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Nieuws 43-5 oktober 2017 (© NVC)

Met dank aan de inspanningen 
van voormalig voorzitter Ernst 
van Genne en de toezeggingen 

van enkele van de adverteerders om 
ons daarvoor te sponsoren wordt het 
de NVC wederom mogelijk gemaakt 
groots uit te pakken op de 2017 editie 
van de Vivariumbeurs, gehouden op 
18 & 19 november te Nieuwegein. Wij 
hopen dan ook wederom een verplette-
rende indruk achter te laten en het suc-
ces van vorig jaar te kunnen herhalen. 

Als blijk van waardering voor de ge-
boden kans wil het bestuur de vrienden 
van Aquabeek, Van Keulen Cichliden, 
Verduijn Cichlids en Utaka bij deze al-
vast bedanken voor hun steun die zij de 
NVC voor het tweede jaar op rij hebben 
aangeboden. Ook de werkzaamheden 
van Ernst, die zich buiten het bestuur 
nog steeds hard maakt voor het NVC 
belang, en de vriendelijke en mee-

denkende houding van het team van 
Vivarium worden door het bestuur zeer 
op prijs gesteld.

De Nationale Cichlidendag vindt 
volgend jaar plaats op zaterdag 24 fe-
bruari 2018, in het Dorpshuis te Odijk. 
De dag begint zoals gebruikelijk om 10 
uur ´s ochtends, wanneer de visbeurs 
met diverse standhouders opent. Daar-
naast zullen verspreid over de dag ook 
meerdere lezingen worden gehouden 
en net als bij de vorige edities zal er 
dit jaar weer een NCD fotowedstrijd 
worden georganiseerd, waarbij de 
uitslag op de dag zelf bekend wordt 
gemaakt. Meer informatie over dit 
evenement volgt in de volgende editie 
van Cichlidae, op NVCweb.nl en in de 
NVC nieuwsbrief. 

De NVC heeft twee nieuwe webre-
dactieleden aan haar team kunnen 

VAN HET BESTUUR

 
 Bestel vissen online!

Kijk op onze website www.CICHLIDEN.nl voor de actuele voorraad.

Wollefoppenweg 107, 2761 DL Oud Verlaat, Tel. 010-4550253
Openingstijden: maandag en woensdag t/m zaterdag van 8:30 tot 17:30 uur.

Koopavond: vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur; zondag en dinsdag gesloten.

VERDUIJN CICHLIDS
sinds 1974

Het adres voor de CICHLIDENliefhebber

toevoegen. Bert Duyck en Bruce Van-
deweghe hebben zich bij de webredac-
tie gevoegd en zullen daarmee voor de 
zo begeerde nieuwe impuls zorgen. 
We heten beide heren van harte wel-
kom in hun nieuwe functie. Ondanks 
dit heuglijke feit blijft de webredactie 
onderbezet zodat kandidaten zich nog 
altijd mogen melden.

Het Bestuur
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Meer dan twintig jaar geleden 
vertelde mijn goede vriend 
Ad Konings mij over het be-

staan van een betoverend meer, de 
Laguna Miramar, dat is gelegen in de 
tropische jungle van Chiapas, Mexico. 
De plaats waarop dit meer ligt is vrij-
wel onbereikbaar. Het is gelegen in het 
zuidwestelijke deel van het natuurre-
servaat van Montes Azules, dat op zijn 
beurt ligt in het systeem van de boven-
stroom van de Usumacinta. Er bestaan 
geen wegen die naar de oevers van de 
lagune leiden, maar dat is slechts één 
van de redenen waarom deze water-
massa zo moeilijk te bereiken is. Ad 
had een film gezien die in de tachtiger 
jaren was gemaakt door enkele Duitse 
tandartsen die Miramar bezocht had-
den. Die waren op de een of de andere 
manier met een vliegtuig gekomen en 

zij hadden dragers ingehuurd die hen 
geholpen hadden om hun uitrusting 
naar het meer te brengen. De film ver-
toonde opnamen van broedende exem-
plaren van Vieja pearsei , een soort die 
elders niet gemakkelijk broedend kan 
worden aangetroffen. Dit verhaal bleef 
ergens in mijn achterhoofd hangen en 
ik hoopte dan ook dat er een dag zou 
aanbreken waarop ik een bezoek aan 
dit idyllische meer zou kunnen bren-
gen.

De mens en de Laguna Miramar

De omgeving van de Laguna Mira-
mar werd voor het eerst gekoloniseerd 
door de Maya’s, die na hun vertrek 
talloze voorwerpen achterlieten die 
getuigen van het hoge peil van hun 
hoge beschaving, met name op het 

DE CICHLIDEN EN ANDERE VISSEN 
VAN DE LAGUNA MIRAMAR, MEXICO
Door Juan Miguel Artigas Azas

eiland Lacam Tun. Tegen het einde van 
de zestiende eeuw werden de Maya’s 
vervangen door een volk dat de Lacon-
dons wordt genoemd en dat tot aan het 
einde van de twintigste eeuw op de 
oevers van de Laguna Miramar bleef 
wonen. Daarna werd hun plaats inge-
nomen door volkeren die worden aan-
geduid als de Chol, Tzotzil en Tzeltal 
en die afkomstig waren van een ander 
deel van de Chiapas. 

Op de eerste januari van het jaar 
1993 vond de laatste opstand in Mexico 
plaats en de gevolgen daarvan schok-
ten de gehele internationale gemeen-
schap. Het centrum van dat oproer lag 
in het gebied waarin de Laguna Mira-
mar ligt. De guerillero’s van het Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) namen op de avond van 
nieuwjaarsdag 1993 bezit van de vier 
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Een van de indrukwekkende verschijnselen 
van Laguna Miramar zijn de reusachtige, 
door stromatolieten gevormde plateau’s 
die vanaf de oever uitstulpen.
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grootste steden die gelegen zijn in de 
streek waarin de lagune ligt. Hoewel 
de opstand nooit ontaardde in een 
bloederige oorlog (de “veldslagen” 
vonden plaats in de media) hebben de 
guerillero’s het gebied nooit meer ver-
laten en zij houden het, zij het op een 
vreedzame wijze, tot op de dag van 
vandaag bezet. Zij hebben echter een 
wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
ontbossing van de omgeving en zij 
hebben grote delen van het land in cul-
tuur gebracht. Dat werd mij althans 
verteld door vertegenwoordigers van 
de plaatselijke bevolking die werk-
zaam zijn in het ecotoerisme. 

