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Algemene kenmerken:  
Tropische zoetwatervis, cichlide, scholenvis. 
Lengte: ongeveer 10 cm.  
Hoogte: ongeveer 15 cm. 
Leeftijd: gemiddeld 5 jaar. 
 
Varianten: 
De maanvis is van oorsprong zilvergrijs met verticale, 
zwarte strepen. Er bestaan diverse kweekvormen met 
allerlei kleuren en aftekeningen. Er zijn ook langvinnige maanvissoorten en 
sluierstaartvarianten. Voorbeelden zijn Pterophyllum altum, die meer dan 25 
centimeter hoog kan worden, Pterophyllum dumerilii en Pterophyllum leopoldi. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Maanvissen leven in groepen in zacht, iets zuur water. Van nature komen ze voor in 
warm en schemerig, langzaam stromend water tussen boomwortels en planten. Door 
zijn vorm is de maanvis erg wendbaar.  
 
Huisvesting: 
Het beste is om de maanvis met soortgenoten of andere rustige vissoorten te houden. 
Neem tenminste 6 exemplaren en een even aantal. Combineer hem liever niet met erg 
kleine soorten die door de maanvis voor voer kunnen worden aangezien, en niet met 
vissen die de vinnen kunnen beschadigen.  
 
Aquarium:  
Tenminste 120 centimeter lang en minimaal 50 centimeter hoog.  
Temperatuur water: optimaal tussen 24-28 graden Celsius. 
pH waarde (zuurgraad): 6-7. Totale hardheid: zacht water tot 12 DH. 
Inrichting: drijfplanten zorgen voor een schemerige omgeving, de maanvis houdt niet 
van fel licht. Planten met lange verticaal groeiende bladeren passen het beste bij de 
maanvis. Er is verlichting en een goed waterfilter nodig. Lees ook het Praktisch 
document ‘Het tropisch zoetwateraquarium’. 
 
Verzorging: 
Controleer de gezondheid van de vissen dagelijks, check de watertemperatuur en 
verwijder voerresten en plantenresten.  
Controleer regelmatig de waterkwaliteit en ververs regelmatig het water, afhankelijk 
van de gemeten waarden. Een richtlijn is om wekelijks een derde van het water te 
vervangen door water van de juiste hardheid, zuurgraad en temperatuur. Spoel het 
filter in oud aquariumwater en vervang indien nodig het filtermateriaal. Maak indien 
nodig de ruiten schoon met een magneetveger, een krabber of filterwatten.  
Gebruik attributen die alleen voor het aquarium bestemd zijn, zoals een emmer en 
schepnetje. Was altijd uw handen nadat u met het aquarium bezig bent geweest.  
 
 
 

Voeding: 
Maanvissen eten voornamelijk dierlijk voer, liefst levend zoals watervlooien of Tubifex 

maar ook wel droogvoer. Maanvissen eten ook andere, kleine vissen, zoals de jongen 
van hun soortgenoten. Jonge maanvissen kunt u voeren met Artemia of watervlooien.  
Voer zoveel als de vissen in één tot twee minuten op kunnen eten zodat er geen 
voerresten overblijven.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Om uw vissen gezond te houden zijn een goede waterkwaliteit, goede voeding en 
weinig stress belangrijk. Tekenen van gezondheidsproblemen zijn een doffe of 
aangetaste huid, geknepen vinnen, een afwijkende lichaamsvorm of een afwijkende 
manier van zwemmen (bijvoorbeeld schommelend of scheef). In de Huisdierenbijsluiter 
vindt u meer informatie over ziekten bij de maanvis.  
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van maanvissen is geen specifieke ervaring nodig. 
Verdiep u wel in het opzetten en onderhouden van een aquarium. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf goed op gezondheid. Kies actieve, schone en niet magere vissen. Houd 
de maanvissen eerst in een quarantainebak voor u vissen samenvoegt. Laat vissen 
geleidelijk wennen aan nieuwe wateromstandigheden. 
Eenmalige kosten: de maanvissen, het aquarium, planten en overige inrichting. 
Terugkerende kosten: voer, watertests, filtermateriaal, energie voor pomp en 
verlichting en eventueel kosten bij ziekte. 
 
 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de maanv is en het Prakt isch 
document ‘Het tropisch zoetwateraquar ium’ op www.l icg.nl  om goed 
voor d it  d ier  te kunnen zorgen.  
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