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INLEIDING EN DOELSTELLING

Naast de studie van het visbestand van de Grote meren van Oost-
Afrikar komen recent ook de kleinere meren in de belangstellirg.
De oorzaak hiervan is tweëerlei : enerzijds is de visvangst een
voorname bron van d.ierl ijt<e proteÍnen waardoor deze meren ekono-
misch belangrijk worden, anderzijds levert de studie van de vis-
faunar €Ír specifiek van het Cichlidae bestarid, waardevolle ge-
gevens voor het wetenschappelijk onderzoek

Het oorspronkelijk doel van onze licentiaatsverhandeling bestaat
in het op punt stellen en vergelijken van het Haplochromis be-
stand van drie meren (Ifrema, Cyohoha en Rweru) behorende tot het
Akagera bekken in Rwanda. Tijdens veldonderzoek ín 1979 meldde
THYS de aanwezigheid van twee Haplochromis soorten in het Cyoho-
ha meer, die eveneens aangetroffen worden in het Ihema ffi€err
waar bovendien nog een derde soort zou voorkomen. Aan de hand
van deze observaties en in analogie met gègevens voor andere
vissoorten zouden we de stroomopwaartse reductie in het soorten-
bestand van deze meren kunnen aantonen.

Eenpre1iminaironderzoekophet@bestandvandeze
twee meren toont ons echter aan dat er meer dan twee tot drie
soorten kunnen onderscheiden worden. I{egens de toenemende com-
plexiteit van het probleem en wegens het noodzakelijke, doch
tijdvergende opmeten en bestuderen van grote aantallen specimens,
zijn we genoodzaakt van ons te beperken tot de intensieve studie
van de Haplochromrs systematiek van één enkel meer. Onze keuze
valt op het Ihema meer, vooral omwi]-]-e van het ekonomisch belang
van dit meer waar sinds kort een projekt ter bevordering van de
visserij door de "Food and Agriculture Organisation (feO) " ge-
subsidieerd wordtr €Ír ook omwille van de problemen die de iden-
tifikatie van de Haplochromis soorten uit dit meer stel-t- De be-
doeling van ons onderzoek ligt vooral in het opstellen van dui-
delijte soortbeschrijvingen en aangepaste determinatietabellen
voor de Haplochrgmis soorten uit het Ihema meer , waardoor de r--
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dentifikatie
rium vlotter

van deze vissen op het veld en in het laborato-
zou kunnen verlopen.

Ook het Haplochromis bestand van de twee hoger gelegen meren,
Cyohoha en Rwerul
lijking kan gemaak

de bovenloop (Cyohoha

ma) varl de Akagera.

wordt kort bestudeerdl zodat toch een verge-
t worden tussen de Haplochromis soorten van

en Rweru) en die van de benedenloop (fne-
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Hoofdstukl:Hetgenus Haplsrclrromis HILGENDORF, 1888.

§r. A1 morf l_ h nmerke v l_ ioa

Het genus Haplo mis maakt deel uit van de familie van de Ci-
chlidae, die samen met meer dan 14O andere families behoort tot
de orde vàn de Perciformes of baarsachtigen. in Tabel 1 wordt de

systematische positie van het Senus Haplochromis in de ichtyolo-
gische klassifikatie voorgesteld, volgens een recente indeling van

GREENIIIOOD, ROSEN, WEITZMAN & MYERS (T566) .

Tabel 1 : De systematische positie van het
de ichtyologische klassifikatie
WEITZI\,IAN & }IYERS (TT66) .

genus Haplochromis in
van GREENWOOD, ROSEN,

Phylum CHORDATA

Subphylum CRANIATA

Superclassis GNATHOSTOMATA

Classis OSTEICHTYES

Subclass is ACTINOPTERYCíII

NEOPTERYGII

. TELEOSTEI

Superordo ACANTHOPTERYGII

Ordo PERCIFORI'IES

Subordo PERCOIDEI

Familia CICHLIDAE

Genus Haplochromis HTLGENDORF, 1888.

De Cichlidae (ni-g. f ) worden gekenmerkt door het bezit van slechts
één neusgat aan e1ke. kant van de snuit. Er is slechts één rugvin,
waarvan het voorste deel bestaat uit harde stekelige doornen, ter-
wijl het achterste deel uit zachlte vinstralen is opgebouud. Ook

in de anaalvin zijn de voorste vinstralen omgevormd tot doornen.
De buikvinnen teI1en e1k steeds één voorste doorn en vijf zachte
stralen. Zoals bij alle Aoanthopterygii zijn de ventrale vinnen
naar voor en de pectorale vinnen naar boven gesch.oven. De late-
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rale lijn is onderbroken en bestaat uit twee delen : een voorste
canalis lateralis superior en een achterste canalis lateralis in-
ferior. De kop is onvolledig bedekt met schubben. Dank zij de
mogeliikheid van onderlinge verschuiving tussen d.e beenelementen
van boven- en onderkaak is de muil protraktiel. Premaxillare en
dentale zijn voorzien van tanden. In de keelholte is het vijfde
paar kieuwbogen vergroeid tot een driehoekig beenstuk, het keel-
been, waarvan de apex naar voor gericht is. Ook op het keelbeen
zijn er tanden aanwezig.

0

FiE. t : Algemene lichaamsvorm van een vertegenwoordiger van de
Cichlidae ( Tilapia melanopleura A.Dulrl
been is weergegeven.

(naar POLL, L957)

). ook het keel-
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§2. De Cichlid ae van de grote rrkaanse meren : exolosieve
evolutie.

Tot de Cichlidae behoren een duizendtal soorten, verspreid over

het zuidelijt fraffrond : Afrika, Madagascar, Zuíd- en Centraal'
Amerika, Syrië, Jord.aan-vallei, Indië en Ceylon (fnfen a ILES,

l97Z). Iuleer dan de helft van dit aantal leeft in Afrika, troofd-

zakelijk in de grote Afrikaanse meren, zoaT-s het Malawi, het Victo-

ria en het Tanganyika meer. Deze meren bezitten een opvallend

soortenrijk, haast volleaig endemisch, Cichlidae bestand (taUet 2),
waarvan de diverse soorten in de loop van de evolutie verschillen-
de ekologische niches ingenomen hebben, resulterend in welbepaalde

morfologische adaptaties. Deze diverse ekologische Sroepen worden

dikwijls beschreven a1s het resultaat van "explosieve speciatie"
of "explosieve evolutie " (lutAYR, I97o; FRYER & ILES, 1972; GREEN-

wooD, 1981).

Tabel 2 : De visfaunars van de grootste Afrikaanse meren.

(naar FRYER & ILES, 1972).

De term "explosieve evolutie" lijkt hier niet overdreven te zíjn,
wanneer we kijt<en ten eerste naar de tijdschaal waarin deze evolu-
tie zích afspeelt (fret Victoria meer is slechts 75O OOO iaar oud),
ten tweed.e naar het ganse gamma van ekologische en morfologische
aanpassingen dat ze voortgebracht heeft (fret Tanganyika meer telt

Meer C ichJ. iden Nie t-C ichl iden
Species Genera

Totaal Endenrisch Totaal Endemisch

Species
Totaal Endemisch

Genera
Totaal Endesrisch

Vic toz:ia
Malawi
Tanganyika
À1bert
Rudolf
Edward
George

Kirru

I 7O+

2OO+

t26
9+L?

28+

L64

L96

t26
!+

)

19+

I
2)
)1

a

)
i

l+

20

33
o

o

I

38+:. r
l+2+ 2?

6t
36+2?

J1+I?
r9

L7
26+2?

t+T

3*r ?

4

)

20

L9

29
)1+)1

,a

10

1

í
7

o

o

o

ot3 10 2 o 9 o )
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33 endemische
elke evolutie
meer.

Cichlidae genera), en tenslotte naar het feit dat
zích afspeeJ.t binnen de oevers van een welbepaald

Bij vergelijt<ing van het aantal aanwezige soorten cichliden en
niet-cichliden in de grote Afrikaanse meren (taOet 2) valt het
op dat het enkel de Cichlidae zijn die een dergelijt<e explosieve
evolutie hebben doorgemaakt.

Opmerkelijk is ook het feit dat deze doorgedreven speciatie van
de Cichlidae in de grote meren, helemaal niet opgetreden is in
fluviatiele milieurs (taoet 3). Daar waar in de grote meren tot
vijf maal meer Cichlidae goorten aanwezig zíjn dan andere vissoor-
ten, maken ze in de grote stromen, zoals de Nijl, Zaïre en Niger,
slechts een tiende uit van het totale soortbestand.

Tabel 3 Vergelijking van het cichliden en het niet-cichl-iden
bestand tussen het lacustrien en het fluviatiel milieu.

(waar gegevens van GREENI.{OODr1981) .

Het is waarschijnlijt oat de grote meren bij hun ontstaan plots
een grote verscheidenheid aan ekologische niches boden die de mo-
gelijkheid tot adaptieve radiatie toeliet. Veel ichtyologen stel-
Ien zích echter de vraag waarom juist de Cichlidae een dergelijke,

Meer Cichl.iden
Aantal soorten Endeoisch

Ni e t-C ichl iden
Àantal soortenAanta].

fanil i e E

Endemisch

Vic toria
l'{al.awi

Tanganyika
Rudolf

r70
200

L26

7

I

99í"

eeq,

ooí,

4q,

11
A

L3

14

aQ

l+2

67

3z

+2í"

62q"

7oÍ"

t61"

NijJ. stroom
Zaíre
Niger

10

40

10

2q"
61í"

20q,

16

23

21

105
6io
L24

Z@"

eq"
4 

'ol'
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ver doorgedreven, adaptieve radiatie ondergaan hebben. Waarom

is deze "explosieve evolutie" niet bij andere visfamilies opge-
treden ? Hebben de Cichlidae special.e eigenschappen die bij an-
dere families ontbreken ? Voor FRYER & ILES (tglZ) i" het zeker
dat vóór het ontstaan van de grote meren, de voorouders van alle
hedendaagse lacustriene Cichlidae soorten in Afrikaanse rivieren
en stromen leefden. Volgens diezelfde auteurs zouden de broedge-
woonten van de Cichlidae voor een groot deel verantwoordelijt< zijn
voor hun aanpassing aan het lacustrien milieu. Immersr voor zeer
vele vissoorten van andere families is de aanwezígheid van stro-
mend water noodzakelijk bij het paaien. Zo migreren de meeste Cy-
prinidae, die in de meren 1even, tijdens hun broedperiode stroom-
opwaarts in de rivieren om daar kuit te schieten. Ze zíjn aange-
wezen op stromingen in het water voor de bevruchting van hun ei-
eren, die ze meestal in grote aantal1en vrij afleggen. De stro-
ming van het water voorziet de eieren van voldoende zuurstof voor
hun ontwitt<etirg. De meeste hedendaagse Cichlidae daarentegenr
hebben een broedgedrag ontwikkeld dat hen toelaat om in de meren
zeJ-f te paaien, zonder een migratie naar de rivieren uit te voeren.
Een aangepaste broedzo?g is hiervoor noodzakelijk; er ontwikkelen
zích efficiënte bevruchtingsmechanismen (tr. eivlekken van Haplo-
chromisr cfr.infra)1 het aantal eieren wordt kleiner, de eieren
uorden op een bepaalde plaats afgelegd waarbij. de ouders voor de
zuurstofvoorziening van de eieren zorgen door ze met hun borstvin-
nen te bewaaieren (substraatbroeders), ofwel worden de eieren on-
middellijk na het afleggen door één der ouders in de muil opgeno-
men en daar uitgebroed (muilbroeders) (FRYER & ILES, t97z),

A1s een typisctr voorbeeld van gespecialiseerde bevruchtingstech-
niek vermelden we hier terloops cle rol van de eivrekken op de a-
nale vin van sommige cichliden. Het heeft lange tijd geduurd
vooraleer de funktie ervan duidelijk werd. A11e soorten van het
Senus Haplochromis bezitten dergelijt<e vlekken; meestal komen ze
echter enkel voor bij de mannetjes. Hun funktie werd ontdekt tij-
dens aquariumobservaties op het broedgedrag van HaÉlochromrs wr-n-
gatii uit het ranganyit<a meer (wrcxren, tg62a&bi 1966). wanneer
het wijfje een reeks eieren aflegt, neemt ze die onmiddellijt< op
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in de muil, zelfs vóór het mannetje de kans krijgt om ze te be-
vruchten. Het mannetje ejaculeert zaadcellen, waarbij tegelijker-
tijd de anale vin wijd opengespreid wordt, zodat de ro'nde oranje
vlekken heel duidelijk zichtbaar zrjn' Deze vlekken geliilcen pre-
cies op de eieren van deze soort wat betreft kleur, vorm en afme-

ting. Het wijfje probeert ook deze "eieren" in haar muil op te
nemen waardoor ook de in het water afgezette zaadcellen mee opge-

nomen worden, zod.at de eieren in haar muil bevrucht worden.

Gedeeltelijk door dergelijf geëvolueerd broedgedrag hebben de Ci-
chlidae bij het ontstaan van d.e meren, de verschillende ekologische
niches van dit nieuw milieu kunnen innemen. Anderzijds hebben ook

de geringe predatiedruk, de adaptieve radiatie en speciatie bii-
gedragen tot een explosieve evolutie, wat door de Haplochromis
species-flock van het Victoria meer het best geíllustreerd wordt.



§3. De Flaplocfr;nomis

t6
species-fIock van het Victoria meer (CneeN-

wooD,1981).

De meeste van de 170 in het Victoria meer voorkomende Cichlidae-
soorten werden oorspronkelijk a1s Haplochromis soorten beschreven
(cfr.§4). Inderdaad bij een eerste oppervlakkige studie van de

huidige Cichlidae populatie in dit meer valt het geringe onder-
scheid in algemene uitwendige morfologie onmiddellijk op : er is
sJ-echts een kleine verscheidenheid aan lichaamsvorrren (nig, 2).

Diepgaander onderzoek brengt echter een wijd gamma van kleinere
verschillen aan het licht. Deze verschillen hebben meestal be-
trekking op strukturen van het kopskelet, meer bepaald op de vorm
van de schedel en kaken; op de vol:n, het aantal en de schikking
van de tanden en op de vorm en de betanding van het keelbeen. De

onderlinge kombinaties van deze verschiJ-len (.r ongetwijfeld ook
nog van anderel wèàroÍIder fysiologische) zijn het resultaat van
trofische aanpassingen en van exploitaties van ekologische niches.
Bij de soorten uit het Victoria meer vinden ue de meest diverse
adaptaties aan alle mogelijke dieetvormen : er z:-jn insectivoren,
piscivoren, malacophagenr paedophagen (gespecialiseerd in het e-
ten van cichlidae eieren en embryo's), lepidophagen (eten van
schubben van andere cichliOen), detrituseters, makrophytophagen,
algeneters, . . .

Het basispatroon, tevens het meest primitieve van a1 deze gespe-
cialiseerde vormen, word.t aangetroffen bij de insectivoren waar-
van meer dan 50 soorten in het Victoria meer aanwezig zíjn. Waar-
schijnlijk zouden de eerste kolonisatoren van het Victoria meer
dan ook insekteneters geweest z:-jn, afstammend van soorten afkom-
stig uit rivieren van Oost- en Centraal-Afrika. Het tandenpatroon
bestaat uit een buitenste rij van tamelijk stevige bicuspiede tan-
den waarvan de beide cuspen scherp puntig zíjn, waarbij de voorste
cusp beduidend groter is dan de achterste (pis. 3rA). Er zijn ook
twee tot drie binnenste rijen van kleine tricuspiede tanden.
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IV

M

FiE. Z : De versctreidenheid aan lichaamsvormen van de "Haplochro-
pn:§-achtige" -soorten uit het Victoria meer. De afge-
beelde trofische soorten zíjn : ï-insectivoor; IS-gespe-
cialiseerde insectivoori D-detrituseter; Ir4-malacophaagi
S-lepidophaagi L-paedophaag; P-piscivoor.
De tekeningen zíjn niet op gelijk.e schaal (naar GREEN-

wooD, 1981).
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Fie. 3 Vorm van de buitentanden van enkele Haplochromis soorten
uit verschillende trofische groepen
(ttaar GREENWOOD,1981 ) .

A insectivoor (frontaal zicht)
B algengrazer ( frontaal zrch.t)
C piscivoor (a.1ateraa1 zícht; b.frontaal zicht)

Ook de vorm en de betanding van het keelbeen van een insectivoor
is primitief : het is bezet met bicuspiede tanden waarbij de tan-
den van de middenste rijen lichtjes steviger zijn dan die van de
laterale rijen (ris. 4rA). De schedel van de insectivoor kan
eveneens als de primitieve vorm beschouwd. worden (nig. 5rA).
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enkele Haplochro-
groepen.

Ihema meer; KMIUA
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2mm

FiE. 4 i Vorm en betanding van het keelbeen bij
mis soorten uit verochillende trofische

(tgzg) .

C4

A insekteneter ( Paralabidochromis sp.
8o-49-P-2244; 51 . 8I,2mm) .

B algengrazer (Haplochromis lividus ), naar GREENI4IOOD

C slakkeneter (H.mrrlodon) , naar GREENWOOD (tgZg) ,

A

FiE. 5 : Vorm van de schedel bij enkele Hap].o is soorten
uit verschillende trofische groepen uit het Victoria
meer (naar GREENI{OOD, 1981).
A insectivoor; B algengrazer^i C piscivoor

B

C

J
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Ter illustratie bespreken we hieronder de kopmorfologie van en-
kele meer geëvolueerde typen zoal-.s een algeneter, een slakkeneter
en een piscivoor.

Wat de algeneters betreft zijn er in het Victoria meer een zes-
tal soorten die aangepast zíjn aan het afgrazen van de epiphytische
algen op hard substraat. Hun buitentanden zrjn langer en dr:nner
dan die van de insekteneters en ze staan 1os ingeplant op dentale
en premaxillare. Ook de cuspvorm wijt<t af van het basistl'pe : de

kroon staat in een schuinere positie en de snijlijn is langerrwat
het grazen vergemakkeli jkt (pig. 3rB) . I-le binnentanden zí jn iden-
tiek aan deze beschreven voor een insectivoor; wel zíjn ze nu ge-
rangsctrit<t in vijf tot acht rijen. Het keelbeen is bezet met ta1-
ri jt<e rfi jne tandjes (nig. 4 rB) . De schedel verschilt van het ba-
sistype door de merkbaa.r neerwaarts gebogen snuit (Fig. 5rB) : dit
schedeltype bevordert het afgrazen van hard substraat. Naast de-
ze zes soorten zijn er in het Victoria meer nog een vijftal andere
soorten gespecialiseerd in het afgrazen van a1gen, meer bepaald
in het afgrazen van de epiphyten op planten. Zelfs dit kleine
verschil in voedingsgewoonte brengt andere morfologische adapta-
ties met zich mee (tij deze groep is onder andere het voorste deel
van de schedel niet omlaag gebogen).

llolIusca (gastropod.en en bivalven) vormen een belangrijt of zelfs
exklusief bestanddeel van het voedsel van een twintigtal Haplo=
chromis soorten uit het Victoria meer. Zoals bij de algeneters
z:-jn ook hier twee verscfrittende voedingsmethoden ontwikkeld voor
éénzelfde dieet. Bij de ene groep worden de slakken helemaal in
de muil opgenomen; ze worden verbrijzeld tussen de keelbeenderen.
De soorten uit de andere groep halen de slak uit haar schelp ofwel
door het slakkenhuis te verbrijzelen tussen de kaken, ofwel door
de sJ-ak uit haar schelp te wringen. Bij die soo-rten die de schelp
in de kee1 verbrijzelen is het keelbeen sterk gehypertrofieerd
(nig. 4rC) : het is dikker en steviger geworden, de tanden op het
keelbeen zijn veel steviger (molariform) en er is een tendens naar
een kIeiner aantal tanden. Schedel, binnen- en buitentanden ver-
schillen weinig van het algemene schema.
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De grootste trofische groep van het Victoria meerl tenslotter
wordt ingenomen d.oor de piscivoren (:O tot 4O/o van de Haplochro=
g§ soorten). Deze predatoren slikken hun prooien niet onmiddel-
J-ijk in, rnaar horrden ze vast in de mondholte en kauwen ze J.angzaam

tussen de keelbeenderen. Dergelijke voedingswijze impliceert bij-
zondere morfologische adaptaties. De piscivoren worden groter dan
de meeste andere Llaplpphtremis soorteni het lichaam is meer ge-
stroomlijndi de kaken z.ijn langer en de muil is veel meer protrak-
tiel dan bij andere niet-piscivore soorten (fig.z). De tanden
worden unicuspied en scherppr-rntig (fig. 3rC). De mond- en keel-
holte worden groter, de schedel wordt J-anger maar minder hoog
(nig,5rC). Hei keelbeen wijt<t slechts weinig af van het basis-
schema. We1 is er een tendens naar een kleiner aantal tanden,
die echter een scherpe snijtijn vertonen (cnreNwooo, 1981).
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§4. Overzicht van de systematiek van het Senus Haplochroln!§.

Het taxon Haplochromis wordt oorspronkelijk door HILGENDORF (faae;
beschreven a1s een subgenus van @i§. De type soort is Chro-
mis(Haplochromis)obliquidens, afkomstig uit het Victoria meert zo

genoemd omwille van de verlengde en Schuingebogen tandkronen.

BOLILENGER (fgOS) verheft het subgenus tot het niveau VàÍr g€nusl

en voegt zes nieuwe soorten toe afkomstig uit het Victoria meer

en de Victoria-Niil.

BOULENGER (tgOZ) teschouwt Ctenochromis PFDFFER, 79c3, Tilapia
(part.) BLGR, L899, Astatotilapia PELLEGRTN, 1904 en Astatoreo-
ckrromis PELLEGRIN, 1904 als junior synoniemen van het genus Haplo-
chromis. A'1s belangrijkste kenmerken voor dit genlrs vermeldt hii
"Tanden in twee of meerdere rijen, de buitenste konisch of bicus-
pied, de

Uiteinde
Lichaam
lijnen.
Rugvin met L3 tot 79 doornen, anaalvin 3 tot 6

Aantal werve]-s 30 of 31.
Verspreiding : Afrika en Syrië.
Ongeveer 10 gekende soorten. "

In 1915 voegt Boulenger verscheidene nieuwe en reeds beschreven
soorten toe aan het genus Haplochromis. De kenmerken van het ge-
nus zeJ-f zíjn echter nog steeds niet eenduidig gedefinieerd zoals
blijkt uit volgend citaat : "Under this genus are grouped a number

of a1lied species which vary to such an extent in their dentition
that some specimens might be
Paratilapia. "

referred to Tilapia and ohters to

REGAN (tgZO;

binnenste gewoonlijk tricuspied.
maxillare zichtbaar bij gesloten mui1.

kort tot languerpig; ctenoide schubben; tuee laterale

of reeds
chromis

1-927a&bi L922a) klasseert nog ta1 van ander
andere genera beschreven soorten in het genusLn

nieuwe
Haplo-
a920)zod,at dit het "grootste Afrikaanse genus" (REGAN,
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wordt. Het genus blijft echter een polymorfe verzameling van

soorten die een wijd gamma van morfologische en anatomische ver-
schitlen vertonen.

REGAN (L1ZZA) i" de eerste die het grootste deel (44) van d,e toen
gekende "E4,@romis-achtige" soorten van het Victoria meer sa-
menbrengt onder het genus Haplqehrqrniq; hij onderscheidt vier
subgenera : Neoctrromis (z soorten), Ctenochromis (4o), Bavonia (r)
en Haolochromis (r).

Na REGAN (l-gzza) "íjn geen pogingen meer ondernomen om het
Haplochromis te reviseren. IrcI zíjn echter enkele soorten
scheiden tot mono- of oIi'gotypische genera, maar dit heeft
geenzins het systematisch probleem noch de phylogenetische
schap bij Haplochromis opgehelderd.

genus

afge-
echter
verwant-

Sedert enkele decennia is P.H.GREENWOOD werkzaam op de systematiek
van Haplochromis. Hi j onderzocht vooral de soorten van het Victo-
ria, het Rudolf, het Albert, het Edwardr het George en het Tanga-
nyika meer, alsook de fluviatiele soorten van Afrika en het M:id-
den-Oos ten.

GREENWOODTs werk is gebaseerd op de studie van de anatomische,
osteologisctre en morfologische kenmerken alsook van de sekundaire
geslachtskenmerken en van het kleurpatroon. Uit zijn werk beslui!
hij dat de 1!O. door hem onderzoctrte soorten geen enkel synapomorf
(geëvolueerd) kenmerk gemeen hebbenr dat tegelijkertijd ontbreekt
bij de anderer"niet-Haplochromis-achtige"genera, wat volgens de
Hennigiaanse systematiek noodzakelijk is om hen aIs genus van die
andere genera te onderscheiden (CREEUWOOO, t979).