Heden ten dage zijn er vier gemeen-
schappen die de omgeving van de 
Laguna Miramar bewonen. Die hebben 
besloten om rond het meer een buf-
ferzone met een breedte van één kilo-
meter in acht te nemen om de jungle 
in staat te stellen zich te herstellen en 
om een leefruimte te creëren voor de 
vele oerwoudschepselen die nog steeds 
in dat gebied voorkomen. De Scarlet 
Macaws (papegaaien van de soort Ara 

macao), voorheen talrijk aanwezig, zijn 
echter niet teruggekeerd. Rond deze 
zone, en ooks in het reservaat zelf, zijn 
de omstandigheden niet zo florissant 
en de ontbossing, door afbranden en 
houtkap, ten behoeve van de veeteelt 
vormt een steeds groter wordend pro-
bleem. Een ontnuchterende gewaar-
wording wanneer we bedenken dat het 
hierbij gaat om het belangrijkste oer-
woudreservaat van Mexico en dus om 
een gebied waarin de hoogste wette-
lijke bescherming van kracht zou moe-
ten zijn. Nergens in ons land is de 
biodiversiteit groter. Daar staat echter 
tegenover dat de bewoners van de 
streek hebben geleerd dat ook het eco-
toerisme grote voordelen kan hebben 
en die gewaarwording draagt bij aan 
de bescherming van de omgeving. 

Het milieu

De Laguna Miramar is ruwweg 
rond van vorm en heeft een diameter 
van ongeveer vijf kilometer. Het cen-
trum ervan is gelegen op 16.40N - 

91.26W en op een hoogte van 220 meter 
boven zeeniveau. Aangenomen wordt 
dat de grootste diepte 150 meter be-
draagt, maar voor die informatie heb 
ik geen betrouwbare bron kunnen 
vinden. Miramar is het grootste meer 
dat is gelegen in de jungle van Lacan-
don en het neemt ongeveer zestien 
vierkante kilometer in beslag. Het 
wordt omgeven door lage heuvels die 
een hoogte bereiken van 600 tot 1000 
meter boven zeeniveau. De jaarlijkse 
neerslag is gelegen tussen 1500 en 2000 
mm. De gemiddelde jaartemperatuur 
schommelt tussen 22 en 24 °C, iets 
lager dan die van de naaste omgeving.

Het water van het meer is helder, 
zelfs erg helder. Naar mijn mening kon 
ik in mei 2013 tot op een diepte van 
ongeveer veertig meter kijken, maar 
kennelijk is dat aspect seizoengebon-
den. Het zicht was namelijk duidelijk 
minder in maart 2014. De watertempe-
ratuur ligt rond de 29 °C, maar is bij 
het oppervlak een beetje hoger. Het 
water moet wel erg hard zijn, gelet op 
de vele kalkhoudende afzettingen.

Een van de indrukwekkende ver-

MEXICO

GUATEMALA

Río Jataté

Río Usumacinta

Laguna Miramar

Laguna Miramar

Camp
De Laguna Miramar ligt in het 
zuidoosten van Mexico, dicht 
bij de grens met Guatemala.
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schijnselen van de lagune zijn de reus-
achtige, door stromatolieten gevormde 
plateau’s die uitstulpen vanaf de oever 
of van de bodem en die een hoogte 
kunnen hebben van meer dan twintig 
meter. Deze stromatolieten worden in 
de loop van miljoenen jaren gevormd 
door bacteriën en cyanobacteriën en 
zijn ontstaan door het opeenhopen en 
samenkleven van bacteriële biofilms 
die afzetbare korrels produceerden. Zij 
zijn even oud als het leven op aarde en 
zij hebben in de loop van hun bestaan, 
zo’n 3,5 miljard jaar, veel fossielen in-
gekapseld. Door de stromatolieten van 
Miramar verbleken die van de vallij 
van Cuatro Ciénegas, gelegen in noor-
delijk Mexico, tot onbetekenende struc-
turen. Stromatolieten waren miljoenen 
jaren geleden zeer talrijk, maar thans 
zijn zij nogal zeldzaam. Die van Mira-
mar zijn de grootste die voorkomen in 
zuiver zoet water.

Mijn eerste trip

Mijn eerste poging om de Laguna 
Miramar te bezoeken vond plaats in 
mei 2013. Tezamen met mijn goede 
vriend Rusty Wessel heb ik toen plan-

nen gemaakt om naar het meer te gaan 
met de bedoeling om daarin te duiken 
en onderwaterfoto’s te maken van de 
vissen. Na enig onderzoek stelde ik 
vast dat de lagune niet onbereikbaar 
was en dat het meest nabijgelegen 
dorp, Emiliano Zapata, niet meer dan 
zes kilometer daarvan verwijderd is. 

Na vanuit Centraal-Mexico bijna 
drie dagen te hebben gereden, de laat-
ste vijf uur over een onverharde, 145 
km lange weg die begint bij de stad 
Ocosingo, arriveerden wij in Emiliano 
Zapata. Om daar te komen moesten we 
drie zeer actieve militaire controlepos-
ten passeren. Blijkbaar is de laatste 
opstand van de guerillero’s nog niet 
vergeten. 

Bij onze aankomst in Emiliano Za-
pata zag alles er veel beter uit dan wij 
verwacht hadden. De plaatselijke be-
volking beschikt over een ecotoeristi-
sche dienstverlening, bestaande uit 
keurige cabines, kanotochten, gidsen 
en dragers voor het vervoeren van ba-
gage. Bovendien bleek Miramar de 
beschikking te hebben over een klein, 
maar goed onderhouden kampeerter-
rein dat voldoende faciliteiten bood. 
Emiliano Zapata ligt bij de samenvloei-

ing van de Rio’s Jataté en Perlas en 
tijdens de eerste nacht die wij door-
brachten in een cabine begon het zo 
hard te regenen dat ik bang werd dat 
onze behuizing door de watervloed in 
een van die rivieren gespoeld zou wor-
den. Dat gebeurde echter niet en ‘s 
morgens werden we begroet door een 
heldere blauwe hemel.

Nadat wij, bijgestaan door enkele 
dragers, twee uur hadden gelopen be-
reikten wij met al onze uitrusting de 
lagune. Die overtrof mijn stoutste ver-
wachtingen en zelfs meer dan dat. De 
weelderige begroeiing van de oevers, 
de overdaad aan levensvormen en het 
uitzonderlijk heldere water van het 
blauwe meer waren adembenemend. 

Onmiddellijk nadat wij onze eerste 
duikplaats hadden bereikt en wij onze 
uitrusting in gereedheid hadden ge-
bracht, sprongen wij in het water. Ik 
maakte mijn eerste foto’s en realiseerde 
mij direct dat de flitslichten van de 
camera niet functioneerden. Die waren 
blijkbaar tijdens het transport van Emi-
liano Zapata naar het meer in het on-
gerede geraakt. Na alle moeite die wij 
hadden gedaan was het niet mogelijk 
om onderwaterfoto’s te maken. Rusty 

Het water in het meer is zeer helder 
en het zicht onderwater kan soms 
meer dan 40 m bedragen.
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was er niet beter aan toe, want zijn 
video-apparaat bleek niet te werken en 
de film die hij gemaakt had was niet 
om aan te zien. We besloten om van de 
ontstane situatie het beste te maken en 
gewoon te genieten van onze aanwe-
zigheid bij het meer. Dat lukte buiten 
verwachting, maar wij begonnen toch 
maar meteen met het plannen van een 
nieuwe trip.

