
Royal pleco 'rio orinoco' 
 
Geschreven door: eskimo 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
IK heb deze l-nummer gekocht omdat ik hem zo graag wilde, al meer dan een jaar . 
Zag hem elke keer bij hustinx en de verleiding was groot. 
Maar wegens dat ie groot word (30-40 cm word ie (en ik toen maar een meter bakkie 
had)) was dat niet je van het voor het dier. 
Dus nadat ik pas men discusbak had ingedraaid kwam ie voor de discussen erin zaten 
erin. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Panaque nigrolineatus: Zwart gestreept 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
dik lijf en korte staart valt het meest op aan deze l-nummer. 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:Loricariidae 
Orde: Panaque 
Klasse:Panaque nigrolineatus  
 
 
2.4 Vindplaats 
Zuid Amerika: Rio Orinoco.Colombia, Venezuela 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6.5 - 7.5 
 
2.6 Temperatuur 
22.0-30.0°C 
 
 
2.7 Grootte 
30cmtot 40cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
gestreept , ziet er gespierd uit door een groot lichaam en kleine staart. 
 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Panaque 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
eens volwassen kan indringers in zijn territorium redelijk agressief verdrijven. 
 
2.12 Bouw van de vis 
korte vinnen groot lijf. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
teveel proteïnen in het voedsel , hebben als ze jong zijn , schuilplekken nodig 
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3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
als ze klein zijn : nogal bang en verstoppen zich voor het minste , de mijne had bang 
voor appelslakken (nu is hij ze gewoon ), had ook wat last van men ancistrussen die hem 
als voetmatje gebruikten, nu niet zo meer. 
Eens groot : meer dominant en meer aanwezig en minder schichtig  
 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
goed rustig maar eens volwassen dominant in de bak , dit is dus een hoofd l nummer ( 
eens zien hoe dat gaat gaan met men reuze ancistrus) 
 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
goed kan met zowat alles gehouden worden 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
JONG: schichtig en nogal bang . Laat zicht s'avond pas zien . 
OUDER:dominant in de bak , blijft verdraagzaam, bouwt een klein territorium uit (tegen 
medegrondbewoners) waar hij graag rust. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
alleseter , maar mag niet teveel proteïnerijk voedsel krijgen , kienhout moet zeker 
aanwezig zijn in grote mate. 
 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
kienhout en groenvoer + extra 's ( klein beetje vleesvoer  
 
4.2 Voedsel in aquaria 
kienhout en groenvoer + extra 's ( klein beetje vleesvoer  
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
 
 
6. Conclusie  
zeer mooie vis , heb hem gekocht als hoofdvis dus hij moet nog dominant worden en 
word ook mooier met de ouderdom ,groeit traag , en is geen agressieve vis.laat zich 
wanneer hij jong is niet zo veel zien met ouder worden word dit beter. 
 
 
7. Links  
planetcatfish 
piranna 
 

http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=151
http://www.piranha-info.com/default.php?lang=nl&id=L190


 

 


