
De L15: Peckoltia vittata 
Geschreven door: Mars 
 

 
 
Achtergrond 
De L15 komt van oorsprong uit Brazilië en heeft een redelijk groot verspreidingsgebied, 
onder anderen de Rio Xingu, Tajapouru en de Amazone. In dat gebied heeft het water 
een pH van tussen de 5,6 en 7. Volgens verschillende bronnen wordt het beestje 
ongeveer een centimeter of 14, wat ons exemplaar betreft blijkt dat inderdaad te 
kloppen. We hebben hem gekocht toen hij 8 cm was en hij is inmiddels flink gegroeid. 
Tot hij zijn maximale lengte bereikt had, nu wordt hij alleen maar dikker.  
 
Het is absoluut geen lastige vis om te houden. Het enige waar je rekening mee moet 
houden is dat er voldoende zuurstof in het water zit, door bij voorkeur je uitstroom van 
je filter op het oppervlak te richten (maar niet zo hoog dat het klatert). De gewenste 
temperatuur van de bak ligt tussen de 25 en 28 graden, in de zomer is een langere 
periode in iets warmer water overigens geen probleem. Uiteraard wordt een regelmatige 
waterverversing ook op prijs gesteld door de L15. 
 
Overigens ook leuk om te weten is dat de L15 goedkoper is dan de meeste andere L-
nummers. Een prijs tussen de 15 en maximaal 20 euro is een goede richtlijn. Dat maakt 
ze aantrekkelijker om ze te kopen als je niet te veel geld wilt uitgeven. Wel opletten 
overigens dat je een echte L15 krijgt! Er worden namelijk regelmatig Panaque maccus 
(L162) aangeboden als L15, maar deze zijn vaak nog minder waard! Dus wees geen dief 
van je eigen portemonnee. Soms heb je overigens meer geluk en bieden ze een L134 
aan als L15. 
 
Gedrag 
De Peckoltia vittata is wellicht een van de actiefste meervallen die ik ooit gezien heb. Al 
vanaf de dag dat hij bij mij in de bak zit… nee… eigenlijk al vanaf het moment dat ik hem 
in de winkel zag zitten trok hij mijn aandacht. Vaak verschuilen de L-nummers zich met 
zijn allen onder het enige stukje hout wat er in de bak zit in de winkel, maar deze niet. 
Hij lag goed zichtbaar in de bak, zelfs al was hij de enige in de bak met een stuk hout, en 
oh wat was hij mooi. Vanaf het moment dat hij in mijn aquarium zat ging hij op zoek 
naar een goede schuilplaats.  
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Maar blijkbaar was een klein stukje overkapt hout voldoende. Meneer moest 
niet per sé op het donkerste van het donkerste plekje te zitten. Ik was 
daarmee natuurlijk ook blij, want zo zag ik hem in ieder geval zitten. Hij zat op dat 
moment samen met een LDA01 en een L201 in een aquarium van 80 centimeter. 
Inmiddels is hij verkast naar een 2-meterbak met vele andere vissen waaronder ook een 
boel L-nummers. Toch is hij nog steeds één van de meest actieve meervallen. 
 
In het vorige artikel schreef ik het volgende: "Iets wat me steeds meer op begint te 
vallen is dat hij naarmate hij ouder wordt, is dat hij een beetje onverdraagzamer wordt 
tegenover andere l-nummers (met name tijdens voedertijd). Zo af en toe heeft hij 
namelijk fikse ruzie met mijn L201 (die geen zin heeft om zomaar over zich heen te laten 
lopen en dus ook fel meegaat in de strijd), iets wat ik toch wel goed in de gaten ga 
houden de komende tijd, want het moet niet te erg worden. Ik zou het zonde vinden als 
er slachtoffers gaan vallen (maar zo ver is het nog lang niet, hoor)." Voorzover je daar 
nu over kan oordelen heb ik het idee dat het met de beschikbare ruimte te maken had. 
Er zaten aardig wat L-nummers in een meterbak destijds. Nu zitten er verhoudingsgewijs 
minder per vierkante centimeter en is de L15 erg rustig te noemen. Alleen als er eens 
een andere agressieve meerval een 'aanval' beraamt gaat hij in de tegenaanval. Verder 
is hij juist helemaal niet onverdraagzaam tegenover Corydorassoorten of andere vissen. 
Hij laat deze zelfs van hetzelfde tabletje mee-eten. Kortom: Het is een hele leuke 
aanwinst in je bak.  
 