Mijn tweede trip

Voor onze tweede trip, in maart 
2014, probeerde ik mijn twee goede 
vrienden, Ad Konings en Melo Salazar 
ertoe te bewegen om ons te vergezel-
len. Dat kostte geen enkele moeite en 
dus verrijkte ik het team met twee erg 
ervaren reizigers, natuurliefhebbers en 

uitzonderlijke fotografen. Wij besloten 
om dit keer ten minste twee dagen te 
kamperen op de oever van het meer. 
We hadden dus voldoende tijd om 
goede foto’s te maken. Ook dit keer 
hadden wij drie dagen nodig van de 
stad waarin ik woon bij de Laguna de 
Miramar te komen.

Het laatste deel van onze reis, het 
dragen van onze uitrusting van Emili-
ano Zapata naar het meer, was een hele 
opgave. We hadden namelijk besloten 
om de compressor, nodig om de duik-
flessen te vullen, mee te nemen en die 
weegt, inclusief de verpakking, niet 
minder dan 80 kg. Bovendien zijn ook 
de duikflessen en de overage uitrus-
tingsstukken behoorlijk zwaar. Tot 
onze opluchting konden wij bij de 
plaatselijke bevolking vier paarden 

“lospraten”, maar toen ik die dieren 
zag ploeteren kreeg ik medelijden met 
hen. Ik was niet de enige want toen wij 
twee dagen later de terugweg moesten 
afleggen kwamen er acht potige man-
nen om onze bagage te dragen. Ik 
vroeg hen waarom zij dit keer op man-
kracht vertrouwden en daarop lieten 
zij weten dat zij gekomen waren omdat 
anders alleen de eigenaren van de 
paarden op die dag werk zouden heb-
ben. Ik deelde hen mede dat de com-
pressor te zwaar was om door één man 
gedragen te worden, maar dat bleek 
geen juiste inschatting te zijn. Eén man 
droeg met behulp van een “Mecapal”, 
een band die zij over het voorhoofd 
dragen, het apparaat de volle zes kilo-
meter door de jungle. Reeds als kleine 
kinderen leren de Chol, Tzotzil en 
Tzeltal om zware lasten te dragen met 
behulp van zo’n “Mecapal”. Ik was 
altijd geschokt wanneer ik een relatief 
klein kind door het oerwoud zag lopen 
met een hoop hout op de rug. Voor hen 
is het kennelijk een dagelijkse routine, 
maar het verbaasde ons om te zien 
waartoe een mens in staat is…

De nacht viel over Miramar met een 
weelde aan sterren die schitterden 
tegen een heldere hemel en een kako-
fonie van oerwoudgeluiden die van 
overal leken te komen. Het was voor 
ons niet mogelijk om te zeggen van 
welke dieren deze geluiden afkomstig 
waren, maar ik zal nooit het gehuil 
vergeten dat de Guatemalese Brulapen 
(Alouatta pigra) bij het ochtendgloren 
lieten horen. Dat geluid was zowel 
angstaanjagend als intrigerend. Het is 
duidelijk dat zij met elkaar communi-
ceren met diep gehuil. Het lijkt wel-
haast een oerwoudsymphonie. Ik had 
de indruk dat de geluiden overal om 
eens heen geproduceerd werden en dat 
de apen zich vlak bij onze slaapplaats 
bevonden.

Een weelderige flora en fauna ken-
merkt Miramar en ik had het geluk om 
slingerapen, coati’s, een groot aantal 
verschillende vlinders en een onvoor-
stelbaar aantal verschillende vogels te 
zien. Ik realiseerde mij echter dat ik 
ook vele dieren niet heb kunnen bekij-
ken. Zo heb ik geen tapirs, jaguars of 
miereneters gezien, hoewel die daar 
wel zouden voorkomen. Ook planten 

Vier paarden waren nodig om al onze bagage naar het 
meer te krijgen. Op de weg naar het meer moesten we 
ook een rivier oversteken. Foto Melo Salazar.

Sommige mannen van de lokale bevolking 
zijn zo sterk als een paard.
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waren er in overvloed aanwezig en ik 
genoot van een groot assortiment or-
chideeën, bromelia’s, oerwoudcactus-
sen, tillandsia’s, varens en keur aan 
bomen. De lijst van organismen is te 
lang om hier opgesomd te kunnen 
worden.

De eerste morgen werden we met 
een kano naar een door ons uitge-
zochte duikplaats gebracht. Die had-
den wij geselecteerd aan de hand van 
onze ervaringen tijdens de eerste trip. 
Reusachtige stromatolietenplateau’s 
stelden ons in staat om voor anker te 
gaan, waarna wij de twintig meter 
hoge wand ervan konden onderzoe-
ken. In het begin waren wij nogal te-
leurgesteld omdat wij de indruk had-
den dat er geen broedende vissen 
waren, maar toen wij wat zorgvuldiger 
keken werd het volstrekte tegendeel 
duidelijk. Nagenoeg elke vissoort was 
aan het broeden!

Een van mijn favoriete cichliden, 
Theraps nourissati, komt voor in Mira-
mar. De eerste exemplaren die ik daar-
van zag waren voorzien van het streep-
jespatroon dat kenmerkend is voor de 
jonge individuen van deze soort. Zij 
bevonden zich in het ondiepe water 
van het meer. We zagen echter geen 
volwassen dieren, totdat Rusty Wessel 

een broedend paartje ontwaarde (het 
enige dat we zagen) dat zich ophield 
in een grot onder een stromatolieten-
plateau. Deze cichliden werden voor-
heen aan het geslacht Astatheros toege-
dicht omdat hun morfologische en 
ecologische hoedanigheden lijken op 
die van andere soorten van dat ge-
slacht, zoals, A. robertsoni , maar waar-
schijnlijk zijn zij nauwer verwant aan 
de syntopische, rheofiele Theraps irre-
gularis, zoals sommige DNA-vergelij-
kingen doen vermoeden (Říčan et al, 

2008). 
Opvallend genoeg heeft 

Robert Allgayer, die deze 
cichlide in 1989 beschreef, 
deze soort in eerste aanleg 
ondergebracht in Theraps, 
een geslacht dat door deze 
auteur werd voorzien van 
een diagnose die niet bleek 
te passen bij de door hem-
zelf beschreven soort! Des-
ondanks is inmiddels ge-
bleken dat het hierbij om 
nauw verwante taxa gaat 
die in Theraps moeten wor-
den ondergebracht. Exem-
plaren van T. nourissati 
steken hun snuit in het 
sediment, nemen daarvan 
een mondvol en filteren 
daar vervolgens de eetbare 
partikels uit. De sporen 
van dit foerageergedrag 
zijn vaak zichtbaar in de 
bodem van de ondiepe 

delen van de habitat waarin zij leven. 
Andere populaties van deze soort heb-
ben verdikte lippen die zij gebruiken 
om scheuren in de bodem af te dichten, 
zodat zij de organismen die zich daarin 
verbergen uit de afgesloten ruimte 
kunnen zuigen. Wij konden helaas niet 
vaststellen welk foerageergedrag de 
populatie van Miramar erop na houdt.

