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Wetenschappelijke naam: Chaetostoma CF. thomsoni. 

Afwisselende Namen: Rubber Lip Plecostomus, Bulldog Plecostomus, Rubber neus 

Plecostomus. 

Familie: Meerval. 

Herkomst: Zuid-Amerika. 

Verzorging: Makkelijk. 

Levensduur: 5-10 jaar. 

Gedrag: Vreedzaam. 

Lengte man: 10-12 centimeter. 

Lengte vrouw: 10-12 centimeter. 

L-nummer: L187b. 

Voedsel aquarium: Alles eter die echt wel algen nodig heeft. Ze lusten alles maar 

moeten overwegend (75%)groen voer krijgen. In het wild schrapen ze de algen van de 

rotsen die liggen in snelstromende beekjes. 

Geslachtsonderscheiding: Vrouwen zijn slanker maar vooral hebben de mannen een 

dikkere kop als de vrouwen, ze hebben ook merkbaar groter borstvinnen dan de 

vrouwtjes. 

Broed gedrag: Eierleggend. 

Aquarium eisen: Vanaf 100 liter. 

Temperatuur: 20-28 graden. 

 



 
 

 

Omschrijving: 

Chaetostoma is een geslacht van de zoetwater loricariid meerval, van de familie 

Loricariidae. Ondanks zijn kleine grootte bij volwassenen, heeft deze meerval de grootste 

mond van één van de loricariidae. Rubber Lip Plecostomus zijn zeer rustige 

aquariumvissen en zullen het goed doen in de meeste aquariums. Chaetostomasoorten 

zijn kleine tot middelgrote meervallen met een lengte van 10 tot 30cm. Ze hebben een 

enorme zuigbek, en de twee helften van de kaken hebben talloze zeer fijne slanke 

tanden(tot 150 stuks). 

 

Het aquarium moet veel schuil plaatsen hebben, zodat die zich op de dag kan verbergen. 

Gebruik zand voor de ondergrond en voeg stenen voor schuilplaatsen. Deze vissen 

houden van zuurstof rijk water met een sterke stroming. En deze vissen houden niet van 

warm water. 

 

Het is een rustige soort, maar volwassen exemplaren worden territoriaal tegenover hun 

eigen soort. Als het aquarium groot genoeg is voor ze om hun eigen ruimte te hebben, 

dan kan je meerdere exemplaren samen doen. 

 



 
 

 

Cerspreidingsgebied: 

Langs de oostelijke afhang van de Andes in het westelijke deel van Zuid-Amerika, van 

Bolivia via Peru, Ecudor en Colombia tot in Venezuela. Er zijn zelfs enkele vreemde 

soorten gevonden ten westen van de Andes in Panama Ecuador en Colombia. De meeste 

soorten bewonen de zeer snel stromende berg beekjes, maar ze komen ook wel voor in 

het Amazonegebied van Brazilië. 

 

 

Geslachtsonderscheid 

De mannetjes zijn helderder van kleur, hebben een bredere en langere kop en een meer 

langvormige rand aan de snuit. De buikvinnen zijn doorgaans ook langer als die bij de 

vrouwtjes. 

 

 

Kweek: 

Een zeldzame gebeurtenis, maar is meerder malen opgemerkt. De mannetjes verdedigen 

ieder een steen, en ze gaan een grot graven onder de steen. De eieren worden gelegd in 

deze grot en de man zorgt voor het uitkomen van de eitjes. Ze waaieren met hun 

vergrote borstvinnen, en ze verdedigen ze zo tegen indringers.  

 

De eitjes komen in 7-10 dagen uit, en de jongen voeden zich eerst van hun 

dooierzakken. Deze zijn vrij klein, maar zal snel worden geabsorbeerd. De jongen zullen 

daarna actief op zoek gaan naar voedsel. Ze eten hetzelfde voedsel als de ouders, maar 

moet wel constant worden voorzien van voedsel. 

 

Om de waterkwaliteit optimaal te behouden, moet er wel regelmatig waterwissels worden 

uitgevoerd. Mocht het niet lukken om te kweken, probeer dan grote waterwissels uit te 



voeren (50-70%) met koel water, om zo het regenseizoen na te bootsen. 

 

 
 

Ik heb zelf al een poosje geleden eentje aangeschaft, en ik vind het een zeer interessant 

beestje. Zodra hij weet dat er eten gegeven wordt is hij er als eerste bij, en begint die de 

bodem af te tasten naar daar waar het eten ligt. Hij is zeer zeker niet schuw, en laat zich 

graag zien. 

 

Het grappigste is dat als hij een tabletje heeft gevonden, hij het ook opeist voor zich zelf 

en iedereen wegjaagt die er te dicht bij komt. 

Zelfs de Ancistrus die twee maal groter is dan hij, laat zich weg jagen. 

 

Kortom: een leuke aanwinst voor je aquarium, mits de omstandigheden ideaal zijn. 

 



 
 

 
 

 


