
Hypostomus robinii  
 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Na aanleiding van ‘Raad de vis zijn naam’ volgt hier een artikel over de Hypostomus 

robinii. Er is niet heel veel over deze vis bekend. Helaas komt hij ook niet vaak voor in 

aquaria. 

 

2. Achtergrond 

 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Hyp = groot 

Stomus = mond 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Valenciennes, in Cuvier en Valenciennes, 1840 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Loricariidae - subfamilie hypostominae (Harnasmeervallen) 

Orde: Siluriformes (meervalachtigen) 

Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen) 

 

2.4 Vindplaats 

In de buurt van Matura. (Oost)Trinidad, Midden Amerika,. Daar komt hij voor in licht 

bruinachtige, heldere, snel stromende rivieren. 

 

2.5 Waterwaarden 

nnb 

 

2.6 Temperatuur 

nnb 

 

2.7 Grootte 

De H. robinii wordt ongeveer 16 centimeter lang. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Het lijf heeft een bruin/grijze basis, met daarop veel fijne zwarte stippen. De vinstralen 

zijn oranje-achtig van kleur. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Nnb 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Nnb 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Niet bekend. De tijd die een mannelijke en een vrouwelijke H. robinii nodig hebben om te 

paren, eieren te leggen en de jongen groot te brengen ligt tussen de 1,4 en 4,4 jaar. Dit 

is heel afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. 

 

2.12 Bouw van de vis 

Nnb  

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Het water moet veel zuurstof bevatten. Tevens zijn nitriet, nitraat en fosfaat (NO2, NO3 

en PO4) niet goed, en soms zelfs dodelijk als deze in te hoge concentraties in het water 

zitten. 



 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Harnasmeervallen zijn nachtdieren, daarom zullen ze niet prominent aanwezig zijn in een 

aquarium, zeker niet wanneer het licht aan is. De meeste kans om ze te zien is wanneer 

het licht net uitgegaan is. Als je dan wat voer in de bak doet dan zullen ze daar zeer 

waarschijnlijk op af komen. Echter schijn meervallen over het algemeen genomen wel 

heel schuw, dus bij de minste of geringste trilling of beweging van buiten het aquarium 

zullen ze terug hun hol in schieten. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

In principe gaan harnasmeervallen goed samen in een aquarium, zolang je zorgt dat je 

voldoende schuilplaatsen hebt gecreëerd, door middel van flink wat hout en een paar 

stenen. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Zeer waarschijnlijk hetzelfde als andere harnasmeervallen. Dit betekent dat ze zich niet 

veel van andere soorten vissen aantrekken. Het zijn vriendelijke dieren die andere vissen 

met rust laten. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Wanneer ze gevoerd worden tegen de avond (wanneer de lampen uit zijn) zullen ze zeer 

waarschijnlijk uit hun schuilplaats te voorschijn komen.  

 

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Periphyton. Dit is een combinatie van algen met microben. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Zeer waarschijnlijk algentabletten, garnalenpilletjes, diepvriesvoer, en groenvoer als 

komkommer, sla, courgette of spinazie. 

 

 

5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Waarschijnlijk hetzelfde als andere harnasmeervallen. De eieren zullen in een donkere 

beschutte schuilplaats afgezet worden. Na enkele dagen komen ze uit. De jongen zijn 

direct in staat om hun eigen voedsel te zoeken. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Nnb 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Nnb 

 

 

6. Conclusie 

De H. robinii is een vis waar nog niet veel over bekend is. Voor het overgrote gedeelte 

wordt er van uit gegaan dat hun wensen, eisen en gedrag overeenkomt met dat van 

andere harnasmeervallen. 



 

7. Links 

Informatie: 

http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=580 

http://filaman.ifm-

geomar.de/Country/CountrySpeciesSummary.cfm?id=23349&lang=Dutch&c_code=780 

Foto’s: 

http://images.google.nl/images?q=hypostomus+robinii&hl=nl&btnG=Afbeeldingen+zoek

en 


