
Hypancistrus sp. (L411)  
 

Geschreven door: Ludger 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Het is een prachtige L-nummer waar weinig mensen wat van af weten, dit komt omdat 

hij in mijn ogen redelijk onbekend is. Dit kan komen omdat deze vis pas in 2007 is 

ontdekt. 

 

 

2. Achtergrond 

 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

De vis wordt ook wel de 'Monte Dourado Pleco' genoemd. Monte Dourado is de naam van 

een dorp dat vlak bij de rivier ligt waar de L411 wordt gevangen. De L411 wordt eerst 

naar Monte Dourado gebracht, en daar vanuit wordt hij weer door getransporteerd. 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Onbekend 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Hypancistrus  

 

2.4 Vindplaats 

Rio Jari, Brazilië.  

 

2.5 Waterwaarden 

PH: 5,5 - 7,5 

 

2.6 Temperatuur 

25 - 30 Graden 

 

2.7 Grootte 

13 - 15 Centimeter  

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De vissen hebben een zwart-wit gestreept patroon. Wanneer de vissen ouder zijn 

vervagen de strepen en kleuren ze donkerder 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Het geslacht is vrij moeilijk te herkennen, dit kan enkel wanneer ze uitgegroeid zijn. Je 

zult dan moeten kijken naar de bouw van de vissen. De vrouwtjes zullen, als ze in goede 

conditie zijn, dikker zijn bij de middel. De mannetjes zullen soort "snorharen" ook wel 

odontodes genoemd krijgen bij hun kop en tijdens de broedperiode zal de staart 'harig' 

worden. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

De L411 lijkt veel op de L260, daarom worden ze ook vaak verward. Het grootste verschil 

is dat de L411 gelijkmatig patroon heeft en de L260 niet. Ook heeft de L260 bredere 

zwarte dan witten lijnen. Wanneer de vissen volwassen zijn, zijn ze makkelijker te 

onderscheiden van elkaar. 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

- 

 



2.12 Bouw van de vis 

De bouw is zoals elke Hypancistrus soort. Wanneer ze volwassen zijn zullen ze een forse 

bouw krijgen. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

- 

 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

In mijn ogen is deze Hypancistrus minder schuw dan andere Hypancistrus soorten.  

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

De vis is vredelievend onder zijn soorgenoten, echter zal er altijd een rangorde bestaan 

waarbij het dominantste mannetje de baas is. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Vredelievend 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

- 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

De dominantste vis zal als eerst bij het voedsel zijn. 

 

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Van nature is de L411 carnivoor, dit betekend dat hij voornamelijk vleesrijk voedsel moet 

hebben. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Zoals hierboven al staat vermeld zijn de vissen carnivoor echter kan je zo nu en dan best 

een stuk komkommer geven of iets dergelijks. Bij mij houden ze heel erg van rode 

muggenlarven. Granulaat voer vinden ze ook erg lekker.  

 

 

5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

- 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

De kweek gaat net zo als andere Hypancistrus soorten, de eitjes zullen worden gelegd in 

een leghol waarna de man er in gaat zitten om ze te beschermen. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Het beste is om de man het werk te laten doen, echter kun je ze ook uitvangen 

 

 

6. Conclusie 

Dit is een mooi voorbeeld van een prachtige minder schuw Lnummer die ook nog een 

mooi formaat houd.  

 



 

7. Links 

http://www.planetcatfish.com/catelog/_species.php?species_id=226 

http://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/925/cat/2 

 

 

Foto's van mijn eigen dieren: 
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