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Wat zijn Mbuna ?  

In het 700 meter diepe Malawimeer beperkt de fauna zich 
tot de bovenste 200 meter van de waterkolom, waar het 
water zeer zuurstofrijk is en de temperatuur het hele jaar 
door tussen 23 en 28° C schommelt. Op grotere diepten 
is het water iets kouder en bijzonder zuurstofarm zodat er 
alleen voor anaerobe micro-organismen leven mogelijk is. 
Het overgrote deel (1000 mm./jaar) van de watertoevoer 
komt uit de onweersbuien die vooral 's avonds tijdens het 
tropisch regenseizoen (van november tot april) hevig en 
langdurig kunnen zijn.  De watertoevoer uit rivieren is vrij 
beperkt (490 mm./jaar). Tegen het einde van het regensei-
zoen kan het wateroppervlak met 2 meter gestegen zijn. 
De Shire die ontspringt in het zuiden van het meer zorgt 
voor de enige afvoer.

Omdat de temperaturen van het water weinig variëren en 
deze aan land dat wel doen, stijgt bij het ochtendgloren 
warme lucht op van het wateroppervlak. Hierdoor ontstaat 
een krachtige wind, die over het meer waait. Het kleine 
temperatuurverschil tussen de waterlagen in het meer 
verhindert een watervermenging die nodig is om ervoor te 
zorgen dat de voedingsstoffen van de bodem opstijgen. In 
het Malawimeer zinken organische stoffen aldus naar de 
bodem, waar ze in dikke grijze of zwarte sedimentlagen 

te vinden zijn. Dit sediment is naar schatting 4 kilometer 
dik. Als we weten dat er de laatste 25.000 jaar 40 meter 
sediment is afgezet kunnen we vermoeden dat het meer 
tussen 3 en 20 miljoen jaar oud moet zijn.

De chemische watersamenstelling van het Malawimeer 
kent geen noemenswaardige schommelingen. Het heeft 
een pH-waarde die ligt tussen 7,8 en 8,5 pH en is dus 
duidelijk alkalisch. In de branding waar het koolzuurgehalte 
lager is, stijgt de pH-waarde terwijl in diepere waterlagen 
het koolzuurgehalte stijgt waardoor de pH-waarde daalt. 
Dit komt omdat in de branding de uitwisseling van gassen 
optimaal is waardoor het koolzuurgehalte terugloopt. 
De geleidbaarheid schommelt tussen 200 en 260 
microsiemens, de totale hardheid tenslotte ligt tussen 12 
en 15 DH.

Ongeveer 30% van de kuststreek bestaat uit steile rotsen 
terwijl het overgrote deel bestaat uit zandstranden en moe-
rassige gebieden aan riviermondingen. Aan de rotsachtige 
kusten leven de bontgekleurde cichliden die door de in-
boorlingen 'Mbuna' worden genoemd. Wetenschappers 
en aquariumhouders hebben deze inlandse benaming 
overgenomen. Dat geldt tevens ook voor een andere soort 
'Malawi-cichliden', de 'Utaka'.

De kennis van de Malawi-cichliden gaat terug tot in de 19e 
eeuw. Sir John Kirk begon als eerste op grote schaal vis-
sen te verzamelen uit het Malawimeer dat toen nog het Nij-
assa meer werd genoemd. In 1864 werden de vissen van 
Kirk door Albert Günther beschreven. Sir Harry Johnson 
ving later andere soorten die eveneens door Günther in 
1893 werden gedetermineerd. Tussen 1908 en 1915  werd 
een groot aantal vissen, die verzameld waren door een 
zekere kapitein Rhodes, beschreven door Boulenger.