AJ.hoewel een monophyletische herkomst van het "genus" Haplochro-
mis niet kan aangetoond word.en, is het we1 mogelijk orrlr in de
Haplochromis populatie van het Victoria meer, verscheidene, waar-
schijnlijk monophyletische, evolutielijnen te onderscheiden, a11en
gebaseerd op distinctieve apomorfe kenmerken. Elke soortengroep
betrorend tot een verschillende' irrdividueler monophyletische evo-
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lutieve lijn wordt d.oor GREENWOOD (tgZg, 1980) als een genus be-
s chouwd .

De gebruikte kenmerken die geleid hebben tot het opstelJ-en van de

verschillende evolutieve lijnen (i.".genera) ,rjn de volgende :

beschubbingr tanden, keelbeen, morfologie van het neurocranium,
eivlekken, wervelaantal, interne struktuur van de staartvin, aan-
ta1 rugvin- en anaalvinstral-en en kieuwdoornen. (Voor meer details
over tret primitief (plesiomorf) en geëvolueerd (apomorf) karakter
van deze kenmerken bij de verschillende groepen, zíe GREENWOOD,

L979) .

Ook tussen de soorten van het Kivu, het Edward en het George

meer worden identieke kombinaties van plesiomorfe en apomorfe
kenmerken a1s tussen de soórten van het Victoria meer aangetroffen
waardoor ze in dezelfde evo1utielijnen (genera) kunnen onderge-
bracht worden a1s de soorten van het Victoria meer. In de popu-
laties van het Victoria, Edward, George en Kivu meer onderscheidt
GREENWO0D (f9gO) ZO genera (tatef 4) waaronder het genus Haplochro-
mis waarvan de definitie ectrter herzien wordt, zodanig dat er
slechts 5 vaLiede soorten in herkend worden. De revisie van
GREENWOOD heeft dus geresulteerd in de opsplitsing van de vele
oorspronkelijt< ats Haplochromis beschreven soorten, in andere,
vaak nieuwe genera.

Tabel 4 De door GREENhIOOD (fgAO) onderscheiden genera in de

Vic toria-Kivu-Edward "Egp]99hroru§"-f1ock .

Astatotilapia PELLEGRIN, 1903
Harpaso chromis GREENI{OOD , 1980
P ro ena tlloetrgonis GREE NhIOOD , 1980

2 subgenera ProEnathockrromis GREDNWOOD, 1980
Tridontochromis GREENWOOD, 1980

Yssichromis GREENWOOD, 1980

P.yX+S!""rr=. GREENWOCD, 1980

lipochromis REGAN , 1920
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2 subgenera Lipochromis REGAN, L92O

tochromis GREENWOOD, 1980

Gaurochromis GREENI{OOD, 1980
2 subgenera Gaurochromis GREENWOOD, 1980

1980Mvlacochromi s GREENWOOD,

Labrochromis REGAN,' l92O
Enterochromis GREENWOOD, 1980
Xvstichromis GREENWOOD, 1980
Neochromis REGAN, L92O

Haolochromis HILGENDORF, 18ti8
Psainmochromis GREENWOOD, 1980
Ar lochromis GREENWOOD, 1980
Ptvochromis GREENWOOD, 1980
Paralabidochromis GREENI'IOOD, 1980
Hoplotilapia HILGENDORF, 1888
P] a tlrtaeniodus BOITLENGER, 1906
Ivlacropleurodus REGAN, 7922
Schubotzia BOIILENGER, 1914

De studie van de fluviatiele soorten en van de soorten van het
Tanganyika, Rudolf ec Albert meer levert een gelijt<aardig beeld
op : ook deze soortengroep kan onderverdeeld worden in verschei-
d.ene, vermoedelijk monophyletische, evolutieve lijnen (genera),
op basis van verschillende kombinaties van plesiomorfe en apo-
morfe kenrnerken. De kombinaties waargenomen in elk van de mono-
phyl.etische evolutielijnen van deze meren ztjn echter verschil-
lend van de kombinaties teruggevonden in elk van de evolutielij-
nen van de pÀpulaties uit het Victorial Kivu, Edward en George
meer. Bijgevolg kan men twee verschilJ-ende species-flocks onder-
scheiden : Tanganyika-Rudolf-Albert en Victoria-Edward-Kivu (Uij
deze laatste zíjn ook nog het Kioga, het Nabugabo en George meer
inbegrepen) (cneeNwooD, L979) .

Uit dit kort J-iteratuuroverzicht omtrent de systematische posi-
tie Van de Haplochromis groep blijkt duidelijl< aat de systematiek
van dit genus ingewit<t<eld en verward. blijft.
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De revisie van GREENWOOD waarbii de groep verdeeld wordt over

een twintigtal genera biedt het voordeel dat de determinaties

vlotter kunnen gebeuren. De wetenschappelijke geldigheid van de-

ze phylogenetische ind.eling za]- in de toekomst waarschijnJ-ijt< na-

gegaan worden dank zíi recente technieken. De elektroforese van

eiwitten (onder andere spierproteÍnen en haemoglobinen) heeft ln

dergelijt< onderzoek haar efficiëntie aI duidelijk bewezen (fnfen

& I.LES. , L972). Er wordt verwacht dat dergelijke technieken in

de'- toekomst veel taxonor,rische informatie zu11en opleveren'

DT.C.D.N.BAREL en medertrerkers (Zoof ogisch Laboratorium der Ri jts-
universiteit te Leiden, Nederland) verwerpen echter GREENWOODTs

indeling in genera. Volgens hen bestaan vele overgangsvormen die
niet in een bepaald "genus" kunnen ondergebràcht worden, maar

die kenmerken vertonen van verscheidene "genera". Bij hun onder-
zoek baseren ze zích ook op de kleurp
mis soorten uit het Victoria meer.

atronen van levende Haplochro-

Nochtans blijft de klassieke morfologische methode om systematisch
onderzoek te doen nog altijd nood.zakelijk. Ze blijft de belang-
rijtste meth.ode om een determinatiesleutel op te stellen die zo-
weJ- in het wetenschappelijk onderzoek, al-s bij veldwerk onmisbaar
is voor de identifikatie van de specimens.



Hoofdstuk 2 : Het Ihema meer.

27,

et Ihema meer in het Akasera§1. Geosrafische situering van h
sys t eem .

Het lhema meer ligt in het oosten van Rwanda, tegen de grens met

Tanzania. Hydrografisch behoort het meer tot de Akagera depres-
sie. De Akagera maakt deel uit van het Victoriabekken, zelf een

onderdeel van het Nijtbet<ten. Op de hydrografische kaart van
Rwanda (fig. 6 ) werd de grens getekend tussen het Niilbekken en

het ZaÍrebekken. Deze natuurlijt<e grens wordt gevormd door de

bergketen die de oostrand van de graben vormt en "1a crète Zaïre-
NiI" wordt genoemd

De naam Akagera OuiAt op de benedenloop van de Nyabarongo. De

Nyabarongo rivier ontspringt in de streek Van Gikongoro en stroomt
noordwaarts. Via de Ivlukungwa rivier komt het water van het Bulera
en het Rutrondo meer in de Nyabarongo, die dan in zuidoostelijke
richting verder afdaalt. Tien kilometer ten zuiden van Kigali
stroomt de rivier Akanyaru, waarin het Cyohoha meer (76km2) over-
vJ,oeit, in de Nyabarongo. Na de samenvloeiing met de Akagera
stroomt de Nyabarongo door een heuvelland waar ze in verbinding
staat met een aantal ondergelopen valleien of meren : het Mugesera
(39x*2
( roorm

)
2

het Bi1i1a (5x^21 , en h.et Rweru meer
Vanaf het Rweru meer krijgt de Nyabarongo de naam Aka-

het Saké (r lr<r2 )

gera en volgt ze de Rwandees-Burundese en later de Rwandees-Tanza-
niaanse grens in oostelijke richting tot aan de Rusumo waterval1en.
Daarna blijft de Akagera de Tanzaníaanse grens volgenr Íllr evenwel
in noordelijtce richting, doorheen een langgerekte depressie. De

Akagera rivier heeft hier een zeer trage loop wat een beJ-angrijke
aanslibbing tot gevolg had. Hier z:-jn de verschiJ-lende meren van
de Akagera depressie gelegen. In stroomafwaartse richting (Ous

van zuid naar noord) zijn er eerst drie meren van gemiddelde groot-
te : Rwamapanga (9 ,5t*^21 , Rwehikama (t9 ,zt<m2 ) "r 

Nasho (r j , 7t*2 ) .

Deze drie meren ztjn gelegen ten zuiden van het "Parc National de

lrAkage:na". f.n het park zelf zijn de grotere meren van de Akagera
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depressie gelegen. Het zíjn Ihema (86,4km2), Kivumba (8,7km2),
Hago (t6 ,ttt12 ) , Mihindi (to r 9t*2 ) ., Rwanyaki zínga (r9 , Ot *2; .

Rond deze grote meren zíjn er nog een aantal kleinere zoetwater-
plassen, temidden van uitgestrekte papyrusvelden die rond de Aka-
gera rivier liggen. Na haar doortocht door de Akagera depressie
die één groot moerasgebied vormt, vloeit de Akagera oostwaarts
naar het Victoria meer. Via de Victoria-Nij1 komt het water van
de Akagera in de Nijl terecht

Voor de hoogteliggingen van de verschilJ-ende meren op het verloop
van de Akagera verwijzen we naar de hydrografische kaart van Rwan-
da (nig. 6). De hoogteliggingen nemen toe van oost naar west
(At<agera depressie z l25Om; Rweru meer z 7324m; Cyohoha meer :

1351m). Er zíjn enkele belangrijke troogteverschillen, bijvoor-
beeld de Rusumo watervallen (tussen 18 en 2Om hoogteverschil).
Deze watervallen vertegenwoordigen een belangrijke hinOernis voor
de ichtyologische kolonisatie van de meren van de Bugesera die bo-
ven de Rusumo liggen (Uijvoorbeeld voor het Mugesera, het=Saké,
het Rweru meer, ... ) . Deze natuurlijke barrière heeft een faunis-
tische verarming van de stroomopwaarts gelegen rivieren en meren
tot gevolg. Deze verarming laat z:-ch meer en meer gevoelen naar-
mate men zich verder van de Akagera depressie verwijdert. De me-

ren van de Akagera zijn dus ichtyologisch veel rijker aan soorten
dan de andere meren van het land. Daarenboven stelt men vast dat
de meren v4n de Akagera depressie die in direkt kontakt staan met
de Akagera (tv.Ihema en Mihindi) visrijter zijn dan de andere me-

ren die niet rechtstreeks ermee in verbinding.staan (bv.Rwanyaki-
zínga, Hago, Kivumba en Nasho). Deze laatsten zijn van de Akage-
ra gescheiden d,oor uitgestrekte vlottende papyrusvelden ( Qyperus
PaPYleU§ I,. ) aie a1s biologische filters optreden (UaHV, a977a).

Omwille van het ekonomisch belang van het Ihema meer was het aan-
vankelijk onze bedoeling om na te gaan hoeveel verschiJ-lende soor-
ten HapJ.ochromis in dit meer aanwezag waren. Verder was ook Ce

studie van de Haplochromis soorten van de meren van d.e Bugesera
(cyohoha en Rweru) wenselijk, d.aar er op deze meren onlangs ook
visserijprojekten van start gegaan zíjn, zoal-s reeds vermeld in
de inleiding bleek de studie van de ÍIaplochromis soorten uit het
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fhema meer ingewikkelder dan eerst voorzien. Wegens tijdsgebrek
was het ons onmogelijk om in het kader -,/an een licentiaatsverhan-
deling een grondige studie van de Haplochromis fauna van de Buge-
sera meren uit te voeren. l{e1 werden h.et Cyohoha en het Rweru
meer opppervlakkig behandeld r zodat toch voor bepaalde soorten een
vergelijt<ing kon gemaakt worden tussen een meer van de Akagera
(ffrema) en twee meren van het. Bugesera gebied boven de Rusumo wa-
tervallen (Cyohoha en Rweru). Deze vergelijking liet ons toe
na te gaan of de soortenverarming tussen beneden- en bovenloop van
de Akagera-Nyabarongo ook tot uiting komt bij de vissen van het
ob enus Haplochromis.
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§2. Literatuurgegevens over het lh.ema meer.

A. Geologie en geografie (XfSS, 7976)

Het Ihema meer is gesitueerd in Rwanda tussen 1o49'en 1ol8' Z,B,
en tussen 3Oo42' en 3Oo5Or O.L. (pig. il. De meest oostelijke
oevers van het meer z:-jn gelegen op Tanzaniaans grondgebied. Het
meer is georiënteerd volgens een N.O,/2,W, as. De maximale lengte
bedraagt 22km en de maximale breedte 7rbkm. Het meer heeft een

totale oppervlakte van b6 ,4km? en de maximale diepte bedraagt Jm

(gemiOOeld 4,E*). De waterspiegel ligt op 725Om hoogte (a. ver-
melde cijfers werden geregistreerd tijdens de periode van hoog wa-
ter) .

De noordelijte oevers van het Ihema meer bestaan uit een uitge-
strekt moerassig a1luvium, waar papyrus welig groeit. Een deel
van deze papyrusvegetatie vlot op het water. Het water van het
meer staat onder de vlottende papyrusmantel in verbinding met de

andere meren van de Akagera depressie. In het noordoosten staat
het meer in kontakt met de Akagera. Het debiet van deze rivier
bepaalt de waterstand van het meer. Rond de zuidwestelijke oevers
bestaat de ond.ergrond uit fyllade en schist. De oever bestaat uit
een zanderige bodem en de omliggende streek is gekenmerkt door een
boom- en struiksavanner fll€t een dichtere oevervegetatie. In het
zuiden, daar waar het meer in twee armen gesplitst is, bestaat de

vegetatie voornamelijk uit Eupfrorbiaceae struiken waarin overdag
veel Chaeoborus sp. aanwezig zí7n. Somnige Cichlidae gebruiken
de larven van deze Chironomidae als voedsel.

In het
balo te
worden

meer komen enkele eilanden voor : in het noorden de Sha-
eilanden die tijdens het regenseizoen geheel overstroomd
en in het zuiden het grotere Ihema eiland.

B. Klimaat (rrss , L976)

1. Temperatuur

De gemidàeIde jaartemperatuur ligt rond 27oC. De temperaturen
schommelen tussen twee extreme uaarden : ]-414 en 32t8oc.
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2. Neerslag

Het gebied rond het Ihema meer bezit een equatoriaal klimaat.
Er zijn twee regenseizoenen, het eerste valt van januari tot mei

met een maximale neerslag in april en mei. Tijdens het eerste
regenseizoen stijgt het waterniveau van het Ihema meer. Na het
einde van dit eerste regenseizoen (eind mei) blijft het waterni-
veau nog gedurend.e twee maanden stijgen door het water afkomstig
uit de bovenloop van de Akagera. Eind juli pas begint het water-
peit terug te zakken (rfSs, L977a). van september tot midaen de-
cember is er een tweede kortere regenperj.ode met de meeste neer-
slag in november. Tussen deze twee vochtige seizoenen is er een

droge periode van mei tot september. Een tweede droge periode
d+rurt sJ.echts twee à drie weken (december-januari).

3, Winden

De winden zíjn zeer regelmatig alhoewel ze seizoensafhankelijk
zí jn. Tijdens de 'droge periodes waaien ze voornamelijt uit het
noorden tot_het noordoosten. De regenseizoenen zíjn gekenmerkt
door oostelijke en zuidoostelijke winden die regen meebrengen.

Abiotische faktoren (ffSS, L976; a977b)

Watertemperatuur

De temperatuur van het oppervlaktewater varieert gedurende het
jaar van 22r) tot 27rOoC, in de diepte van 2712 tot 24r5oC.
Daar het meer zo ondiep is, wordt de gehele watermassa bij de

circulatie betrokken. Het Ihema meer is dus een holomiktisch
meer. In het droge seizoen is er een tendens tot stratifikatie,
met temperatuursverschillen van 2 tot 4oC tussen bodem- en opper-
vlaktewater. In het regenseizoen dàarentegen bewerkstelligen de

overvloedige regens een totale vermenging van het wate::.

2. Transparantie

Gedurende tret gehele jaar bJ-ijft de transparantie relatief klein
O15 tot Im. De transparantie is onder andere afhankelijk van de
hoeveelheia pnytoplankton in het water. Gedurende de maanden
april en mei bemerkt men een stijgende transparantie.

C

1
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3. Chemische bestanddelen

-Zuurtegraad

De pH-fluktuaties volgen de seizoenen. Aan de oppervlakte
blijft de pH min of meer neutraal in het droog seizoen, ter-
wijr in de regenperiode de toename in cor-concentratie en a1-
kaliniteit een meer basische pH veroorzaken. op de bodem doen
z:-ch dezelfde variaties voor. ze zíjn echter minder uitgespro-
ken.

-Zuurstof (taret 5)

De oppervlaktelaag is tijdens het regenseizoen zwak overver-
zadigd aan opgeloste zuurstof (rro à l3o%). De zuurstofcon-
centratie daalt met de diepte. op de bodem is de concent,ra-
tie aan zuurstof minimaal, vooral gedurende het droog seizoen.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door een gebrek aan circu-
ratie en door een tekort aan fotosynthetiserende organismen.
Bovendien wordt de aanwezige zuurstof op de bodem opgebruikt
door reducerende organismen.

Tabel 5 Concentraties aan Oa en COa in het Ihema meerr op-
gemeten gedurende 7970. De cijfers z:-jn uitgedrukt
ín mg/L. Het bovenste cijfer slaat op de waarde ge-
meten aan het oppervlakr het onderste op de waarde op
6 meter diepte. Eén enkel cijfer duidt op een kon-
stante waarde over de ganse diepte.

jan feb maart april'aei juni juii aug sept okt nov dec

Opgeloste Oa

9,4 L7,2 8,2 6,i 5,4 6,0 7,9 g,2 g,5 1O,g 9,4

5,L 7 ,8 t,2 o o o l,f 2,:- l+,0 i ,) 4 ,)

Opgeloste CO2

2,O 2 ,8 8,8 6,L 1,8 L,i o L,i
0 o,2 o'z

5,5 6,0 t),2 L),4 2,L ),9 5 ,o j,)

(naar KISS , t976)
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-Koolstodioxyde (taUef 5)

De concentratie aan CO, neemt toe met de diepte r op de bodem

is ze maximaal. Dit is te wijten aan de ontbinding van het
organisch materiaal op de bodem. De hoeveelheid opgeloste
COZ is ook seizoensafhankeliik; de concentratie bereikt een
maximum in het droog seizoen, terwijl de opgeloste OZ dan mi-
nimaal wordt.

-I onenconc entraties

In oktob er 7972 werd.en de concentraties ..r, C.2*, Mgt*, N.*,
K*, F"2*, cl- en HCo] gemeten (rrss, L976). De resultaten
zijn aangegeven in Tabel 6.

Tabel 6 : Ionenconcentraties in het Ihema meer (oktober I-972)
De cijfers zrjn uitgedrukt ín mg/l,

). )+
llg- )LFe-' i{co:)

Oppervlakte ,a ),9 i,9 L,9 0,6 8r8 12,7

tsodeo 6,g ),9 1,O t,2 ïq

(naar KISS, L977b\

D. Ichtyologische fauna van het lhema meer.

1. Inventaris

In het kader van een projekt va.n het "Institut National de Recher-
ches scientifiques (r.r.R..s. ) " werd van a969 tot 1973 onderzoek
verricht op het Ihema meer door R.Kiss. Aan de hand van de resul-
taten van de experimentele visvangsten die gedurende deze periode
plaats vonden kon een systematische inventaris van de aanwezige
soorten opgemaakt worden. Studies met betrekking tot voedingsre-
gimes en groei van vissoorten uit het Ihema meer brachten de basis
voor een ekologisch model.

C1Na K,
+
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Volgens KÏSS (tgZZ^) oestaat de ichtyologische fauna van het meer
uit tweeëntwintig soorten, verd.eeld. over negen families. De soor-
tenlijst werd opgemaakt aan de hand van de systematische indeling
van POLL (tgSZ) ,.t uitzondering van de soorten behorende tot de
Mormyriformes waarvoor de revisie van TAVERNE (tgZZ) gebruitt werd.

Soortenlijst uit het Ihema meer (naar KISS, 1977a)

Cl. Teleostomi
S.Cl. Actinopterygii

0. Clupeiformes (Isospondyli)
F. Mormyridae

Mormyrus L ., L758
Mormvrus kannume FORSKALL, 1775

Gnathone4nus GILL , ]-862
Gnathonemus lonEibarbis HILGENDORF, 1888

Ua.cr=-e.f:fS_ GILL , 1862
yergtrsenitrs cvprinordeq (L. , tT58)
Marcusenius victoriae (wontrfNcToN, L929)

Hippopo t amyrus PAPPENHEID4, 7906
Hippopot s grahami

O. Cypriniformes (Ostariophysi)
S.O. Cyprini

F. Characidae
A1e tes MULLER & TROSCHEL, 1946

A1e tes nurse (nueenr.l , t832)
A1 es tes sadleri BLGR , 7906

Cyprinidae
Barbus CUVIER & CLOQUET,

Barbus aff. altianali
arbus acut l-c MA S

F

(NonueN, t92B)

1816

BLGR, lgOO
r-959

,1911Bar us aff. somereni BLG,
,
R

Labeo CIIVfDR, LSl-f
Labeo vi torianus BLGR, 1gO1

s.o Siluri
Clariidae

Clarias
F

GRONOV]US, 1781
Clarias mossambicus PETERS, 7852
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F. Schilbeidae

. Schilbe CUVIER, 78]-7

@(L., L758)
F. Mochocidae

0.. Cyprinodontiformes :(Microcyprini)
F. Cyprinodontidae

Aplocheilichtys BLEEKER, t863
Aplocheilicht ys pumilus (rlcn, 1906)

Perciformes (Percomorphes )

F. Cichlidae
Tilapia A . §lvtITH

Til-a ia nilotica eduardiana

Svnodonti S cIryIER , L8t7
Svnodontis afro-fischeri HTLGENDORF, 1888

o

, 184o

1 E[Í)aa varaa l_s

Ha lochromis nubilus

BLGR, L9L2
6

Tila iíGEcurEnTa CRAHAI{, L928
1a r-a re l_ (nlcn, 1896)

Hap]-ochromis HILGENDORF .1888
(nr-cn, 1906 )
legrini REGAN, 7922

Mas tacembeliformes (opis thomi )

F. Mastacembelidae
I"las tacembelus scoPol.r, 7777

Mas tacembelus frenatus BLGR, 19ol-

KISS (tgZZ^) wijst erop dat deze inventaris niet a1s definitief
mag beschouwd worden. Recent onderzoek bevestigt deze vermoedens.
Zo werd naast Clarias eariepinus (sunCHell, L922)(waarvan C.mos-
sambicus een junior synoniem is) een tweede Clarias soort gesig-
naleerd, C.l-iocephalus BLGR , 1898. Deze twee Clarias soorten ko-
men ook'voor in het Rweru meer. In het Cyohoha meer werd tot nt.l

toe a11een C.liocephalus gevonden (c.reucnls, pers.med. ) . Deze

gegevens over de verspreiding van Clarias steunen de hypothese
dat de Akagera-Nyabarongo rivier soortarmér wordt naarmate men

stroomopwaarts ga4t

aploch romLs a . -pe
o



Synodontis afr -fischeri komt in heto

in de

1962,
med.

Akagera, in tegensteJ-J-ing tot
die wel in de rivier maar niet

?R

Ihema meer voor, maar niet
Synodontis rwandae I'IATTHES,

in het meer voorkomt (pers.
van V.FRANCK aan D.THYS, februari l-982) .

Verder moeten we vermelden dat
meer voorkomt, sinds twee jaar
Rweru meer (o.tHvs, pers .med . ) .

Schilbe mystus die
ook teruggevonden

in het Ihema

wordt in het

Over de Cyprinidae zijn weinig gegevens. beschikbaar. We hebben
zekerheid over het voorkomen van Barbus acuticeps en Lapeo victo-
rianus in het Ihema meer, Ze z:-jn beiden eveneens gesignaleerd
in het Rweru meerr sàm€Ír m€t Barbus k. ers tenii PETERS, 1868.
Sinds september 1981 worden ook af en toe exemplaren van de karper,
Cyprinus carpio L. r gevonden in het Ihema meer (pers.med. van V.
FRANCK aan D.THYS). Deze zouden afkomstig zijn uit viskwekerij-
en in Zuid-Uganda, en dus stroomopwaarts de Akagera depressie bin-
nengedrongen zíjn.

