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Algemeen 
 
De kardinaaltetra is een veel voorkomende vis bij ons in de aquaria. Niet zo heel gek, want het zijn 
prachtige vissen.  Je ziet ze al heel erg snel in de winkel in de bak zitten, want het zijn heel erg 
opvallende visjes, met hun blauw/rode kleur.  Ze worden maximaal zo’n 5cm lang. Veel mensen 
houden ze in 60cm, maar dit is niet echt ideaal, omdat ze veel van zwemmen houden. Daarom is het 
minimum voor deze vis 80cm. Je moet ze in een school van minimaal 10 houden, dan komen ze het 
beste tot hun recht. Een grotere school is natuurlijk altijd beter. Ze zwemmen het meeste in de 
middenlaag, maar als er gevoerd wordt willen ze ook nog wel eens naar boven zwemmen om het van 
het oppervlakte af te pakken. Het zijn erg vriendelijke visjes, zowel onderling, als tegen andere 
bewoners. Al moet je ze niet bij te grote medebewoners houden, want die zullen de kardinaaltjes 
aanzien als een lekker hapje. 
 
Het voedsel 
  
Kardinalen zijn alleseters. Het beste geef je ze levend/diepvries voer zoals artemia, watervlooien en 
muggenlarven, maar droogvoer zullen ze ook prima eten. Het voedsel mag niet te groot zijn, anders 
wordt het zo weer uitgespuugd. 
 
In het aquarium 
  
Ze zijn prima te houden in het gezelschapsaquarium, maar ook in een Zuid-Amerikaans biotoop 
komen ze prima tot hun recht. Zolang het water maar enigszins zacht en zuur is. Dit is het beste te 
bereiken met turf. Ze houden wel van een rondje zwemmen, dus minimaal 80cm is wel aan te raden. 
Veel planten mag, dan komen de kleuren het beste uit (groene planten), maar ook in zacht en zuur 
water (dus een beetje thee-kleurig water) komen de kleuren ook prachtig uit. 
 
Geslachtsonderscheid 
  
De vrouwtjes zijn over het algemeen wat voller. 
 
De kweek  
 
De kweek is zeer moeilijk. Het water moet extreem zacht en zuur zijn. De eitjes zullen worden afgezet 
in fijnbladerige planten zoals Cabomba. Als de eitjes zijn afgezet is het het beste als je de ouderdieren 
eruit haalt, omdat die wel een eitje zullen lusten. 
 
Tot slot nog 3 foto’s van de kardinalen in mijn aquarium: 



 
 

 
 

 


