
De Heterandria formosa 

Door: Meerval 

De Heterandria formosa is een erg klein visje uit het zonnige Florida, en is een aanwinst 

voor de kleine bakjes. Er zijn maar 6 vissen soorten kleiner, en met trots staat deze vis 

dus op nummer 7. 

 

De vis heeft een grijze tekening en volwassen vrouwtjes, die overigens stukken groter 

zijn dan de man, kunnen geel tot donkergrijs zijn. Een streep loopt vanaf hun bekje tot 

aan de staart, en ze hebben een geel/oranje rugvinnetje. 

Jonge Formosa visjes hebben erg veel kleine tijgerstreepjes over hun lichaam lopen, en 

deze verdwijnen soms als ze ouder worden. Ze groeien erg langzaam, maar ach, ze 

worden maar zo'n 2 a 3 jaar. 

 

Het geslachtsonderscheid is erg makkelijk.  

Al vanaf een week na de geboorte kun je zien of er een gonopodium ontwikkelt. Meestal 

is het vinnetje een beetje wittig, en bij vrouwtjes niet. Mannetjes hebben overigens een 

erg groot gonopodium en kan soms langer zijn dan hun staart! 

 

De dwergtandkarpers voelen zich het beste, als je het aquarium in een donkere hoek zet 

waar nauwelijks mensen langslopen. 

Ik heb dat zelf opgemerkt, omdat de visjes veel schuwer waren toen ze voor het raam 

stonden, en later naast de deur. 

Nu heb ik ze staan in een hoek, en zie ik ze veel meer. 

 

De Formosa komt dan wel uit het warme Zuid Carolina, maar doet het goed bij 

kamertemperatuur. Ook als het 18 graden is. 

 

Het visje is levendbarend, en na twee maanden zat mijn bak vol met klein grut. Ze vallen 

wel goed te verkopen, en anders willen dierenwinkels ze meestal wel. Dit visje komt 

namelijk jammer genoeg niet vaak voor in dierenwinkels. in Zeeland tenminste niet! 

 

De Formosa accepteert droogvoer, gedroogd voer, tabletten en is werkelijk een alles 

eter. Wel smullen ze het meest van levend voer en gedroogd tubifex. 

 

Deze vis is prima te houden met garnalen. Slakken iets minder, omdat ze de sprietjes 

erg graag afhappen. De grootte maakt niet uit, poelslakjes zijn er bij mij zelfs ten prooi 

gevallen. 

Houd deze vis niet met te drukke vissen, i.v.m. ze zich dan wat terug trekken. 

Ze zwemmen in alle lagen, en je zult geen spijt hebben na de aankoop van deze vis. 

 



 
 



 

Ja, babies zijn net zo klein als kroos! 

 

 

Een pubertje. 

 

 