C. Tate Regan, gefascineerd door de vele vissen in het 
Malawimeer, stelde in 1921 voor het eerst een echt overzicht 
van Malawi-cichliden samen. In dit overzicht onderscheidde 
hij 79 endemische soorten. Bovendien nog 5 soorten die 
niet alleen in het Malawimeer voorkwamen. Onder deze 84 
soorten een groot aantal Haplochromis- en Haplochromis-
achtige soorten. Het geslacht haplochromis komt in vele 
Afrikaanse wateren in grote aantallen voor  maar heeft 
zich hoogstwaarschijnlijk in het Malawimeer ontwikkeld. 
Een deel van de Haplochromis  afstammelingen noemde 
Regan 'Pseudotropheus' omdat hun tanden overeenkomen 
met het in het Tanganjikameer voorkomende geslacht 
Tropheus. Aan de onderkaak heeft Pseudotropheus echter 
enkele tanden meer. Regan onderscheidde tenminste 
vijf soorten: Pseudotropheus zebra, auratus, williamsi, 
tropheops en novemfasciatus.

Rodney Wood nam de vissen van Regan op in een ver-
zameling. Deze verzameling wordt thans in het Britse Mu-
seum bewaard. Dr. Cuthbert Christy  ging op verzoek van 

Pseudotropheus
 - auratus
 - elegans
 - elongatus
 - fuscoides
 - fuscus
 - livingstonei
 - lucerna
 - minutus
 - novemfasciatus
 - tropheops
 - williamsi

Petrotilapia
 - tridigenter
 
Cyathochromis
 - obliguidens
 
Cynotilapia
 - afra
 
Melanochromis
 - brevis
 - labrosus
 - malanopterus
 - perspicax

Gephyochromis
 - lawsi
 - moorei
 
Labeotropheus
 - fuelleborni
 - trewavasae
 
Labidochromis
  - coeruleus
 - vellicans
 
Genyochromis
 - mento

Regan (1925-1926), op expeditie, omdat hij nog verdere 
onderzoekingen wilde doen. Christy bracht in totaal 3500 
cichliden mee uit het Malawimeer. Regan begon met zijn 
onderzoek maar kon dit niet meer afwerken. Zijn werk werd 
verder gedaan door Dr. Ethelwyn Trewavas.

Vele nieuwe geslachten en soorten werden 
door haar ontdekt. In 1935 publiceerde Tre-
wavas een totaaloverzicht van de vissen uit 
het Malawimeer. In dit overzicht 175 soor-
ten die behoren tot in totaal 23 geslachten, 
waarvan 20 endemisch.

In 1964 deed Greenwood een nieuw 
onderzoek en kwam aan 23 endemische 
geslachten en 189 endemische soorten. 

Sindsdien werden nog vele nieuwe soor-
ten en varianten ontdekt. Er is geen enkel 
meer ter wereld dat zo'n verscheidenheid 
aan cichliden heeft als het Malawimeer. 
Er moet dus nog veel werk worden verzet 
voordat al de vissen zijn beschreven. Dit 
werk wordt de laatste 20 jaar ondermeer 
gedaan door de Nederlander Ad Konings, 
welbekend onder alle cichliden liefhebbers. 
Hij bezocht sinds 1988 minstens één maal 
per jaar het Malawi-meer en bezorgt ons 
met de regelmaat van een klok informatie 
over de nieuw ontdekte soorten.

Tot slot van dit stukje 'geschiedenis' gaan 
we nog even terug naar de jaren vijftig om 
tot de mbuna te komen.

Dr. Geoffrey Fryer onderzocht de ecologie 
van het meer en publiceerde in 1959 
zijn standaardwerk. Hierin behandelde 
hij voornamelijk de 'mbuna' waarvan het 
merendeel voorkomt in het heldere water 
aan de rotskusten. In volgende tabel een 
overzicht van de cichliden die door Fryer 
zijn onderzocht. Hierin vinden we vissen 
die nog steeds onder dezelfde benaming 
bekend zijn. Andere zijn door latere 
onderzoekingen in een ander geslacht 
ondergebracht, sommigen hebben zelfs 
een andere soortnaam meegekregen.