Grote groepen van de gestreepte 
tetra, Astyanax aeneus, kunnen worden 
aangetroffen in Miramar. Het zijn ef-
ficiënte rovers. Deze tot 14 cm groot 
wordende tetra’s moeten welhaast een 
helse plaag vormen voor alle organis-
men die klein genoeg zijn om door hen 
te worden verzwolgen. Cichliden heb-
ben strategieën tot ontwikkeling ge-
bracht die moeten voorkomen dat ook 
hun jongen het slachtoffer worden van 
deze rovers. In de Laguna Miramar 
zwemmen groepen van die tetra’s in 
verschillende gebieden, maar door-
gaans in ondiep water. Petenia splen-
dida, door de plaatselijke bevolking 
“Tenguayaca” genoemd, is niet onder 
de indruk van deze kleine duivels en 
beschouwt hen als haar favoriete prooi.

In de ondiepe delen, onder de over-
hangende oevervegetatie, kan men 
groepen waarnemen van koornaarvis-
sen van de soort Atherinella alvarezi. Die 
vissen lijken voortdurend haast te heb-
ben en gedragen zich altijd alsof zij een 
afspraak dreigen te missen. Deze vraat-
zuchtige dieren worden niet langer 
dan 10 cm en hebben een slank lichaam 
en twee rugvinnen. Zij jagen op kleine 

De vissen die in Miramar gezien 
werden (in alfabetisch volgorde):

Astatheros nourissati (Cichlidae) 
Astyanax aeneus (Characidae) 

Atherinella alvarezi (Atherinopsidae) 
‘Cichlasoma’ salvini (Cichlidae) 
Dorosoma anale (Clupeidae) 

Eugerres mexicanus (Gerridae) 
Hyphessobrycon compressus (Characidae) 

Ophisternon aenigmaticum (Synbranchidae) 
Parachromis managuensis (Cichlidae) 

Paratheraps melanurus (Cichlidae) 
Petenia splendida (Cichlidae) 

Poecilia mexicana (Poeciliidae) 
Rhamdia laticauda (Pimelodidae) 

Rocio octofasciata (Cichlidae) 
Strongylura hubbsi (Belonidae) 
Theraps irregularis (Cichlidae) 
Thorichthys helleri (Cichlidae) 

Vieja argentea (Cichlidae) 
Vieja pearsei (Cichlidae)

Met deze boot roeiden we naar 
de verschillende duikplaatsen.
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insecten die in het water gevallen zijn 
en zij zijn ook talrijk in de rustige zoete 
en brakke wateren langs de Atlantische 
afhang van zuidelijk Mexico. Voor vis-
sen die zo vaak voorkomen is er relatief 
weinig bekend van hun levensstijl. De 
meeste Mexicaanse Atherinopsidae (de 
familie waartoe deze dieren behoren) 
zijn erg nerveus en nadat zij gevangen 
zijn, sterven zij veelal direct aan de 
gevolgen van een shock. Atherinella 
alvarezi is een aantrekkelijke vis met 
een gele, blauwe en groene weerschijn 
op de flanken en de kop. Een lange 
zwarte streep loopt over de flanken en 
een opvallend fraai oplichtende he-
melsblauwe lijn loopt over de achterste 
helft van de zijden.

De plaatselijke populatie van een 
van mijn favoriete cichliden, Trichromis 
salvini, door de Tzotzil aangeduid als 
“Contchoi”, bleek van groot belang te 

zijn omdat alle individuen die wij van 
deze soort zagen, veel kleiner bleken 
te zijn dan hun soortgenoten elders. De 
mannetjes waren niet groter dan 7 cm 
en de vrouwtjes waren zelfs kleiner, 
ongeveer 5 cm. Trichromis salvini is een 
soort die overwegend wordt aangetrof-
fen in het midden van de waterkolom 
en die zich primair voedt met insecten, 
maar die secundair plantaardig voed-
sel eet. Ondanks hun geringe grootte 
waren de broedende paren in de La-
guna Miramar even efficiënt als die van 
andere populaties van deze soort. Zij 
slaagden erin om veel grotere cichliden 
op afstand te houden. Op een diepte 
van twee tot drie meter waren broe-
dende paartjes talrijk, terwijl de nesten 
die wij zagen van Vieja pearsei of Petenia 
splendida op een grotere diepte lagen. 
De paartjes bewaakten hun jongen. Die 
hielden zich schuil in de spleten en 

gaten van de stromatolietenmuren. De 
vertegenwoordigers van de populatie 
van Miramar zijn even mooi als die van 
de populaties die elders in het stroom-
gebied van de Usumacinta worden 
aangetroffen.

Ik was zeer verheugd toen ik groe-
pen van de clupeide (haringachtige) 
Dorosoma anale, de langvinelft, in het 
heldere water kon waarnemen. Dat 
was iets waar ik al lange tijd naar had 
uitgekeken. Omdat zij vaak worden 
aangetroffen op plaatsen waarop het 
water troebel is zijn zij niet altijd ge-
makkelijk te vinden. Deze snel zwem-
mende vissen kunnen een lengte be-
reiken van meer dan 25 cm en houden 
als regel van gezelschap. In Miramar 
zwommen zij op hun gemak op ver-
schillende diepten en zij namen jegens 
ons een afstand van meerdere meters 
in acht. Dorosoma-soorten eten van het 

Het enige broedend paartje van Theraps nourissati 
dat we in Miramar zagen. Foto Melo Salazar.
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plankton in de waterkolom. Ik kon van 
enige afstand zien dat exemplaren el-
kaar ontmoetten en zij aan zij gingen 
zwemmen, hetgeen deed denken aan 
een balts. Ik kon echter niet waarne-
men of er ook eieren werden afgezet.

Kleine groepen van Eugerres mexica-
nus kwamen veel voor in het ondiepe 
water. Zij zwommen tamelijk snel en 
dicht bij het substraat waarvan zij foe-
rageren. Daarbij nemen zij snel een 
mondvol zacht sediment (vermoedelijk 
bacteriën die nieuwe stromatolieten 
zouden moeten vormen) en filteren die 
waarbij zij de eetbare partikels selecte-
ren en de rest weer uitspugen. Dit ge-
drag wordt telkens weer herhaald. Een 
nieuwe Eugerres-soort die een kortere 
voorste rugvin heeft, alsmede een aars-
vin met kortere stekels en minder stra-
len, terwijl ook het aantal kieuwstekels 
geringer is, werd enige tijd geleden 
beschreven als E. castroaguirrei Gon-
zález-Acosta & Rodiles-Hernández, 
2013. Deze nieuwe soort is sympatrisch 
met E. mexicanus en hoewel er berich-
ten zijn op grond waarvan zij voor zou 
komen in Miramar, heb ik er op mijn 
foto’s geen kunnen identificeren.