Interessant voor onze studie is de verspreiding van de Cichlidae.
Het voorkomen van Tilaoia variabitis en T.esculenta in het Ihema
meer (ffSS, 7977a) wordt sterk in twijfel getrokken door THYS

(pers.med. ) . THYS stelde de aanwezigheid vast van T.rendal]-i
T.nilotica en T.macrochir en van hybrieden tussen T.nilotica en
T.macrochir. De natuurlijke verspreiding van T.macrochir en T.
rendalli is beperkt tot het zuidelijke deel van Zaïre en verder in
Zuid-Afrika (THVS , L96S) .. In 1948 werden deze twee soorten inge-
voerd in viskwekerijen in Burundi, in Ruanda en in Oóst-Zaire.
Blijkbaar zíjn deze soorten uit de visvijvers ontsnapt want thans
komen ze voor in het Kivu meer en het Ihema meer en ook in enkele
andere meren van de Bugesera, onder andere het Rueru en het Cyoho-
ha meer. Hoe en wanneer deze soorten in deze meren gekomen zíjn,
is tot op heden niet juist opgehelderd (n.IUVS, pers.med.).
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De verspreiding van Tilapia nilotica was in Rwanda oorspronkelijk
beperkt tot het Kivu meer. Tussen 1934 en 193 I werd een Tilapia
soort uit Uganda ingevoerd in enkele Rwandese meren (onder andere
Bulera, Luhond.o, Ir4bhasi en Cyohoha). Nu komt diezelfde soort
(trierna T.aff .nilotica genoemd) .rog voor in het BuI€rà1 LuJ:rondo,

Cyohoha en het Rweru meer. Deze soort behoort morfologisch tot de

T. nilotica groep. Het kleurpatroon is echter verschilJ-end met de

T.nilotica vorm uit tret Kivu en het Edward meer : bij deze Trnilo-
tica vertoont enkel het distale gedeelte van de dorsale vin een

zwarte kleurband, dit over gans de lengte van de.vin; op de staart-
vin worden donkere onderbroken vertikale zwartwitte banden waarge-
nomeh. T.aff.nilotica daarentegen bezit een volledig zwart ge-
kleurde rugvin; op de staartvin vindt men doorlopende vertikale
strepen die Ln tegenstelJ-ing tot T.nilotica van een rode-roze pag-
mentatie voorzien zíjn. De systematische positie van
tica blijft onopgelost (THVS, pers .med. ) .

hem komt
dezelfde

T. af f .nilo-

Wat de Tilapia soorten uit het Ihema meer betreft zouden er dus
slechts drie soorten voorkomen : T.rendalli, T.macrochir en T.ni-
lotica. Ook onderlinge hyb rieden werden vermeld voor T.macrochir
X T.nilotica. De vorm T.aff.nilotica werd nog niet vastgesteld in
het Ihema meer, doch z.i jn voorkomen is niet onwaarschi jnli jtr.

In verband met de I!p.!g-g$omis_ soorten van de meren van de Akage-
ra hebben we a1leen literatuurgegevens van KISS en Ir4AHY. In zíjn
soortenlijst van het lhema meer (cfr. supra) meldt KISS (tglZa)
twee soorten Haplochromis : H.nubilus (erca, t906) en H.aff.pe1-
legrini REGAN , 1922. KISS (tgZru) signaleert H.nubilus, H.multi-
color (scHoot-len, 1903) ( thans Pseudocrenilabrus multicolor ( scuool-
LER, lgol) ) en Haolochr omr_s sp. in het Rweru meer en enkel H.nu-
bi=Lus en llaploqhro4is sp. in het Cyohoha meer.

IviAHY (t9lZa) Ueschrijft de visfauna van het Mihindi meer; volgens
Volgens
vinden

daar Haplochromis brownae GREENWOOD, l-962 voor.
auteur zou in het Muhazi meer H.nubilus

zijn (ueuY, t977b)
terug te
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Na deze literatuurgegevens over het genus Haplochromis mogen we

besluiten dat er geen diepgaand ond.erzoek op de soorten van dit
genus uit de meren van de Akagera verricht werd. De meeste de-
terminaties zijn gebeurd na oppervlakkig onderzoek of zijn louter
gebaseerd op geografische gegevens , Zo is de determinatie van H.
nubilus door KISS (tgZla) gebaseerd op de studie van slechts tien
exemplaren uit het Ihema meer. Determinaties afgaande op de geo-
grafische oorsprong van de specimens dienen eveneens met de nodige
voorzichtigheid gehanteerd te worden. Zo konden bij transport van
bepaalde Tilapia soorten in Rwanda accidenteel ook Haplochromis
soorten mee uitgezet geweest zijn, zodanig dat deze soorten thans
een Sans ander verspreidingsgebied vertonen dan oorspronkelijt fret
geval was.

2, Enkele ekologische aspekten

Met dit froofdstuk wiIlen lve enkele aspekten van de ekologie van
de cichlidae van het rhema meer belichten. Irle beperken ons tot
een summier overzicht van de literatuurgegevens over broedgedragr
voedingsregime en predatiedruk.

-Broedgedrag

Volgens KISS (tgZZa) hebben Tilapia fendalli en T . nilo tica
verschillende broedgewoonten : bij T.rendalli bou.rot het man-
netje een nest in ondícpe uaters nabij de oeveri de eieren
worden hierin afgelegd en de ouders bewaken het broedsel tot
de jongen'in staat zíjn, om na ongeveer een week, het nest te
verlaten. T.nilotica daarente gen is een muilbroeder : het
mannetje bouwt een nest maar het vrouwtje neemt de eieren op
in de muil en broedt die uit gedurende twee weken. De broed-
periode bij T,rendalli verloopt van mei tot juli, bij ELfo--
tica van maart tot mei. De reproduktieperiode van T-.renda11i
en T.nilotica val.t dus in het regenseizoen. Het waterpeil
stijgt en er ontstaan tijdelijke overstromingszones die idea-
1e schuilplaatsen bj-eden voor het jonge broed dat zícn tussen
de papyrusvegetatie kan veilig stellen tegen de vraatzucht van
A1estes, Clarias en Schilbe. Over de broedgewoonten van T.qa-



crochir in het Ihema meer
beschikbaar.

4r

zíjn er geen l-iteratuurgegevens

De broedperiode van de door KISS Haplochromis nubilus genoem-
de soort bestrijkt volgens KfSS (t9ZZa) een Broot gedeelte
van het jaar. De geslachtsrijpe spec'imens worden zowel in on-
diepe als in diepe uaters teruggevonden. verder wijst Krss
erop dat de reproduktieperiodes veel breder zíjn dan bij an-
dere soorten uit het meer : hieruit zoud,en we evenwel kr:nnen
afleiden dat de specimens d.oor KISS als Haplöchromis nubilus
gedetermineerd, in feite tot meerd.ere soorten zouden behoren.

-Voedingsregimes

Itie beperken ons tot de gegevens voor Haplochromis nubil-us die
volgens KISS (tgZZa) ichtyo-malacophaag zou zíjn : het voed-
selregime bestaat deels uit vissen, deers uit mollusken. Nog-
maals rijst bij ons de vraag in hoeverre we hier met één
Haplochromis soort te maken hebben. De meeste Haplo ml_ s

soorten zijn gekenmerkt door een sterke trofische specialisa-
tie. Het is daarom moeirijt dentbaar dat één enkele soort
gespecialiseerd zou zíjn op twee heel verschil-lende prooien
die een volledig verschillende morfologische adaptatie verei-
sen. Een viseter bezit het profiel van een roofvis; hij ver-
toont een ver naar voor geschoven muil, met scherpe, meestal
unicuspiede br-ritentand.en. Een slakkeneter daarentegen heeft
een meer afgerond kopprofiel met een bredere muil met stevige,
stompe tanden en een molariform keelbeen. De lichaamsvorm van
aen mal-acophaag is veel hoger dan het langwerpiger gestroom-
lijnde lichaam van een piscivoor. Daarom rijkt het waarschijn-
lijk dat de benaming "ll_r]qubi1us,'door Krss gebruikt meerdere
soorten omsluit.

-Predatiedruk

De predatiedruk van de clariidae zou vooral op het cichlidae
bestand gevoelig tot uiting komen (nnutoN, tg7g). voor het
rhema meer is in dit verband echter weinig cijfermateriaal
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voor handen,
riepi4us uit

een recente studie op het dieet van Clarias Ea-

resten in het
19sI ) .

het Ihema meer toonde aan d.at er slechts 9% vís-
spijsverteringsstelseJ- aanwezig waren (RCHteN,

Onder de vissen zijn ook Schilbe en Barbus goede predatoren.

Daar het Ihema meer deel uitmaakt van een beschermd natuurre-
servaat (Nationaal Park van de Akagera) , is de. predatiedruk
op tlaplochromis sp. door vogels (reigers, zilverreigers en
vooral ijsvogels), reptielen ( Crocodilus niloticus, Varanus
niloticus , BoulenEeri4a annulata ) ., kleinere zoogdieren (Hr-
drictus ma uI1 ico11 is , A.lbti1ax paludinosus ).

Sedert enkele jaren neemt ook de mens

druk met een ekonomisckre exploitatie
deel aan de

van het meer
predatie-
(cfr.infra).
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§3. Ekonomische aspekten van de Akasera.

Het natuurlijt<e karakter van de Akagera rivier belet een effi-
ciënte visserij. fn de rivier vlotten een groot aantal papyrus-
eilanden. Ook het hoge krokodillen- en nijlpaardenbestand van

de rivier verhindert de visserij.

Daar de meren van het Nationaal Park van de Akagera, zoals reeds
vermeld, tot beschermd natuurgebied verklaard zijn, is de vis-
vangst er verboden. A11een in het Ihema meer is'er een geregle-
menteerde en gekontroleerde ekonomische visvangst.

De drie meren van gemiddelde grootte die juist ten zuiden van het
park gelegen zrjn (Nasho, Rwehikama en Rr,vamapanga) "íjn van groter
ekonomisch belang. Vooral het Nasho meer wordt sterk bevist, zelfs
overbevis t .

Sinds enkele jaren is het B.G.M.-pro jekt (gugesera, Gisoka, likon-
go) van start gegaan. Dit projekt wi1 een weloverwogen exploita-
tie van de meren van de Bugesera en de Akagera depressie uitbouwen.
Het projekt omhelst de studie van het Cyohoha en het Rueru meer
(eugesera), van het Ivlugesera, het Saké en het Bilila meer (Cisot<a)

en van het Nasho, het Rwehikama en het Rwamapanga meer (ttitongo).
(c.NraxfMAzI, mond.med. )
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Hoofdstuk 1 : materiaal en methode.

§r. Materiaa1

Uit het Ihema meer werden er 32O "E-@@ig"-achtige specimens
gedetermineerd, waarvan er 186 opgemeten werden. Ook werden er
67 specimens van het Cyohoha meer volledig opgemeten. Al dit ma-

teriaal behoort tot de kollekties van het Koninklijk Museum voor
Ivlidden-Afrika te Tervuren. De gedetai1leerde stukl-i jsten met ver-
melding van het registernummerl de lokaliteit, de collector en de

vangstdatum worden per soort vermeld, na d.e beschrijving (cfr.in-
fra). -

Tijdens een studiereis naar het British Museum (Natural History)
te Londen, kregen we de mogelijttreid om de aanwezige Haolochromis
soorten te bestuderen. De types van Haplochromis annectidens, H!
augus tifrons H.aenaeocolor H.labiatus en H.§l-Ilpsoni werden vol-t

ledig ond.erzocht en opgemeten.

In de loop van februari L982 kregen we, recent door D.Thys van den
Audenaerde verzameld materiaal ter beschikkingr afkomstig uit het
Cyohoha en het Rweru meer. Deze omvangrijke koltektie werd even-
eens onderzocht.
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§2. Methode

Bii de aanvang van ons onderzoek op de Haplochromis populaties uit
het Ihema meer bestond er buiten een vaag kleurverschil waarvan
de juiste betekenis niet gekend was, geen enkel ander herkennings-
kriterium dat tot determinatie van de soorten zou kunnen leiden.
Om in dergelijt geval goede soorteigen kriteria te vinden dient
een onderzoek op verschillende vlakken te gebeuren met onder an-
dere uitwendige morfologie, anatomie, ethologie en studie van het
kleurpatroon als voornaamste. Ons onderzoek behelsde voora1 het
uitwendige morfologisch deel r sèn€rr met het ond.erzoek naar enkele
elementaire anatomische gegevens. Daarbij was het nodig in een
eerste stadium om van een aantal specimens een gedetailleerd.e mor-
fologische studie te maken en deze specimens nadien stuk voor stuk
met elkaar te vergelijken. Deze uitvoerige en tijdvergende be-
schrijvingen en vergelijkingen (ongeveer twee uur opmeten per spe-
cimen) leren ons enerzijds welke kenmerken van belang zijn bij
soortdeierminaties, d.us de indeling van alle specimens in soort-
Sroepen toelatenr €Íl anderzijds uelke gegevens van weinig nut z:.jn
voor onze studie, omdat ze ofwel te variabel zijn, ofwel bijna
niet signifikant verschillen tussen alle specimensgroepen, ofwel
niet reproduceerbaar zi-jn. In een f,weede stadium van ons onder-
zoekr dus bii verder opmeten van grotere reeksen specimensr gaat
onze aandacht vooral uit naar de eerstvermelde kenmerken die soort-
specifiek z:-jn of die het zouden kunnen z:-jn

Het uitwendig morfologisch onderzoek bestaat uit een reeks metin-
Senr tellingen en bijzondere morfoJ-ogische observaties. De metin-
gen worden uitgevoerd door middel van een schuifpasser tot op or1
mm nauukeurig. De tellingen en metingen dienen verwerkt en geÍn-
terpreteerd te worden. De meetresultaten in absolute waard.e zíjn
als dusdanig onbruikbaar tenzij bij vergelijt<ing van vissen van
gelijke grootte. Daar onze ond.erzoekssta].en echter vissen van ver-
schillende grootte (van 4517 tot 166rornm sl .) bevatten, en aange-
zíen vissen van plus minus kontinue groeí zíjn, dus nooit tot een
adulte groeistilstand komen, is het noodzakelijk om relatieve ma-
ten en verh.oudingen te gebruiken, meestal ond.er vorm van percenta-
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ges van éénzelfde referentiemaat. Deze referentiemaat is meestal
een vrij grote maat, met kleine meetfout en duidelijt< reproduceer-
baar, zoals de standaardlengte, of een maat begrepen tussen tuee
benige strukturen zoals de koplengte (cfr.infra). Met deze rela-
tieve cijfers kunnen we nu vissen van verschillende grootten ver-
gelijten alh.oewel steeds rekening dient gehouden te worden met een

eventuele al-lometrische groei voor sommige kenmerken.

l{egens het uitgebreide en tijdrovende karakter van ons morfolo-
gisch-biometrische studie was het ons onmogelijt< om in het kader
van een licentiaatsverhandeling de nodige tijd te vinden om nog

uitgebreid anatomisch werk te vemichten. Wat de osteologie be-
treft hebben l,*re ons beperkt tot de studie van die beenelementen
die het gemakkelijkst te bestuderen zíjn en zelfs meestal tot de

uitwendige morfologie worden gerekend. Vooral de studie van de

tanden blijkt uitermate interessant. Ook de studie van het keel-
been dat via een eenvoudige dissektie kan vrijgemaakt worden, le-
vert nuttige informatie op. Op het domein van viscerale anatomie
is weinig onderzoek vemicht. Slechts van enkele specimens hebben
we waarnemingen verricht op de darmlengte.' Er dient wel op gewe-

zen te worden dat de lengte van de darm een belangrijk kenmerk
blijkt te zi7n, daar ze rechtstreeks afh.ankelijk is van de tro-
fische specialisatie van de soort. Eventueel later onderzoek za7

meer nauwkeurige gegevens naar voor kunnen brengen omtrent de sys-
tematische waarde van dit kriterium.

Een ethologische studie van het broedgedrag (paaigedràg, paaikleu-
ren, nestbouw en broedzorg) vormt een belangrijk onderdeel bij een
systematische studie van Cichlidae. De meeste soorten bezitten
op dit gebied sterk doorgedreven specifieke isolatiemechanismen
(TUVS, L97O). Daar we geen levend.e vissen ter beschikking hadden,
moesten we ons beperken tot de studie van het kleurpatroon van de
gefix-eerde specimens. I,/e1 kregen we van onze promoter enkele diais
van tlaplochromis sgorten uit het fhema meer ter beschikking die
van nu!,$raren bi j het opstellen van onze soortbeschri jvingen. Er
dient echter op gewezen te worden dat de kleuren van deze gefoto-
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grafeerde specimens kunnen verschillen van het normaal kleurpa-
troon, daar deze vissen bij de vangst meestal een schrikpatroon
aannemen.

Wat het ekologisch aspekt van onze studie betreft waren we voor
biotoopgegevens aangewezen op gegevens over de plaats van de vang-
sten. Meestal ontbrak echter informatie over de aard van de bo-
dem of vegetatie, alleen de diepte van de vangsten was op het eti-
ket aangegeven. Wegens tijdsgebrek bleef de studie van de maagin-
houd beperkt tot enkere specimens. De. voedingsregimes van de
Haplochromis soorten uit het Ihema meer zu11en waarschijnlijt tret
onderwerp van verdere studie uitmaken.

Om aI deze gegevens van zeer uiteenlopende aard (inAiviauele gege-
vensr I11€tingen, tellingen en andere observaties) op een praktische
en efficiënte manier te kunnen gebruiken was het noodzakelijt om

een uniforme rangs'chikking per specimen na te streven. Daarom
werd gebruik gemaakt van individuele meetbladen (nig. 8), ontwor-
pen door THYS voor de systematische revisie van het genus Tilapia,
waarvan de efficiéntie in het verleden al-meerdere malen bewezen
is. De randen van deze individuele meetbladen bestaan uit genum-
merde maatvakken. De gepeten waarden worden links (Ous aan de bin-
nenzijae) in de maatvakken genoteerdl terwijl de overeenkomstige
berekende percentages rechts (aus aan de buitenrand) geschreven
worden. Andere gegevens zoals tellingen, schetsen of kodenoterin-
gen worden rechtstreeks rechts aangeduid, aan de rand. van het b]ad.
Dergelijke rangschitting bezit het voordeel dat we de gegevens van
een groot aantal meetbladen onmiddellijt tunnen vergelijten door
de braden lichtjes verschoven over elkaar te leggen, waarbij de
randgegevens zichtbaar blijven. centraal op het meetblad is er
plaats voorzien voor de individuele gegevens van het onderzochte
specimen en voor andere observaties en tekeningen. Ook de achter-
kant van het meetblad komt in aanmerking om tekeningen en schetsen
aan te brengen. Deze individuele meetbladen bezitten bovendien
het voordeel dat ze steeds per soort, per streekr pèr geslacht en
per grootte kunnen gerangschikt worden.
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Hierna volgt een overzích,t en beschrijving van de gegevens per
individueel meetb]-ad- :

oReE. : Het registernummer is het nummer waaronder het speei-
men in het Koninklijt< Pluseum voor Midden-Afrika te Tervuren
geregistreerd is, zoals aangeduid op het monsteretitet. Het
is nood.zakelijk om al-Ie specimens van eenzelfde vangst indi-
vidueel te nummeren. Dit gebeurt door middel van een etiket-
je dat aan de staartsteel of tussen de kieuwen bevestigd
wordt.

oCol1 ec tor De expeditie
gekollekteerd heeft, zoals

die het specimen
etiket.

o! . : De vangstdatum, zoal-s aangeduid gp het etiket.

ol-ocalitv : De plaats van herkomstr €Ír, indien vermeld,biotoop-
,L

gegevens, zoals aangeduid op het etiket.

oAlt.

of de verzamelaar
aangeduid op het

hoogte boven de zeespiegel waar het specimen gevan-
volgens het etiket of opge2ocht.gen

:De
werd e

o.Se*e. : Hier wordt het geslacht van het specimen genoteerd,
na onderzoek van de genitale papit. De genitaalpapil van de
mannetjes heeft het voorkomen van een kegeltje met kleine
puntvormige opening aan de top; de genitaalpapil van de wijf-
jes is minder spits en bezit bovendien één brede transversale
opening. Bij twijfel worden de gonaden nagezien. Het ge-
slacht wordt aangeduid met de kodenoteringen Q .. d.

oDeterminations : Hier worden, indien aanwezig, de opeenvolgen-
de determinaties van het specimen zo volledig mogelijk geno-
teerdr IIr€t vermelding van determinator en datum van determi-
natie.

oobservations : Hier en ook op de achterkant van het meetblacl
worden volgende gegevens en of tekeningen aangebracht Í
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-Tekening van de kop :

Hier wordt vooral aandacht geschonken aan het kopprofiel,
het bovenste deel van het kopprofiel kan recht, convex
of concaaf zíjn, en het posterior uiteinde van de prema-
xillaire pedicellus kan al dan niet zichtbaar zijn in het
kopprofiel. Er kan eventueel een achterhoofdsbult aan-.
wezig z:-jn. De helling van het dorsaal kopprofiel met

een horizontale wordt genoteerd. De snuit kan verlengd
of eerder stomp zijn. De vorm van de muil wordt weerge-
geven, alsook de positie (ten opzichte van neusgat en oog
van de beenelementen die deel uitmaken van het muilmecha-
nisme (in verband met de positie van het maxillair been :

cfr.infra nr.l!). De muil kan aI dan niet sterk protrak-
tiel zijn. Ook de heJ.Iing van de onderkaak met een hori-
zontale wordt aangegeven. De lippen kunnen al dan niet
verdikt zíjn.
De tekeningen worden vergroot weergegeven met behulp van
een tekenspiegel bevestigd op een WllD-binokulair. Soms

worden ook schetsen gemaakt om de onderlinge stand van de
verschillende kopdelen beter te benadrukken.

)

-Keelbeen :

Na dissektie, reiniging en droging wordt het keelbeen ver-
groot afgetekend met behulp van een tekenspiegel. Hier-
voor wordt het keel-been met de ventrale zijde naar onder
in plasticine gedrukt, zodat het tandenvlak in een hori-
zontaal vlak komt te liggen. Er wordt aandacht geschon-
ken aan de vorm van keelbeen en tandenvlakr maar vooral
aan vorm en aantal tanden.

-Bui tentanden:
Met behulp van een tekenspiegel wordt
vergroting van
gemaakt.

de buitenste kaaktanden
een gedetaitteerde
van de bovenkaak
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-Binnentanden :

Vorm van de tanden, aantal en dispositie van de rijen
wordt schematisch getekend.

-Tekening van de eerste kieuwboog, met behulp van een
tekenspiegel.

-schets van het kleurpatroon (eventuele aanwezigheid van
donkere banden over het lichaam, operculaire vlekr oog-
streep). De studie van het kleurpatroon blijkt echter
weinig nuttig, daar het pigmentatiepatroon grotendeel-s
verdwijnt in aIkohol.

-Tekening van de anale vin met dispositiee vorrn, aantal
en kleur van de eivlekken. Deze studie blijtt we1 in-
teressant omdat de eivlekken meestal- soortspecifiek ztjn,

-Tekening van de

kleurpatroon ("1
temand.

staartvin:
dan niet gestippeld) I vorm van d.e ach-

-Vorm van de dorsale vin.

-Eventuele aanwezigheid van huid-rdarm- of coeloompara-
sieten.

-Lengte van de darm (fij gedissekeerde specimens).

-EventueJ-e aanwezigtreid
in muilr darmstelsel of

van voedselpartikels of -resten
aarsopenitg.

-Eventuele aanwezigheid van eieren of embryors in de mui1.

Volgt nu
te11 ingen

een

en

J-ijst van de beschrijvingen van de genummerde maten,
waarnemingen. Sommige maatvakken blijven vakant om



53

in de toekomst eventuele aanvuJ-lingen toe te 1aten. Dezelfde meet-
kode werd gebruikt a1s die opgesteld door THYS (tgZo) voor het ge-
nus Tilapia . Ook in recente studies op de
chromis soorten uit het Kivu meer (coelrox,
de meetkode gebruikt.

1. Totale lenEte (T1. )

Ie richting van het

systematiek van Haplo-
L979; 1980) werd dezelf-

: maximale lengte in horizonta-
voorste uiteinde van de snuit

tot de achterste rand van de staartvin (fig. 9).

2. StandaardlenEte (S1. ) : de horizontale lengte tussen
het voorste uiteinde van de snuit en de staartvinba-
sis (nis. 9).

LichaamshooEte (Lh. ) : de maximale vertikale diame-
ter van h.et lichaam, uitgedrukt ín /"5t. De vinnen
zí jn hier niet in begrepen (pie. 9).

4-5. Koo]-ens e (rr. ) : horizontale lengte tussen het
vooruiteinde van d.e snuit en de benige achterrand
van het operculum (tret operculair vliesje dat de
kieuwopening bedekt niet inbegrepen), uitgedrukt in
/"5t,(4) en ín /"tich.aamslengte (= 51 .-Kl .)(:)(rie. g

en 10).

6. Kophoos te (r«r. ) afstand tussen het laagste punt
van het operculum en het snijpunt van een vertikale
door dit laagste punt met het kopprofiel. praktisch
valt deze vertikale samen met de scheiding tussen
preoperculum en operculum (nig. 10).

7 Kopbreed te (ru. )

3

grootste breedte van de
de o trrercula , ui tgedrukt

kop, mees-
ín /"t<t,tal ter hoogte van

8-9. I rorbit te Io. ) : minimale
bovenrand van de orbita (schuifpasser
ken tot op de beenranden), uitgedrukt
ín /,r<a.(g) .

afstand tussen
goed aandruk-
ín /"t<t, (8) en
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kophoog te

voorste punt van de

oogr evenwijdig met

uitgedrukt ín {.K7.

