
Ancistrus dolichopterus 
 
Door: Intercooler 
 
Herkomst 
Zuid-Amerika 
 
Omschrijving 
Klik 
 
Grootte  
Mannetje tot 14cm 
Vrouwtje 10cm 
 
Waterlaag 
Bodem 
 
Min. Maat bak 
60cm, maar liever richting 80 als het om meerdere exemplaren gaat 
 
Watersamenstelling 
Ph rond 7 
Gh rond 6 
23 tot 27 graden 
 
Voedsel  
Deze vis houdt van zwarte muggenlarven, rode muggenlarven, droogvoertabletten en 
massa’s sla, komkommer of courgette. Met name groenvoer is belangrijk omdat het in 
eerste instantie een herbivoor is. 
 
Verzorging 
Deze meerval is uiterst interessant voor de beginner omdat hij met zijn zuigmond aan de 
aquariumruiten gaat plakken op zoek naar algjes en ander eetbaar spul. 
De Ancistrus stelt weinig eisen wat betreft watersamenstelling. De vissen houden van 
veel kienhout dat een must is omdat deze meervallen het kienhout aanvreten om aan de 
nodige voedingsstoffen te komen. De vis houdt er ook van om in een koppeltje of trio 
door de bak te banjeren. Ze trekken zich aanvankelijk weinig aan van soortgenoten. 
Maar als ze de liefde willen bedrijven verandert de zaak. 
 
Kweek 
De kweek van deze vis gebeurt meestal spontaan in de gezelschapsbak. Het mannetje 
poetst ruim 2 weken (!) een holte. Als hij het welletjes vindt lokt hij een vrouwtje in de 
holte. Daar zet het vrouwtje dan haar eitjes af die het mannetje vlak daarna bevrucht. 
Daarna verjaagt hij het vrouwtje. Dan neemt het mannetje positie voor het hol en 
verjaagt alle vissen die ook maar het lef hebben om in de buurt te komen. Ook bewaaiert 
hij de eieren met zijn borstvin om de eitjes constant te voorzien van vers en zuurstofrijk 
water. Daardoor beschimmelen de eitjes niet. Na een paar dagen komen de eitjes uit. 
Het mannetje bewaakt het jongbroed de eerste paar dagen. Na een tijdje zwemmen de 
jongen bij paps weg en gaan ze voor zichzelf leven. Ze zijn makkelijk op te voeden met 
sla en voedertabletten. Het is wel belangrijk om ze in de eerste weken van hun leven 
uitsluitend op een vegetarisch diner te trakteren, want door zwaarder te verteren dierlijk 
voer kunnen ze verstoppingen krijgen en makkelijk overlijden. 

http://www.aquaforum.nl/�
http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=221

