee omgaat.

Zo is het algemeen bekend dat een chagoi veel 
gekozen wordt omdat deze zo makkelijk tam 
te maken is. De asagi daarentegen is een heel 
mooie vis, maar meestal de schuwste van de 
groep.
Doitsu daarintegen heeft niet veel met de 
evolutie te maken. Rond 1900 werden in 
Duitsland de schubloze karpers gebruikt in de 
kweek van consumpti vissen. Schubloze vissen 
zijn immers makkelijker schoon te maken 
dan een geschubde variant. Veel van onze 
variëteiten komen dus vooral uit selectie en 
kruising. Echter kunnen we naar mijn idee wel 
spreken van evolutie als gesproken wordt over 
de lichaamsbouw van een koi.

Het kruisen/bevruchten van eitjes, voor de 

kweek van vissen die onder andere in het 

experiment worden gebruikt

Deze kruisingen zijn gemaakt in het breeding 

facility in Hólar zelf, waar alle kruisingen 

voor kweekvissen in heel IJsland plaatsvinden

Dit kan vergelijkbaar zijn in het wild, waar de benthische morphs actief de 
bodem moeten afzoeken naar eten en moeten strijden met andere vissen 
en de pelagische morphs voedsel uit het water kunnen filteren. Tevens is 
territorialiteit alleen aanwezig in benthische vissen, aangezien pelagische 
vissen in open water geen territorium kunnen creëren. Aan de andere kant, 
van de twee meest gedivergeerde morphs, vertoont de morph die van nature 
in een pelagisch habitat (PL) voorkomt juist meer lef dan de morph met een 
benthisch habitat (LB). Mogelijkerwijs komt dit doordat benthische individuen 
kunnen schuilen tussen spleten in de stenige bodem, terwijl pelagische 
individuen in de open waterkolom zwemmen.

Voor de twee matig gedivergeerde morphs is het niet mogelijk om ze 
te beoordelen aan het habitat in het wild, omdat ze zich beiden op een 
benthische wijze voeden in het wild. De verschillen zijn meer gerelateerd 
aan de soorten voedsel dat ze consumeren en de grootte van de prooi. 
Het is te zien dat de VS een grotere spreiding vertoont dan de VB. Dit is 
te verklaren met het dieet in het wild, dat voor de VB voor meer dan 70% 
uit één soort kreeftachtigen bestaat, terwijl het voedingspatroon van de 
VS veel meer variabiliteit bevat. Hierdoor kan het zijn dat de VS door deze 
variatie meer plasticiteit behouden heeft.
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Een jonge vis die net uit 

het ei is gekomen

Sólheimajökull gletsjer

Watervallen van Gadafoss


