
Exodon paradoxus 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na het raad de vis zijn naam spel wou ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Exodon : met naar buiten gerichte tanden 
Paradoxus : zonderling, in tegenstelling tot de verwachting 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
muller&troschel 1844 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:characidae (karperzalmen) 
Orde: characiformes (karperzalmen) 
Klasse:actinpterygii (straalvinnigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
brazilie(rio branco) brits guyana(rupununimeer) 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 6-7 
gh 3-6 
 
 
2.6 Temperatuur 
23-27 graden. 
 
2.7 Grootte 
15 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
robuust grote bek 2 zwarte stippen op het lichaam 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
nnb 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
wordt ook aangeboden als: 
hystricodon paradoxus 
epicyrtus exodon 
bucktooth tetra 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
is typisch dat van een tetra' alleen de kaken en tanden zijn verder ontwikkeld, de kleur 
en patroon zijn gestreepd en ze hebben 2 grote zwarte stippen op het lichaam, de rest 
van het lichaam is wit-zilverachtig met violet-blauw of violet-rood. 
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2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
nnb maar ik denk nitraat-nitriet. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
agressief. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
kan kleinere soortgenoten opeten. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
deze vis kan men het beste in een speciaalaquarium plaatsen, hij is niet geschikt voor 
het gezelsschapaquarium, iedere kleinere vis wordt opgegeten en grotere vissen worden 
aangevallen wat flink wat schade kan opleveren, men moet deze vissen met minimaal 10 
stuks houden' en het zijn goede springers zorg dus voor afdekruiten. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
agressief-onstuimig men moet ze meerdere keren per dag voeren. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
kleinere vissen. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
levend voer in de vorm van vis-wormen maar ook droogvoer wordt geaccepteerd. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
de eieren worden afgezet en bevrucht tussen de planten' na het afzetten dient men de 
ouderdieren eruit te halen,na 30-36 uur komen de jongen uit''  
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
het opkweken is niet eenvoudig, de 1ste week kunt u artemia geven' daarna jonge visjes 
bv guppen, de jongen zijn moeilijk groot te brengen omdat onder elkaar kannibalisme 
voor komt, mocht u er wat over houden dan zijn ze pas over 3 jaar geslachtsrijp. 
 
6. Conclusie  
mocht u deze vis willen houden zorg dan voor een groot aquarium(minimaal 150cm) met 
veel zwaardplanten-copra grass-stenen en bogwood (zie foto) 
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7. Links  
http://www.aquariacentraal.com 
http://species.fishindex.com 
http://www.worldexplorer.be 
http://aquavisieretry.org 
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