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Att kissa eller inte kissa – det 
är frågan
I en artikel med den roliga titeln ”To pee 
or not to pee: urine signals mediate aggres-
sive interactions in the cooperatively bree-
ding cichlid Neolamprologus pulcher” 
(på svenska: Att kissa eller inte kissa: 
aggressiva interaktioner hos den koope-
rativt lekande cikliden Neolamprologus 
pulcher) visar författarna att prinsessan 
troligen använder luktande ämnen i urinen 
för kommunikation. Hade de inte tillgång 
till lukten av varandra var små individer 
mer aggressiva vilket tyder på att lukten 
från en stor individ håller nere aggressivi-
teten. Dessutom kissade fiskarna mer om 
de inte hade tillgång till lukten av varan-
dra. En annan kul titel är ”Parental females 
of a nest-brooding cichlid improve and 
benefit from the protective value of young 
masquerading as snails” lite grovt översatt 
blir det ”Mammor drar nytta av ungarnas 
snigelmaskerad” (ja, ja, snail ska översät-
tas med snäcka). Hos en del populationer 
av Neolamprologus furcifer är ynglen 
svart-bandade. Författarna lägger fram 
fyra observationer som stödjer hypotesen 
att unga är maskerade till snäckan Rey-
mondia horei: 1) Storleken, färgsättningen 
och placeringen liknar den hos snäckan, 
2) avlägsnande av snäckor gjorde att 
yngelvårdande honor attackerade yngel- 
ätande fiskar mer, 3) yngelvårdande honor 
tog bort andra snäckor från reviret och 4) 
ynglen har den svart-vita teckningen bara 
i populationer där snäckan finns.

Ny liten munruvare
En ny art i släktet med liten egyptisk 
munruvare (Pseudocrenilabrus multi-
color) och sydmunruvare (P. philander) 
har beskrivits. Pseudocrenilabrus sp. 
”orange” har fått namnet Pseudocrenilab- 
rus pyrrhocaudalis. P. pyrrhocaudalis är 
gul med orangeröd stjärt och är en mycket 
vacker liten fisk. Pyrrhocaudalis syftar på 
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I det här numret skriver jag om lite olika ciklider från olika delar av 
Amerika och Afrika. Det handlar om ciklider som kissar, slåss och 
bildar nya arter nästan medan vi tittar på dem.

den eldfärgade stjärten vilket gör att eld-
stjärtsmunruvare eller liten eldstjärtsmun-
ruvare skulle passa på svenska. Honorna är 
grå. Eldstjärtsmunruvarna i beskrivningen 
kommer från Mwerusjön i Zambia. Sjön 
hör till Luapula-Kongoflodsystemet.

Berikning av miljön och djurväl-
färd
Inom djurhållning är berikning av miljön 
ett krav. Vi akvarister vet däremot att fel 
berikning kan ge mer aggressivitet. En ny 
studie testar om berikning ökar välfärden 
hos regnbågsciklider (Apistogramma 

Neolamprologus pulcher, Kambwimba. Foto: David Lundvall.

Pseudochrenilabrus pyrrhocaudalis. Foto: Ole Seehausen.
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agassizii) eller om den snarare minskar 
den genom ökad aggressivitet. Att inte 
utsättas för aggressivitet är nämligen ett 
annat välfärdskriterium. Två hanar av 
samma storlek placerades i akvarier på 
femtio liter med olika mängd berikning; 
inga plaströr, ett plaströr eller två plaströr. 
Sedan mättes olika mått på aggressivitet 
samt deras ämnesomsättning. Inte speci-
ellt förvånande upprättades en hierarki i 
akvarierna och den ena hanen tog röret 
eller båda rören i besittning. I absoluta tal 
utsattes den underordnade fisken alltid för 
mest aggressivitet i form av bli jagad, biten 
och utsatt för slag av stjärten i behand-
lingen med mest berikning. Skillnaden 
var bara statistiskt säkerställd för bett – i 
akvarier med två rör blev den underord-
nade fisken mer biten än i akvarier utan rör.

Kratersjöciklider slutar aldrig att 
fascinera
Amphilophus citrinellus-komplexet fort-
sätter att fascinera. En ny studie fokuserar 
på de tjocka läpparna. I sjöarna Nicaragua- 
sjön och Managuasjön samt kratersjöarna 
Masayasjön och Apoyequesjön finns 
det artpar eller ”på väg att bli arter”-par 
med tjocka respektive tunna läppar. De i 
Nicaragua-och Managuasjöarna är de för 
akvarister välkända A. citrinellus och A. 
labiatus. Masayasjön anses ha kolonialise-
rats för cirka 1 600 generationer sedan och 
Apoyequesjön för högst 600 generationer 
sedan. Båda gångerna verkar fiskarna 
ha kommit från Managuasjön. Efter 
etableringen i kratersjöarna har sedan 
populationen delats upp i en tjockläppad 
och en icke-tjockläppad population. Detta 
ska alltså ha skett oberoende av varandra 
i de båda sjöarna. Studien visar vidare att 
de tjockläppade är bättre på att äta från 
klipphabitat men sämre i sandhabitat. 
Habitat är alltså stället där de lever men här 
placerades de ut experimentellt. Forskarna 
undersökte också om läpparna kunde ha 
något med partnerval att göra. På grund av 
sikten i Masayasjön genomfördes dykstu-
dier bara i Apoyequesjön – inga blandade 
par hittades. De utförde aven akvariestu-
dier med A. citrinellus och A. labiatus 
– inga blandade par. Författarna föreslår 
att läpparna i sig kan leda till artbildning 
genom den ekologiska uppdelningen och 
spekulerar att de även kan vara inblandade 
i partnervalet.

Referenser
Bayani DM, Taborsky M, Frommen JG, 2017. To pee 

or not to pee: urine signals mediate aggressive 
interactions in the cooperatively breeding 
cichlid Neolamprologus pulcher. Behav Ecol 
Sociobiol 71. doi: 10.1007/s00265-016-2260-6.

Katongo C, Seehausen O, Snoeks J, 2017. A new 
species of Pseudocrenilabrus (Perciformes: 
Cichlidae) from Lake Mweru in the Upper 

Congo River System. Zootaxa 4237:181-190. 
doi: 10.11646/zootaxa.4237.1.10.

Kochhann D, Val AL, 2017. Social hierarchy and 
resting metabolic rate in the dwarf cichlid 
Apistogramma agassizii: the role of habitat 
enrichment. Hydrobiologia 789:123-131. doi: 
10.1007/s10750-016-2806-7.

Incipient Machado-Schiaffino G, Kautt AF, Torres-
Dowall J, Baumgarten L, Henning F, Meyer A, 
2017. Incipient speciation driven by hypertrop-
hied lips in Midas cichlid fishes? Mol Ecol Eoub 
ahead of print doi: 10.1111/mec.14029

Satoh S, Takahashi T, Tada S, Tanaka H, Kohda M, 
2017. Parental females of a nest-brooding cichlid 
improve and benefit from the protective value 
of young masquerading as snails. Anim Behav 
124:75-82. doi: 10.1016/j.anbehav.2016.12.001.

Apistogramma agassizii, Rio Tucurui. Foto: David Rejdemyhr.

Amphilophus labiatus. Foto: Chris Rounds.

Amphilophus citrinellus. Foto: David Ståhl.


