
L134 – Peckoltia compta 

 

Door: Erhan 

 

De L134. In mijn ogen 1 van de mooiste Lnr meervallen van de wereld.  

 

De L134 wordt ook wel Leopardfrogpleco genoemd. Dat is de handelsbenaming. De L134 

behoort tot de Peckoltia soort. De L134 wordt zo'n 10cm groot. Het is een mooie vis die 

geel is met zwarte strepen, of zelfs vlekken heeft. Deze vis kan je al houden in bakken 

vanaf 80 cm.  

 

Kenmerken van de Peckoltia’s zijn, dat het veelal kleine en aantrekkelijk gekleurde 

harnasmeervallen zijn. Ze hebben middelgrote zuigmond die evenveel tanden heeft in de 

onderste en bovenste kaak. Mannetjes hebben alleen borstelharen achter het 

kieuwdeksel, op de stekel van de borstvinnen en op het achterste lichaamsdeel. 

 

Sexueel volwassen mannetjes hebben verlengde odontes (verlengde haartjes)achter de 

kieuwdeksels, op de stekel van de borstvinnen (eerste dikke vinstraal) en op alle 

pantserplaten van het achterste deel van het lichaam.  

 

Verspreiding: De peckoltia soorten zijn wijd verspreid over het gehele stroomgebied van 

de Orinocco in het noorden van Zuid-Amerika.De L134 specifiek komt voor in het Rio 

Tapajos bij Pimental. Deze vissen bewonen rivieren met matige stroming en een stenige 

bodem. Deze vissen hebben liever mooie kijken dan hout in het aquarium. Ze laten 

plantjes (vaak) met rust en kunnen dus gehouden worden in een beplant aquarium.  

 

Dieet: De L134 is een alleseter. Je kan ze voeren met droogvoer (bodemtabletten-

discusvoer alles wat zinkt), diepvriesvoer, levendvoer, maar een stukje komkommer 

lusten af en toe ook wel. Ik heb er die geen komkommer lusten, maar ook exemplaren 

die er gek op zijn. 

 

Kweek: De L134 kweken is niet makkelijk, maar ook niet moeilijk. Er zijn mensen die ze 

hebben gekweekt op gewoon kraanwater, maar ook mensen die veel moeite hebben 

moeten doen om de water zacht en zuur (PH5.5-6.5)te krijgen. De vissen houden van 

stroming in de bak. Maar dat ze per sé stroming nodig hebben voor hun leghol, is niet 

bewezen. Ze leggen hun eitjes in een leghol die maximaal een diameter moet hebben 

van 4cm. De diepte is niet zo belangrijk, maar liever niet meer dan 3-4 cm dieper dan de 

lengte van de vis. Ze leggen 10 tot 30 eitjes met een diameter van 4 mm. Deze komen 

in 5 tot 8 dagen uit. De jongen kunnen dan met fijn stofvoer, voedseltabletten, Artemia 

naupliën en discusvoer grootgebracht worden.  

 

Gedrag: Ik heb van de L134 exemplaren die zeer schuw zijn, maar ook exemplaren die 

dat niet zijn. Maar de meesten zijn (80%) toch wel schuw. Op het moment dat je voor 

het aquarium gaat staan, schieten ze weg. Maar ik heb ook exemplaren die mij voor hun 

hol in de gaten houden. Ze laten andere vissen met rust en gaan hun eigen gang. 

Uiteraard zijn er ook exemplaren die dominant zijn en andere Lnrs liever niet in de buurt 

hebben. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee gehad.  

 

Conclusie: De L134 is een schitterende vis, die een aanwinst is voor elke aquarium. 

Beetje schuw, maar in een met beleid ingericht aquarium zal je hem vaak genoeg zien. 

Jammer genoeg wordt hij met de dag duurder. Maar zijn geld is hij naar mijn mening 

dubbel en dwars waard. 

 

Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YrG7yV1fENE 

http://www.youtube.com/watch?v=YrG7yV1fENE