In het ondiepe water van de lagune, 

tussen de wirwarren van takken van 
in het water gevallen bomen, zag ik 
vele, ik dacht aan duizenden, exempla-
ren van de Maya tetra Hyphessobrycon 
compressus. Die zwommen in het rond 
op wat een gecoördineerde dans leek 
te zijn. Deze kleine karperzalm, de 
trotse bezitter van een erg hoge rugvin, 
wordt doorgaans niet groter dan 5 cm. 
Het gaat hierbij om de typesoort van 
het enorm grote geslacht (meer dan 133 

soorten) Hypessobrycon, dat vooral in 
Zuid-Amerika voorkomt. De Maya 
tetra is een soort die vaak wordt aan-
getroffen in de rustige wateren langs 
de Atlantische afhang van Mexico, 
vanaf Veracruz, in oostelijke richting, 
tot in Honduras. De vissen reageerden 
sporadisch op elkaar. Deden zij dat, 
dan benaderden een mannetje en een 
vrouwtje elkaar en dan drukte het ene 
dier een flank tegen die van de ander. 

Alle individuen die wij van Trichromis 
salvini zagen, bleken veel kleiner te 
zijn dan hun soortgenoten elders.

Ondanks hun geringe grootte waren de broedende 
paren van Trichromis salvini in de Laguna Miramar 
even efficiënt als die van andere populaties van 
deze soort. Foto Melo Salazar.
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Vervolgens maakten zij trillende bewe-
gingen met het lichaam, waarna zij 
eieren afzetten of sperma uitstootten. 
Naast deze sporadische ontmoetingen 
leken zij vooral geïnteresseerd te zijn 
in plankton, waarbij zij ervoor zorgden 
dat zij uit de buurt van rovers bleven. 
Gedurende enkele minuten was ik erg 
geboeid door hun dans, hoofdzakelijk 
omdat men deze soort slechts zelden 
in kristalhelder water ziet.

De grotten die tegen de onderkant 

van de stromatolietenplateau´s liggen 
zijn blijkbaar een attractieve schuil-
plaats voor de obscure zwerm-aal 
Ophisternon aenigmaticum. Dat is een 
soort die een lengte kan bereiken van 
meer dan 70 cm (Miller 2006). Het gaat 
daarbij om een predator die zich vooral 
laat zien na zonsondergang. Voelen zij 
zich bedreigd, dan graven zij een 
burcht in het zachte substraat die als 
schuilplaats dienst doet. Melo, die een 
speciale belangstelling heeft voor alen 

en wormen, probeerde tijdens een 
nachtelijke duik een foto van deze vis 
te nemen en bij die gelegenheid was hij 
voor één keer sneller dan de aal!

Parachromis managuensis wordt 
eveneens aangetroffen in Miramar. 
Deze cichlide heeft een natuurlijke 
verspreiding die zich uitstrekt van 
Costa Rica tot in El Salvador en wordt 
in Mexico als een exoot gezien. De de-
tails betreffende de introductie van 
deze soort zijn echter niet bekend. Tij-
dens de vroege tachtiger jaren hebben 
technici van de Secretaria de Pesca 
(Ministerie van Visserij, inmiddels op-
gedoekt) mij in Villahermosa verteld 
dat P. managuensis tijdens de zeventiger 
jaren werd uitgezet in de hoop dat deze 
vis een bron van eiwitten zou zijn voor 
de plaatselijke vissers. Ik ben echter 
nooit in staat geweest om enige offici-
ele documentatie te vinden die dat 
verhaal bevestigt. Het is namelijk 
vreemd omdat er in het gebied waarin 
de introductie zou hebben plaatsge-
vonden al een inheemse guapote voor-
handen was, te weten Parachromis 
friedrichsthalii. Parachromis-soorten zijn 
erg schuwe cichliden die zich veelal 
ophouden in ondiep water en worden 

De zwerm-aal, Ophisternon 
aenigmaticum, is een nachtelijke 
predator. Foto Melo Salazar.

Een Paratheraps melanurus-
vrouwtje leidt haar kroost over de 
bodem van Laguna Miramar.
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aangetroffen onder overhangende oe-
vervegetatie of tussen waterplanten. 
Zij schrikken erg bij het zien van men-
sen. In Miramar heb ik vertegenwoor-
digers van P. managuensis kunnen 
waarnemen in de beschutting van 
stromatolietenplateau’s die waren ge-
legen in ondiep water bij de oever.

Paratheraps melanurus, the Quetzal-
cichlide, is een ander juweel dat kan 
worden aangetroffen in Miramar. De 
daar voorkomende variant heeft veel 
geel in de lichaamskleur. Datzelfde 
kennen we van andere in helder water 
levende populaties van deze soort, 
zoals die van de Cenote Escondido in 
Quintana Roo. In gevangenschap lijken 
al deze populaties terug te vallen op 
het normale kleurpatroon, zodat zij 
dan veel rood op de kop hebben. Ik kan 
dan ook niet garanderen dat de “Quet-
zals” van Miramar hun gele kleur ook 
in een aquarium zullen behouden. In 
de Laguna Miramar eet P. melanurus 
overwegend plantaardig voedsel en 
vanwege de afwezigheid van hogere 
waterplanten zijn de vertegenwoordi-
gers van deze soort daar aangewezen 
op algen en op partikels die van de 

oeverbegroeiing in het water vallen. De 
verwantschap tussen P. melanurus en 
P. bifasciatus heeft mij altijd geboeid. 
Sommige locaties in het stroomgebied 
van de the Grijalva-Usumacinta wor-
den bewoond door P. melanurus, terwijl 
andere het domein vormen van P. bifas-
ciatus. Ik ken zelfs enkele plaatsen 
waarop beide soorten voorkomen! P. 
bifasciatus wordt, evenwel niet aange-
troffen in het oostelijke deel van het 

schiereiland Yucatan. In Miramar heb-
ben we slechts P. melanurus gezien. 
Paartjes daarvan hadden een nest ge-
bouwd in het bovenste deel van de 
stromatolietenmuur. 

Petenia splendida , de “Tenguayaca”, 
is een groot wordende visseneter die 
voorkomt in de ichthyologische pro-
vincie Usumacinta en die een gezonde 
aanwezigheid in Miramar heeft. Op 
geen enkele andere plaats ben ik in 

Een paartje Paratheraps 
melanurus bij de bewaking van 
hun jongen in een hol in de 
stromatolietenwand.

De “rotsen” op de achtergrond 
van dit onderwateroverzicht zijn 
stromatolieten, geen harde keien. 
Foto Melo Salazar.
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deze soort die zich bevonden in holen 
die zij in de stromatolietenmuur had-
den aangetroffen. Die lagen alle op een 
diepte van tien meter of meer. Het 
aantal nakomelingen van elk paar liep 
in de duizenden en de vrouwtjes 
brachten hun kroost bij nadering van 
gevaar (mijn persoontje) direct onder 
in het hol. Zodra het gevaar geweken 
was kwamen de jongen weer te voor-
schijn. Het maken van foto’s van de 
vrouwtjes en hun kroost was dus een 
kwestie van voortdurend heen en weer 
zwemmen.

