Zoet wat er

VRisineloricaria
van deeigenmanni
maand(Pellegrin, 1908)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)
Familie: loricariidae

(harnasmeervallen)
Onderfamilie: loricariinae (naald- of zweepstaartmeervallen)
Synoniemen: Loricaria eigenmanni , Hemiloricaria eigenmanni
(1)

Voorkomen: Venezolaanse Llanos waar ze voorkomen in witwaterrivieren
en witwaterbekkens. Ze zijn meestal te vinden boven zanderige bodems waar
ze zich ophouden tussen bladafval.
(2)

Grootte: Worden zo'n 12 cm (SL) groot.
Geslachtsonderscheid:  Volwassen mannetjes hebben een soort bakkebaarden (odontodes) op de kop en de borstvinstralen.
Gedrag: Het zijn zeer vreedzame bodemvissen, die zonder problemen met
andere kleine vissen gehouden kunnen worden. Typische medebewoners zijn
bijv. kleine zalmpjes, Apistogramma - en Corydoras -soorten en andere kleine
harnasmeervallen. Hou ze echter niet samen met sterke of agressieve vissen;
ze zullen zich te veel verstoppen, waardoor ze het zeer moeilijk zullen hebben
om aan voedsel te komen. Ze zijn buiten het broeden niet territoriaal.
Bakinrichting:  De bodem kan bestaan uit donker fijn zand. Als decoratie
kan men planten en kienhout gebruiken. Ze kunnen perfect gedijen in een
goed beplant aquarium, zolang er maar geen al te felle belichting boven de
bak hangt. In dien optiek zal men dus best gebruik maken van planten die
geen hoge lichtbehoefte hebben, zoals o.m.Anubias b arteri var. n ana , Microsorium p teropus (javavaren), verschillende Cryptocoryne - en Vallisneria -soorten.
Wil men deze meerval in optimale condities houden, dan zal men moeten opAquatr opi c a Kortrij k
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teren voor een biotoopaquarium. De biotoopinrichting is vrij simpel van
opzet: een bodem van fijne
kiezel waar op willekeurige
plaatsen een laagje gedroogde eiken- en/of beukenbladeren gelegd wordt.
Verder kan men de bak
voorzien van grillig gevormde takken (beukentakken zijn uitermate geschikt voor dit doeleinde) en enkele stenen. Om het plaatje te vervolledigen
kan men met rotsen of met hout grotten creëren die dienst kunnen doen als
schuil- of aflegplaatsen. Hier en daar een dotje planten kan het geheel nog
verder opvrolijken. Maar zoals al eerder gezegd, ze houden niet van al te sterk
licht, de bak mag dus niet al te fel belicht worden.
Aan het water stellen ze geen al te hoge eisen. De hardheid mag variëren van
zacht tot middelhard (2-15 ˚ dGH) met een pH die schommelt tussen de 6,0 en
7,4. De watertemperatuur mag niet al te laag zijn, tussen de 24 tot 29 ˚ C is goed.
Hoewel deze meerval geen scholenvis is, is het toch beter verschillende exemplaren samen te houden.
(3)

Voedsel: In de natuur voeden ze zich met aufwuchs en kleine kreeftachtigen. In
het aquarium ontpoppen ze zich tot alleseters en nemen alles soorten voedsel
aan, zoals droogvoer, groenvoer (ook geblancheerde spinazie, courgettes, boerenkool, enz.), levend en diepvriesvoer zoals pekelkreeftjes en muggenlarven.
Kweken: In optimale condities gehouden zullen ze vrij gemakkelijk tot
kweken komen. Het best zet men een biotoopaquarium op, zoals hoger beschreven. Als broedplaatsen kan men pvc-buisjes met een maximale diameter
van 5 cm gebruiken.
Het is niet altijd gemakkelijk een geschikt kweekstel te vinden. Daarom start
men best met een groepje van zes (liefst meer) jonge R. eigenmanni . Op die
manier heb je de meeste kans een geschikt broedpaar te vinden.
Het water moet zacht zijn en een pH hebben die neutraal tot licht zuur is.
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Wanneer het mannetje in paarstemming is, zal hij een geschikte kweekplaats
uitzoeken en deze grondig reinigen. Een ontvankelijk vrouwtje zal wat later
haar eitjes afzetten in de gepoetste kweekpijp waarna het mannetje deze zal
bevruchten. Hierna is de rol van het vrouwtje uitgespeeld, het neemt immers
geen deel aan de broedzorg. Het mannetje neemt deze taak helemaal voor
zich. Hij bewaakt de broedplaats zeer ijverig tegenover indringers. Ondertussen voorziet hij de eieren van vers water door constant te wuiven met zijn
vinnen. De andere vissen kunnen nu het best verwijderd worden.
De groenkleurige eieren komen na
zo'n vier tot vijf dagen uit. Daarna
duurt het twee à drie dagen vooraleer het jongbroed vrij zwemt. De
rol van het mannetje is op dat ogenblik ook uitgespeeld en kan dus best
uit de kweekbak gehaald worden.
Het jongbroed kan direct gevoed
worden met komkommerschijfjes,
spinazie en ander soorten groenvoer. Microwormpjes enArtenia -naupliën mogen niet op het menu ontbreken.
Het belangrijkste is nu dat het jongbroed constant voedselaanbod moeten
heeft en dat het toegediende groenvoer voldoende zacht is, zodat het jongbroed het voedsel kan verteren. Het zacht maken van groenvoer kan het best
gebeuren door bijv. bladeren van boerenkool en spinazie gedurende enkele
dagen te laten weken in water. Het blancheren van bladeren neemt te veel
voedingstoffen weg, vandaar dat het inweken beter is. Men kan ook met algen
begroeide stenen gebruiken om het jongbroed te voederen.
Een dagelijkse kleine waterverversing is ook van cruciaal belang voor het welzijn van het jongbroed.
Soms gebeurt het dat deze meerval moeilijk tot kweken komt. Een trucje kan
dit echter verhelpen. Gezien deze meerval – net als vele andere tropische
vissen trouwens – tijdens het regenseizoen overgaat tot kweken, kan met het
regenseizoen nabootsen door om de paar dagen een grote hoeveelheid aquariumwater (50-70 percent) geleidelijk te vervangen door koeler water. Op die
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manier simuleert men de natuurlijke instroming van koeler water door het
begin van het regenseizoen. Deze extra prikkel is in vele probleemgevallen
voldoende om R. e igenmanni van gedachten te doen veranderen en toch over
te gaan tot voortplanting.
Opmerkingen: Van de vele zweepstaartmeervallen die in de handel te vinden
zijn is R. eigenmanni een van de meest ingevoerde soorten. In het aquarium
blinken ze nu niet direct uit door hun beweeglijkheid. Eens ze hun draai gevonden
hebben in de bak en ze gehouden worden in het juiste gezelschap, zijn ze zeker
niet schuw te noemen en zal men ze vrij regelmatig zien rondscharrelen.

