
Xenentodon cancila 
 
Geschreven door: aqua-life 
 
Achtergrond 
 
Familie, orde en klasse: 
Familie: Belonidae  
Orde: Beloniformes  
Klasse: Actinopterygii  
 
Vindplaats: 
Deze vis is de vinden in Zuidoost Azië. Vooral in India en Sri Lanka. Ze leven zowel in 
zoet als in ligt brakwater.  
 
Waterwaarden: 
PH 7 - 7,5 Gh 20-28 Een toevoeging van 1 gram zeezout per liter word aangeraden.  
 
Temperatuur: 
De ideale temperatuur voor deze vis is tussen de 22 en 28 graden Celsius.  
 
Grootte: 
De Xenentodon cancila word heel lang. Maximaal kunnen deze vissen wel 40 cm lang 
worden.  
 
Uiterlijke kenmerken: 
Een lange vis met over het hele lijf een zwarte streep. De Xenentodon cancila lijkt qua 
bouw wel wat op de veel kleiner blijvende dermogenys pusillus. 
 
Bouw van de vis: 
Door zijn dunne langwerpige lichaam is het een hele snelle vis.  
 

 
 



 
 
Gedrag  
 
Algemeen gedrag: 
Zoals gezecht is het een hele snelle vis. Af en toe kan de Xenentodon cancila daar zelf 
niet zo goed mee omgaan. Ze zijn namelijk schrikachtig. Bij bijvoorbeeld het aan- en 
uitschakelen van licht. Ze zwemmen dan ongecontroleerd door het aquarium en kunnen 
grote beschadigingen aanbrengen aan de planten. Het is daarom ook aan te bevelen om 
dekruiten aan te brengen. 
 
Gedrag in relatie tot soortgenoten: 
Je kan deze vis het beste in een kleine school houden. Denk dan aan een stuk of 4 
vissen. Dan zullen ze zich op hun gemak voelen. Het onderlinge gedrag is rustig.  
 
Gedrag in relatie tot andere soorten: 
Je moet zeker geen medebewoners hebben die kleiner zijn dan de Xenentodon cancila 
zelf. Het is een roofvis dus ze eten graag een paar visjes als ze dat kunnen.  
 
 
Voedsel  
 
Voedselbehoefte van nature: 
Kleine vissen.  
 
Voedsel in aquaria: 
Er kunnen kleine levende vissen als voer gegeven worden. Je kunt dit afwisselen met wat 
garnalen, krekels of kikkervisjes.  
 
 
Kweek  
 
Alles over het kweken in het aquarium: 
De kweek is vrij moeilijk. Gedurende een aantal dagen worden 10 tot 15 eirenen tussen 
de planten afgezet.  



 
Opkweken van jongbroed: 
Als de jongen uitkomen en vrij zwemmen eten ze alleen maar leven voer. Een goede 
optie is dus het geven van Artemia-naupliën. 
 
 
Links  
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Xenentodon_cancila.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenentodon_cancila  
http://www.aquaticcommunity.com/fish/freshwatergarfish2.php 
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