5i

: horizontale afstand tussen de

bovenlip en de voorrand van het
de lengteas van de vis (fie. 10);

nuitlengte oogdiameter postokulaire koplengte
kopl eng te

FiE.tO : Verklarende figuur van een aantal kopmaten.

10. Muilbreedte (ut. ) : gemeten aan de mondhoeken en

uitgedrukt ín /"XA,

11. §4uit]-engte (snr. )

L2, Qllgdiameter (Oa.) : horizontale afstand van vliezige
rand. tot rand, uitgedrukt ín /"Xt. (nig. 10) .

Postokulaire k plenste (Pot<. ) : gemeten in horrzon-
tale zín van achterrand oog tot ach.terrand operculum,
uitsedrukt ín $t<t. (r3) en ín /"oa. (r4) (nis. 10) .

wangh oog t e

13-1/r.
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75-L6. Preorbitale l_ eD t (Pra.) : maximale diameter vane

het preorbitaal been volgens een rechte doorheen
het middelpr:nt van het oog naar de muil, gemeten

de beenrand (rie. 10); uitgedrukt tn /"xt. (rf ) ".
Í"oa. (16).

L7,

op

in

18. Lenste onde rkaak (t o. ) : afstand in
punt van onderkaak nabij
voelbare rand nabij de

rechte lijn tus-
symphysis, en

mondhoek, uitge-
sen voorste
de achterste
drukt tn /"Xt

19. Niveau en expositie van het maxittair been : bij
gesloten muil kan het maxillair been verborgen z:-jn
achter het preorbitaal been, ofwel licht zichtbaar
bij het uiteinde, ofwel goed zichtbaar, respectieve-
iijt genoteerd aJ-s ,r1, (normal), rtserr (slightly ex-
posed) en .ert (exposed) . De positie van de achter-
rand van de maxilla ten opzichte van neusgat en oog

werd genoteerd met een kodefiguur waarbij een cirkel
het oog aanduiat en een punt het neusgat; een verti-
kaal- streepje Auiat het niveau aan van de achterrand
van de maxilla

2o., Lengte van premaxillair 'stee1t.'ie : gemeten in rech-
te lijn van de voorrand van. de bovenkaak tot de punt
van het steelt je, uitgedrukt ín /"Xt .

2t, Niveau van Dun maxillair steelt.ie : genoteerdt DT

volgens een analoog kodesysteem a1s in nr.19.

22-23. WanRhooEte : gemeten ter hoogte van een vertikate
lijn door het oogmidden, tussen de onderste rand van
de oogkas en h.et suborbitaal sensoriëel kanaal; uit-
gedrukt ín /"xt , (zz) en tn /"oa , (4) ( ris . 10 ) .

24-25.



26-27-28. Rusvinformule : aantal doornen in Romeinse

zachte stra1en (27) en totaal
in Arabische cijfers.

57

ci jfers
aantal(26), aantal

stralen (ze)

29, Lengte rugvinbasrs : gemeten in rechte lijn en uit-
gedrukt ín /"st. (nis. g ) .

30. Lengte laatste ruRdoorn
vanaf basale tot distale

: gemeten in rechte
punt en uitgedrukt

1i jn
tn /"5t,

3r.

32. Vorm van zach ter in en niveau van uiteinde :detlgv

vorm wordt aangeduid met een schets, het niveau met
een kodenotering in breukvorm (.rb. > bC t/4 Aetekent
dat de rugvin de basis van de caudale vin over-
schrijdt met één vierde van de staartvinlengte).

33. Anaalvinformule : aantal doornen in Romeinse cijfers,
aantal zachte stralen in Arabischegevolgd door het

cijfers.

34. Lengte anaalvinbasis : gemeten in rechte lijn en uit-
e).gedrukt ín /"5t. (F' ls.

35-36. Lenste laats te anaaldoorn : gemeten zoal-s de

en ín /"l,engte
rugvr_n-

vandoorn, uitgedrukt tn /"5J-. (ll)
laats te rugdoorn Oe ) .

37.

3b. Niveau van uitei nde van anaalvin : genoteerd ten op-
rugvin volgens het-zichte

zelfde

Bo ormule :

ui t e inde
in nr. 32.

aantal stralen geteld van de basis,

van staartvin en

kodesysteem a1s

39.
uitgedrukt in Romeinse cijfers.



58

40. Vorm van uiteinde borstvin : aangeduid met schets.

4t-42. elelq borstvi4 : gemeten in rechte lijn
tikutatie van bovenste straal en uiteinde
sedrukt ín /"st. (4r ) en in %xt . (42) (ris.

tussen ar-
vin, uit-

e).

41. Niveau van borstvin ten zíchte van anus. senitaal-o D

papilla en basis van anaalvin : hierbij i= de borst-
vin horizontaal tegen het lichaam gevouwen; aange-
duid met een schematische kode (vb, o-"sfs-f betekent
dat het uiteinde van de borstvin tot aan de basis
van de tweede anaaldoorn reikt).

44. Niveau van de borstvin ten opzichte van ooR en snuit :

de borstvin wordt hier horizontaal naar voren gevou-

tek-ent dat de borstvin tot juist aan de voorste
rand reit<t) .

45. Vorm buikvin geraoteerd met schets.

46. Le te ventrale doorn : gemeten in rechte lijn van
uiteinde, uitgedrukt ín /"5I-.

4l-+a. Lenste van langste zachte vent e straal : gemeten
in rechte lijn van basale tot distale punt zaclnte
straal; uitgedrukt
le doorn (48).

ín /"5l-. (41) 
". ín /"tengte ventra-

49. Niveau buikvin : hierbij is de vin horizontaaL toe-
schematische kode zoa]-s inSevOuv',en;

nr.4S.
aangeduid met

50. Vorm achterrand staartvin : aangeduid met tekening
of met kode-afkortingen.

5l-. Lengte staartvin

be-
oog-

basaalrand tot distaal

drukt ín /"5t.
verschil tussen T1. en S1., uitge-
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52. Aard beschubb l-np s taartvi n : deze kan membraneus

licht beschubd of dicht met schub-(niet beschubd),
ben bedekt zí jn.

53. La4taf_schubben in lonsitudinale 1i.'in : aantal
schubben geteld op de bovenste latera1e lijn ver-
meerderd met het aantal schubben geteld ter hoogte
van de onderste laterale lijn vanaf de schub volgend
op het snijprnt van de onderste zijtijn met een
schuine postero-anterior as dobr de laatste schub
van de bovenste zíjJ-ijr, tot aan de basis van de
staartvin (geteld volgens THYS, t964) (eig. 11).

54 , Aantal- schubben i4 boye4q te e n onderste zi iti in
a]-le doorboorde schubben worden
breukvorm (geteld volgens THYS,

geteldr g€noteerd in
7964) (ris. 11) .

Schematische afbeelding van de belangrijtste schubben-
tellingen. De getelde schubben in longitudinale lijn
zí jn aangeduid met o (frier T). De getelde schubben in
bovenste en onderste transversale lijn zíjn aangeduid
met ' (rrier respectieveli jk 5 en 12) .

Fis. 11
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55, Aantal schubbenri.jen in transversale lijn boven de

bovenste zijfijn : geteld vanaf begin rugvin tot aan

z:-jJ-ijn volgens
(nig. 11).

een schuine antero-posterior as

56. Aantal schubbenri.ien in transversale 1i.in onder de

bovenste zi.i1i.in : geteld van vlak vóór de anus tot
pos tero-anteriorde zijfijn volgens een schuine

(ris. 11).
aan
AS

57. Aantal schgbbenri.jen boven en rond de staartsteel
het totale aantal met de ztjlijnen inbegrepen.

58. Aa4tal schubbelrri^jen op de wang : geteld volgens een
vertikale door het miadelpunt van het o9,g.

59.

60. Aantal tanden in de buite nste ri.i van de bovenkaak
vermeld als het dubbel van het aantal tanden van die
kaakhelft die meest tanden bezit.

6r.

62. Aantal ri'ien binnen tanden in boven- en onderkaak
geteld nabij het midden van d.e muil en aangeduid
breukvorm.

61. Aantal kieuwdoornen : de kieuwdoornen bovenaan ("pi-
branchiaal deel) I op het plooigewricht en onderaan
(ceratobranchiaal deel) worden geteld op de eerste
linker kieuwboog.

64.

65, Lenste keelbeen geme ten, na dissektie (eventueel
maximale lengte volgens pro-

l-n

gereinigd en gedroogd)
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jektie op vertikaal syrnmetrievlak, uitgedrukt
%xt. (ris . t2) .

B

1n

F---l
I

b -..----.--,

aA

,1

f\
t\

n

/_

Fie. tz Enkele standaardmaten van het keelbeen.
A. Lengte van het keelbeen
B. Breedte van het keelbeen
a. Lengte van het tandenvlak op het keelbeen
b. Breedte van het tandenvlak op het keelbeen

66. Breedte keelbeen : maximale breedte gemeten ter
hoogte van de postero-Iaterale apophysen; uitgedrukt
ín /.tengte keelbeen (nie. t2).

62. LenEte tandenvlak op het keelbeen : maximale lengte
gemeten in projektie op het vertikaal synrmetrievlak;
uitgedrukt in /"Lengt,e keelbeen (nig. 12).

68. Breedte tandenvl op het keelbeen : maximale breed-
te, uitgedrukt ín /"tengte tandenvlak (fig , t2)

ft

í\

frl

i\,1

'$
I\

ll
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69.

70-71-72-73, Mikrokieuwd.oornen: : de aan- of afwezigheid van mi-
krokieuwdoornen zowel op de voor- a1s op de actrter-
kant voo.r iedere kieuwboog afzonderlijk genoteerd;
+/- betekent dat op die bepaalde boog op de voorkant
wel en op de achterkant geen mikrokieuwdoornen voor-
komen.

74. Lengte kieuwlamellen : maximale
lamellen aan de voorkant van de
boog; uitgedrukt ín /"XJ-,

lengte
eers te

van de kieuw-
linker kieuw-

75. Horizont e afstand snuit-b is ruEvin ! ui tgedrukt
ín /"5t,

76. Horizontale af,stand snui t-bas is 'bors tvin uitge-
drukt ín /"5J-,

77. Horizontale afstand snuit-basis buikvin uitgedrukt
ín /.s:-,

78. Horizontale afstand nuit-basis anale vin uitge-
gedrukt ín /osJ-.

79 Lenste staarts teel : horizontale afstand tussen het
achterste uiteinde van de anaalvinbasis en de basis
van d.e staartvin (nig. 9), uitgedrukt ín /"5t,

80. HooEte staartsteel : minimale vertikale diameter,
uitgedrukt ín /" lengte staartsteel (pie. »,
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Zoa1s hoger vermeld, zíjn een aantal maten van weinig nut omdat

ze ofwel niet signifikant verschillen tussen de verschillende spe-
cimens, ofwel omdat ze te variabel zíjn, ofwel omdat ze niet re-
produceerbaar blijken. Zo is bijvoorbeeld de lichaamshoogte sterk
afhankelijk van de bewaringstoestand van het specimen. Bij verrot-
ting kan een abdominale verzakking optreden waardoor de meetresul-
taten sterk kunnen variëren en bijgevolg waardeloos zíjn. Dit
geldt evenzo voor de kopbreedte waarbij-de stand van de opercula
(Oictrt of wijd open) O. metingen sterk kan beinvloeden.

Bij vergelijking van de gegevens op de individuele meetbladen van
de door ons opgemeten specimens zíjn het vooral de resultaten van
het tanden- en keelbeenonderzoek die ons toelaten meerdere groepen
in dit materiaal te onderscheiden. Daarom wordt dit aspekt van
ons onderzoek het sterkst benadrukt en dient het a1s basiskrite-
rium voor de indeling in soorten. Ook in de literatuur blijkt de

aard van de betanding op boven- en onderkaak het belangrijtste de-
terminatiekenmerk te zíi n voor het onderscheiden van Haplochromis
soorten.

Bij nader onderzoek kunnen we konstateren dat er naast de verschil-
len in tandvorm en -aantal tussen de onderscheiden soorten ook
lichte versctritten bestaan in biometrische gegevens, hoofdzakelijk
in deze van de kop. De kopmaten blijten inderdaa.d het meest
waardevol, en voeral deze begrepen tussen twee benige strukturen.
De belangrijt<ste zíjn : koplengte, interorbitaalbreedte, snuitleng-
te, oogdiameter, postokulaire koplengte, lengte van onderkaak en
wanghoogte. WeI moet er bij de interpretatie van deze waard.en aan
herinnerd worden dat de meeste allometrisch variëren tijdens de
groei. Dat verklaart meteen het vrij grote verschil tussen de ex-
treme waarden.

De studie van de uitwendige kopmorfologie, vooral het kopprofiel
en de vorm van de lippenr geeft ons eveneens versctrittende waarde-
volIe resultaten voor de onderscheiden groepen.
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Ook de telling van de vinstralen bliikt belangrijk : op basis van

deze gegevens kan duidelijX één soort afgescheiden worden.

A1 deze gegevens laten ons dus toe de Haplochromis
het Ihema meer onder te verdelen in verschillende s

evenwel een specifieke determinatie te vermelden).
wordt vervolgens voor de specifieke kenmerken het g

rekend. Voor een aantal kenmerken worden T-testen
sen de verschillende soorten. De resultaten van de

den per soort meestal in grafiek (aantal tanden) of
(aantal kieuwdoornen, vinstralen, ... ) weergegeven.

specr-mens van
oorten (zonder
Per soort

emiddelde be-
uitgevoerd tus-
tellingen wor-
in histogram

Aan de hand van aI deze gegevens wordt een determinatiesleutel op-
gesteJ-d, evenals duidelijte soortbeschrijvingen. In dit stadium
kunnen we nog steeds geen specifieke determinaties geven. Daarom

wordt vervolgens in de literatuur zoveel mogelijt nagegaan in hoe-
verre de soorten van het Ihema meer overeenstemmen met de reeds
beschreven soorten.

Bovendien werden we in de mogelijkheid gebteld om van 30 januari
tot 5 februari 7982 een studiereis te ondernemen naar het British
I,luseum (Natural History)' t" Londen waar Dr.P.H.Greenwood sinds
meerdere decennia werkzaam is op Haplochromis systematiek. De be-
reiawiltige assistentie van Dr.P.H.Greenwood leverde een grote bij-
drage tot de identifikatie en het bepalen van de status van de

door ons onderscheiden soorten. Deze studiereis liet ons ook toe
een aantal types van de Haplochromis soorten behorende tot de ver-
zameling van het BI{(NH) op te meten.
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Hoofdstuk 2 : Soortbeschrijvingen en stuklijsten.

In dit hoofdstuk wordt een uitvoerige beschrrjving Segeven van

de door ons onderscheiden "I{aploohronis-achti ge" soorten uit het
Ihema meer. Er worden vier nieuwe soorten beschreven die volgens
de revisie van GREENhIooD (tlZ9; 1980) e1k in een apart genus

word.en ondergebracht. Ook een vi jfde soort, As tatoreo chromis
alluaudi PELLEGRIN, 1903, werd geidentificeerd. Deze soort wordt
door ons beschreven op basis van de specimens uit het Ihema meer.

Iedere soortbeschrijving vangt aan met

genus met vermelding van type soort en

gevolgd door de stuklijsten van de als
specimens.

een korte diagnose van het
type lokaliteit r €n wordt
die soort gedetermineerde
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Harpagochrqrnlq GREENWOOD, 1980.

Type soort : He1nichrqïna§- ser-teArllts PFEFFDR , LB96 (victoria meer) .

Voor d.e volJ.ed.ige beschrijving van het genus, zíe GREENWOOD

(f980), p.1O-14" In dit genus worden zestien soorten ondergei'
bracht. Het z:-jn al1en soorten die een grote maximum lengte be-
reiken (f46-ZOOmm 51. ) . Verder worden ze onder meer gekenmerkt
d.oor het bezit van een lange onderkaak (41-6t/" van kopJ-engte,
meestal- 4Z-54/") r €Ír door een knobbelvormig uitstegksel op het
voorste uiteinde van de onderkaak.

Harpagochromis sp. (fis. 19)

DIAGNOSE

Deze soort wordt gekenmerkt door een grote 51. (170Írun) . Het kop-
profiel is verlengd, de onderkaak is schuin opwaarts gericht en

reikt tot vóór de bovenkaak. Bij specimens groter dan 90 mm 51.
zijn de tanden unicuspied en eaniniform.

BESCHRIJVING

Gebaseerd op J6 van de 62 gedetermineerde specimens, 59 r5-166 rO

mm 51.
Lichaamshoogte 30 rO-39,1 (fr=34 ,o)/.5t. (n=16) .

KopJ-engte 35,6-4t,4 (fr=18,3)/.5L. (n=J6) .

Kopbreedte 38,6-45,3 (fr=4r ,5)%KL. (n=36) .

Kophoogte 63,5-8O,8 (fr=7r ,A)/"xt. (n=35) .



6t

o

Fie. t3 Kopprofiel van @, 9;
Ihema meer; KMII{A 8O-49-P-t439;
TI . 168 , 2mm; 51 . 753 ,!mm , K1 . J8 , Omm .

Het kopprofiel (nig. 13), ter hoogte van de snuit, Iangsheen de
premaxillaire pedicellus is rechtr €Ír he1le_nd over een hoek van
35-40o. Vlak achter het posterieure uiteinde van de premaxillai-
re pedicellus, dat tot halfweg tussen het niveau van het neusgat
en voorste oogrand reikt, is er een inzinking in het kopprofiel.
Achter deze inzinking, die vooral bij grotere specimens sterk
uitgesproken is, wordt het kopprofiel convex. Het kopprofiel is
onderhevig aan variatie, de snuit kan min of meer verlengd zíjn
(wat duidelijk blijkt uit het vrij grote verschit in extreme
waarden gemeten op de snuitlengte) .r, ook de inzinking achter het
premaxillair steeltje kan min of meer uitgesproken zíjn.
Op het ventraal g.edeelte van het kopprofiel is er een duidelijt<e
tnit< zichtbaar ter hoogte van de basis van de onderkaak.

ff
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Preorbitale diepte 11,O-18r 5 (fr=15 ,O)/"Xt. (n=15) .

ïnterorbitaalbreedte J.8'L-23rl- (fr=2o 'z)/"xt. (n=36) .

Snuitlengte 25 ,8-39 '4 (ïn=32,6)/"xt. (n=16 ) .

Oogdiameter 18,5-28 '2 (fr=z) 
'Z)%X:-. 

(n=16) .

Postokulaire koplengte 3717-44,5 (fr=4r r6)/"xt. (n=36).
Wanghoogte 20,2-29,5 (fr=24,t)%Xt. (n=2)) .

De muil is schuin opwaarts gericht met een helling van 45oC. Hii
is sterk protraktiel. De J-ippen zijn niet verdikt. De onderkaak
is zeer lang en reikt vooraan iets verder dan de bovenkaak. Het
vooruiteinde van het dentale bezit een knobbelvormige uitwas.

Lengte van onderkaak 39,4-5o,3 (fr=43 ,6)/"rt. (n=?9) .

Bij gesl.oten muil ligt het maxillair been meestal verborgen onder
het preorbitaal been. A11een het uiteinde ervan is soms gedeelte-
lijk zichtbaar, meest bij specimens kleiner dan SOmm 51.. Bij de-
ze specimens reikt het uiteinde van de maxilla tot aan een verti-
kale door de voorste oogrand; bij specimens groter dan SOmm 51.
reikt het uiteinde iets verder (tot maximaal één vierde van het
voorste deel van het oog).

Staartsteel L4 ,o-77 ,9 (m=15 ,8)Í"Sl , , 1 ,18-1 ,51 (fr=l ,16 ) maa]- ]-an-
ger dan breed (n=15).

Kieuwd.oornen (Pis . 14 )

op de ganse eerste kieuwboog zijn 10 (r.r), 11 (r.r5), L2 (f .4)
of 13 (r.r) kieuwdoornen aanwezig waarvan 7 (r.z), A (f.r6) of
9 (f.:) op het ond.erste (ceratobranchiaal) deel en 3 (f.f6) of
4 (f.S) op het bovenste (epibranchiaal).
De kieuwdoornen op het epibranchiale van de eerste kieuwboog zíjn
bij kleinere specimens ((1OOmm 51.) slank en cylindrisch, bij
grotere specimens zíjn ze doorgaans afgevlakt en meestal- voorzien
van een tweetal vertakkingen. De onderste drie tot vier kieuw-
doornen van het ceratobranchiale van de eerste kieuwboog zijn ge-
reduceerd, terwijJ- de bovenste vaak sterk afgevlakt zíjn, vooral
bij grotere specimens



or 25 (r.r)
en 8 (t.z),
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s tralen,
9 (r.rz ) of

mm

Fie .r4 Lateraal zrclnt op de eerste (fintse) kieuwboog van

Harpaeochromis sp. , Q;
Ihema meer; KII4I4A 80-49-P-f44O;
T1 . L68 rJmm, 51 . L35 r7mm,

Besehubli4g

Het aantal schubben in longitudinale lijn varieert van 30 (t,Z) ,

3t (r.e), 32 (r.4) tot 34 (r.r).
op de wang werd.en er 3 (f .17) of 4 (t,S) schubbenri jen geteld.

Vinnen

De d.orsale vin bezit 23 (r.z) , 24 (r.r3)
v,,aarvan XfV (f.f) of XV (f. L5) doornen,
10 (f.Z) zachte stralen.
De anale vin telt drie doornen en I (f.4)
s tralen.

of 9 $.tz) zadnte

)
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Tanden

Buitentanden : Er is een positieve korrelatie tussen het aantal
buitentanden in de bovenkaak en de lengte van de vis. Het aan-
tal tanden schommelt tussen 3Z en 49 voor vissen die kleiner zíjn
dan tOmm S1., en tussen 40 en 60 voor vissen groter dan gOmm 51.
(ris. t5),

50 75 100 r50
Sl, . in mm

lie. t5 : Aantal
mis sp.

buitentanden in de bo:renkaak van Harpa ochro-
l_n Het aan-

ta1 tanden

De buitentanden van d.e bovenkaak bij kleine specimens (t<leiner
dan 75mm s1.) ztjn praktisch aIlemaal bicuspied. De mediane
tanden zijn lichtjes naar binnen teruggebogen r zè vertonen een

3o

funktie van de standaardlengte.
sti jgt met toenemend.e J.engte.
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hoge puntige anteriorcusp en een zwakkere sekundaire posterior-
cusp. ook lateraal en posterieur zijn de tanden bicuspied, aa-rl

de posterieure zijae van de bovenkaak is de hoofdcusp echter
minder hoog dan bij de mediane tanden. Tevens zijn de tanden
k:-einer (nie. 16).

A C

lmm

Fis. L6:

B

Buitentanden in
( juvenier ) .

Ihema meer; KIrlit4A

T1 . J) r3mm, 51 .

A posterieur; B

de bovenkaak van Harpasoc omas sp.

79-3L-P-8327;
6L rzrwl;
lateraal i C mediaan.

In de bovenkaak van de specimens tussen T5 en gomm 51. worden
overgangsvollmen gevormd tussen bicuspiede en monocuspiede tanden.
Bii specimens groter dan lOmm 51. zj-jn praktisch a1le buitentan-
den van de bovenkaak monocuspied. ze zíjn meestal groot en be-
zitten een scherpe punt, d,eze distale punt is lichtjes gepigmen-
teerd. Vaak komen er ook afgerond.e unicuspiede tanden voor, dit
meestal aan de laterale zijde (F.ig. 17).
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A

llmm'

Buitentanden in de bovenkaak van HarpaEochromis sp. i
thema meer; KPIMA 8O-49-P-L35Lt
T1. LL5t5rrwr) 51. )2,Jmm.
A posterieur; B lateraali C mediaan.

Binnentanden : Het aarrtal rijen binnentanden schonmelt tussen
één en drie in de onderkaak en tussen twee en drie in de boven-
kaak. De tricuspiede tanden zíjn naar achter gericht en de media-
ne cusp is duidelijt< groter dan de twee làteraIe.

Kee].been (nie . r8 )

Het keelbeen is driehoekig van vorm, minder breed dan lang. Het
is bezet met tamelijk grote, meestal unicuspiede tanden, die een
vrij scherpe snijtijn bezitten. Aan de laterale zijae van het
tandenvlak kunnen de tandjes aan de voorzijde van hun kroon soms

een heel zwakke sekundaire cusp vertonen (fig. 18,C). Alleen de
kronen van de tanden zíjn lichtjes gepigmenteerd.

Lengte van het keelbeen 2712-3212 (À=§rA)/"t<t. (n=2O).
Breedte van het keelbeen 81,3-94ro (il=s5,5)%ueetbeenlengte (n=2o).
Lengte van het tandenvlak op het keelbeen 52,1-66 r3 (fr=58 ,4)%
keelbeenlengte (n=19) .

Breedte _r43rn het tandenvlak op het keelbeen 95,7-t26rO (fr=1o6r6)

/"Lengte van het tandenvlak (n=19).

CB

FiE . 17



A
1mm

"7 'l

mm

: Vorm en betanding van het keelbeen van Harpagochro-
ml_s sp. , Q;Í
Ihema meer; KMMA ÉjO-49-P-f44O;
T1. 168r4mm, 51. L35,7mm.
Tanden van het posterieur (e), mediaan (e) en late-
raal deel (C) van het tandenvlak.

