
De hoogvinkarper 
 

 

 
hier zo ik toch gaag eens mijn mening willen geven op dit prachtig maar o zo moeilijk 

visjes. 
 

Poecilia velifera of hoogvinkarper 
De hoogvinkarper zou men zeker de schoonste en grootste van de levendbarenden 

kunnen noemen. Hij leeft in langzaam stromende wateren bij de mexicaanse kusten.  
 

De hoogvinkarper of Poecilia velifera heeft een temperatuur nodig van 25°tot 28°C. 
Ze hebben ook een grote zwemruimte zeker 150 liter nodig. 

Hoe groter het aquarium, hoe sneller de rugvin groeit. Plaats ze liefst in een aquarium 
met een niet te dichte randbeplanting.  

 
Ook leeft de hoogvinkarper in licht tot sterk brak water, tot 35% zonder te zeveren dit is 

bijna puur zeewater! 
Daarom is het aangeraden van 1 theelepel zout per 10 liter water aan het aquariumwater 

toe te voegen, ik gebruikte in de tijd echt zeezout. Ze kunnen echter ook in zoetere 
wateren leven.  

Onze visjes zijn echter wel gevoelig voor de verstoring van het biologisch evenwicht in 
het aquarium.Daarom moet je ook goed weten waar ze zijn in opgegroeid.Beste is 

daarom direkt een goed zwanger vrouwtje aan te kopen en te starten met de jonge, die 
zullen het water heel goed verdragen en hierdoor minder kans krijgen op de zo 

gevreesde wiebelziekte en op de huidschimmel( duidelijk zichtbaar op de vinnen en de 
witte wollen plukken op de oogleden. 

 
De mannetjes worden rond 12 cm, de vrouwtjes 16 cm.  

Naast het lengteverschil zijn er nog andere kenmerken.Zo is het mannetje kleurrijk 
versierd en heeft een hoge rugvin die hij als een waaier kan openvouwen en het onderste 

gedeelte van zijn staart is bijna kleurloos.Deze gebruikt hij om het vrouwtje te 
imponeren. Het vrouwtje is opmerkelijk kalmer en heeft maar één kleur. 

 
Men kan deze vissen per koppel houden, al durft het mannetje wel eens een andere 

vissoort lastig vallen. De bevalling van deze visjes is iets langer dan de normale bevalling 
van de levendbarend tropische vissoorten.Bij de hoogvin mag je gerust zeggen tussen de 

8 tot 10 weken  
De worpen zijn ook veel kleiner dan de andere levendbarende 10 tot 80 jongen.Een 

gouden typ : laat de jongen vrij geboren worden ze worden zelden opgegeten door hun 
ouders en zet ze liefst niet in een couveuse.De kans bestaat er in ( heb ik zelf een paar 

keer meegemaakt )dat de moeder tevlug haar jongen afwerp en zelf sterft hierdoor. 
De groei gebeurt heel traag : 3.5 cm na 3 maand. 

 
Als voeding eten ze zoals de meeste levendbarend bijna alles maar soms best ook 



drijvend levend voeding omdat ze graag slurpen met hun grote bek langs de 
wateroppervlakte. 

 
Zo ik hoop dat ik door deze vroegere ervaring jullie wat meer info kon geven over deze 

vis die ik gedurende 3 jaar heb gekweekt en heb bestudeerd. 
 
 
 

 
 


