
De LDA01: Panaque sp.  
Geschreven door: Mars 
 
Achtergrond 
 
De LDA01 is hetzelfde L-nummer als de L169. Het enige verschil dat de L169 in de Rio 
Negro voorkomt en van de LDA01 alleen bekend is dat hij uit Brazilië komt zonder een 
precieze locatie. Deze meerval wordt ook wel de Gold Stripe Panaque genoemd. 
 
De temperatuur waarop de vis gehouden moet worden ligt tussen de 24 en 28 graden 
Celsius, waarbij de pH tussen de 6 en 7.6 moet liggen. Ook dit is dus weer een meerval 
die je kunt houden zonder dat je, althans op de meeste plaatsen, veel hoeft te doen aan 
je water. 
 

 
 

 
een plaatje van de LDA01 in 2 delen, ze wil niet zo graag op de foto 
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Over de lengte die de LDA01 kan bereiken is men het niet eens. Zo wordt bij 
een aantal bronnen aangegeven dat hij 8 centimeter kan worden, terwijl andere weer 
aangeven dat het wel tot 12 centimeter kan oplopen. Mijn exemplaar is nu ongeveer een 
centimeter of 8-9 schat ik, en heb niet het idee dat hij enorm veel gegroeid is sinds ik 
hem ongeveer een jaar geleden gekocht heb.  
 
De inrichting die de LDA01 het liefst heeft bestaat uit holen en schuilplaatsen van hout op 
een ondergrond van zand. Er kunnen ook Zuid-Amerikaanse planten bij, want de LDA01 
is geen planteneter. 
 
De LDA01 is een mooie vis, bruin met oranje/geel gestreept. Wat vooral opvalt zijn de 
mooi gestreepte vinnen en de kop. Naar mijn idee is het een soort die onderling heel erg 
veel varianten in kleur en patroon kunnen hebben. (Als je kijkt naar de foto’s op Planet 
catfish zie je een gigantisch verschil. Mijn exemplaar lijkt het meeste op degene op de 
laatste foto).  
 
 
Sexen 
 
Mannelijke Panaque sp.’s hebben veel meer stekels over hun lijf en op de vinnen. 
Vrouwtjes zijn ronder van vorm en blijven wat kleiner dan de mannen. 
 
Over de kweek van deze mooie beesten is erg weinig bekend, alhoewel dit waarschijnlijk 
niet veel zal afwijken van de ‘standaard’, namelijk het broeden in holen waarbij het 
mannetje de jongen bewaakt. Om man en vrouw voor te bereiden op de paring moeten 
ze stevig gevoerd worden met dierlijk voedsel. 
 
Gedrag 
 
Nu we al veel weten over de uiterlijke kenmerken en leefomgeving van de vis is het 
gedrag aan de beurt. Ik heb het visje nu bijna een jaar en moet zeggen dat ik haar (ik 
denk namelijk dat ik een vrouwelijk exemplaar heb) de eerste 9 maanden echt amper 
gezien heb. Mijn geluk was dat er een kijkgaatje in het stuk hout zit waar ik af en toe de 
staart door kon zien, zo wist ik dat ze nog leefde. Als ik heel veel geluk had kwam de 
meerval soms snel wat te eten pakken als ik gevoerd had als het licht uit was. En zodra 
er ook maar iets bewoog schoot de vis als de wiedeweerga haar hol weer in. 
 
En een tijdje geleden gebeurde er toch iets vreemds. Ik had eerst redelijk veel hout in 
mijn bak staan, waar ik absoluut niet tevreden mee was. De bak oogde wat rommelig en 
snel in elkaar gezet. Maar ik had het in eerste instantie zo gedaan omdat ik aardig wat 
meervallen in de bak heb en ze toch allemaal een schuilplaats wilde geven. 
 

 
Een plaatje van hoe mijn bak er eerst uit zag 
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Wat opviel is dat de meervallen eigenlijk altijd in en achter het stuk hout zaten 
wat links in de bak zit. Daarom heb ik het rechter stuk hout eruit gehaald en staan er 
inmiddels ook een hele zooi Valisneria spiralis in, wat de bak wat voller laat ogen. En 
jawel, nadat ik dat gedaan had zag ik zowaar de LDA01 regelmatig voorzichtig wat naar 
buiten komen! Het werd zelfs steeds verder, waardoor het nu vaak voorkomt dat ik haar 
voorin de bak zie zitten. Dat is echt heel gaaf! Ondanks dat is ze toch nog heel bang als 
er iets gebeurt in de kamer, maar toch. De perioden worden steeds langer, dus blijkbaar 
heeft ze toch haar draai kunnen vinden. 
 
De LDA01 is helemaal niet territoriaal ingesteld. Je kunt het eerder een bangerik 
noemen. Contact met agressieve meervallen gaat ze uit de weg. Wat dat betreft en 
daarbij de lengte in acht genomen is het dus een geschikte vis voor de meeste aquaria 
vanaf 80 centimeter, zolang je maar zorgt voor een goede schuilplaats. 
 
Voedsel 
 
Het belangrijkste voedsel van de LDA01 bestaat uit plantaardig voer en hout. Wat 
overigens goed te merken is, want regelmatig hoor ik ’s nachts hard geknars uit de bak 
komen, een aan het hout schrapende LDA01 dus. Het was in het begin zelfs zo dat ik er 
wakker van werd. Het hout dient ervoor om de spijsvertering van de meerval goed te 
houden. Naast het plantaardige voer kan je ook af en toe wat dierlijk voer geven, maar 
dit moet niet het hoofdzakelijke voedsel zijn. Echter, wanneer je wilt dat de beestjes zich 
voorbereiden op de paring, dan moeten ze wat meer dierlijk voer binnenkrijgen, net 
zoals in de natuur. 
 
Wat ik mijn vissen voer is het volgende: 
- Droogvoer 
- Algentabletten 
- Muggenlarven (rood, zwart en wit) 
- Cyclops 
- Kryll 
- Daphnia 
Meestal krijgen ze een of 2x per week een dierlijke hap, 4x droogvoer/tabletten, 1x in de 
week komkommer en een dag per week vasten ze. 
 
Conclusie 
 
De LDA01 is een redelijk schuwe, maar wel hele mooie meerval. Het is een vrij rustige 
meerval die niet heel erg groot wordt en daarom uitermate geschikt is voor aquaria vanaf 
80 centimeter (waar dan niet veel andere L-nummers bij zitten). Daarnaast kan de 
LDA01 goed samenleven met andere L-nummers, want ze zijn helemaal niet territoriaal. 
Het dieet is voornamelijk samengesteld uit plantaardig voer en hout, en af en toe kan je 
bijvoeren met wat dierlijk voedsel. Wanneer de vis wat langer in de bak zit wordt hij wat 
minder schuw en kan je regelmatig genieten van zijn schoonheid. 
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