B

C
mm

FiE. r8

mm
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KleurpatToon (nis. rg)

Et ztjn geen gegevens beschikbaar omtrent de kJ-eurpatronen van
deze soort in vivo.
We moeten ons dan ook beperken tot kleurkenmerken genoteerd op
gepreserveerde specimens. De juveniele specimens vertonen een
lichtbruine basiskleur t ze zí jn dorsaal iets d.onkerder, terwi jl
het ventrale en het caudale deel van hun lichaam lichter is. Op

de kop werd geen lacrimale streep waargenomen en ook de opercu-
laire vlek is zwak uitgesproken. WeI is er een zilverachtige
vlek op het operculum. Opva1lend is het donkere dorsale gedeel-
te van d.e snuit.
Dit kleurpatroon wordt ook bij de grote vissen teruggevonden.
Er is Cus geen duidelijk onderscheid tussen de juveniele en de
geslachtsrijpe specimens althaàs bij gepeeserveerd.e exemplaren.
Ook het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijte specimens
is moeilijk waar te nemen : soms vertonen d.e (geslachtsrijpe ?)
mannelijke specimens een donkere pigmentatie op de pelvische vin,
soms komen er ook enkele onduidelijke vlekken voor op de anale
vin.

Ekglosie

Voedselregime : Bij drie specimens (fUUa 79-3t-p-8362, T1. 76,6
rlm, 51 . 60rTnwt; KMMA L72436, T1 . 1I9,5mm, 51 . )JrOmm; KMMA 80-49-
P-1h39, T1 . 188 ,Zmm, 51 . L53 r9nor) werd. de aanwezigheia van vis-
resten (wervels en ribben) in de anus genoteerd. ook de uitwen-
dige morfologie van het J-ichaam en d.e unicuspiede, caniniforme
buitentand.en wi jzen op een piscivoor voed.selregime.
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DISKUSSÏE

Wegens tijdsgebrek worden de types van de andere soorten

76

uit dit
Harpa-genus niet bestudeerd.

gochromis sp. uit het
Volgens GREENWOOD (pers.med.) zou

Ihema meer een nieuwe soort zj-jn.

STTIKLIJSTEN

Volgende specimens (62) werden a1s Harpagochromis sp. gedeter-
mineerd. Ze behoren a}len tot de kol-lekties van'het
Museum voor Mid.den-Afrika te Tervuren.

Koninkl i jk

-16481 7 Lac lhema, Parc lrAkagera, Rwanda; CoI1 . R.

Kiss ; 2O-O6-L969. (Oorspronkelijk gedetermi-
neerd al-s Haplochromis aff .pelleErini REGAN

door D.Thys (rf6f)).

-r72285-88 Lac Ihema, Kagera, Rwandai CoII. R.Kiss;
27-o9-1969 . (oorspronkeli jk gedetermineerd
als Haplochromis nub'iIus (elCn) , door M.Pol1
(rgzr) ) .

-L72432-36 Lac Ihema, Kagera, Rwandai Co1I. R.Kissi
6-o6-L977, (oorspronkeli jk gedetermineerd
als Haplochromis nubilus (nlcn), d.oor IvI.Poll
(rgzr)) .

-1 78648 Lac Ihema, Kagera, Rwandai Co1l. R.Kiss;
L972,

-79-3L-P-82c7 Ihema meer, visseri jcentrumi Col1 . D.Thys,
Murakoze-ï expeditie ; 27-o8-a979, N92-1Omm-

5m.

t

-79-3L-P-8249-8256 ;

8324-8346
Ihema meer, visserijcentrumi Co11. D.Thyd,
Murakoze-I expeditie; 27-08-1979 i N93-12mm-

5 r5m.



-79-3L-P-83s2-8356 i
q58-q6t;8363

77

Ihema meer, visserijcentrum; CoI1. D.Thysl
Murakoze-I expeditie ; 27-08-1979, N94-15mm-

5 r5m.

-80-49-P -L349-735L

-80-49-P-14o6;141o-
L4L2

Lac lhema; ColI . D.Ttrys, Ivlurakoze-LlÍ
peditie; 22-08-1980.

Lac Ihema; Co11 . D.Thys; Murakoze-IÍT ex-
peditie ; 22-C^8-1980.

ex-

-80-49-P-1439-144o Lac Ihema; Col1. D.Thys, Murakoze-Ill ex-
peditie; 22-O8-198O.
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Paralapidochromis GREENWOOD, 7956 .

Type soort :

toria meer).
Paralabidochromis victoriae GREENWOOD L956 (vic-

Voor de volledige beschrijving van het genus, zíe GREENWOOD

(f9AO), p.67-72. In dit genus worden acht soorten ondergebracht.
Ze worden ond.er andere gekenmerkt door een korte onderkaak (:O-
49% van koplengte, meestal 33-35í.). Het ventraal kopprofièl wordt
gekenmerkt door een posteroventrale welving r zodat geen OuiOelij-
ke tcnit< aanwezig is. De buitentanden zi-jn stevig, teruggebogen en
cyJ-indrisch in doorsnede, bij bicuspiede tanden is de kroon samen-
gedrukt, terwijl ze bij monocuspiede tanden cylindrisch is. Er
zí jn relatief weinig buitentanden.

Paralabido ml-s sp. (rle. 26 en zf)

DIAGNOSE

Tamelijk afgerond kopprofielr rn€t een min'of meer duidelijt< uit-
gesproken achterhoofdsbult. De lippen zíjn meestal verdikt. De

tandenr gering in aantal (19-46), zíjn cylindrisch en de kroon is
iets teruggebogen.

BESCHRIJVING

Gebaseerd op J6 van de 6g gedetermineerde specimens , 45 17-
91 r6mm S1. .

Het lichaam is hoog 32,3-47r4 (fr=37,4)/"5t. (n=56).
Koplengte 33,2-4o,4 (ïn4Z ,o)/"st. (n=56) .

De kop is tamelijt< breed 40,7-53rL (fr=45 ,7)í"K1. (n=16).
De kophoogte is erg variabel 66,7-86 17 (m=74 ,4)/"Xt. (.=55) .
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Fie. 20 Kopprofiel van Paralabidochromis sp. r Q

Ihema meer; KMI,IA 80-49-P-2244i
T1 . LOz ,4mm, 51 . 81 ,2mm, K1 . 31 r lmm .

Aan de dorsale. kant van het kopprofiel (nig. 20) ligt het pre-
maxi1J-air steeltje hellend over een hoek van 450. Verder ver-
toont het dorsaal kopprofiel een kleine inzinking ter hoogte van
het oogr om daarna over te lopen in een corrvexe verhevenheid op

het achterste gedeelte van de kop. Deze achterhoofdsbult kan aI
dan niet sterk uitgesproken zijn, wat de grote variabiliteit in
de metingen van de koph.oogte bij deze soort verklaart. Het al
dan niet voorkomen van een duidelijke achterhoofdsbult is niet
geslachtsafhankelijk z 66,7-8617 (fr=74,4)/"t<t. (n=33) voor de man-
nelijke specimens, 7018-86,7 (fr=18,6)/"1<t. (n=21) voor d.e vrouwe-
1i jke .

Het ventrale deel van het kopprofieJ- wordt vooral gekenmerkt door
de afwezigheid van een duidelijke t<nit< : vanaf de symphysis van

lOmm
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de ond.erkaak verloopt het ventrale kopgedeelte via een zachrte

welving tot aan de achterste operculaire rand.

Preorbitale diepte L1-,8-16,7 (fr=14 ,t)í"x:-. (n=24) .

fnterorbitaalbreedte lg ,4-28 ,7 (ïn=22,6)/"ft. (n=56 ) .

Snuitlengte 25 
'O-38 '2 (-m=32 ,4)/"Xt. (n=56 ) .

oogdiameter 20 ,B-3o r3 (fr=24 ,O)/"Xt. (n=56) .

Postokulaire koplengte 40 ,3-48 r 3 (;=44 ,z)Í"xt . (n=J6) ,

wanghoogte (nein) -r7,2-24,8 (t=2o ,a)/"t<t. (n=24) .

De muil is horizontaal gesitueerd of zwak schuin opwaarts gericht
(tot f5o ten opzichte van een horizontale). Hij is tamelijt< breed
maar niet lang en weinig protraktiel. De lippen zi-jn verdikt, wat

vooral bij specimens die onmiddellijk na vangst levend gefixeerd
werd,en tot uiting komt, zoal-s bij de zeven specimens die door mid-
del van een werpnet werd,en gevangen (t<uue 8O-49-P-2244-225o); bii
vissen die langere tijd na de vangst gefixeerd r+rerden, verschrom-
pelen de lippen meestal. De voorste uiteinden van boven- en on-
derkaak reiken even ver. De onderkaak is kort.
Lengte onderkaak 30 ,3-4a,5 (ïn=36,o)%K1,. (n=23).

Bij gesloten muil reikt het uiteinde van het maxillair been tot
aan de voorste oogrand.

Staartstee:- L4,5-18,5 (fr=r6 ,4)%St. ,1 ,L9-L,53 (fr=I,37) maa:. 1an-
ger dan breed (n=24).

Kieuwdoornen (nie. zr)

op de eerste Banse kieuwboog z:-jn er 10 (r.6)r 11 (f.4), t2 (f.5),
1,3 (r.z) of 14 (r.r) kieuvudoornen, waarvaÉ 7 (r.8), 8 (f .7), 9

(f.Z) of 10 (r.f) op het ceratobranchiaal deel en 3 (f.g) of 4

(f.fO) op het epibranchiaal dee1.
De kieuwdoornen van de eerste kieuwboog zí7n meestal laag en
weinig vertakt, Ze bezitten een brede basis en hun distale r.rtt-
einden zíjn breed en afgevlakt.
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Fie. 2L :

BeschubbinE

Het aantal schubben in longitudinale
(r.ro) .r, 32 (f .5) .

Het aantal schubbenrijen op de wang

(r.ra) "' 4 (f .6).

Vinnen

De dorsale vin bezit 24 (f .e) of
(r.u) of XVI (r.:) doornen, en 8

te stralen.
De anale vin telt drie doornen en
zaclrte stralen.

5mm

Lateraal zíclnt ep de eerste (J-inxse) tieuwuoog van

Paralabidochromis sp., d ;

Ihema meer; KMI4A 8O-49-P-t358;
T1 i 106 rJmm, 51 . 86 r6mm.

lijn varieert tussen 3t

schommelt tussen 2 1f.Z), 3

25 (f.3)
(r.z), g

stralen, waarvan XV

(r.g) of 10 (r.r) zaon-

8 (r.r), 9 (r.8) of 10 (r.r)

Tanden

Buitentanden : Er is een positieve korrelatie tussen het aantal
buitentanden in de bovenkaak en de lengte van d.e vis. Het aantal
tanden schomrnelt tussen 19 en 46 (gemiaaeld 3Z) (fie, 22)

--)
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5o 60 7o bo 9o lo()
SL in uun

Fie. 22 : Aantal
chromis

buitentanden in de bovenkaak bij Paralabido-
sp. in funktie van de standaardlengte. Het

aantal tanden stijgt met toenemende lengte.

De buitentand.en zLin steeds min of meer verborgen in de verdikte
lippen. De vol:m der buitentanden in de bovenkaak is nogal varia-
bel bij de verschillende specimens. De meest voorkomende tand-
vorm is een bicuspiede tand, waarvan de beide cuspen (een grote
anterieure cusp en een kleinere, maar toch goed ontwikkelde poste-
rieure cusp) afgerond zijn (nis. 23).

llo

lo

20
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C

lmm

Fis. 23 : Buitentanden in de bovenkaak van Paralabidochromis sp. ;

Ihema meer; KMI4A 80-49-P-L369,
Tl . 91,Imm; S1 . 74 r3mm;

A posterieur; B J.ateraal; C mediààÍr.

Dit<wijIs wordt eckrter van deze volrn afgeweken. Veel-al vertonen
de mediane tanden de oorspronkelijke "Haplochromis-achtige" tand-
vorm, met een giote anterieure cusp en een heel kleine posterieure
cusp. Lateraal op de bovenkaak zijn de tànden vaak monocuspied
en veela1 afgerond. Nooit werd een scherpe punt waargenomen.
Soms zijn de twee tot drie uiterst posterieure tanden wan de bo-
venkaak groter en steviger dan de laterale, in dergelijk geval
zíjn deze twee tot drie posterieure tanden steeds monocuspied
(ris . 24)

A C

l-mm

de bovenkaak van
80-49-P-l-355;

Para]-abido

8l ,4mm .

lateraal; C mediaan

ffin
BA

B

Buitentanden in
Ihema meer; KMI,IA

T1 . 99 ,3mm, 51 .

A posterieur; B

Fis. 24 chromis sp.
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Binnentanden : De binnentand.en in boven- en ond.erkaak zíjn steeds
tricuspied. In beide kaken z:-jn ze in twee tot vier rijen ge-
rangschikt. FIet aantal rijen binnentanden stijgt bij toenemen-
de lengte.

Keelbeen (rls , 25)

Het keelbeen is-kort, bijna even breed als 1ang. De tanden heb-
beh e.en tamelijk scherpe, naar boven gerichte cusp. De achterste
en de mediaan gelegen tanden zijn groter en steviger. De betan-
ding is echter vrij variabel en sommige specimens vertonen een
tendens naar een meer molariform keelbeen.

Lengte van het keelbeen 2318-3214 (À=27r5)/"K1. (n=12).
Breedte van het keelbee.n 8tr9-1tt,3 (À=92r9)l"keetbeenlengte (n=32) .

Lengte van het tandenvlak op het keelbeen 53 14-67 ,6 (fr=6O ,5)í"
keelbeenlengte (n=)2) .

Breedte van het tandenvlak op het keelbeen IOOrO-131r8 (fr=113r3)
/"tengte van het tand.envlak (n=lo).

K]-eurpatroon (Pis. 26 en 2f)

Gegevens over het kleurpatroon van levende specimens van deze

soort ontbreken.
Zeven specimens werden met een werpnet gevangen en werden l-evend
gefixeerd. I'iat hr:n kleurpatroon betreft zíjn ze a11en identisch :

de basiskleur is lichtbruin met 7 tot 8 donkere transversale stre-
pen op het lichaam. Ook is er een donkere 1acrimale streep aan-
wezig. Het betreft hier waarschijnlijk een schrikpatroon (nig.
26). In dit materiaal was er echter geen enkel geslachtsrijp
mannelijk specimen.
In het overige gepreserveerde materiaal- zijn de geslachtsrijpe
mannetjes bruin gekleurd en vertonen een tamelijk donkere kop,
met een zwarte operculaire vlek en J-acrimale streep. Ook de

scheid.ing tussen preoperculum en operculum is d.onker gepigmen-
teerd. Deze exemplaren bezitten verder zwart-e pelvische vinnen.
De anaalvin vertoont twee tot drie eivlekken aan de basale rand
van de vin (nie. 27).
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2mm

A B C

1mm

Fie. 25 : Vorm en betanding van het keelbeen van Paralabido-
chromis sp. I
Ihema meer; KIvllUA 8O-49-P-2244;
T1 . LOz ,4mm, 51 . 81 ,2mm.
Tanden van het posterieur (e), mediaan (g) en het late-
raal deel (C) van het tandenvlak.
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De basiskleur van de wijfjes in het gepreserveerd materiaal is
veel lichter; ook d.e donkere delen op de kop ontbreken. Toch is
er soms een onduiaelijke operculaire vlek aanwezig.

Eén mannelijk specimen (t<UUe T9-3L-p-bZO5) i" volledig pikzwart.
Op de donkere anaalvin. vertoont hij twee lichte eivlekken. Dit
specimen is morfolog isch identisch met Para1abido chromis sp. en
werd daarom als dusdanig gedetermineerd, ondanks het volledig af-
wijkend kleurpatroon

Ekoloeie

Voedselregime : Slechts één specimen (t<uua 8O-49-P-2244) werd
gedissekeerd. In maag en d.arrnen uaren overvloedig Chironomidae
larven aanwezig. Ook in de mui1 waren deze insektenlarven terug
te vinden (fret specimen werd levend gevangen met een werpnet).
Ook uit de betanding van het keelbeen zou men een insectivoor re-
gime kunnen afleiden.

DISKUSSIE

Volgens GREENTIOOD (pers.med. ) komt de Paralabidochromis so Q,rt
uit het Ihema meer het meest overeen met Paralabidochromis Ia-
biatus TREWAVAS beschreven uit het George meer. Uit een nauw-
keurig ond.erzoek van het holotype (nf,fr.m 1933-2-2:-4b:) van deze
soort blijkt dat ," urrjwel identiek is met onze specimens, met
uitzondering van de meer ontwikkelde achterhoofdsbult en de daar-
mee gekorreleerde grotere kophoogte bij P.labiatus. I{at het kleur-
patroon in vivo betreft, zi-jn er geen gegevens beschikbaar. We

menen dan ook dat nog geen uitspraak kan gedaan worden omtrent
de conspecificiteit van ons materiaal en P.labiatus.

GREENWOOD (pers.med.) wees er tevens op dat er onder de specimens
die in bo-gedetermineerd a1s Paralabidochromis -sp. vissen waren

venzicht een stompe snuit vertoonden en andere met een meer spit-
se snuit. De toenmalige onderzochte specimens bleken echter
schijnbaar enkel te verschillen in dit kenmerk, zodat we besloten
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dit materiaal a1s conspecifiek te beschouwen.

Gedurende ons verder onderzoek valt het echter op dat binnen de-

ze "soortrr ook een vrij grote variabiliteit in vorm van de buiten-
tanden optreedt. Ook het keelbeen wijkt bii sommige specimens af
van het insectivoor type, waarbij soms een tendens naar een mo-

lariform keelbeen voorkomt. Deze gegevens zouden er dus kunnen'

op wijzen dat er meer dan één soort ven het genus Paralabi dochro-

mis in het Ihema meer aanwezig is. Verder onderzoek kan hierin
waarschijnlijk meer en duidelijker Segevens naar voor brengen.
Ook d.e grote verschillen in extreme waarden voor bepaalde ken-

merken bij Paralabi ochromis vergeleken met die waarde voor soor-
ten van andere genera, zouden erop ktrnnen wijzen dat er meerdere

soorten aanwezig zijn.

STUKLIJSTEN

Volgende specimens $g) werden als Para1abidochromis sp,. gedeter-
mineerd. Ze behoren al1en tot de kollekties van het Koninklijk
Ivluseum voor lt4idden-Afrika te Tervuren.

-r648r6 Lac Ihema, Parc lrAkagerae Rwanda; Co1l . R.

Kiss ;. 20-06-7969. (Oorspronkeli jk gedetermi-
neerd a1s Haplochromig nublllrs (nlcn) door
M.polr (rf 69 ) ) .

-L78655-67 Lac Ihema, Kagera, Rwanda; Co1l. R.Kiss;
t972. (Oorspronkelijk gedetermineerd aIs

den Audenaerde (tgZz)),

-Lg2239 Lac Itrema, Rwandai Co1l . R.Kiss; 1973;
(Oorspronkelijk gedetermineerd a1s Haplochro-
mis cf.nubilus (elCn) door D.Thys van den
Audenaerd.e (rgZ+)) .

Ihema meer, visserijcentrum; Co11. D.Thys,
Murakoze-I expeditie ; 27-08-79 iNgz-lomm-5m.

-79-37-P-82O5-AzO6

Haplochromis nubilus (nlCn). door D.Thys van



-79-3L-P-8365

-80-49 -P-L353-L382

-80-49-P-1 386;1388;
t3gt-7393i L3g6-
1399; 1404; 1414-
1423

-60-49 -P-2244-2250

co

Ihema meer, visseri jcentrum; Co11 .D;Thys r

llurakoze-I expeditie ; 27-o8-L979 ;-'N94-15mm-

5 '5m.

Lac Ihema; Co1l . D.Thys, Ivlurakoze-IlI ex-
peditie; 22-08-1980.

Lac Ihema; Coll. D.Thys, Murakoze-ÍIl ex-
peditie; 22-08-1980.

Lac lhema, vóór visserijcentrumr werpnet;
Col1 . D.Thys, Murakoze-II-ï- expeditie; 21-08-
1980.
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Gaurochromis GREENWOOD, 1980.

Type soort : Haplochromi s empodisma GREENI4IOOD 1960 (victoria,

meer) .

voor de volledige beschrijving van het genus, zíe GREENUOOD

(f9SO), p.32-37, In dit genus worden vier soorten ondergebrachtl
verdeeld over twee subgenera. Ze worden vooral gekenmerkt door
de dunne en korte buitentanden in boven- en onderkaak. De tan-
den staan dicht bijeeni hun aantal varieert van 44 tot bZ (meest-
a1 60 tot 70) in de buitenste rij van de bovenkaak. ze zíjn vaak
donker door incrustaties
De twee subgenera worden onderscheiden op basis van de aard van
het keelbeen. Gaurochromis (Gaurochro4i§) wordt gekenmerkt door
een dun en tamelijk verlengd keelbeen, waarvan de tanden dun en

fijn ztjn; in de twee middenste tandenrijen van het keelbeen kun-
nen enkele tanden dikker en steviger z:-jn dan de andere, maa?

geen enkele is molariform of submolariform. Gauro qhr1qqqs ( l4yle-
cochromis ) d.aarente genr bezit een dik en gehypertrofieerd keet-
been, waarvan de twee mediane tandenrijen molariforme tanden be-
zitLen. Meestal zíjn ook de tanden van de andere rijen verbreed
en submolariform. Fijne, unicuspiede tandjes zíjn a11een aanwe-

zíg in de posterolaterale hoeken van het tandenvlak.

Gaurochromis (Gaurochromis ) sp. (rig. 34 35)en

DIAGNOSE

te

kopprofiel is rechtlijnig, de muil is schuin georiënteerd.
onderkaak is lang. De buitentanden zíjn k1ein, bicuspied en
grote getale aanwezig. Omwille van hun donkerbruine tot zwar-
k1eur, zíjn binnen- en bditentanden duidelijk waar te nemen.

Het
De

in
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BESCHRIJVfNG

Gebaseerd op 54 van de L29 gedetermineerd.e specimens 49 ,5-tO4 17

mm 51

Lichaamshoogte 32 rO-3812 (fr=34,7)/"5l-. (r=54) .

Koplengte 34 ,2-4o ,6 (À46 ,a)/"st. (n=!4 ) .

Kopbreedte 39 ,2-47 ,9 (fr=43 ,6)/"xt. (n=54 ) .

Kophoogte 67 ,z-83 ,8 (à:76 ,6)/"xt. (n=J4 ) .

1

o

mm

Koppro fiel
Ihema meer;
T1 . 119 r4mm,

van Gaurqchromis sp. Q;+
KIVIIVIA

s1 .

79-31-P-8397 i

99 ,5mm, Kl . 16 romm.

Het dorsaal deel van het kopprofiel (ris. 2b) verloopt recht-
lijnig vanaf het uiteinde van de premaxilla tot aan de aanvang
van de dorsale vin, het maakt een hoek van 3Oo (met
tale ) .'
Het voorste deel van het ventraal gedeelte van het
is recht r €n georiënteerd volgens een hoek van 35o

een horizor.-

kopprofi e1

(met een hori-

Fie.28 ,



zontale) . Het achterste uiteinde van d.e ond.erkaak vormt een
t<nit< in het ventraal kopprofiel .

Preorbitale diepte LL,7-17,O (fr=14 ,4)/"ft. (n=2O).
Interorbitaalbreedte t8 ,8-25 ,2 (À=22 ,4)/"Xt. (n=!4 ) .
Snuitlengte 25,7-37,2 (fr=3f ,Z)/"rt. (n=54).
Oogdiameter 2O ,2-3O r5 (ïn=24,7)%Kl. (n=54) .

Postokulaire koplengte 37,5-47,6 (fr=43,2)/"xt. (n=54) .

Wanghoogte 17,7-25,8 (fr=zr ,t)/.iKJ-. (n=26) .

De muil is schuin opwaarts gericht volgens een helling van 35o
ten opzi.chte van een horizontàle. De onderkaak is relatief lang
en de muil is protraktiel. De lippen ztjn niet verdikt.

Lengte van ond.erkaak 36,5-42,2 (m=39,4)/"Xt. (n=2o) .

93

gesloten muil kan het uiteinde van het maxillair been a1

niet goed zichtbaar zíjn.
Bij
dan

De staartsteel is relatief lang , 16 rL-19 17 (fr=l7 ,7)%5t.,
1rE8 (fr=lr59) maal- langer als breed (n=2O).

7,39-

Kieuwdoornen (fis. 29)

Op de ganse eerste kieuwboog zíjn er Io (f.ff), tl (f.5), t2
(t.z) of 13 (f .r) kieuwdoornen waarvan 7 (r.r3), 8 (r.4) of 9
(r.e) op het ceratobranchiaal deel en Z (t.z), I (r.rr) of 4 (f .

