
Otocinclus Huaorani 
 

Door: Schaduwvacht en Mars 

 

1. Inleiding 

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van het verschijnen van de naam van dit visje in het 

“raad de vis zijn naam spel”. 

Het is een mij totaal onbekend visje, en alle info die ik hier geeft heb ik her en der 

verzameld. 

 

 

2. Achtergrond 

 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Oto= oor cinclus= kantwerk. Verwijst naar de beenachtige structuur in het hoofd 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

nnb 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

fam. Loricariidae (harnasmeervallen) 

orde Siluriformes (meerval achtigen) 

klasse Actinopterygii (straalvinnigen) 

 

2.4 Vindplaats 

Zuid Amerika; de bovenloop van de Amazone rivier, en de Orinoco Rivier. 

 

2.5 Waterwaarden 

pH: 6- 7,5 dH:4- 15 

 

2.6 Temperatuur 

20- 24 º C 

 

2.7 Grootte 

Ongeveer 3,5 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De rugzijde is grijs met een iets groenige ondertoon, de buikzijde roomkleurig. De 

lichaamskleur is bij de kop wat donkerder en licht een beetje op naarmate ze dichter bij 

de staart komt. Een donkere streep strekt zich uit van de bek tot halverwege de 

staartvin. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Geslachtsonderscheid is moeilijk, maar wel zichtbaar. Vrouwtjes zijn over het algemeen 

wat groter en boller van vorm. Verder geen opvallende kenmerken. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

nnb 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

De huid wordt gevormd door rijen harnasachtige, elkaar overlappende schubben. De vis 

heeft een onderstandige zuigmond. Bovenop het hoofd zitten 2 “neusgaten” (rare 

benoeming) openingen, waarvan men 

vermoed dat de vis ze gebruikt bij het opsporen van voedsel. 



De buikvin kan gebruikt worden bij het zich onderste boven vastklampen aan 

bijvoorbeeld een blad, of een stuk hout. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Ze hebben een vrij hoog weerstands vermogen. Al blijft het wel opletten bij de aankoop 

ervan. De behandeling van deze vissen bij het vang- en transportproces is zo stressvol 

dat velen het niet overleven. Bovendien hebben Otocinclus over het algemeen een lange 

gewenningsperiode nodig in het aquarium. Over het algemeen is de meest ‘gevaarlijke’ 

periode in de eerste 6 weken dat de Otocinclus in het aquarium zit. Het verdient de 

aanbeveling om dan te zorgen dat de beestjes zich goed kunnen verstoppen, maar ook 

dat ze voldoende plantaardig voedsel binnen krijgen (bijvoorbeeld komkommer of 

algentabletten). 

 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Otocinclus zijn actieve beestjes, altijd op zoek naar voedsel en allert op gevaar. Een 

Otocinclus die gedurende langere tijd stil zit, is een teken van overmatige stress of 

ziekte. Niet te verwarren met het gewoon proberen te verstoppen voor de boze 

buitenwereld. Otocinclus zijn namelijk nachtdieren (zoals de meeste meervallen) en 

zullen zich daarom overdag vooral verstoppen, en ’s nachts zijn ze op zoek naar voedsel. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Otocinclus zijn erg sociale vissen, het zijn niet voor niets scholenvissen. Grote scholen 

kennen een duidelijk 

hiërarchie. De mannetjes zijn dominant. De Otocinclus zal altijd een paar soortgenoten 

zoeken als gezelschap. Bij gevaar vormen zich grotere scholen. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

De O. huaorani zijn vreedzame visjes. Ze doen geen andere vissen kwaad, en zullen 

eerder uit de weg gaan dan zich te mengen in de strijd om voedsel. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Eigenlijk kun je daar vrij kort over zijn. Als een Otocinclus niet aan het eten is, is hij op 

zoek naar eten. Zo niet… dan is hij zich aan het verstoppen (meestal overdag, het zijn 

nachtdieren). 

 

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Het zijn herbivoren, ze eten dus voornamelijk algen, planten en groenvoer. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Je kunt ze algenpallets voeren, maar vers groenvoer wordt erg op prijs gesteld, zoals 

bijvoorbeeld komkommer of cougette. 

 

 

5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Ze kweken vrij makkelijk. In 15 maanden kan zich een verdubbeling van de populatie 

voordoen. 



 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

De kweek in het aquarium is zeer moeilijk. Er wordt vanuit gegaan dat de Otocinclus af 

zal zetten in een goed afgeschermd hol, waarna man en vrouw de eieren zullen 

verzorgen tot ze uitkomen. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

nnb 

 

 

6. Conclusie 

De Otocinclus huaorani is een leuke –vooral ’s nachts- actieve meerval. Het gedrag 

spreekt heel erg aan, ze zijn vrijwel altijd direct aanwezig als er voedsel in de buurt is. 

De O. huaorani is een scholenvis en moet daarom met minimaal 6 exemplaren gehouden 

worden. Helaas is het visje niet makkelijk verkrijgbaar in de winkel. 

 

 

7. Links 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otocinclus  

http://64.95.130.5/Summary/SpeciesSummary.php?id=53530&lang=Dutch  

http://tropicalresources.net/phpBB2/viewtopic.php?t=13374 


