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Een hoop aquariumliefhebbers zullen ze wel eens in de één of andere vorm gezien 
hebben bij de aquariumspeciaalzaak, of anders op internet. Ik kan me echter voorstellen 
dat het vrij onduidelijk is waarom deze vissen nou vaak geen complete 
wetenschappelijke naam hebben, zoals bijvoorbeeld Cleithracara maronii of Lamprologus 
multifasciatus. De reden hiervoor wil ik proberen uit te leggen in dit artikel. 
 
L-nummers zijn harnasmeervallen uit Zuid-Amerika. De meeste beginners zegt zelfs de 
term harnasmeerval niks, dus je kan ze ook algeneters of zuignapvissen noemen. Al 
moet ik hier een opmerking maken over de term algeneter: deze term is vaak 
ONTERECHT omdat een heleboel harnasmeervallen absoluut geen alg eten, zeker niet als 
er redelijk goed gevoerd wordt. 
 
De Latijnse term voor Harnasmeerval is Loricariidae. Hier staat ook de L voor bij L-
nummers.  
 
Jaren terug is het duitse aquarium tijdschrift DATZ begonnen met het tonen van 
harnasmeervallen die ontdekt werden. Deze vissen werden in zulk een hoog tempo 
ontdekt, dat de wetenschap het eigenlijk maar amper bij kon benen om de beestjes 
wetenschappelijk te kunnen beschrijven en ze dus een naam kon geven. Om deze reden 
zijn ze bij DATZ dus begonnen met het aangeven van de nummers. Inmiddels zijn ze al 
ver over de 300 met deze nummering. 
 
In eerste instantie was het de bedoeling dat de nummers 'afgedankt' zouden worden 
zodra de vissen wetenschappelijk beschreven zouden worden. De Nummers waren echter 
inmiddels zo bekend en populair geworden, dat ze eigenlijk gewoon doorgegaan zijn om 
ze te gebruiken. De meeste aquariumliefhebbers vinden het immers makkelijker om een 
L75 te bestellen dan een Peckoltia sabaji. 
 
Ook een ander Duits aquarium tijdschrift: 'Das Aquarium', begon met het tonen van 
harnasmeervallen in haar tijdschrift. Deze kregen als benaming LDA-nummers. Omdat 
deze 2 tijdschriften niet helemaal goed samenwerkten, kan het voorkomen dat sommige 
meervallen zowel een L-nummer als een LDA-nummer hebben. De LDA-nummers zijn 
echter nog lang zover niet als de L-nummers. 
 
Er is nog een derde 'code': LG-nummers. Hier staat LG voor Loricariidae-Gattung. Zo'n 
nummer wordt soms aan een harnasmeerval gegeven waarvan men vermoed dat het een 
geheel nieuwe soort is. Deze term is echter meer bij de wetenschappers bekend, je zal 
de term niet snel tegenkomen in de handel. 
 
Kijk voor meer informatie over de L- en LDA-nummers op bijvoorbeeld 
www.planetcatfish.com 
 
Ten slotte ook nog een lijstje met de onderfamilies die allemaal te vinden zijn in 
Loricariidae: 
 
(Ancistrinae): Acanthicus, Aphanotorulus, Ancistomus, Ancistrus, Baryancistrus, 
Chaetosoma, Cordylancistrus, Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, 
Guyanancistrus, Hemiancistrus, Hopliancistrus, Hypancistrus, Megalancistrus, 
Lasiancistrus, Leporacanthicus, Leptoancistrus, Lithoxancistrus, Lithoxus, Neblinichthys, 
Oligancistrus, Panaqolus (tegenwoordig Panaque), Panaque, Parancistrus, Pareiorhina, 
Peckoltia, Pseudacanthicus, Pseudancistrus, Pseudolithoxus, Scobinancistrus 
(tegenwoordig Panaque), Sophiancistrus, Spectracanthicus, Zonancistrus.  
 
(Hypoptopomatinae): Delturus, Hisonotus, Lampiella, Nannoptopoma, Otocinclus, 



Parotocinclus, Pseudotothyris, Schizolecis.  
 
(Hypostominae): Cochliodon (tegenwoordig Hypostomus), Corymphanes, 
Glyptoperichthys, Hypostomus, Isorineloricaria, Kronichthys, Liposarcus, 
Neoplecostomus, Pogonopoma, Pseudorinelepis, Pterygoplichthys, Rhinelepis, 
Squaliforma.  
 
(Loricarinae): Acestridium, Aposturisoma, Crossoloricaria, Ctenoloricaria, Farlowella, 
Harttia (tegenwoordig Ctenoloricaria), Hemiloricaria, Lamontichthys, Loricaria, 
Loricariichthys, Paraloricaria, Planiloricaria, Proloricaria, Pseudohemiodon, 
Pterosturisoma, Rineloricaria, Spatuloricaria, Sturisoma, Sturisomatichthys. 
 
Hopelijk is met dit artikel de betekenis van L-nummer iets duidelijker. Mochten er nog 
vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit artikel, schroom dan niet om ze te 
uiten. Ik ben gewoon bereikbaar op het Nederlandstalig Aquaforum. 