6) op het epibranchiaal deel.
De bovenste kieuwdoornen op het ceratobranchiale van de eerste
kieuwboog zíjn tamelijt< hoog en bezitten een smal1e basis. Aarl
hun distale uiteinde zíjn deze kieuwdoornen breed afgevlakt en
meestal vertakt (nie. 29). Bij jonge specimens is de eerste
kieuwboog bezet met lange en dunne kieuwdoornen die nog niet ver-
takt zijn
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,mm

Fie. 29 Lateraal zícht op de eerste (fintse) kieuwboog van
Gaurochromis íc urochromis) sD. I,

Ihema meer; KIVIMA 79-31-P-8401;
T1 . l-22 ,)mm, 51 . )) ,6mm,

BeschubbinE

Het aaantal schubben in longitudinale lijn varieert tussen 31
(r.Z) en 32 (r.+) .

Het aantal schubbenrijen op de wang schommelt tussen 3 (r.ro) 
".,4 (t.z) .

Vinnen

De d.orsare vin bezit 22 (r.r),23 (r.z), 24 (r.e) of 25 (r.r)
stralen waarvan XIV (r.4) of XV (r.8) doornen en 7 (r.r), U (r.r),
g (r.6) of 10 (f.4) zachte stralen.
De anale vin telt drie doornen en 8 (f.Z) of 9 (f.f) zachte stra-
1en.
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60
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95
Tanden

Buitentanden : Er is een lichte positieve korrelatie tussen het
aantal buitentanden in de bovenkaak en de lengte van de vis.
Het aantal tanden varieert van 37 tot 66 (gemiaoeta 55)(Fig. 30).

5O 6o 7O

bo

9obo 100

51. in mm

Fie. 30 Aantal buitentanden in de

(C.) sp. in funktie van de

Het aantal tanden stijgt

bovenkaak van Gaurochromis
s tandaardlengte .

met toenemende lengte.

Bij specimens kleiner dan 75mm S1. zijn de tanden grotendeels
bicuspied (nig. 31). De hoofdcusp (aan de anterieure zijde van

de tand) is weinig verhoogd en is niet scherp puntig. Praktisch
alle tandkronen zíjn donkerbruin tot zwart van k1eur. De oor-
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zaak hiervan is onbekend, v{aarschijnlijk gaat het hier om een
soort incrustatie van materiaal dat zich tijdens de groei van de
tand op de tandkronen zou afzetten. I,lerkwaardig is ook het feit
dat een klein percentage van de tanden .geen dergelijke bruin-
zwarte kleur vertoont, waarschijnlijk zijn dit jonge, pas uitge-
groeide tanden. De oorzaak van deze afzetting is misschien ook
te zoeken in het dieet van deze soort. Hierover zíjn echter
geen verdere gegevens besch.ikbààrr

trtr ffi
tl

CA

FiE. 31 Buitentanden in
(juveniel);
Ihema meer; KI{}ÍA

T1 . 77 rOmm, 51 .

A posterieur; B

lmm

de bovenkaak van Gaurochromis sp.

79-3L-P-8259;
6r,4mm;
lateraali C mediaan.

Bii specimens groter dan 75mm s1. is er een tend.ens naar mono-
cuspiede tand.en. In de mediane tanden van de bovenkaak vindt
men meestal nog het bicuspiede uiterlijk terug. Lateraal zj-jn
de meeste tanden monocuspied. Door de donkerbruine incrustaties
kunnen de tanden vervormd voorkomen, dit komt vaak voor bij de
posterieure (ris. 32).

B
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C

lmm

Fie. 32 : Buitentanden in de bovenkaak van Gaqrochromis sp.
Ihema meer; KIVIMA T9-3L-P-8394;
T1 . 11O, Jmm, 51 . Í!t9 ,Zmm
A posterieuri B lateraali C mediaan.

Binnentanden : Het aantal rijen binnentanden schommelt tussen
twee en drie in de bovenkaak en tussen één en drie in de onder-
kaak. Het aantal rijen stijgt bij toenemende lengte. De tricus-
piede binnentanden zijn ktein, maar a1s gevolg van de donkerbrui-
ne afzetting op de tandkronen z:-jn ze goeg zi-ckrtbaar en zelfs ma-

kroscopisch waarneembaar. Door deze incrustaties is de oorspron-
kelijke tricuspiede vorm soms niet meer herkenbaar.

Keelbeen (Fl.g .. Y)

Het keelbeen is driehoekig van vorm, het heeft een kleine breed-
te en bezit een klein tandenvlak met een groot aantal kl-eine tan-
den. Ze zijn donkerbruin tot zwart gekleurd, vooral de tanden op

de posterieure zijde en in de postero-laterale hoeken van het tan-
denvlak. Ook enkele anterieur gelegen tanden zíjn sterk zwart
geincrusteerd. Als gevolg van d.eze. incrustaties kunnen de tanden
hr:n cuspiede vorm verloren hebben; ze hebben dan een ruw afgeron-
de vorm.

ËBA

Lengte van kret keelbeen 27 19-33rO
Breedte van het keelbeen 70 t9-84 r8

(fr=30 ,o)/"xt. (n=21) .

( fr= 78, o ) /"t<e el-b e ent é igt e (n=21).
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Lengte van het tandenvlak op het keel-been 46 ,3-60 ,8 (fr=52 13)

/rkeeJ.beenJ-engte (n=21) .

Breedte van het tandenvlak op het keelbeen 87,L-124r5 (il=fO6rJ)

%teelbeenlengte (n=21) .

C

B

Fie. 33:

-

2mm

1mm

Vorm en betanding van het
(Gaurochromis) sp., Q i
Ihema meer; KMiviA 79-37-P-84O3;
T1 . 119 ,Omm, 51 . 94 ,5mmi
Tanden van het posterieur (l), mediaan (g) en lateraal
deel (C) van het tandenvlak.

keelbeen van Gaurochromis
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Kleurpatroon (ris. 34 en

We bezitten geen gegevens omtrent de kJ-euren van deze soort in
v1vo.

35)

De gepreservee'rde jtrveniele ;speciruens zt jn J-ichtbruin. Soms ver-
tonen ze een vijftal onduidelijt<e transversal-e banden op het
lichaam. Hun operculr.rm vertoont een duidelijke donkerbruin tot
zwatt gekleurde operculaire vlekr rn€t eronder een zilverkleurig
gedeelte. Deze zilverachtige vlek op het onderste deel van het
operculum komt ook voor bij de volwassen specimens, dit in beide
geslachten. De vrouwelijke geslachtsrijpe specimens zíjn bleek
en gelig van kleur. Soms vertoont hun anale vin een vijftal klei-
ne donkere vlekken., De mannelijke geslachtsrijpe specimens zijn
lichtbruin gekJ-eurdl de buikstreek vertoont resten van een zwar-
te pigmentatie. Soms is de borst wit van kleur. Op de kop is
er een onopvallende lacrimale streep. De pelvische vinnen zíjn
zwart gepigmenteerd, zoal-s ook het voorste (aoornig) gedeelte van
de anale vin. Halveruege de anale vintroogte bevinden zích, twee
grote lichte (geelachtige) eivlekken. Ook GREENWOOD (pers.med.)
benadrukte de abnormale grootte van deze eivlekken. Dergelijke
grote vlekken werden nooit waargenomen bij de soorten uit het
Victoria meer. Het ware interessant om na te gaan waardoor deze
merkwaardige verandering in afmeting van de eivlekken geÍnduceerd
werd. Het Ihema meer is een erg donker meer : volgens KISS (tgl6)
varieert de transparantie van OrJ tot lm. I'lisschien bieden gro-
te eivlekken een uitkomst voor het probleem van de zichtbaarheid.
Het is niet geweten of deze grote eivlekken gepaard gaan met een
grotere afmeting van de eieren.

Ekolosie

Noch voeds€l-r noch biotoopgegevens ztjn beschikbaar.
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DISKUSSIE

Volgens GREENWOOD (pers .med. ) vertoont Gaurochromis (Gaurochro-
mis) sp. uit het Ihema meer het meest gelijfenis met

tifrons (u.Cn, 1914) ,it het Edward en George meer,

simpsoni (cRoeuwooo, L965) ,it het Nabugabo meer.

G. (G. ) ausus-
en met c. (c)

Uit de studie van het lectotype van Gaurochromrs G ausus

frons (uumH 1914.4.8.25 z 6z) blijkt dat vooral het kopprofiel
van d,eze soort verschilt van die van het fhema meer ( c. (c. ) ausus-
tifrons vertoont een gewelfd kopprofiè1 r ten opzichte van het
rechte profiel van @ uit het Ihema meer).

Op eerste zídnt is het kopprofiel en de algemene lichaamsvorm

van is simpsoni, rÍaarvan we het holotype (nUmH L964.

7 .L .12 ) en zes paratypes (nuun :964 '7 'L '28- T) konden bes tu-
deren, identiek aan die van Gaurochromis sp. uit het Ihema meer.

Het lichaam van G.simpson! is echter iets hoger (39 r2/"st. ten op-

zichte van 34 ,7/.5L. in het Ihema meer) r €v€rà1s de kop (83r3í"KI.,
respectievelijk 16,6í"xt.). De dorsale vin bezít bii Ë. stgrp§!-rl-l

gemiddeld één straal meer (25, respectieveli jt< Z4). Ook werd

reeds gewezen op het verschil in afmetingen van de eivlekken
(voor diskussie cfr. hoger). We mogen echter niet nalaten van te
wijzen op de merkwaardig gelijfaardige kenmerken van de betanding
(zowel kaak- a1s keelbeentanden) van de Gaurochromis soort uit
het Nabugabo en die uit het Ihema meer. I{at het aantal buiten-
tanden in de bovenkaak betreft, zijn deze beide soorten niet uit
elkaar te ha1en. Ook de vorm van de tanden is identiekr €ÍI zowel

bij de soort uit fret Nabugabo a1s die uit het Ihema meer komt de

tand meestal vervormd voor door de aanwezigheid van een donker-
bruine afzetting op de kroon.

Daar we niet beschikken over gegevens met betrekking tot de kleur-
patronen in vivo van Gauroehrq4is (q.J uit het Ihema meer,sp.
kunnen we ons niet uitspreken over de

materiaal met G. (C. )simpsoni.

( .) t a-

conspecificiteit van ons
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STUKLIJSTEN

Volgende specimens (129) werden a1s Gaurochroinig sp. gedetermi-
neerd. Ze behoren allen tot de kollekties van het
Museum voor Ivlidden-Afrika te Tervuren.

Koninkl i jk

-L72289 Lac Ihema, Kagera, Rwandai CoI1. R.Kiss;
27-09-1969 . (Oorspronkeli jk gedetermineerd
aIs Hao]- ochromis nubilus (elcn) r door Pt.

Por]- (rgZr) ) .

-79-3L-P-8236-8248 Ihema meer, visseri jcentrlrm; Coll . D.Thys e

Murakoze-I expeditie, 27=O8-a979, N92-1Omm-

5m.

_79_3r_p _b257_B32z Ihema meer, visserijcentrum; Co11. D.Thys,
Murakoze-I expeditie; 27-O8-L979 t N93-12mm-

5,5m,

-79-3L-P-8349-835L ;

8357i E)62; 8364;
8366-8383, 8385-
8393

-bo-49-P-Lj89; 1394;
14OI i L4o2; 1413

-79-37-P-8394-84O3 Ihema meer, visserijcentrum; Co1l. D.Thys 1

Murakoze-I expeditie ; 27-o8-L979

-8o-49 -P-1352 Lac Ihema; Col1 . D.Thys, Murakoze-II-I ex-
pedite ; 22-08-1980.

Ihema meer, visserijcentrum; Co11. D.Thyse

Ivlurakoze-r expeditie, 27-o8-L979, N94-15mm-

5 '5m.

Lac lhemai GoIl . D.Thys, Murakoze-IIl ex-
peditie i 22-08- 1980.
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Haplochromis HILGENDORF , 1888 .

Type soort : e4rqais (Hap1pc.[romis ) obliquidens HTLGENDORF, 1888
(victoria meer).
Voor de herbeschrijving van dit genus , zi-e GREENWOOD (tlZS), pi
278-28L. Momenteel telt het genus nog slechts vijf soorten. Het
na herziening sterk gereduceerde genus Haplochromis wordt vooral
gedefinieerd. op basis van d.e tanden (fig . 36)

1mm

bA a Ba

Eie. 36 Illustratie van de buitentanàen'van de bovenkaak bij
typische Haplochromis soorten;
a. labiaal zídnt, b. lateraal (po"terieur)zicht t

A. H.annecti4ens, B. H.ast todon (naar GREENïIOOD, L979).

De tandkronen van de buitentanden op boven- en onderkaak zijn af-
gevlakt en breder dan de relatief slarrke en cylindrische vorm van
tandbasis en -corpus. De major cusp is naar de voorste zijde ge-
richt en tevens lichtjes buccaal teruggebogen, terwijl de minor
cusp slechts een kleine punt op de achterste zijoe van de tand
vormt. Meestal ligt de tip van de major cusp buiten de vertit<a-
le gevormd door de voorzijde van de tand. Al1e buitentanden zijn
1os bevestigd op het kaakbeen. De anale vin van de volwassen
mannetjes vertoont meestal drie of vier op één enkele rij gerang-
schikte eivlekken.

Haplochr omis sp. (nig. 4z en 43)

DIAGNOSE

Deze soort bereikt
worden gemakkelijk

een maximale lengte van
gedetermineerd door hun

60mm 51.; de specimens
geringe lichaamshoogte,
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Haplochromis

105

scherp vooruitstekend kopprofiel en hun typische
tanden.

BESCHRIJVING

Gebaseerd op 29 van
mm 51.
De lichaamshoogte is
Koplengte 33r5-38,3
Kopbreedte 38,8-45 ,2
Kophoogte 67 ,6-8t ro

de 50 gedetermineerde specimens, 47 16-56 '3

heel klein 29 18-34,8 (ïn=32 r6)/"5t. (n=15) .

(ïn=35 ,z)$st. (n=?9 ) .

(ln=42,t)/"xt. (n=2P ) .

(ïn=73,8)/.xt. (n=28) .

o

Omm

: Kryrofiel van Haplochromis sp. ,

Ihema meer; KMMA 79-31-P-82O8;
T1 . 65romm, 51 . 5L,2mm, K.]- . 18rlmm.

Dorsaal is het kopprofiel rechtlijnig. Het helt over een hoek

van 3Oo ten opzichte van een horizontale. Soms komt er een zwak-

ke concave uitholling voor ter hoogte van het oog. De snuit is
scherp vooruitstekend.

Fig. 37 {;
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Ook het ventrale deel van het kopprofiel ter hoogte van d.e snuit
is rechtlijnig en maakt een hoek van 4Oo met een horizontale.
Deze hoek vormt een duidelijke knit in het ventrale kopprofiel.

Preorbital-e diepte LO ,2-L3 ,t (fr=1l ,Z)/"Xt. (n=14 ) .

Interorbitaalbreedte 2L r2-27 ,O (ft=24 ,4)%Xl. (n=2)) .

Snuitlengte 25,4-3L,9 (ïn=27,5)/"Kt (n=28,) .

Oogdiameter 26 ,5-32 ,9 (fr=3O ,3)í.KL. (n=2t ) .

Postokulaire koplengte 37,6-45,L (fr=4o ,5)/"KL. (n=2!) .

Wanghoogte L3,L-76,7 (fr=l5 ,6)/"Xt. (n=22) .

De muil is schuin opwaarts gericht over een hoek van JOo met een
horizontale. Hij is sterk protraktiel. De lippen zíjn niet ver-
dikt. De onderkaak is langr €Ír komt iets voor het uiteinde van
de bovenkaak.

Lengte onderkaak 37rL-43r8 (fr=4o rt)/"xl-. (n=14).

Bij gesloten muil is
baar. Het niveau tot

het uiteinde van
waar de maxilla

de maxilla weinig zlcht-
reikt is erg variabel.

Staarts teel t5 ,7-20.,6 (fr=I8 ,Z)/"St . , L ,34-L ,98 (fr=r , 65 ) maa]- lan-
ger al-s breed (n=14).

Kieuwdoornen (ris. 38)

Op de ganse eerste kieuwboog z:-jn er 13 (r.e) , t4 (r.:), L5 (f.
7), 16 (r.4) of 17 (r.r) kieuwdoornen, waarvan 8 (t,z), 9 (t.z),
10 (t.Z) , 11 (f .f ) of 12 (r.r) op het ceratobranchiaal deel en
4 (r.z) of 5 (r.r5) op het epibranchiaal deel .

De kieuwdoornen zíjn lang, dun en fijn. ze zíjn meestal onver-
takt, met uitzondering van de bovenste twee ceratobranchiale
kieuwdoornen die vertakt kunnen z:-jn.
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cC.-g
2mm

Lie. 38 Lateraal zich't van d.e eerste (fintse) kieuwboog van
Haplochromisso.rd,
Ihema meer; Ki,ll,lA 8O-49-P-t4ZB 3

T1 . 64 ,5mm, S1 . 52,Omm.

Bes chubbinE

Het aantal schubben in longitudinale lijn varieert van 3t (f.:),
32 (r.r) tot 33 (r.z).
Het aantal schubbenrijen op de wang schommelt tussen 2 (f.f) 

",3 (r.z) .

Vinnen

De dorsale vin bez:-t 24 (t,S) of 25 (f.5) stralen, waarvan XV
(f .4) of XVI(r.6) doornen en 8 (t,z) , g (t,Z) of 1o (r.r) zachte
stra1en.
De anale vin tert drie doornen en 8 (r.l) of 9 (r.4) zachte stra-
1en.
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Tanden

Buitentanden : Het aantal buitentand.en in de bovenkaak varieert
tussen 36 en 46 (gemioaeld 41). Alhoewel de specimens ongeveer
aI1en van dezelfde grootte-orde zíjn (tussen 4716 en J6r)mm 51 .),
kan toctr een lichte positieve korrelatie waargenomen w'orden tus-
sen het aantal buitentanden in de bovenkaak en d.e standaardlengte
(pis . 39) .

5\

4lr

4o

)6

32

50

FiE. 3q : Aantal buitentanden in de bovenkaak in funktie van
de standaardlengte.

2b 16

Sl. irt ulr.
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In de bovenkaak bezit iedere kaakhelft dus een twintigtal tan-
den in de buitenste rij. Hiervan zijn de vijf tot zes meest an-
terieur gelegen tanden vrij groot; hr:n cylindervormige basis is
,oor*..=tr ingeplant in het kaakbeen, maar de meer afgeplatte
kroon is iets teruggebogen. Deze loszittende tanden hebben een
grote anterieure cusp en een goed ontwikkelde, maar kleinere
sekundaire cusp aan de posterieure zijOe. Alleen de kroon is
lichtjes gepigmenteerd (fig. 4O)

Orimm

Fie. 40 : Voorste buitentanden in de bovenkaak van Haplochro-
mis sp. (trrema meer) .

A. labiaal zíchrt
B. lateraal zi.crrt (posterieur) .

De tien volgende, meer lateraal gelege-n tanden zíjn sterk gelij-
kend aan de voorstel maar verschillen door hun iets kleinere af-
meting. Aan de posterieure zijde van elke kaakhelft zijn de

laatste vijf tanden sterk gereduceerd, ze komen voor a1s kleine,
niet gepigmenteerde knobbeltjesl sorns zíjn ze tricuspied.

Binnentanden : De binnentanden in boven- en onderkaak Zijn ge-
rangschikt in één tot twee rijen. De tandjes zíjn tricuspied en

buccaal gericht. De middenste cusp is niet beduidend groter dan

de twee 1ateraIe.

BA
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Keelbeen (ris. 4r )

Het keelbeen is driehoekig, minder breed a1s lang, met een kort
maar breed tandenvlak. De tanden staan lo's ingeplant in het
been t ze zí jn dr:n en fijn, hun cuspen zí jn achterwaarts gericht.
De tanden. van de posterieure transversale rij zijn steviger, die
van de mediane rijen zijn echter niet merkbaar vergroot of ver-
s tevigd .

Lengte van het
Breedte van het
Lengte van het
%keelbeenlengte
Breedte van het
/.Lengte van het

keelbeen 25,5-29 ,7 (À=2f ,7)%Kr. (n=l3) .

keelbeen 79 r3-9Lr8 (fr=e5 ,L)Í"keetbeenlengte (n=1
tandenvlak op het keelbeen 43,4-6O ,9 (À=12 ,O)
(n=lJ).
tandenvlak
tandenvlak

2

op het keelbeen 1O7,7-L34,8 (fr=121,1)
(n=13).

Klerurpatroon (f:-g. 4Z en 43)

Gepreserveerde specimens : De basiskleur van de adulte manne-
lijke specimens is lichtbruin. Aan de basis van de dorsale vin
is de pigmentatie donkerder. De buik vertoont resten van zwarte
pigmentatie, soms is ook de keel en de onderste rand van het in-
teropercultrm zwatt gekleurd. Daarenboven is er op de kop ook
een donkere lacrimale streep aanwezigr €v€nàls een Ouidelijke
operculaire vlek. Meestal vertoont het operculum een grijze zit-
verachtige v1ek. De anale vin vertoont twee grote lichte eivlek-
ken, soms is er ook een derde kleinere eivrek aanwezíg.
De vrouwelijke specimens zijn lichter van kleur en missen de 1a-
crimale streep. I{el vertonen ze de operculaire vrek en ook de
zilverachtige vlek op het operculum.
Er dient er wel opgewezen te worden dat de wijfjes van deze
soort minimaal vertegenwoordigd waren in de kollekties ( 4 g ten
opzichte van 46 d ). Dit zou eventueel kunnen te wijten zíjn
aan het feit dat de meeste vrouwelijxe specimens aan het muil-
broeden waren : aquariumobservaties op verwante soorten tonen
aan dat de muilbroedend"e wijfjes zích veel meer stilhouden en
verstoppen, zodat er veel mind.er kans is dat ze in de netten te-
recht komen
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2mm

1mm

vorm en betanding van het keelbeen van Eaplochromis sp. r

&;
Ihema meer; KII4MA 8O-49-p-f4O5;
T1 . ?, 51 . JOr2mm,
Tanden van het posterieur (a), mediaan (e) en lateraal
deel (C) van het tandenvlak.

[\
A

E111. 4r

CB

t\

[u
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In vivo : Deze gegevens zíjn gebaseerd op een foto Senomen aan

het lhema meer (pig , 42). De basiskleur van dit gefotografeer-
de specimen is gelig met een vijftal onduidelijke blauwgroene

transversale banden op de flank. Het dorsaal gedeelte van het
lichaam, boveh het bovenste lateraal kanaal is bruinachtig' De

kop is vrij donker, met een gele vlek op het operculum. De buik-
vinnen zíjn zwart, terwijl dorsale, caudale en anale vin rood ge-

kleurd zíjn. De anale vin vertoont twee gele eivlekken.

Fie. 4z : ïn vivo gefotografeerd specimen wan Haploch.romis sp.
uit het ïhema meer tijdens de Murakoze-I expeditie
(augustus L979),

EkoloEie

Voedselregime : Wegens tijdsgebrek werd geen enkel specimen ge-
dissekeerd. Uit de aard van de betanding van de kaken en van het
keelbeen kunnen we echter besluiten dat deze soort naar alle waar-
schijnJ-ijkheid een algeneter is, die de epiphytische algen van
ondergedompelde planten afgraast.

-

\
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DÏSKUSSIE

volgens GREENwooD (pers.med.) is de Haplochromis sp. uit het
Ihema meer het meest verwant met Haplochromis annectidens TRE-
wAvAS beschreven uit het Nabugabo meer. IrIe kregen de kans om

het holotype (eUmr :-933-2-23 z2LO) .r.
zoeken.
De tanden van de twee soorten zj-jn vrijwel identisch. ze ver-
schillen echter in de algemene vorm van het l-ichaam en kop. De

gemiddelde lichaamshoogte van H.annectidens is 3619% van de stan-
daardlengte, die van Haploc mis sp. uit tret Ihema meer is ge-
middeld 32,6/". De kop is hoger bi j H.annectidens (83,4/.KL. voor
het holotype van H.annectiqsns. en gemiddeld 7314Í, voor de Haplo-
chrom s sp. uit het Ihema meer). Ook de he1ling van het koppro-
fiel is groter bij H. anne tidens (respectievelijk 4o-45' en 30o
ten opzichte van een horizontale).
op basis van deze verschillen menen we dan ook dat het hier om

twee distinctieve soorten gaat.

STUKLIJSTEN

Volgende specimens (fO; werden aJ-s HaplochÍ'omis sp. gedetermi-
neerd. Ze behoren a1len tot de kollekties van het
Museum voor Midden-Afrika te Tervuren.

Koninkl i jk

n H.anne tidens te onder-

Ihema meer, visserijcentrum; Col1. D.Thys,
Murakoze-I expeditie ; ZZ-O8-]-979, N!2-l0mm-
5m.

Ihema meer, visseri jcentrumi Co11 . D.Thys,
Murakoze-ï expeditie ; Z7-O8-f979 t N93-temm-
5 r5m.

Lac ïhema; Co11. D.Thys, Murakoze-IlI ex-
peditie; 22-O8-a98O.

