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Prachtig levendige visjes in je bakje. De wildvang gup of de Endlers werd gevonden door 

een engelse professor John Endler in 1975 in het Laguna de Platosmeer die zich bevind in 

Venezuela. Maar iemand was hem in 1937 al voor geweest, namelijk Franklyn Bond. 

Deze persoon had al deze vis meegebracht naar de Amerikaanse Evolution & Marine 

Biology della universiteit van California, Santa Barbara. Het heeft nog jaren geduurd 

voordat dit kleine visjes bekend werd in Europa maar door toedoen van een Duitse 

invoerder heeft deze kleine vis zijn opwachting gemaakt in vele huiskamers. Hij werd dan 

ook ingevoerd onder de naam van de engelse professor Endler. 

 

Oorspronkelijk vinden we dit visjes terug in heel warm water die gaat van 26° tot 30°. 

De waterwaarden zijn eerder neutraal (ph 7 tot 7.4) en niet te hard water (gh van 13 is 

reeds goed). Wil je nu die visjes verzorgen dan kan je ze reeds plaatsen in een klein 

aquarium van ongeveer 50 liter. Het beste is ze te houden in verhouden 1 mannetje en 3 

vrouwen. Een goede beplanting doet wonderen en een afwisselende voeding waarin 

zeker alg zit is zeker aan te raden. Niet vergeten is de wekelijkse waterverversing die 

hen in topvorm houdt. 

 

Wat is nu het verschil met de gewone gup en de Endlers: Het verschil zit hem al in de 

grote van de vissen. Endlers zijn veel kleiner dan de gewone huiskamer guppen. Een 

mannetje wordt hooguit 4 cm en de vrouwen 6 cm. Het verschil zit ook bij de mannen 

dat die niet de vele kleuren hebben zoals de kweekguppen, ze hebben namelijk een 

dubbelzwaard staartvin die een oranje kleur heeft met een zwart randje. De kleuren op 

het lichaam zijn felle oranje- en zwarte plekken met een vleugje licht fluo blauw in de 

vinnen. Al de mannetjes hebben dan ook dezelfde kleurenvlekken behalve dat de grote 

ervan kan variëren. De vrouwtjes daar en tegen hebben het gewone guppen lichaam met 

een glanzende groene zilveren kleur maar met bijna geen kleuren in haar staart. 

 

De kweek is bijna identiek als de gewone gup. De Endlers zijn ook levendbarende maar 

hun draagtijden bedraagt maar 23 a 24 dagen terwijl de gewone gup een draagtijd heeft 

van ongeveer 28 dagen. Het verder opgroeien gebeurt zoals de gewone guppen maar 

nauplieën worden zeker aangeraden. Na ongeveer 20 dagen kan je al de kleuren zien van 

het mannetje en zal dan ook moeten worden gescheiden van het nest om inteelt te 

vermijden. Na ongeveer 30 dagen is het mannetje reeds geslachtsrijp maar de eerste 

bevruchting lukt maar met vrouwen van ongeveer 2 maand. Bij de eerste worp zal ze 

ongeveer een 2 tot 5 jongen hebben. Later zal deze worpen wel groter worden tot 40 

jongen, wat nog veel minder is dan de gewone gup. De voeding die wordt gegeven is 

cyclops, fijn granulaat, rode- zwarte en witte muggelarven en artemia’s. Vlokkenvoer is 

af te raden 
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Volgende benamingen worden allemaal gebruikt voor de wildvang guppen: 

 

- Poecilioides reticulatus (Peters, 1859); 

- Lebistes reticulatus (Peters, 1859); 

- Haridichthys reticulatus (Peters, 1859); 

- Girardinus reticulatus (Peters, 1859); 

- Acanthophacelus reticulatus (Peters, 1859); 

- Poecilia reticulatus Peters, 1859; 

- Lebistes poeciloides De Filippi, 1861; 

- Lebistes poecilioides De Filippi, 1861; 

- Girardinus guppii Günther, 1866; 

- Acanthophacelus guppii (Günther, 1866); 

- Heterandria guppyi (Günther, 1866) 


