
Ancistrus	  cf.	  cirrhosus	  
Door:	  Prullenbak	  	  
	  
Vindplaats	  
Zuid-‐Amerika	  
	  
Minimale	  bakmaat	  
Gezien	  de	  lengte	  van	  de	  vis	  zou	  ik	  zeggen	  minimaal	  100	  cm.	  Plaats	  je	  er	  andere	  
meervallen	  bij,	  dan	  is	  120	  -‐	  150	  cm	  beter	  (ook	  sterk	  afhankelijk	  van	  het	  karakter	  
van	  de	  vis!).	  
	  
Lengte	  
Deze	  vissen	  halen	  onder	  de	  juiste	  verzorging	  (ruim	  aquarium,	  goed	  voedsel	  en	  
genoeg	  verversen)	  met	  gemak	  16	  centimeter,	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  veel	  sites	  
zeggen	  (welke	  vaak	  aangeven	  dat	  ze	  zo'n	  12	  cm	  worden).	  
	  
Gedrag	  
Een	  actieve	  bodembewoner	  welke	  erg	  territoriaal	  kan	  zijn.	  In	  mijn	  geval	  worden	  
soortgenoten	  zo	  erg	  opgejaagd	  dat	  deze	  uiteindelijk	  overlijden.	  Tegen	  over	  
andere	  vreedzame	  meervallen	  is	  deze	  soort	  redelijk	  verdraagzaam.	  
	  
Andere	  vissen	  (Cichliden,	  karperzalmen	  e.d.)	  worden	  met	  rust	  gelaten.	  Alleen	  
een	  territoriale	  Cichlide	  (ouder)	  kan	  een	  gevecht	  uitlokken.	  
	  
Voeding	  
Zowel	  dierlijk	  als	  plantaardig	  voedsel	  wordt	  aangenomen.	  
Zorg	  voor	  een	  goede	  afwisseling!	  Een	  hoofdmenu	  van	  dierlijk	  voedsel	  zal	  als	  
gevolg	  hebben	  dat	  de	  vissen	  aan	  je	  planten	  beginnen.	  Het	  word	  algemeen	  
aangenomen	  dat	  elementen	  uit	  kienhout	  ,essentieel	  zijn	  voor	  het	  dieet	  van	  de	  
borstelneus.	  
	  
Spirulina	  tabletten	  worden	  hier	  met	  veel	  plezier	  opgegeten.	  
	  
Inrichting	  
De	  inrichting	  kan	  bestaan	  uit	  een	  zandbodem	  (geen	  scherp	  grind	  gebruiken	  i.v.m.	  
eventueel	  graafgedrag)	  met	  veel	  kienhout,	  stenen	  en	  eventueel	  wat	  planten.	  
Door	  het	  soms	  wat	  woeste	  gedrag	  van	  de	  Ancistrus	  kunnen	  slecht	  gewortelde	  
planten	  gemakkelijk	  loslaten.	  Ook	  planten	  die	  vlak	  naast	  een	  kokosnoot	  of	  stuk	  
hout	  staan,	  kunnen	  uitgegraven	  worden.	  
	  
Waterwaarden	  
Ancistrussen	  zijn	  over	  het	  algemeen	  niet	  heel	  moeilijk	  qua	  waterwaarden.	  
Ik	  heb	  ze	  zelf	  op	  de	  volgende	  zwemmen:	  
pH:	  7	  
GH:	  5	  
Eerder	  was	  dit:	  
pH:	  6	  
GH:	  3	  
	  



Ook	  bakken	  met	  wat	  harder	  water	  (Tanganyika)	  hebben	  de	  vissen	  weinig	  
problemen	  mee.	  
	  
Geslachtsonderscheid	  
Pas	  goed	  te	  zien	  bij	  een	  lengte	  van	  ongeveer	  12	  cm.	  De	  man	  vormt	  dan	  een	  
'gewei'	  (zie	  foto)	  op	  zijn	  kop.	  
De	  vrouw	  krijgt	  geen	  of	  amper	  stekeltjes	  (zie	  foto).	  
	  
Volwassen	  man,	  16	  cm:	  
	  	  

	  
	  
Volwassen	  vrouw,	  15	  cm:	  
	  	  	  	  	  
	  

	  