-79-3L-P-8L94-8204,
82O8-8235

-79-3L-P-8323

-80-49-p-13s3; -t385;
139q, 7395t t4o5;
7424-r425
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Astatoreochromis PELLEGRIN, 1903.

Type soort Astatoreochromis alluaudi PELLEGRIN , I9O3 (versprei-
ding : cfr.infra).
AaavankeLijk werd dit monotypisch genus afgescheiden van andere

''HaP@-achtige''generaomwi11evanhethogeraanta1ana1e
en d.orsal-e doornen (a. anale vin van Astatoreochromis a]-luaudi
telt vijf of zes doornen en de dorsale heeft er achttien of-negen-
tien, PELLEGRIN lrSo:) ).
Recent, respectievelijk door POLL (J-gl4) .n door GREENWOOD (tgZg),
werden twee andere ."Egpfgchrggg§-achtige" soorten bij het genus

Astatoreochromis ondergebracht, namelijk A.straeleni (eOll, 1944)
en A.vanderhorsti (CREOUWOOU, 1954), Het genus wordt nu gekenmerkt
door een tendens tot hypertrofiëring van het keelbeen. Voora1
bij A . a]-luaudi en A.vanderhorsti is het keelbeen molariform, in
mindere mate bij A.straeleni. Andere gemeenschappelijke kenmerken
zijn de afgeronde staartvin, het ongewoon kleurpatroon (goudgelig-
groen), de aanwezigheid van een hoog aantal eivlekken in meerdere
rijen gerangschitt op de anale vin van de.geslachtsrijpe mannelij-
ke specimens en de afwezigheid van een sexueel kleurdimorfisme.

As tatoreochr omis alluaudi PELLEGRTN, 1903. (rls, 52,53 en 54)

VERSPREIDING

Victoria, Kioga, Edward, George, Nabugabo, Kachira en Nakavali
mereni de rivieren en stromen verbonden met deze meren. Deze

soort is ingevoerd in Kenya, Uganda en Tanzania als biologisch
bestrijdingsmiddel tegen slakken, volgens THYS Ggee) ook in
Kameroen.

Voor een volledige beschrijving van deze soort , zie GREENI^IOOD

(tlSS), p.167-L77. Aanvankelijk werden er twee rassen beschre-
ven : A.a]-1uaudi alluaudi met een massief keelbeen, met een hoog
aantal molariforme tanden en met een kortere staartvin (versprei-
ding : Victoria-Nijl en Kioga en Victoria meren) en A.alluaudi oc-
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cidentalis met een minder massief keelbeenrmet een kleiner aan-
ta1 molariforme tanden en met een langere staartvin (versprei-
dirg : Edward, George, Nakavali en Kachira meren en de semliki
rivier boven de stroomversnellingen). Verder onderzoek sugge-
reert echter dat de graad van hypertrofiëring van het keelbeen
bij A.alluaudi niet genetisch bepaald is, maar sterk afhanketijk
blijkt van milieufaktor€Íro Het is d.us aangewezen d.e hogerver-
melde onderverdeling in rassen niet meer te aanvaard.en (CneeU-
wOoD, 7)64ai a965b),

DIAGNOSE

In het Ihema meer kan Astatoreoch is alluaudi gemakkelijk van
de andere "lleplochromis-achtige" specimens onderscheiden worden
door het hoger aantal anale (v or vr) en dorsale (xvrrr of xïx)
doornen.

BESCHRIJVING

Gebaseerd op acht
46 r8-7Zr4mm SI .
chromis al]-uaudi

specimens uit het Ihema meerr allen juveniel,
Uit observaties op de kollekties van Astat oreo-
uit het Rweru meer blijkt dat deze soort mins-

tens 13Omm 51. bereikt.
De lichaamshoogte is tameli jt groot 32rL-37,5 (ïn=3lrO)Í"1L. (n=8) .

Koplengte 36,2-4t,4 (?n=37,9)Í"5r. (n=8) .

Kopbreedte 43,8-5:-,7 (fr=46 ,e)/"xt. (n=8).
Koptroogte 67,5-8:- r5 (ïn=lS,z)/"xt. (n=8) .
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.2

lOmm

EiE. 44 Kopprofiel
Ihema meer;
T1. )O,Jmm,

van Astatoreoch is a].luaudi dt

79-37-P-8384;
S1 . f2 r4mm, K1 26 ,)mm.

Het dorsale deel van het kopprofiel ter hoogte van de snuit is
rechtlijnig en ligt geheld over een iroek van 45o met een hori-
zontale. Verder vertoont het profiel van het achterhoofd een
convexe welving.
Op het ventrale deel van het kopprofiel ontbreekt een duidelijke
t<nit

Preorbitale diepte 9 ,O-1,3,L (fr=1O ,9)/"KA. (n=8) .

fnterorbitaalbreedte 23 ,7-29 ,7 (À=26 ,4)/"Xt. (n=8, ) .

SrruitJ.engte 25, 5-29,7 (ïn=27,2)/"l«:-. (n=8) .

Oogdiameter 2O ,t-27 r6 (m=24 r4)/"Xt. (n=8) .

Postokulaire koplengte 40,2-49,7 (m=45 ,4)/,«t. (n=8).
Wanghoogte 15,2-22 ,2 (m=l! ,4)/,xt. (n=8) .

In vergelijking met de gemiddeld.e waarden voor de overeenkomsti-
ge kenmerken van de andere soorten vinden we voor bepaalde ken-
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merken van Astatoreochromi s al].uaudi gemiddelde waarden die op-
vallend afwiiken. Bii de interpretatie van d.eze gegevens dienen
we rekening te houden met de geringe afmetingen van de onder-
zochte specimens (alIen juveniel). Daar de meeste kenmerken a1-
lometrisch variëren bij de groei mogen d,eze resurtaten niet als
representatief voor deze soort beschouwd worden

De muil is lichtjes schuin opwaarts gericht over een hoek van
25o met een horizontale. Hij is tamelijk breed maar weinig pro-
traktiejl. De lippen zíjn niet merkbaar verdikt. Het vooruitein-
de van de tamelijk t<orte onderkaak reikt meestal tot hetzelfde
niveau als de bovenkaak, alhoewel de ond.erkaak ook soms lichtjes
kan uitsteken.

Lengte van de ond.erkaak 34 ,2-4O,4 (À=32 ,5)/.Kt. (n=8) .

Bij gesloten muil is het achterste uiteinde van het maxillair
been auiAetiik zichtbaar, het reikt tot aan de voorste oogrand..

Staartsteel Ll ,7-L6 ,O (fr=l3 ,Z)/"5t. , O ,97-L r38 (fr=lr12 )

ger a1s breed (n=8).
maal lan-

Kieuwd.oornen (nis. 45)

Er zijn 11 (t.z), tz (r.3), L3 (t.z) en 14 (r.r) op de sanse
eerste kieuwboog geteld, het ceratobranchiaal deel heeft 7 (t.z) ,
8 (f .3), 9 (f .e) of 10 (f .t) kieuwaoornen , het epibranchiaal
dee:- 4 (r.e).
De kieuwdoornen ztjn kort, breed en niet vertakt bij de juvenie-
le specimens uit het ïhema meer, evenals bij de volwassen speci-
mens uit het Rweru meer.
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5mm

FiE. 45 : Lateraal zícint op'de eerste (finfse) kieuwboog van
AstatoreOchromis a1l uaurti , d ,

Ihema meer; KMMA 79-31-P-8384;
T1. tOr§mm, 51. J2r4mm

BeschubbinE

Het aantal schubben in longitudinale lijn varieert van 31 (f.4)
tot 32 (f .4).
Het aantal schubbenrijen op de wang schommeli tussen 3 (r.r) en
4 (f .7).

Vinnen

De dorsale vin bezit 25 (t.Z), 26 (f .S) of zT (r.f ) stralen waar-
van XVIII (r.5) of XIX (r.3) doornen en 7 (f.4) of I (r.4) zach-
te stralen.
De anale vin telt 11 (f.r), tZ (f .4) of 13 (f.3) stralen waar-
van V (r.6) of VI (t.z) doornen en 6 (r.r), Z (r.6) of 8 (r.r)
zachte stralen.
De staartvin is afgerond.
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Tanden

Buitentand.en : Het aantal buitentanden in de bovenkaak van de

acht specimens uit het Ihema meer varieert tussen 3z en J8 (F.ig.
Uit ond.erzoek van de kollekties van Asta.toreochromis uit

het Rweru meer blijkt dat het aantal buitentanden in de boven-
kaak van de geslachtsrijpe specimens meestal 38 tot 40 bedraagt.

4o

lo
)o 6o 7o

46) .

Fie. 46

Sl . in nun

van Astatoreochro-
funktie van de stan-

daardlengte.

Bij de. juveniele specimens uit het Ihema meer zí jn de .voorste

buitentanden van de bovenkaak bicuspiedr rrr€t een zwakke sekun-
daire, posterieure cusp. Deze tanden z:-jn recht ingeplant. Late-
raal verscfritten de tanden slechts d.oor hun iets kleinere afme-

Aantal buitentanden in de

mis alluaudi uit het Ihema
bovenkaak
meer in
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ting. Aan de posterieure zijAe van d.e bovenkaak zijn de tandjes
unicuspied (rie. 47) ,

1mm

Fie. 47 : Buitentanden van d.e bovenkaak van juvenieJ-e Astatoreo-
chromis alluaudi ,i

79-3L-P-8348;
60 rzmm;

lateraal i C mediaan.

fi
CBA

a

Ihema meer; KI,IMA

T1 . 75 r4mm, S1 .

A posterieur; B

In de buitentanden aan de voorkant van de bovenkaak van de ge-
slachtsrijpe specimens uit het Rweru meer is nog altijd het bi-
cuspiede karakter herkenbaar (al-hoewel de oorspronkelijke tand-
vorm bij sommige specimens. kan vervagen door donkerbruine incrus-
taties van onbekende oorsprong). Deze tanden zíjn meestal cylin-
dervormig en zeer stevig. Aan de lateral-e zijde van de bovenkaak
zíjn ze meestal unicuspied, maar zonder scherpe punt. Deze uni-
cuspiede tanden verkleinen naar achter'toe, maar uiterst poste-
rieur zíjn dan weer twee tot drie unicuspiede tanden sterk ver-
sroot (nig. 48).
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lmm

FiE. 48 : Buitentanden van de bovenkaak van geslachtsrijpe
alluaudi uit het Rweru meer.

A posterieur; B lateraal; C mediaan.

Binnentanden : De binnentanden in boven- en onderkaak zijn ge-
rangschikt in één (tij kleinere specimens) tot twee rijen (tij
grotere specimens). Deze tanden zíjn tricupied, maar de midden-
ste cusp is heel sterk ontwikkeld ten opzichte van d.e twee late-
rale, vaak zijn de tanden zelfs monocuspied. Steeds zíjn de kro-
nen buccaalwaarts teruggebog€fl.

Keelbeen (rig, 49, 50 en 51)

Het keelbeen van Astatoreochromis alluaudi (rie. 49) is driehoe-
kig, de breedte is ongeveer even groot als de lengte. Het is ge-
h.ypertrofiëerd en sterk verdikt. Het bezit een groot tandenvlak.
De betanding is molariform, vooral op de mediane tandenrijen ko-
men er stevige, afgeronde tanden voor.. Soms vertonen deze mola-
riforme tanden nog een zwakke cusp op de posterieure zijde van
de kroon (nig. 49re), maar meestal zijn de kronen van deze tand.en
afgesleten en vlak (fie. 49rg). In de postero-laterale hoeken
van het tandenvlak zijn de tanden niet molariform, ze zi_j-n dunner
en fijner en bezitten aan d.e achterzijde een duidelijke cusp,
waarvan de punt voorwaarts teruggebogen is (nig. 49rD).

CBA

As tatoreochromr s



7?,3

[::1

rt

(\
§

d\

o

,n

G

o
C

6,rÀ
\,. -,,

v

Or

0

0rrrf

W
o

G^
l:.,

1

2mm

1mm

Fie. 49: Vorm en betanding van het keelbeen van Astator eochro-
mis alluaudi dt;
Ihema meer; KMMA 79-3A-p-8347;
Tl.72 r8mm, 51 . J8 r2mm

Tanden van het postero-mediaan (e) , med.iaan (g), late-
raal (c) en postero-rateraal (o) gedeelte van bet. ta-n-
denvlak.

B

DC
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keeJ-been 2819-35,9 (fr=3f ,3)/.K7. (n=S).
keelbeen 96,7-1O8,8 (fr=lOl ,O)/"t<eetbeenlengte (n=8) .

tandenvlak op het keelbeen 5916-6719 (m=6Jrf)
(n=8).
tandenvlak
tandenvlak

op he t keelbe en )6 ,5-L2) ,4 (fr=114 , 5 )

(n=8).

Uit de vergelijkende studie van de keelbeenderen van de acht
specimens uit het Ihema meer blijkt dat de vorm en de betanding
ïan het keelbeen sterk afhankelijk z:-jn van d.e lengte van de

specimens. Bij kleine specimens is het keelbeen niet verdikt en
bez:-t het weinig molariforme tanden (nig. 50), terwijl grotère
specimens een massief keelbeen bezitten, met veel molariforme
tanden.

2mm

Eig, 5o ochromis alluaudi I t: Keelbeen van
Ihema meer;
T1 . 62 ,gmm,

As tatore
KrvrMA 80-49-P-t407 i
51. ll rOmm.

De graad van ontwixt<eting van het keelbeen bij vissen van verge-
lijkbare grootte is erg variabel , zoa]-s brijtt uit de vergelij-
king van de figuren 51 en 49 : het specimen geregistreerd 79-3L-
P-8381+ (sr. f2r4mm) is groter dan het specimen geregistreerd
79-37-P-8347 (sr. J8r?mm), maar bezit d.aarentegen een minder ver-
dikt keelbeen, terwijl ook de keelbeentand.en van het kleiner spe-
cimen meer molariform en meer afgesleten z,jjn dan die van het
groter specimen.

t
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2mm

Fis. 5l : Keelbeen van Astatoreoc is alluaudi I
fhema meer; KMII{A 79-3L-P-8384;
T1. tOrpmmr S1. J2r4mm.

K]-e troon (nis. 52, 53 en 54)

In vivo : We hadden de beschikting over een foto van het leven-
de specimen KMMA 7}-3L-P-S381+ (tf . 9p,5rnm, SI . 72,4*r) uit het
fhema meer (rlg. 52). Het specimen is juveniel en er zíjn geen
eivlekken aanwezig. De basiskleur is olijfgroen op het dorsaal
gedeelte van het lichaam tot goudgeel op het buikgedeelte. op-
vallend is de regelmatige rangschikking van de olijfgroene vlek-
ken op de flanken waardoor een soort dambordpatroon verkregen
wordt. Deze indruk wordt teweeggebracht doordat de centrale de-
1en van de schubben bleker zijn dan de schubranden.

t
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Fíe, 52 : Astatoreochromis alluaudi juveniel;
Kl,lMA 79-37-P-8384 levend gefotografeerd aan het Ihema

meer tijdens d.e Murakoze-I expeditie (augustus 1979).

Gepreserveerd : De basiskleur van de kop en van het dorsaal ge-
deelte van het lictraam is bruin. Het buikgedeelte is lichter.
De schubben bezitten een donkere gepigmenteerde rand en een lich-
tere middenzone, deze pigmentatie maakt de schubben goed ziclnt-
baar , zodat het lichaam een geruit aspekt verkrijgt. De lappets
van de dorsale vín zíjn zwart gepigmenteerdr €o ook de anale vin
vertoont distaal een zwarte zoom. Daar ze al1en juveniel zíjn
vertoont geen enkel van de acht specimens uit het Ihema meer ei-
vlekken op de anale vin. Daarom werden ook de kollekties van
As tatoreo chromis alluaudi uit het Rweru meer bestudeerd (t<tlue

82-07-P-34-9o; KI\{}{A 82-O8-P-86-156), In deze koltekties z:-jn tal
van gesJ-achtsrijpe specimens aanwezig, de mannelijke specimens
vertonen een sterk uitgesproken donkere koptekening, vooral de

J-acrimale streep, de operculaire v1ek en de keelstreek zrjn
sterk zwart gepigmenteerd. Ook de voorzijde van de pelvische vin-
nen is zwart, evenals de distale zoom van dorsale en anale vin.
De anale vin vertoont een zevental grote d,onkere eivlekken die
in twee tot drie rijen gerangschikt z:-jn (pis. 54). De vrouwe-
fijte specimens bezítten ongeveer hetzelfde kleurpatroon, maar de

--/
T

p'
E.

-:4r

n
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zwarte pigmentatie is veel minder sterk uitgesproken. Tevens
ontbreken de eivlekken op de anale vin.

Ekoloeie

Voedsel : Wege'ns tijdsgebrek werd bij geen enkel van de acht
beschikbare specimens uit het lhema meer de maaginhoud gedisse-
keerd. Uit literatuurgegevens blijkt dat A.alluaudi hoofdzake-
lijk malacophaag is a1s er Mollusca beschikbaar zijn (CREEUWOOO,

l-964a), Daar de graad van hypertrofiëring van het keelbeen sterk
afhanXelijk is van het al dan niet aanwezig zijn van slakken, en
daar de keelbeenderen van de acht specimens sterk gehypertrofieerd
en molariform zíjn, mogen we besluiten dat h.et dieet van deze
soort uit het Ihema meer hoofdzakelijk uit slakken bestaat. Ver-
der onderzoek op de maaginhoud is echter noodzakelijk.

Uit persoonlijke observaties van veel grotere specimens van 4§-!4
toreochromis alluaudi uit het Rweru meer (Sf. tot ongeveer llOmm) ,

bleken twee specimens vissen te eten : één ervan had visresten in
de anusopening, terwijl de andere een pasgevang en Haplochromis sp.
in de muil had. Geen enkel specimen werd gedissekeerd. Deze

beperkte gegevens zouden erop kunnen wijzen dat het dieet van {.
alluaudi meer piscivoor zou worden naarmate de vis groter wordt.

Habitat : Er zrjn geen gegevens beschikbaar over het biotoop van
A.Al].uaudi uit het Ihema meer.

Volgens recente observaties op het Rweru meer is de aanwezigheid
van deze soort strikt beperkt tot de littorale papyruszone (C.
NTAKIIVIAZI, pers .med . ) . Het is ook in die zone dat de koncentra-
ties aan Mollusca het grootst is.
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specimens uit het Ihema meer (8) werden a1s Astatoreo-
alluaudi gedetermineerd. Ze behoren a1len tot de kol1ek-

te Tervuren.

-79-3L-P-8347 -8348

-79-3L-P -b3E4

-80-49-P-14oo; 14o3;
14o7-14o9

Ihema meer, visserijcentrum; Co11. D.Thys
Murakoze-f expeditie; 27-o8-L979 i N93-12mm-

5 r5m,

Ihema meer, visserijcentrum; Coll. D.Thys,
Murakoze-I expeditie ; 27-O8-L979, N94-15mm-

5 r5m.

Lac Ihema ; Col1 . D . Thys ,. Ivlurako ze-III ex-
peditie; 22-08-1980.
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Vergelijkende figuren, frekwentietabellen en T-testen.

Om de onderlinge vergelijting van eenzelfde kenmerk tussen de

verschittende soorten uit het .Ihema meer toe te laten, worden
hierna een aanta'l figuren en frekwentietabellen aangegeven. De

hoge graad van overlapping tussen de onderscheiden soorten is
kenmerkend, en wijst op het vrij uniforme karakter van de alge-
mene lichaamsbouw van deze Cichlidae.

Harpagochromis sp. (36)

30,o l4,o )9,r

Paralabi.dochromis sp.( 56)
)?,3 37 ,\ 4r ,4

Gaurochromis
(Gaurochromis) .p. (:4) )2,o 34 ,? )b,2

Haplochrorois sp. (f:)
29,b 32,6 l4 ,b

As tatoreochromis
alluaudi (E)

Eie. 55

32 ,L 35,o )7,5

l+o35:)o

Vergelijting tussen de gemiddelden en
den van de lichaamshoogte %St. tussen
achtige" soorten uit het Ihema meer.

Iichaamshoogte in ií51.

extreme waar-
"Heplochromis-

de

de
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Harpagochromis sp . ( 16 )
)1 ,6 36,) br,b

Paralabidochrouis sp. (56)
)),2 )7 ,o bo ,4

Gaurochromis
(Gaurochromis) sp. (54) 3\ ,2 36,b 40,6

Haplochronris sp. (29)

3),5 35,2 38,)

As tatoreochromis
alluauoi (8) 36,2 )7 ,9 4r,4

)1 40

koplen6te in 9 SI

: Vergelijting tussen de gemiddelden en de extreme waar-
koplengte /"57. tussen de "Haplochromis-

soorten uit het Ihema meer.

Harpagoctrromis sp . ( 3ó )

3è,6 4t ,5 45,)

Paratabidochromis sp. (!6)
40,7 \5,7 5),L

Gaurochromis
(Gaurochromis) 

"p. 
(54) )9,2 t+),6 47 ,9

Hapt ochromis sp. (29)

f6,b 42,1 lri,Z

As ta toreochromis
alluaudi(b) 43,b 46,b 5r,7

40 c) 5O

kopbreedte in 7KL

de extreme waar-

:)o

den van de

achtige tt

Vergeli jt<ing tussen de gemiddelden en
den van de kopbreedte /"«t. tussen de
achtige" soorten uit het Ihema meer.

Fie. 57

"Haploch roml_s-



Harpagochromis sp. (15)

Paralabidochromis sp. ( 5, )

Gaurochromis
(Gaurochromi. ) sp. ( fl )

Haplochromis sp. (e8)

Astatoreochromis
alluaudi (E)

FiE. 58

60

Vergelijting tussen
den van de kophoogte
achtige" soorten uit

6 j,1 7r,6

60,1

67 ,2

67 ,6 73,b

67 ,5 75,2

7O

de gemiddelden

/.Xt. tussen de

het lhema meer.

l.33

80,8

78 ,4 ó6,7

76,6 81, b

81,o

br ,5

bo

kophoogte in íIiI

en de extreme waar-
"Hap.Loshre!!t§-

Harpagochromis sp. (r5)

Paralabidochromis sp. (e4)

Gaurochromi,s
(Gaurochromis) sp. (eO)

tlaplochromis sp. (r4 )

As ta toreochromis
alluaudi (8)

Il,o r5,o 1b,5

II'b I4,1 L6,7

rt ,7 rq,4 t7 ,o

LO ,2 LL ,2 I l,I

9,o ro,9 rl,r

lo I5 20

preorbital.e diepte in ?lXt

: Vergelijting tussen de gemiddelden en de extreme waar-
den van de preorbitale diepte %XI-. tussen de "Egpfg

Fie. 59

chromi S. achtige" soorten uit tret Ihema meer.
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Ilarpagochromis sp. (36)

Paralabidochromis sp. ( 56)

Gaurochromis
(Gaurochromis ) sp. ( 14 )

Haplochromis sp.(29)

Astatoreochromis

FiE. 60

Gauroctrromis
(Gaurochromis) rp. (14 )

Haplochromis sp. (eo)

As ta toreochromis

2),L

22,6

22,4 21 ,2

2L,7 24 ,\ 2? ,O

)L,2

25,\ 27 ,5 )L,9

)7 ,2

)5
snuitlen6te in /Kl

de extreme waar-
"Eaplochromis-

1b,1 20,2

1g ,l{ 2b,7

tb, b

alruaudi (8) 2),9 2b,4 29,7

?o 21 lo
interorbitaalbreedte in

!,xr

Vergelijting tussen de gemiddelden en de e\treme waar-
den van de interorbitaalbreedte %Xt. tussen de "@.!E
chromis-achtige, soorten uit het Ihema meer

Harpagochromis sp. (36)
25,a )2,6 )9,4

Paralabidochromis sP' (56)
25,O 32,4 )8,2

25,7

alluaudi (6) 21 ,5 27 ,2 29,7

21

Vergelijt<ing tussen de gemiddelden en
den van de snuitlengte Í"Xt, tussen de
achtige" soorten uit het Ihema meer.

lo

Fis. 6l :



Harpagochromis sp, (36)

Paralabidochromis sp. (56)

Gaurochromis
(Gaurochromis) sp. (:4)

Haplochroois sp. (29)

As tatoreochroEis

Fie. §z

As tatoreochromis
a]-luaudi (8)

rb,5 2),2 24,2

L35

)o,)

)o,1

)o,) )a,9

lo
oogdiaareter in /Kl

de extreme waar-
"rlap1oc.hromis.-

lb,l

4Z ,6

45,t

20,b 24 ,o

20,2 24 ,7

26 '5

alruudi (6) 20 ,.t 2\,4 27 ,6

25

VergelijXing tussen de gemiddelden en

den van de oogdiameter /"Xt. tussen d,e

achtige" soorten uit het Ihema meer.

Harpagochromis sp. (36)

37 ,7 41 ,6 u4 ,1

Paratabidochronis sp, ( J6)
kor3 44 ,2

Gaurochromis
(Gaurochromis) sp. (14)

37 ,5 U3,z

ilaplochromis sp. (29)

)7,6 4o, t

20

40,2 41,4 49,?

