
Xenotoca eiseni 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel 
schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
xenos=vreemd 
tokos=geboorte(uit het grieks) 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
rutter 1896 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:goodeidae (goode-tandkarpers) 
Orde: cyprinodontiformes (tandkarpers) 
Klasse:actinoptergii (straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
mexico-midden-amerika 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 6-8 
dh 9-19 
 
2.6 Temperatuur 
15-30 graden het beste voor een aquarium is zo,n 23-25 graden 
 
2.7 Grootte 
mannen zo,n 5 cm 
vrouwen zo,n 8cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 



volwassen mannetjes van deze soort ontwikkelen een indrukwekkende bochel achter 
de kop en een hoog lichaam, de voornaamste kleuren van de mannen zijn blauw, ook 
zijn de mannen kleiner. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
platy's 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
nnb ik denk nitriet,nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
Ze zijn naar mijn mening absoluut niet te handhaven in een gewoon 
gezelschapsaquarium. Ze zullen niet alleen bij langvinnige vissoorten de vinnen eraf 
bijten zoals wordt beschreven. Maar dit doen ze naar mijn ervaring en die van andere 
mensen die ik ken ook bij Corydoras soorten. En ik denk ook bij andere tragere 
vissoorten. Al met al is dit een bijterige vissoort. Waardoor ik zelf tijdens waterversingen 
ook diverse malen venijnig gebeten ben. 
Ddeze vis houdt ook van een krachtige stroming, maar wordt dan nog agressiever 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Zie boven. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
u kunt deze vissen beter niet met vissen zetten die lange vinnen hebben b.v. 
goerami's omdat men de vinnen afbijt. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb alleen deze vissen kunnen zo,n 5 jaar oud worden. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
een beetje onstuimig. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
droogvoer,muggenlarven, en ook wordt er wel eens een klein beetje alg gegeten. 
 



5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
de kweek is enigzins speciaal,vooral de geboorte het zijn inderdaad ''echte'' 
levendbarenden en geen eilevendbarenden, de jongen worden voor de geboorte 
gevoed via een navelstreng, er is haast geen dooierzak aanwezig, bij de geboorte 
zijn de jongen zo.n 1 cm groot,de geboorte kondigt zich aan wanner het 1ste 
rolronde vrouwtje hoekige kanten gaat vertonen ter hoogte van de buik, ze gaat 
dan rustig onder het wateroppervlak hangen, bij de geboorte schieten de jongen 
direct naar boven om lucht te happen en de luchtblaas te vullen, wij kunnen nu 
heel goed de overblijfselen zien van de navelstreng ter hoogte van de 
aarsvin(meestal 2 korte witte draadjes) deze soort gooit om de 7-8 weken jongen 
tussen de 25-50 stuks. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
fijn gewreven vlokken,artemia. 
 
6. Conclusie  
deze vissen kunt u houden in een aquarium van minstens 80 cm, zorg voor 
voldoende zwemruimte voorin de bak, u kunt het aquarium inrichten met fijn grind 
op de bodem en stukken kienhout/stenen en veel dichte planten op de achtergrond 
wat tevens een beschutting kan zijn voor jongbroed, deze vissen kunt u beter 
niet houden met vissen die lange voelsprieten hebben daar deze worden afgebeten. 
 
7. Links  
http://www.punkyfish.nl  
http://filaman.ifm-geomar.de  
http://aquavisie.retry.org  
http://www.aquariana.be 