Poecilia mexicana, de kortvinmolly, 
was nogal talrijk in de erg ondiepe 
wateren van de lagune omdat zij daar 
enigszins beschut kunnen leven onder 
de stromatolietenterrassen. Gelet op 
het grote aantal rovers dat in Miramar 
voorkomt, in het bijzonder de prach-
tige Petenia splendida, is dekking een 
eerste vereiste voor deze vraatzuchtige 
leden van de familie Poeciliidae. Zij 
bereiken slechts zelden een lengte van 
meer dan 10 cm. De combinatie van 
een open substraat, helder water en de 
aanwezigheid van veel rovers is in 
Miramar kennelijk geen goede optie 
voor deze vissen. Om die reden zoeken 

staat geweest om het gedrag van deze 
grote rover zo intensief te bestuderen 
als dat het geval was in Miramar. In het 
verleden had ik in de Laguna Bacalar 
al eens gezien dat vertegenwoordigers 
van deze soort zich mengden in groe-
pen van Astyanax aeneus, om deze kar-
perzalmen als prooi te kunnen slaan. 
In de White Water Lagoon (Belize 
River) vielen zij hun slachtoffers aan 
vanuit de beschutting van de vegetatie, 

maar in Miramar kon ik voor het eerst 
zien hoe glorieus deze rover tewerk-
gaat en hoe effectief zijn jachttechniek 
is. Voor hun prooidieren zijn zij een 
voortdurende bron van zorg en dat 
geldt ook voor hun soortgenoten 
omdat zij de belangrijkste jagers zijn 
op de jongen van broedende paartjes 
daarvan. De snelheid waarmee zij op 
die jongen jagen is verbazingwekkend. 
Wij zagen veel grote broedparen van 

Een broedbewakend vrouwtje van 
Petenia splendida.

Rhamdia laticauda is een schuwe maar 
roofzuchtige meerval die pas bij het 
invallen de schemering tevoorschijn komt. 
Foto Melo Salazar.
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zij het extreem ondiepe water op. Op-
merkelijk genoeg was dit de enige le-
vendbarende tandkarper die wij in de 
lagune aantroffen. Gelet op de uitbun-
dige aanwezigheid van soorten van 
deze familie in de omgeving van het 
meer is dat erg verrassend. Ik miste in 
het bijzonder een soort van het geslacht 
Gambusia. 

Rhamdia laticauda, door de plaatse-
lijke bevolking “Juil” genoemd, be-
hoort tot de Pimelodidae die het verst 
noordelijk in Amerika voorkomen (R. 

guatemalensis, R. macuspanensis en R. 
reddelli zijn de andere soorten). Zij 
komt tamelijk veel voor in Miramar. In 
andere gebieden kan deze soort wor-
den aangetroffen in afgesneden rivier-
bochten of in stromende rivieren, het-
geen iets zegt over hun aanpassings-
vermogen. Het gaat hierbij om schuwe, 
vraatzuchtige en roofzuchtige meer-
vallen die niet langer worden dan 
20 cm. In Miramar lieten zij zich pas 
bij het invallen van de schemering zien 
en waren zij overdag onzichtbaar. Dat 

heeft misschien iets te maken met hun 
afkeer van open substraten en het on-
behagen dat zij voelen in erg helder 
water. In Miramar hielden zij zich 
overdag dan ook op andere plaatsen 
op, met name onder de stromatolieten-
plateau’s. Zij verdwijnen uit zicht 
zodra zij zich bedreigd voelen.

De Maya geep, Strongylura hubbsi, 
wordt in Miramar doorgaans in groe-
pen aangetroffen, dicht bij het opper-
vlak van langzaam stromend of stil-
staand water. Deze piscivoor kan een 

De Maya geep, Strongylura hubbsi, wordt 
doorgaans dicht bij het oppervlak 
aangetroffen. Foto Melo Salazar.

De aanwezigheid van de normaal in 
stroomversnellingen levende Theraps lentiginosus 
in Laguna Miramar was een verrassing.
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lengte bereiken van 30 cm en foera-
geert door vanuit een hinderlaag kleine 
vissen aan te vallen. Bij het waterop-
pervlak zijn zij nagenoeg onzichtbaar.

Rocio octofasciata, de Jack Dempsey, 
komt ook voor in Miramar. In tegen-
stelling tot het menselijke wezen waar-
naar zij genoemd zijn, gaat het hierbij 

om schuwe vissen die naar mijn me-
ning grote moeite hebben om met an-
dere cichliden te wedijveren. R. octo-
fasciata is in de lagune tamelijk zeld-

Een vrouwtje Theraps lentiginosus beschermt 
haar jongen bij de ingang van het hol.

Een broedbewakend koppeltje Thorichthys 
helleri in Laguna Miramar.
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zaam en verschuilt zich tussen de 
takken van in het water gevallen 
bomen. Als regel komt, R. octofasciata 
voor in extreme habitats waar zij wei-
nig competitie ondervindt van andere 
soorten, zoals afgesneden rivierboch-
ten en ondiepe wateren met veel plant-
aardige schuilgelegenheid.

Een grote verrassing was het voor-
komen in Miramar van de overwegend 
rheofiele cichlide Theraps lentiginosus, 
door de Tzotzil aangeduid als “Bar-
zin”. Ik had die soort voordien nog 
nooit onder lacustriene omstandighe-
den aangetroffen. In dit meer zijn de 
vertegenwoordigers ervan talrijk en in 
goede doen. Zij vertoonden echter niet 
hun normale foerageergedrag. In rivie-
ren rollen zij kiezelstenen om in de 
hoop dat daar wat eetbaars onder zit, 
maar in Miramar deden zij dat met 
dode bladeren, uiteraard met dezelfde 
bedoeling. Bij vertegenwoordigers van 
deze soort, evenals die van de nauw 
verwante T. coeruleus, zet het vrouwtje 
een territorium uit. Zij baseren hun 
keuze daarbij op een uitgekozen hol. 
Zij hebben in dat verband een voorkeur 
voor gaten die zich bevinden in ver-

zonken boomstammen, maar zijn die 
niet beschikbaar, dan graven zij hun 
eigen hol tegen de onderkant van rot-
sen. In Miramar zag ik beide voorkeu-
ren . T. lentiginosus is een van de mooi-
ste soorten die Centraal-Amerikaanse 
cichliden te bieden hebben.