)5 45

postokul.aire kopl eng te
in íKr.

Vergelijt<ing tussen d.e gemiddelden en de extreme waar-
den van de postokulaire koplengte /"Kl-. tussen de "Haplo-
chromis-achtige" soorten uit het Ihema meer.

4o

Fis. 6l:



Harpagochromis sp, (e!)

ParaLabidochromis sp. (24)

GaurochroEis
(Gaurochromis) (26)

Haplochromis sp. (ee)

As ta toreochromis
alluaudi (8)

Fis. 64:

Harpagochromis sp. (29)

Paralabidochromis sp. (23)

Gaurochromis
(Gaurochromis) sp. (zo)

Haplochronis sp. (rt+)

As tatoreochromis
arluaudi (b)

r.f ,I L1,6 rb,7

L7 ,2

L7 ,7

15,2

I5

)o,) )6,o 4r ,5

)6,5 )9,4 42,2

4o

)7,L 1.o,1 4j,B

t36

24 ,r 29,)

2u ,A

21,8

25

uanghoogte in lKl

50,)

5O

lerltte van oÍrderkaak i.n

"IKT

20,2

20,8

2t,t

19,\ 22,2

20

Vergelijting tussen de gemiddelden en de extreme waar-
den van de wanghoogte /"t{t. tussen de "Haplochromis-
achtige" soorten uit het Ihema meer.

39 ,4 4i,6

3\ ,2 37 ,5 40,4

fo

Vergelijting tussen de gemiddel-den en de extreme
den van de lengte van de onderkaat< %Xt tussen de
lochromis-achtige" soorten uit het rhema meer.

waar-
"t{ap-

Fie. 65



L37

Harpagochromis sp. (f 5)

Paralabidochromis sp. (Zk )

Gaurochromis
(Gaurochroris) sp. (zo)

Haplochromis sp. (f4 )

As tatoreochromis
alluaudi (8)

Rie. 66 :

Harpagochrornis sp. (f :)

Paralabidochromis sp. (24)

Gaurochromis
(Gaurochromis ) sp. (zo)

Haplochromis sp, (14 )

As tatoreochromis
alluaucli (8)

If,O ]5,E 17,9

].4,5 16,4 16,5

16,r n,7 L9,7

L,39 L,59

L1 ,7

r6,o

r,65

rE,2 20,6

IO L1 20

Iengte van de staartsteel
in {,sr .

Vergelijt<ing tussen de gemiddelden en de extreme !{aar-
den van de lengte van de staartsteel /"5t, tussen de

"E@@-achtige" soorten uit het Ihema meer.

11 , ? L),2

l,Lb r,36 I,51

r,r9 7,37 L,5)

r,bb

o,97 r,t2

t,)\

t ,lb

I ,9E

2,O

s taar ts t eel .1. en6 tel breed t e

de extreme waar-
staartsteel tussen
het Ihema meer.

l,o L,5

: Verrgelijting tussen de gemiddelden en

den van de verhouding lengte/breedte
FiE. 6Z

de t'Haploc hromis- achtige" soorten uit
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Harpa6ochromis sp. (Zo)

Paralabidochromis sp. (3e )

Caurochromis
(Gauroctrromis) sp. (Zf )

Ílaplochromis 
"p. (fl)

As tn toreochromis
alluaudi (6)

Eig. 68 :

28,9 )1,)

21 )o

Vergetijking tussen de gemiddelden
den van de lengte van het keelbeen
lochromis-achtige" soorten uit het

3),o

31 ,t)

31
lengte van lret keel-
been in lKl,

en de extreme waar-
Í"I(.l-. tussen de "E-ry.
Ihema meer.

27 ,2 29,t5 )2,2

2),8 27,5 )2,t1

25 ,5

27 ,9 :lo,o

27,7 29,7

Harpagoctriorris sp. (ZO)

Paralabi.dochromis sp. (32 )

Gaurochrornis
(Gaurochromis) sp.(er)

llaplochromis sp. (fZ)

.{s tatoreocllromis
alluatrdi (b)

8L,) 85,5 94 ,o

br ,9 92,9 1rr,f

70,9 7b,o b4,b

79 ,3 b5,r 9r ,è

9b,7 lut,o rob,b

Fis.

7o 9o lro
breedte van het keel-
been in {lengte keelbeen

vergelijtring tussen de gemiddelden en de extreme waar-
den van de breedte van het keelbeen fitengte keelbeen tus-
sen de "!gp.1gs!romis-achtige"soorten uit het Ihema meer.

69



tlarpatochromis sp. (f 9)

l'aralabidochronis sp. ( J2 )

G a uroc h roni: s
(Caurochromis) sp. (er)

Hap.l,ochronrisr sp. (f 3)

Astatoreochromis
al].uauoi (E)

52,L 5b,4

J-39

bo ,.1

h7,6

43,4

\6,3 52,3

12,O

5),4 bo ,5

60,8

6(J ,9

,9 ,6 6l,r 6? ,9

40 ,o bo

lenBte van het tanden-
vlak van lret keclLeen i.t
,d,tengte keelbeen

Vergelijt<ing tussen de gemiddelden en de extreme waar-
den van de lengte van het tandenvlak op het keelbeen
/ol-engte keelbeen tussen de "&pl9chr9!Li§-achtige" soor-
ten uit het Ihema meer.

llarpagochrornis sp. (f9)
95,7 1O6 ,6 12b,O

ParaLabidochromis sp. (3O)
loo,o tt),3 llr,b

Gauroclrromis
(Gaurochromis) sp. (zr ) b7 ,1 roó ,5 t24,5

llaplochromis sp. (rl)

to?,7 I2t ,1 rl4,b

As tatorcochromis
a.l.Iuaudi (b)

9b ,5 1r4,5 L29,4

9() I to rlo
trreedte van het. tanden-

vlak van het keelbeen in

Tl.lengte tandenvlak

ve"gerilking tussen de gemiddelden en de extreme waar-
den van de breedte van het tandenvlak op het keelbeen
/oTengte tandenvlak op het keelbeen tussen de ,,8g.Èg:
chromis-achtige"'soorten uit het Ihema meer.

Fis. 7L 
=

Fie. 70



: Frekwentietabel van het
vin van de Haplochromis

aanta]- doornen
en aanverwante

140

in de dorsa]-e
soorten uit

Tabel 7

Tab 18

het Ihema meer.

soort XIII xlv )ff xvÍ XVIT XVIII xIx xx

Harpagochromis sp.

Paralabidochromis sp.

Gatrrochromis sp.

Haplochromis sp.

As tatoreochromis
alluaudi

1

4

L5

8

I

4

3

6

3

: Frekwentietabel van het totaal aantal stralen in de

dorsale vin varr de Haplochromis en aanverwante soor-
ten uit het Ihema meer.

soort 22 23 24 25 26 27 28

llarpagochromis sp.

Paralabidochromis sp

Gaurochromis sp.

llaplochromis sp.

As tatoreochromis
a].J.uaudi

1

2

2

13

8

E

)

1

3

1

)

2 5 I



Tabel 9

141

: Frekwentietabel van het totaal aantal kieuwdoornen op

de eerste (tint<se) kieuwboog van de Haplochromr-s en
aanverwante soorten uit het Ihema meer.

soort 9 10 L1 L2 L3 14 15 16 L7 18,

Harpagochromis sp

Paralabidochromis sp.

Gaurochromis sp

Haplochromis sp

As tatoreochromis
al]-uaudi

I

6

11

15

4

5

2

4

)

2

3

1

2

1

2

2

1

)

1

7 4 I

Voor enkele kenmerken werden ook T-testen uitgevoerd naar STUDENT.
Deze testen vergelijken de gemiddelden van twee steekproeven en
geven een uitspraak over het al dan niet verwerpen van de nulhy-
pothesel die stelt dat de gemiddelden van twee steekproeven niet
s ignifikant verschillen.
T-testen werden enkel uitgevoerd tussen de populaties van Harpa-
sochromi s sp. Paralabido romis sp. en Gauroch is sp.. In Ta-,

be1 1o worden de resultaten van deze T-testen weergegeven.
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Hoofdstuk 3 De termina ti e tabel
wante soorten uit

-t -L+)

voor de Haplochromis en aanver-
het Ihema meer.

1

2,à

b.

l+.a

a

b

Anale
Anale

vin met drie doornen... 2

vin met meer dan drie doornen .. ....
. . . . .Astatoreochromis a].]-uaudi PELLEGRIN (p. 115) .

Wanghoogte ( lfloKt,, 1-3 of meer kieuwdoornen op de eer-
ste ganse kieuwboogi 51. < 6Omm; 36-46 tanden in de bui-
tenste rij van de bovenkaak, tanden bicuspied met afge-
platte kroon (pie. 4o, p. 1O9), nooit afgerond noch

scherp puntig. Tanden nooit zwartbruin gepigmenteerd...
... .. ..Haplochromis sP. (P. 1O4)

Niet a]-dr:s ,..,.3

3,a. 51. > llOmm;
tanden in de

puntige, unicuspiede en caniniforme buiten-
bovenkaak. ..

. . . . .Harpagochromrs sp. (p. 66).
b. 51. ( ffOmm 4

Buitentanden in de bovenkàak kJ.ein en talrijk (V-eO1
donker van kleur door de aanwezigheid van een bruin-
zwarte afzetting waardoor de tanden soms vervormd kun-
nen voorkomen. Binnentanden en keelbeentanden evenzo.
Buitentanden in de bovenkaak bicuspied (fig. 31rp. 96)
maar bij grotere specimens dikwijls monocuspied (fig.
32tp, 97 ), maar tanden nooit scherp puntig. Keëlbeen
sma:. (breedte ( \J/"keetbeenlengte)(rig. 33tp, 98) "

Dorsaal deel van het kopprofiel rechtlijnig (fle. 28,p,
92), .....
..... ..Gaurochromis(Gaurochromis)sp. (p. 91).
Weinig tand.en in de buitenste rij van de bovenkaak (fg-
46), tanden meestal cyJ-indrischr rn€t twee afgeronde cus-
pen (nis. 23,p. 83 ), som_s^ (vooral uii groter specimens)
monocuspied en Oitwijts afgerond en afgesleten (I.ig , 24,
83 ). Keelbeen breed (breedte 81r9-111 t3%keelbeenlengte)

b



c
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(Flg. 25rp, 85 ). Korte onderllaak 30,3-4Lr5í"K1.. Lip-
pen dikwijls verdikt en vlezig, Stomp kopprofiel, a1

dan niet met achterhoofdsbult (nig. 2orp. 79 )

;;;;;;;;;;; 
"";";;;;;;;' :ï":: 

)

(32-6o); bij specimens ( 75mmsr., bicuspiede tanden maar
anteriorcusp vee1 hoger dan posteriorcusp (fig. l6rp.
77 ); bij grotere specimens tand.en tricuspied, canini-
form en iets teruggebogen (nig. lT,p. 72 ). Keelbeen-
breedte 8t,3-94 ,O/okeelbeënlengte (pig. 1[i rp. 73 ) .
Lange ond,erkaak 39,4-5O r3%KL,. Scherp vooruitstekend
kopprofiel (fie. 13,p. 6Z ), vöóruiteinde van onderkaak

::l:: :::: :::::::::l: lJ"ï:.ï";;;i;: ;;;:



Hoofdstuk 4 : Kort overzicht
soorten uit het

van de Haplochromis en

145

aanverwante
Cyohoha en Rweru meer.

In het Cyohoha en het Rweru meer komen er twee "EBpfgÈIgrEiE-
achtige" soorten voor die overlsegend rood gekleurd ztjn. De ene

("r" petit Haplochromas rouge") i" sterk gelijkend op de Haplo-
chromis sp. uit tret Ihema meer. Daar het kleurpatroon van deze

laatste overwegend geel met blauwgroene strepen is, is het waar-
schijnlijt Aat het hier twee verschillende soorten betreft, te-
meer dat er meer buitentanden in de bovenkaak (t 50) bii de soort
uit het Cyohoha en Rweru meer. Ook'de vorm van de buitentanden
van deze soort is licht verschillend (O" sekundaire cusp is iets
groter) .r soms zijn de tanden bij deze soort bruinzwart geÍncrus-
teerd, hetgeen nooit voorkomt bij de Haplochromis sp. uit het I-
hema meer.

De andere rood gepigmenteerde soort ( "1-. gro s Haplochromis rouge" )

kan in tegenstelling tot de eerste een grote lengte bereiken
(ruua 8O-49-P-916, Tt. r48,pmm, 51 . I19,9rrun) . Deze soort wordt
verder gekenmerkt door een zeer hoog lichaam en een grote kop
met een stompe snuit en heel Oit<ke lippen, waarin de afgestompte
buitentanden niet voelbaar zíjn, daar ze diep in het tandvlees
verzonken liggen. De volwassen mannelijt<e specimens van deze

soort vertonen op hun anale vin twee tot drie rijen oranjerode
vlekken met een transluciede zoom.

Naast deze twee "rode" vormen komen er in het Cyohoh.a meer waar-
schijnlijk een drietal "g.ijze" "Haplochromis-achtige" soorten
voor. De eerste is een piscivoor die ook in het Rweru meer voor-
komt. Uiterlijk lijkt deze soort identisch met de HarpaEochromis
sp. uit het Ihema meeri ze wijt<t er al1een van af door het groter
aantal buitentanden op de bovenkaak (ZO); de tanden zijn ook iets
kleiner en dichter tegen elkaar geplaatst. Waarschijnlijt< te-
reikt deze Hirrpaeochromis soort uit fret C yohoha en het Rweru meer,
een kleinere maximale lengte dan die uit het Ihema meer (fret
grootste specimen uit het Rweru meer : KI4I4A 82-O7-P-176i T1 . t6413
mm, 51 . '1 

53 ,grnm)
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Tussen de "grijze" soorten herkenden we in het Cyohoha meer nog

twee C"r"."t ""ri". soorten, de ene behorende tot het subgenus

Gaurochromis ( Gaurochromis ) en de andere tot het subgenus G. (Mvta-

cochromis). Deze laatste is herkenbaar aan z:-jn molariform keel-
been en is waarschijnlijk malacophaag : in de darm van het speci-
men geregistreerd KIVIMA 8f -47-P-1OO, uit het Cyohoha meer, werd

de aanwezigheid van &]anoides tuberculata (Gastropoda) vastge-
steld. Of deze twee Gaurochromis soorten ook in het Rweru meer

voorkomen is niet geweten.

In het Cyohoha meer komt er ook nog een blauwgekleurde soort voor
( "1. petit Haplochromis bleu" ) . Deze soort, die lvaarschi jnli jX ats
een Paralabidochromis soort moet beschouwd worden, wordt geken-
merkt d.oor een kleine maximale afmeting (tot 7cm), een kleine
muil en een hoge wang. De onderkaak vertoont een blauwe weer-
schijn, de buik is geelachtig en de eivlekken zíjn meestal on-
duiaefijt en slecht afgetekend. Deze soort zou bovendien ook in
het Rweru meer voorkomen (o.IHVS, pers.med.).

In het Cyohoha meer werd slechts éénmaa1 de aanwezigheid van
As tatoreochromis a].luaudi vastgesteld. In het Rweru meer daaren-
tegen komt deze soort algemeen voor (C.NtnffMAZI, pers.med.).

Er kan niet voldoende gewezen worden op het tijdelijt< en voorlo-
pig karakter.van dit korte overzicht betreffende de Haplochromis
en aanverwante soorten uit het Cyhoha en het Rweru meer. Verder
onderzoek is noodzakelijk. Het voorhanden zijnde materiaal dient
opgemeten en vergeleken te worden, zodat er korrekte soortbe-
schrijvingen kunnen opgesteld worden van de aanwezige soorten.
Nieuwe vangsten kr:nnen de soortenlijst eventueel nog aanvullen.
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BESLUIT

Uit ons onderzoek is gebleken dat er in het Ihema meer minstens
vi jf "Haplochro4is -achti ge" soorten voorkomen. Slechts één er-
van werd duidelijk herkend als een reeds beschreven soortr r?-
melij k Astatoreochromis alluaudi. Deze soort kent zijn versprei-
ding in enkele meren en rivieren van Centraal- en Oost-Afrika,
ze is zeer gemakketijt herkenbaar aan de aanwezigheid van vijf
of zes anale doorrÍen en van een afgeronde caudale vin. De ande-
re vier soorten werden volgens de recente revisie van GREENWOOD

(tgZg; 19so). elk in een apart genus ondergebracht, volgende
soorten werden onderscheiden : Harpagochromis sp. Paralabido-
chromis sp. r Gaurchromis (G. ) sp. en Haplochromis sp. Waarschi Jn-
lijk betreft het hier nieuwe soorten. Hierover kan echter nog

geen aefinitieve uitspraak gedaan worden, daar we meestal niet
beschikken over de kleurpatronen in vivo.

Uit de vergelijking van de extreme waarden en gemiddelden voor
de verschi].lende kenmerken van deze vier 'soorrten blijkt dat ze

een hoge graad van overlapping vertonen. Dit wijst op de grote
geJ-ijkenis tussen deze soorten wat hun uitwendige morfologie be-
treft. Deels op basis van enkele waarden gemeten op de kop, maar

vooral ook op basis van de kenmerken (aantal, vorm en kleur) van
de tanden van bovenkaak en keelbeen, zijn we er in geslaagd van
de soorten te onderscheiden,

Enkele summiere gegevens omtrent de maaginhoud, zouden er' reeds
het I-op wijzen dat de Haplochromis en aanverwante soorten uit

hema meer geadapteerd ztjn aan diverse voedselniches.

Het korte overzicht van de Haplochromis soorten uit het Cyohoha

en het Rweru meer wijst erop dat het Haplochromis bestand van de-
ze twee meren sterk gelijkend is. Naar alle waarschijnlijkheid
zouden de soorten van het Cyohoha en het Rweru meer tot dezelfcte
species-flock behoren. Wegens onvoldoende onderzoek op deze en
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naburige meren is niet geueten of de soorten uit deze "Cyohoha-
Rweru species-f1ock" in hun verspreiding a1 dan niet beperkt
blijven tot deze twee meren (endemisme).

De Haplochromis en aanverwante soorten van het Ihema meer z:-jn
echter vérschillend van die van de "Cyotroha-Rweru species-flock".
A1leen Astatoreochromis alluaudi blijkt gemeenschappelijk aan
de drie meren. Eventueel kan ook Gauro mis íGaurochromi s) sp.
uit tret Ihema meer ook in het Cyohoha meer voorkomen, verder on-
derzoek kan dit aI dan niet bevestigen

Daar het Haplochromis bestand van het Ihema en dat van Cyohoha-
Rweru vrij verschillend is, mogen we besluiten dat de soortver-
arming waarvan sprake in Deel 1 (Hoofdstuk 2, §r) hier niet van
toepassing is. De ond.erzochte meren van de Akagera zouden een
vrij "endemisch" karakter bezltten, waarbij de papyrusvegetatie
eventueel een belangrijke ro1 zou kunnen spelen als biologische
filter. Het id gewenst van ook de andere naburige meren gelegen
in het Akagera bekken naar hun Hapl-ochromis fauna te onderzoeken
om een definitieve uitspraak toe te laten.over de vermeende en-
demiciteit van de Haplochromis soorten van het Ihema meer.

Dit werk kan als basis dienen voor verdere studies op de Haplo-
chromis en aanverwante soorten uit het rhema meer. vooral kleu-
renstudies ter plaatse zoud.en de soortbeschrijvingen vervolledigen
en een grote hulp betekenen voor velddèterminatie. Ook onder-
zoek op de voedingsregimes en de groei van de verschillende soor-
ten is gewenst, zod.at een ekologisch model kan opgesteld worden,
waarvan de kennis noodzakelijk is om uit ekonomisch standpunt een
rationele aanpak van d.e visserij op het rhema meer mogelijk te
maken.
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SAMEI{VATTING

De systematiek van de Cichtidae van de kleinere meren van Oost-
Afrika werd tot op heden weinig bestudeerd en de schaarse gege-
vens die ervan gekend zíjn, dienen met de grootste voorzorg wat
betreft hun valiOiteit geÍnterpreteerd te worden.

Alb-oewel het de oorspronkelijke bedoeling was van deze licen-
tiaatsverhandeling om de systematiek van de',Haplochromis-achtige"
soorten uit enkele meren van de Akagera depressie (nwanaa), in
het bijzonder het Ihema meer, het Rweru meer en het Cyohoha meer
nader te onderzoeken evenals de veronderstelde reduktie in het
soortenbestand van deze meren na te gaan hebben we ons omwille
van de komplexiteit van de problemen grotendeels dienen te beper-
ken tot de studie van de Haplochromis fauna uit het Ihema meer.

Een eerste vereiste bij de studie van een groep Cichlidae bestaat
erin een beeld te krijgen van de grote adaptieve radiatie die de-
ze familie kenmerkt. Recent onderzoek van GREENwooD op de "EepE.
chromis-achtige" soorten uit het Victoria meer staat hiervoor
mode1. Deze gegevens worden dan ook in de literatuurstudie van
onze verhandering in het kort besproken. Tevens wordt de inge-
wikkelde Haplochromis systematiek bondig overlopen. Hierin is
ook de aktuele indeling van GREENWOOD (L979; 1980) opgenomen.

De kennis van de adaptieve radiatie bij de Cichlidae impliceert
ook de kennis van het natuurlijk milieu. Om die redenen hebben
we in onze literatuurstudie dan ook een uitvoerige bespreking
Segeven van de geografische, kJ-imatologische en physio-chemische
eigenschappen van het Ihema meer.

Na deze gegevens wordt overgegaan tot het eigenlijke onderzoek
dat bestond uit het gedetailleerd uitwendig morfologisch bestu-
deren van een groot aantal specimens van "Hapfpllrromis-achtigen"
uit het Ihema meerr grotendeels behorende tot de kollektie van



het KMIVIA te Tervuren. Per specimen werden een
lingen en bijzondere morfologische observaties

aEr\

aantal maten, te1-
uitgevoerd.

Uit ons onderzoek is gebleken dat in het lhema meer minstens
vijf "Hapf.gShrgq;is-achtige" soorten voorkomen. Volgens de re-
cente indeling van GREENI'/OOD (tglg; 1980) worden ze e1k in een
verschillend genus ondergebracht. De volgende soorten werden on-
derscheiden : Haf,pas.olhXemis sp. , Paralabidochromis sp. e Gauro-
chromis (Gaurochromis) sp. Haplochromis sp. ; ook .werd de mala-
cophaag Astatoreochromis alluaudi geÍdentificeeid. Deze vijf
soorten worden vervolgens uitvoerig beschreven. Voor sommige

kenmerken wordt een vergelijXing van de metingen of tellingen ge-
maakt aan de hand van grafieken of frekuentietabellen. Dit al1es
teidt tot het opsteJ-len van een d.eterminatiesleutel voor de vijf
beschreven soorten uit het ïhema rl€€ro

Tot slot wordt een korte beschrijving van de Llei-plgchromis en
aanveruante soorten uit het cyohoha en het Rweru meer gegeven.
De veronderstèlde soortenverarming in het Haplochromis bestand
gaat voor deze meren niet op.

,
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SUMMARY

The systematical status of the Cichlidae from the small east-
african lakes is, uptill now, very r:nknown and the few data avai-
1able have to be considered as doubtfu1.

Although we originally planned to examine the systematics of the
"Fleplochromis-1ike" species from a few lakes of the Akagera de-
pression (Rwanda) such as lakes rhema, Rweru and cyohoha, as well
as to consider the supposed decrease in the speciesnumber between
these 1akes, we had to restrict ourself to the study of the Hap-
lochromis systematics of lake rhemai this is mainly due to the
complexity of our original purpose.

A thorough revision of a group of cichlids is valueless if one
does not consider the adaptive radiation characterising this fa-
mily. Therefore, the first part of our study contains a sunmary
ofGREENWooD'srecentstudiesonthisphenomenain,'@
like" species from lake Victoria. Furthermore a brief survey of
the complex Haplochromis systematics has been given, containing
GREENITTOODTs present phyletic classification.

The knowledge of the adaptive radiation within the Cichlidae im-
plicates of course the knowledge of their environment. Therefore,
geographical I climatological, fysica1 as wel1 as chemical charac-
ters of lake Ihema are discussed.

The second part of this work contains the results of our detail-
led study on the external morphology of a great number of "!gg§.
chromis-1ike" specimens originating from lake rhema, and mainly
housed in the Koninklijt< Museum voor Midden-Afrika, Tervuren,
Belgium.
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From these results we were able to discern five "Haplochromis-
lit<e" species in lake Ihema. Using GREENI,IOODTs revision (tglg;
19EO) ttrey all belong to different genera. The following species
were identified : Harpagoplrqqllis sp. r P aral ab i do c hrprnis__sp_:,

Gaurochromis (Gaurochromis) sp., Haplochromis sp. and Astatoreo-
aIluaudi.

Comparisons between these species have been made

descriptions have been given. AJ.l this resulted
cation key for the five species from fate Ihema.

Fina1ly the
Rweru have

and detailled
in an identifi-

"Haplochromis-1ike " species from lake Cyohoha and

been briefly described.
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