Op gebied van naamgeving kende deze meerval al een bewogen geschiedenis.
In 1908 beschreef Pellegrin deze vis als Loricaria eigenmanni . Begin de jaren
tachtig werd deze vis in het geslacht Rineloricaria geplaatst. Er werd algemeen aangenomen dat het geslacht Hemiloricaria een synoniem was van Rineloricaria . In 2001 bracht Isbrücker H
 emiloricaria  terug tot leven en plaatste
onder andere R. eigenmanni in dit geslacht, maar een goed jaar later werd het
geslacht H
 emiloricaria terug beschouwd als een synoniem van Rineloricaria  en
werden alle Hemiloricaria -soorten weer in het
geslacht Rineloricaria  geplaatst. Alhoewel Hemiloricaria momenteel ongeldig is, wordt in veel
literatuur nog steeds verwezen naar dit geslacht.
Het onderscheid tussen verschillende Rineloricaria -soorten is niet altijd echt duidelijk te
zien, maar R. eigenmanni kan toch gemakkelijk van andere soorten herkent worden door
het karakteristieke kleurpatroon op de vinnen
en op de onderkant van de verlengde staartwortel. Als je R. eigenmanni van dichtbij bekijkt, dan zal je merken dat de vinnen een
zwart blokkenpatroon vertonen en dat er
zwarte balken rond de lange staartwortel lopen, waardoor er als het ware banden gevormd
worden. Geen enkele andere Rineloricaria -soort vertoont dit soort kleurenpatroon.
sept e mber 201 1

– 24 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet wat er
1 )  L os Ll an os ( vert a al t ui t h et S pa ans bet ek ent di t ‘ vl akt es' )  i s een tr opi s ch e gr asl an dvl akt e gel e gen
t en oost en van de An des ( Col o mbi a en Ven ezu el a) .  De bel an grij kst e ri vi er i n di t gebi ed i s de Orin oc o.  Tij dens h et r egens ei zoentr eden de ri vi er en bui t en h u n oever s en wor den gr ot e del en van de
vl akt e o mget over d i s tij del ij k e moer ass en.                                                                                        
 Het t ot al e opper vl akt e besl a at zo' n 3 8 9. 000 vi er k ant e kil o met er s ( 3 8, 9 mil j oen h ect ar e) .  Di t i s
meer d an ti en ma al  de opper vl akt e van B el gi ë of i ets mi n der dan de t ot al e op per vl akt e van Zi mb ab we ( 3 90. 577 vi er k ant e kil o met er) .
2)  St an da ar dl en gt e of SL i s de l en gt e van de vi s ge met en van de t op van de n eus t ot a an de st a artwort el .  De t ot al e l en gt e of TL wor dt ge met en van de t op van de n eus t ot a an h et ui t ei n de van de
st aart vi n.  Bij  een gevor kt e st a art wor den de bei de del en s a men gedr u kt.
De t axon o men gebr ui k en SL voor h et a an dui den van de l en gt e bij  Tel eost ei  ( been vi ss en) .  Ze gebr ui k en TL voor h et a an dui den van de af meti n gen bij Myxi ni  ( sl ij mpri k k en) ,  Petr o myzonti f or mes
( pri k k en ook l a mpr ei en of n e gen ogen gen oe md)  en bij  El as mobr an chii  ( h a ai en en r og gen) .
3)  Auf wu chs i s een t er m di e sl a at op een ver za mel i n g van pl ant en en kl ei n e di ertj es di e zi ch vasth echt en op r ots en en h out on der wat er.  Het gr oot st e deel  van de auf wu chs best a at ui t gr oen e
al gen en di at o meeën ( ki ezel wi er en) .  Ver der mak en kl ei n e kr eeft achti gen, i ns ect enl ar ven,  beer di ertj es ( Tar di gr ada)  en al l erl ei  an der mi cr os c opi s ch kl ei n gr ut deel  ui t van de auf wu chsf au n a.
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