De meest spectaculaire waarnemin-
gen die gedurende onze trip werden 
gemaakt, kregen wij te zien op een film 
die Ad heeft gemaakt van het parings-
ritueel van een stelletje Thorichthys hel-
leri, dat zich ophield in ondiep water. 
Dit paartje had als afzetsubstraat een 
blad gekozen en volgde de normale 
procedures die betrekking hebben op 
het afzetten van de eieren en het be-
vruchten daarvan. Ads film regis-
treerde echter het gedrag van een man-
nelijke “sneaker” die ten tonele ver-
scheen onmiddell i jk nadat het 
vrouwtje enkele eieren gelegd had. 
Met opmerkelijke snelheid stootte deze 
indringer enig sperma uit en be-
vruchtte vermoedelijk enkele eieren! 
Hij werd weliswaar onmiddellijk door 
de bezitter van het territorium ver-
jaagd, maar de schade was al toege-
bracht! Dit sneakergedrag werd tijdens 

het paringsgedrag van het bewuste 
paartje meerdere keren gefilmd. Voor 
zoveel ik weet gaat het hierbij om de 
eerste gefilmde waarneming die dit 
gedrag bij een Amerikaanse cichliden-
soort documenteert. 

T. helleri, “Bacchoy” in de taal van 
de Tzotzil, zijn talrijk in de ondiepe 
wateren van Miramar. Wij zagen hen 
dicht bij de bodem en daar deden zij 
wat zij altijd doen: pikken in het sub-
straat op zoek naar eetbare ongewer-
velden. T. helleri is zonder enige twijfel 
een van de mooiste cichliden die voor-
komen in de Laguna Miramar en in 
feite in de hele ichthyologische provin-
cie Usumacinta.

De mooie Vieja argentea komt even-
eens voor in Miramar, maar tot onze 
grote frustratie konden wij van deze 
soort in de hele lagune geen enkel 
broedend paartje ontdekken. Zij waren 
zeldzamer dan de overige cichliden-
soorten, afgezien van R. octofasciata en 
P. managuensis. Het gaat hierbij om de 
enige drie cichlidensoorten die wij tij-
dens onze bezoeken niet broedend 
hebben aangetroffen. De exemplaren 
die wij met enige regelmaat zagen, 

De exemplaren van Vieja argentea die wij met enige 
regelmaat zagen, trokken zich snel terug in dieper 
water. Foto Melo Salazar.
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zwommen solitair op verschillende 
diepten, maar trokken zich terug in 
dieper water wanneer wij in de buurt 
kwamen.

Voor mij was het zien van Vieja pear-
sei het meest opwindende moment van 
mijn verblijf op de oevers van Miramar. 

Het gaat daarbij om de cichlide die 
meer dan twintig jaar geleden mijn 
verlangen om de Laguna Miramar te 
bezoeken had opgewekt. V. pearsei, 
door de plaatselijke bevolking “Ra-
mera” genoemd (= bewoner van tak-
ken), is een schuwe cichlide en hoewel 

ik vertegenwoordigers van deze soort 
al op verschillende plaatsen had ge-
zien, was het nog steeds een uitdaging 
om bij hen in de buurt te komen. Ik had 
in het wild nog nooit een broedend 
paartje kunnen waarnemen en dus was 
het voor mij onvoorstelbaar om plotse-

Een vrouwtje van Vieja pearsei die haar 
jongen van het gevaar wegleidt.

Een paartje Vieja pearsei met jongen 
op de open zandbodem van Laguna 
Miramar. Foto Melo Salazar.



Cichlidae 43-5 oktober 2017 (© NVC) 19

ling te worden geconfronteerd met 
dozijnen van die paartjes! De meeste 
van hen bevonden zich in dieper water, 
ten minste tien meter, en zij bewoon-
den holen die duidelijk gebouwd 
waren voor het broeden. De baby’s 
lijken erg klein te zijn, vergeleken met 
de grootte van hun actieve ouders die 
in hun onmiddellijke nabijheid bleven 
en die hen uit hun holen leidden om 
hen in staat te stellen van het plankton 
te eten. De variant van deze fruit 
etende cichlide die Miramar bewoont 
heeft heel wat blauw op het lichaam, 
althans vergeleken met andere, meer 
geelachtige populaties. 

Twee andere vissoorten die geacht 
worden in het meer te leven konden 
door ons niet worden waargenomen. 
Daarbij gaat het om Ictalurus meridio-
nalis, volgens de plaatselijke bevolking 
een meerval die er een nachtelijke leef-
wijze op na houdt en die een lengte kan 
bereiken van meer dan 60 cm. Gelet op 
de leefwijze van deze vissen is het niet 
vreemd dat wij geen enkel exemplaar 
hebben kunnen zien. Zij leven overdag 
in diep water of verschuilen zich tussen 

de rotsen. De tweede soort is de “Ma-
cabil” (Brycon guatemalensis), een grote 
zalmachtige die met zekerheid kan 
worden aangetroffen in de stromende 
gedeelten van de nabij gelegen Río 
Jataté en veel andere zijrivieren van de 
Usumacinta. 

Tot slot

Een van de doelstellingen van onze 
trip naar de Laguna Miramar was het 
vinden van de informatie die nodig is 
om geïnteresseerden tot het besef te 
brengen dat het hierbij gaat om een 
ongelooflijk mooie plek en misschien 
wel het mooiste meer van geheel Cen-
traal-Amerika. Dit ecosysteem is wel-
iswaar gelegen binnen de grenzen van 
een natuurreservaat en zou dus door 
de wet beschermd moeten worden, 
maar het staat vast dat er desondanks 
op grote schaal misbruik wordt ge-
maakt van de daar aanwezige natuur. 
Het is zonder meer ergerlijk dat dit 
misbruik niet bestraft wordt. Ik ben 
ervan overtuigd dat het behoud van 
deze plek op de lange duur alleen mo-

gelijk zal zijn wanneer de plaatselijke 
bevolking er op enigerlei wijze voor-
deel van zal hebben. Misschien door 
ecotoerisme.

Tot slot wil ik mijn goede vrienden 
en vaste reisgenoten Ad Konings, Melo 
Salazar en Rusty Wessel danken voor 
hun vriendschap en hun bereidheid 
om mij gezelschap te houden tijdens 
dit wonderbaarlijke avontuur dat zon-
der hen zeker niet zo veel vreugde 
gebracht zou hebben.
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De stromatolietterrassen zien er uit 
alsof het rotsen zijn, maar met de hand 
kunnen gemakkelijk stukken er van 
afgebroken worden. Foto Ad Konings.



Cichlidae 43-5 oktober 2017 (© NVC)20

Darwin beschreef in zijn revolu-
tionaire boek “The Origin of 
Species” hoe natuurlijke selec-

tie er voor zorgt dat dieren die beter 
aangepast zijn, meer nakomelingen 
krijgen (Darwin 1859). Ten tijde van 
Darwin was echter nog niet opgehel-
derd hoe deze aanpassingen overge-
erfd worden. In een recent verschenen 
artikel van Hu en Albertson laten de 
auteurs zien hoe overerving plaatsvind 
in cichliden, en hoe de omstandighe-
den tijdens het opgroeien van de cich-
liden de overerving kan beïnvloeden 
(Hu & Albertson 2017).