Wanneer er voedsel in de bak gegooid wordt is de L15 er altijd als een van de eersten 
erbij, en hij is ook als laatste weer weg. Buiten het voeren om zie je hem ook regelmatig 
scharrelen door de bak terwijl het licht gewoon aan is, iets wat je niet vaak ziet bij 
andere L-nummers. Al kom ik er steeds meer achter dat het heel erg samenhangt met de 
inrichting van je aquarium, hoe vaak je de bewoners ziet. 
 
Voedsel 
De Peckoltia vittata is een planteneter, maar vindt op zijn tijd diepvriesvoer ook lekker 
(eigenlijk is het gewoon een allesetende veelvraat). Veel (zacht bladerige) planten in je 
bak zetten is niet verstandig, deze zullen zonder pardon opgegeten worden, ook als je ze 
elke dag met plantaardig voedsel bijvoert. Op het moment staan er wat Echinodorussen 
(die niet groot worden/blijven door het afvreten en weinig belichting) en wat Valisneria 
gigantea in de bak. Van de valisneria blijft hij vooralsnog af (denk dat het te hard is), de 
Echinodorus daarentegen heeft regelmatig een aangevreten blad. 
 
De voornaamste soorten voer die ik geef zijn: 
• Komkommer 
• Spliterwten 
• Boontjes 
• Courgette 
• Algentabletten 
• Garnalenpillen 
• Muggenlarven (rood/wit/zwart) 
• Daphnia 
• Cyclops 
• Vlokken 
• Granulaat 
• Kokkels 
• Levende rode mug 
Vooral van de komkommer kan hij blijven eten. Binnen de kortste keren is het hele 
zachte gedeelte (dus de pitjes zeg maar) opgegeten, en daarna gaat hij vrolijk verder 
met de rest van het witte gedeelte. En soms gaat zelfs de schil mee naar binnen. 
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Wat ik ook eens heb gedaan is het bundelen van plantenresten en deze op de bodem van 
het aquarium neergelegd. ‘Als ze dan de planten lekker vinden, dan vast ook wel de 
resten’, dacht ik. En gelijk had ik. Na een paar dagen was de helft van het bosje 
weggegeten (de harde delen van de bladeren uitgezonderd), waarna ik het weggehaald 
heb. 
 
Afwisselen met dierlijk voer is dus geen probleem, maar zorg wel dat ze zeer regelmatig, 
dus als hoofdmaaltijd groenvoer krijgen! Te veel dierlijk voer kan namelijk zorgen voor 
verstoppingen en te veel vervetting van de organen. Zeker komkommer is een aanrader 
om de spijsvertering eens te 'spoelen'. 
 
Conclusie 
De L15 is een leuke aanwinst voor ieder Zuid-Amerikaans aquarium. Een actieve, en niet 
heel erg schuwe meerval. Je moet er wel rekening mee houden dat het hoofdzakelijk een 
planteneter is en je Echinodorussen dus niet veilig zijn bij deze meerval. Zelfs als je goed 
bijvoert met plantaardig voer zal hij toch weleens van je planten snoepen, Valisneria en 
andere planten met smalle, wat hardere bladeren kunnen wel in het aquarium. Op latere 
leeftijd kan hij enigszins nukkig worden tegenover andere L-nummers, maar zolang hij 
de ruimte heeft zal je dit niet zien. 
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