
Pterosturisoma microps 

Geschreven door: Keukenprins 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Eigenmann & Allen 1942 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Loricariidae 

 

2.4 Vindplaats 

Peru, boven amazonegebied bij Iquitos 

 

2.5 Waterwaarden 

pH 6,4 tot 7.2 

 

2.6 Temperatuur 

26-28 graden 

 

2.7 Grootte 

16 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Zoals de naam al doet vermoeden heeft het lichaam de vorm van een steur, borst en 

staartvinnen hebben een lange vinstraal wat de vis een erg gracieus uiterlijk geeft. De 

kleur is donkergrij/bruin. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

 

2.12 Bouw van de vis 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Rustige vis die overdag tegen het raam of op kienhout e.d. hangt, s’nachts gaat hij 

opzoek naar eten. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Vredelievend tegen soortgenoten  

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Vredelievend tegen medebewoners 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

 



4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Voed zich met aufwuchs en ander organisch materiaal. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Schraapt de ruiten af opzoek naar aufwuchs, als de dieren gewent zijn gaan ze ook op de 

bodem opzoek naar voedsel en wennen dan ook aan tabletvoer. Zijn lastige eters hou bij 

de aanschaf dus rekening met uitval voordat je ze aan het eten hebt. 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Schijnt reeds gelukt te zijn maar weinig info voor handen. Eitjes worden tegen de 

aquariumruit aangelegd in de buurt van de uitstroom van de pomp/filter. Dit komt 

overeen met de andere Sturisoma’s, de verzorging e.d. zal ook overeen komen met de 

overige Sturisoma’s al is hier nog niks over te vinden. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

 

6. Conclusie 

Zeker geen beginnersvis maar wel een erg interessant dier waar we nog veel over 

moeten leren. Ligt hier een uitdaging voor de echte Loricariidae fans onder ons? 