In “The Origin of Species” trekt Dar-
win de parallel tussen selectie gebruikt 
bij het fokken van duiven en selectie in 
de natuur. Duivenfokkers selecteren 
mannetjes met speciale ornamenten 
om mee door te fokken. In de natuur 
zijn geen fokkers om te selecteren, 

CICHLIDEN IN DE WETENSCHAP
Door Thijs Janzen

maar is het de natuur zelf, zo stelde 
Darwin, die voor deze selectie zorgt. 
Waar de duiven worden geselecteerd 
voor hun ornamenten, worden dieren 
in de natuur geselecteerd op hun mo-
gelijkheid te overleven en nakomelin-
gen te produceren.

Cruciaal daarbij is dat ouders hun 
gunstige eigenschappen kunnen door-
geven aan hun nakomelingen. Ten tijde 
van Darwin was DNA nog niet ont-
dekt, en ook de werking van genen was 
nog niet bekend. Er restte Darwin niets 
anders dan te speculeren over hoe ei-
genschappen werden doorgegeven 
van ouders op kinderen.

Onbekend aan Darwin deed rond 
dezelfde tijd een Tsjechische monnik 
onderzoek naar erfelijkheid in de erwt 
Pisum sativum. Deze monnik, Gregor 
Mendel genaamd, ontdekte dat ver-
scheidene eigenschappen van deze 

erwt volgens vaste patronen overer-
ven, en dat het mogelijk is om de 
bloemkleur van nakomelingen te voor-
spellen, gegeven de bloemkleur van de 
ouders (Mendel 1865). Mendel berede-
neerde dat er bepaalde vaste factoren 
zouden zijn die met elkaar combineren 
om zo de kleur (en andere eigenschap-
pen) te bepalen.

Wat Mendel factoren noemde, ken-
nen wij nu als “genen”. Met de ontdek-
king van de structuur van het DNA 
door Watson en Crick in 1953 (Watson 
& Crick 1953), en de ontwikkeling van 
de moleculaire biologie in de jaren 
daarna, is onze kennis over genen en 
erfelijkheid flink toegenomen. Als 
genen de enige bepalende factor zou-
den zijn voor de eigenschappen van 
een soort, zouden we aan de hand van 
informatie over de genen precies kun-
nen voorspellen hoe een soort eruitziet. 

De lange en daardoor relatief zwakke onderkaak van 
Metriaclima zebra stelt de vis in staat om loszittende algen 
van een relatief groot oppervlak van de rots te kammen.
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Andersom net zo: gegeven dat een 
soort een bepaalde eigenschap heeft, 
dan verwachten we dat deze soort ook 
de bijbehorende genen heeft. 

De werkelijkheid blijkt minder per-
fect te zijn, want hoewel sommige ei-
genschappen heel direct overeenko-
men met specifieke genen (zoals bij de 
eigenschappen van de erwtenplanten 
van Mendel), zijn er andere eigen-
schappen die maar moeilijk verklaard 
kunnen worden door variatie in genen. 
De kaakstructuur van cichliden is bij-
voorbeeld zo’n eigenschap. De vorm 
en houding van de kaken is een belang-
rijke eigenschap van cichliden, die 
waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de 
grote soortendiversiteit van deze vis-
sen. Tot nu toe zijn er echter nog maar 
twee genen geïdentificeerd die bijdra-
gen aan variatie in kaakvorm en deze 
twee genen verklaren slechts 30% van 
de variatie aan kaakvorm die we ob-
serveren in de natuur (Albertson et al. 
2005). Er is hier dus duidelijk meer aan 
de hand!

Een verklaring voor de overige 70% 
van de variatie ligt misschien in de 
omgeving waarin de vissen opgroeien. 
Groeien de vissen op in een omgeving 
waarin veel hard voedsel wordt aange-
boden, dan ontwikkelt zich misschien 
een sterkere kaak. Een belangrijke in-
dicator voor de sterkte van de kaak is 
het retro-articulair (RA) bot in de kaak. 
Het RA-bot werkt als een hefboom in 
de kaakstructuur en de grootte van het 
bot bepaald of de kaak juist snelle ge-
richte acties kan uitvoeren, of lang-
zame, krachtige bewegingen. Zo vin-
den we bijvoorbeeld in Labeotropheus 
fuelleborni een groot RA-bot, geschikt 
voor het grazen van algen. Metriaclima 
zebra daarentegen heeft een kort RA-
bot, meer geschikt voor het vangen van 
zoöplankton. Opvallend genoeg verto-
nen deze soorten heel verschillend 
gaap-gedrag tijdens hun larvale ont-
wikkeling. Hu en Albertson ontdekten 
dat in de eerste 10 dagen na het uitko-
men van de eieren, de larven van L. 
fuelleborni veel vaker gaapbewegingen 
maken dan de larven van M. zebra (Hu 
& Albertson 2017). Zou het misschien 
kunnen zijn dat deze twee soorten de-
zelfde genen hebben, en dat de ver-
schillen in de volwassen kaakstructuur 

het gevolg zijn van het feit dat de soor-
ten zichzelf “trainen”?

Om dit te testen hebben Hu en Al-
bertson twee groepen larven van Me-
triaclima zebra gescheiden laten op-
groeien. De onderzoekers manipuleer-
den daarbij de frequentie waarmee de 
jongen gaapten. Om een hogere gaap-
frequentie te verkrijgen, werd een van 
de twee groepen in een relatief kleine 
behuizing geplaatst. Als gevolg daar-
van gaapten de larven tot 2x vaker. 
Waarom de larven vaker gaapten was 
niet duidelijk voor de onderzoekers, 
maar ze maakten graag gebruik van 
dit gegeven. Waterwaarden (zuurstof, 
nitraat, nitriet, geleidbaarheid, pH en 
temperatuur) waren gelijk en het water 
werd tweemaal daags ververst. 

Van de pasgeboren larven werd ge-
scoord hoe vaak ze gaapten en werd 
de grootte van het RA-bot gemeten 
zodra ze 10 dagen oud waren. De on-
derzoekers vonden dat de individuen 
die relatief weinig gaapten, een RA-bot 
van gemiddeld 135 micrometer had-
den, terwijl dat bot bij de veel gapende 
individuen gemiddeld 150 micrometer 
was. Hoewel dit verschil nog maar 
klein is, is de verwachting van de on-
derzoekers dat dit overeenkomt met 
een uiteindelijk verschil van 2 mm 
wanneer de vissen volgroeid zijn. Het 
gapen heeft dus tot een duidelijk ver-
schil geleid, en deze “gaaptraining” 

heeft er voor gezorgd dat de jongen 
een andere kaakbouw hebben ontwik-
keld. 

Het heeft er dus alle schijn van dat 
het niet alleen de genen zijn die bepa-
len of een dier goed aangepast is: ex-
terne factoren zoals de omgeving en 
het gedrag tijdens de ontwikkeling 
kunnen ook sterk van invloed zijn. Zo 
hoeven niet alle aanpassingen streng 
gecodeerd te worden in het DNA, maar 
blijft er flexibiliteit over om aan wis-
selende omstandigheden aan te pas-
sen.
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De zeer korte maar krachtige onderkaak van 
Labeotropheus fuelleborni stelt de vis in staat om 
erg vastzittende algen van de rots af te scheuren.
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