
De L168: Dekeyseria brachyura 
 
Geschreven door: Mars 
 

 
 
Achtergrond 
De L168 wordt ook wel de ‘Butterfly Pleco’ of ‘Flounder Pleco’ genoemd. Hij komt van 
oorsprong uit Brazilië, en wel uit Barra do Rio Negro. In dat gebied heeft het water een 
pH van tussen de 5,6 en 7. Enige waar je rekening mee moet houden is dat er voldoende 
zuurstof in het water zit door bijvoorbeeld de uitstroom van je filter tegen het oppervlak 
te richten. Daarnaast dient de temperatuur van de bak zoveel mogelijk tussen de 25 en 
28 graden te zijn, iets wat niet altijd zal lukken in de zomermaanden, maar dat is geen 
drama. Uiteraard wordt een regelmatige waterverversing ook op prijs gesteld door de 
L168. 
 
Volgens verschillende bronnen wordt het beestje ongeveer een centimeter of 14. Nu ben 
ik daar zelf niet helemaal zeker van. Ik schat de mijne nu op 8 centimeter (gekocht toen 
hij 6-7 cm was) maar het is een beestje wat absoluut niet hard groeit. Hij is bij ons in 
een jaar dus ongeveer 1,5 cm gegroeid. 
 
Gedrag en lichaamsbouw 
De L168 is een vrij iel gebouwde vis. Als hij plat op de grond ligt ziet hij er heel plat uit, 
ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de L168 leeft in wateren waar redelijk 
wat gevaar op de loer ligt. De reden dat van dat vermoeden is dat de L168 ook een 
meester in het veranderen van kleur is, zoals een kameleon dat kan. Normaal is hij zwart 
met oranje/geel gestreept. Wanneer hij op het zand ligt worden zijn kleuren lichter naar 
bruin met lichtgeel, zit hij op een stuk hout dan zie je dat hij een flink stuk donkerder 
wordt, naar zwart met lichtbruin. Heel apart om te zien, want de verkleuring is slechts in 
een kwestie van een paar seconden gebeurd. Volgens verschillende bronnen kan zelfs het 
streeppatroon op zijn lijf vervagen als hij heel erg bang is. Dit heb ik nog niet 
meegemaakt (en gelukkig ook maar eigenlijk, want een gestresste vis in je bak is geen 
goed teken). Het schijnt zelfs dat, helaas heb ik dit ook nog niet zelf gezien, ze ’s nachts 
een totaal andere kleur hebben dan overdag. Moet ik toch eens een keer kijken of dat 
ook daadwerkelijk het geval is, lijkt me heel apart om te zien. 
 
Wat betreft zijn gedrag kunnen we hem het beste omschrijven als zeer rustig. Echt 
schuw kun je het niet noemen, omdat hij vrijwel altijd in het zicht zit. Hij sluit zich 
bijvoorbeeld niet op in holletjes in het hout, maar hij verstopt zich onder een steen of 
verschuilt zich in een donkerdere plek achter het hout, of achter een steen. Hij schiet 
over het algemeen ook niet geschrokken weg als je voorbij het aquarium loopt, iets wat 
veel andere meervallen wel doen. Verder is het absoluut geen amokmaker in een 
aquarium, hij zal dan ook met alle moeite een ruzie met een medebewoner voorkomen. 
 
Voedsel 
De L168 is een planteneter volgens de bronnen die ik destijds voor de aankoop 
geraadplaagd had, maar vindt op zijn tijd diepvriesvoer ook lekker (eigenlijk is het 
gewoon een alleseter met een lichte voorkeur voor plantaardig). Echter merken we daar 
vrij weinig van. Hij eet niet van de planten, maar zit ook nooit op een stuk komkommer 
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of courgette wat we in de bak gooien. Sterker nog, we zien hem haast niet 
eten. Voorheen zagen we hem vrijwel nooit, de laatste tijd gaat het beter, 
bijvoorbeeld als we levend voer geven, we hebben het vermoeden dat dat toch zijn 
voorkeur heeft. We zullen het eens in de gaten houden. 
 
De voornaamste soorten voer die we geven zijn: 
• Komkommer 
• Spliterwten 
• Boontjes 
• Courgette 
• Algentabletten 
• Garnalenpillen 
• Muggenlarven (rood/wit/zwart) 
• Daphnia 
• Cyclops 
• Vlokken 
• Granulaat 
• Kokkels 
• Levende rode mug 
 

 
 
Conclusie 
De L168 is een mooie aanwinst voor ieder Zuid-Amerikaans aquarium, alhoewel het een 
redelijk rustige en af en toe schuwe vis is. De schoonheid daarentegen maakt een 
heleboel goed, als je hem een keer ziet. Het is een rustige meerval die niet snel groeit en 
dat is goed te merken aan zijn eetgedrag, namelijk dat je hem niet enorm vaak ziet eten. 

http://www.aquaforum.nl/�

