
De L264: Leporacanthicus joselimai 
Geschreven door: Mars 
 
Achtergrond 
De L264 wordt ook wel de ‘Sultan Pleco’ genoemd. Hij leeft in de Tapajós, een rivier 
midden in Brazilië. Het water in deze rivier heeft een pH van tussen de 6 en 7,6. Voor 
deze meerval geldt dus ook dat je (op de meeste plaatsen) niet heel veel hoeft te doen 
aan je aquariumwater. Echter is een regelmatige waterverversing zeer noodzakelijk 
omdat het beestje slecht tegen nitriet en te veel nitraat kan (nitraat boven de 50mg/l 
kan op den duur dodelijk zijn). De L264 heeft het liefst een watertemperatuur van 
ongeveer 25 tot 27 graden, de gemiddelde temperatuur dus voor een tropisch aquarium. 
 
De inrichting van de biotoop bestaat uit schuilplaatsen en holen van hout, een paar kleine 
steentjes en een enkele Echinodorus op een ondergrond van zand. De Echinodorussen 
zullen niet aangevreten worden, ondanks dat de L264 een herbivoor is. 
 
De L264 wordt maximaal een centimeter of 20, maar is naar mijn idee niet echt een 
snelle groeier. Ik heb die van mij nu ongeveer 9 maanden schat ik, en had hem gekocht 
toen hij een centimeter of 5 was, ik schat hem nu rond de 7,5 (ook al is het wat lastig te 
meten).  
 

 
 
Wat trouwens erg leuk is aan dit beestje, is dat je kunt zien wanneer je exemplaar 
volwassen is. Als hij jong is zitten er aan de puntjes van de vinnen opvallende witte 
vlekjes. Wanneer hij volwassen wordt (rond de 10 centimeter) gaan deze vlekjes 
verdwijnen. Persoonlijk vind ik de combinatie van de grijze kleur met zwarte stippen en 
witte vlekjes juist het mooiste aan het beestje en denk dat ik het wel jammer vind als ze 
straks weg zijn. Aan de andere kant blijft het toch een apart beest met zijn grijze 
ondergrond met zwarte stippen. Daarnaast heeft hij een aparte vorm van het hoofd 
(anders dan de kop van een gemiddelde L-nummer), iets wat mij ook erg aanspreekt aan 
deze meerval. 
 
De Leporacanthicus joselimai is een meerval die erg veel zuurstof nodig heeft. Helaas 
hebben Tuti en ik dat aan den lijve ondervonden. Door een plaag van eendenkroos 
tijdens onze vakantie, die ervoor gezorgd had dat het hele oppervlak dichtgeslibd was, is 
er zuurstofgebrek ontstaan, waarna er helaas 2 exemplaren overleden zijn. Een flinke 
beweging van je wateroppervlak is dus wel vereist. 
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Sexen 
Het verschil tussen een mannelijke L264 en een vrouwelijk exemplaar is redelijk 
gemakkelijk te zien en is eigenlijk min of meer het standaard verschil. Het mannetje 
heeft namelijk een veel langere en bredere kop dan het vrouwtje en heeft daarnaast ook 
stekels op de zijkant van zijn kop. Tevens heeft hij stekels op de borstvinnen, is de 
rugvin groter en is zijn tekening en kleuring mooier dan die van het vrouwelijke 
exemplaar. 
 
 
Gedrag 
De L264 is een redelijk schuwe meerval, die je niet heel vaak ziet als het licht aan is. 
Zelfs wanneer het voedertijd is zie je deze meerval vrij weinig. Als je hem dan ziet moet 
je zorgen dat je heel stil zit, want bij de minste of geringste beweging schiet hij weer 
terug zijn schuilplaats in. Nu is op Planet Catfish te lezen dat hij minder schuw is als hij 
met meerdere soortgenoten zit (iets wat mij als muziek in de oren klinkt, want nu heb ik 
tenminste een reden om er over een tijdje nog eens een paar bij te kopen). En ik meen 
ook inderdaad gemerkt te hebben dat de twee exemplaren die Tuti had zich vaker lieten 
zien en dan waren ze ook in gezelschap van elkaar. 
 
Overal wordt aangegeven dat de L264 het een meerval is die een territorium opbouwt, 
maar hier heb ik tot op heden nog niet heel veel van gemerkt. In het grote stuk hout 
waar hij zit heb ik een kijkgaatje waar je af en toe een glimpje van hem kan opvangen. 
Dan zie je hem weleens een andere L-nummer aan de kant proberen te duwen, maar 
zodra hij tegenstand krijgt kiest hij eieren voor zijn geld en gaat hij zelf maar ergens 
anders zitten. Natuurlijk kan dit nog veranderen naarmate hij ouder wordt. 
 
 
Voedsel 
Zoals eerder beschreven is het voornamelijk een herbivoor, dus een planteneter. Toch 
blijft de vis van je planten af en zie ik die van mij bijna alleen maar als ik diepvriesvoer 
geef. De verschillende soorten voer die ik geef zijn: 
- Algentabletten (verschillende soorten) 
- Garnalenpillen 
- Vlokvoer 
- Rode muggenlarven 
- Zwarte muggenlarven 
- Witte muggenlarven 
- Daphnia 
- Cyclops 
- Kryll 
- Komkommer 
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Conclusie 
De L264 is een hele mooie meerval, die helaas redelijk weinig van zijn schoonheid wil 
delen met de aquariumhouder. Het is daarom aan te raden om de schuilplaatsen in je 
aquarium op zo’n manier te creëren dat je er op de een of andere manier in kan kijken. 
Ondanks dat het beestje wat schuw is, wordt het wachten op een blik van hem wel 
beloond, want als je hem ziet is het gewoonweg genieten van zijn schoonheid.  
 
Verder is het een beestje wat (in zijn jeugd) niet echt heel standvastig zijn territorium 
verdedigt, alhoewel dit op latere leeftijd misschien kan komen, en dus een meerval die 
goed samen met andere L-nummers gehouden kan worden. Ook al is het voornamelijk 
een planteneter, je planten worden niet door hem aangevreten. Naast plantaardig voer 
houdt hij ook van dierlijk voer. 
 
Ten slotte nog een paar links naar filmpjes: 
Filmpje 1 
Filmpje 2 
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