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de CorYdorAs
Als je een aquarium gaat bevolken, is het leuk om in alle waterlagen (boven,
midden en onder) wat beweging te hebben en niet alleen in het midden.
Wanneer je op zoek gaat naar siervissen voor de onderste waterlaag, kom je al
snel uit op pantsermeervallen uit de familie van de Corydorassoorten. Aspidoras-, Brochis- en Scleromystax-soorten vallen ook onder de Corydorasgroep.
Een mooie eigenschap van Corydorassen is dat het ontzorgers zijn voor de
aquariumhouder. Het zijn namelijk uitstekende bodemschoonmakers.
TeksT: hans kiers, ruineMans aQuariuM | foTo: shutterstOck en ruineMans aQuariuM
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oorsprong

Corydorassen komen van oorsprong uit
Zuid-Amerika en leven nagenoeg alleen op
de bodem. Ze hebben een onderstandige
bek met een soort snorretje waar ze de
bodem mee afzoeken naar iets eetbaars.
Vanwege deze eigenschap worden ze vaak
ingezet als opruimers van de etensresten
die de andere waterbewoners laten liggen.
Een ander specifiek kenmerk van deze
vissen is dat ze naast ademhalen met hun
kieuwen ook kunnen ademhalen via hun
darmen. De vissen zwemmen dan snel naar
het wateroppervlakte om een hap lucht
te nemen. Dit is een aanpassing op hun
natuurlijke leefmilieu waar ze ook voorkomen in ondiepe, modderige kreekjes en
poeltjes waar het water vaak zuurstofarm
is. Corydorassen zwemmen in de natuur in
kleinere of grote groepen. In het aquarium
houden we ze ook in een groepje, het liefst
vanaf zo’n acht stuks.
Zoals bij bijna alle pantsermeervallen hoef je geen spectaculaire kleuren te verwachten bij deze vissen. De kleur
dient meer als camouflage dan om op te vallen en bestaat
veelal uit stippels en streepjes in zwart en grijstinten.
Iedere Corydorassoort heeft wel zijn eigen unieke patroon
en daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt in de vorm
en de lengte van de neus en de snor(haren). Ze vallen
onder de grote groep pantser- of harnasmeervallen. Hun
lijf is niet bedekt met schubben, maar met een soort beenplaatjes die ook dienen als bescherming tegen rovers. Als
tweede verdedigingsmiddel hebben Corydorassen zijvinnen
die ze uitzetten als ze gepakt worden en waar ze zich klem
mee kunnen zetten in de bek van de aanvaller. Sommige
soorten kunnen ook nog wat gif afscheiden als ze in paniek
zijn.

Variëteiten

In het wild zijn er honderden soorten Corydoras ontdekt.
Veel daarvan hebben inmiddels een officiële Latijnse
naam maar de meeste hebben een zogeheten C-nummer
en dat wil zeggen dat ze nog niet beschreven zijn. Deze

Als dierenspeciaalzaak
met een
wat groter
visaanbod
kan het
best interessant zijn
om naast
de populaire soorten
ook altijd
een paar
onbekendere
soorten op
voorraad te
hebben om
de wat meer
gevorderde
aquariaan
in huis te
halen.

soorten staan los van de kweekvormen die op de markt
zijn, zoals albino, longfin, en dergelijke. De populairste
Corydorassen, onder andere paleatus, aeneus, trilineatus
en panda, zijn voornamelijk afkomstig van nakweek. De
populariteit is vooral te danken aan de aantrekkelijke
prijs en de ruime beschikbaarheid. De meer bijzondere
soorten komen vaak uit het wild en zijn ook wat duurder.
Als dierenspeciaalzaak met een wat groter visaanbod kan
het best interessant zijn om naast de populaire soorten
ook altijd een paar onbekendere soorten op voorraad te
hebben om de wat meer gevorderde aquariaan in huis
te halen. Er zijn Corydorassen variërend in grootte van
twee à drie centimeter (C. hastatus, pygmaeus) tot een
centimeter of twaalf (Brochis multiradiatus). Je zou dus
kunnen zeggen dat er voor bijna ieder formaat aquarium
wel een Corydoras voorhanden is. Twee van de mooiste
Corydorassen zijn misschien wel de C. eques of de C. adolfoi. Daarbij speelt persoonlijke smaak natuurlijk ook een
rol. Een van de meest bijzondere is misschien wel de C.
pantanalensis, waarbij de mannen totaal anders getekend
zijn dan de vrouwen.

Verzorging/kweek

Als je klant Corydorassen gaat houden, dient hij wel de
bodem hierop aan te passen. De vissen duiken graag met
hun neus de bodem in op zoek naar eten, dus een bodem
van scherpe steentjes kan beschadigingen aan de neus
en het snorretje veroorzaken. Fijn rond grind of nog beter,
fijn zand, is het meest geschikt voor deze vissen. Ook al
staan ze bekend als opruimers, wil dat niet zeggen dat
ze niet bijgevoerd hoeven te worden. Zeker in een wat
drukker bevolkt aquarium zijn de Corydorassen en andere
bodembewoners als laatste aan de beurt met eten en
bestaat het gevaar dat ze langzaam verhongeren. Je kunt

Dibevo

11

ze bijvoeren met de speciale droogvoertabletjes of

Vooral bij de populairdere soorten kun je weleens verrast

van tevoren ontdooid diepvriesvoer in de vorm van

worden met spontane ei-afzetting/nakweek in het reguliere

wormachtige/muggenlarven.

aquarium. Vaak gebeurt dit na een waterverversing wat de
dieren zien als een lekkere regenbui. Dit is in de natuur

Corydorassen zijn zowel in het speciaal als het

het startsein voor het paaiseizoen (regentijd). Wildvang

gezelschapsaquarium met veel vissen te combi-

Corydorassen zijn vaak wat moeilijker te kweken, maar dit

neren. Uiteraard geldt dat niet voor roofvissen of

is niet onmogelijk als je ook een beetje rekening houdt met

agressieve baarsachtigen, maar meer voor scholen-

de waterwaardes en de regentijd in het land van oorsprong.

vissen en dwergcichliden die dezelfde waterwaarden

Het geslachtsonderscheid is bij jonge dieren niet te zien. Bij

verlangen. Ze mogen in een maanvissen-/discus-

volwassen dieren kun je ervan uitgaan dat de vrouwen gro-

senaquarium ook zeker niet ontbreken. Over het

ter en dikker (kuitaanzet) zijn dan de mannen.

water gesproken, daarin zijn Corydorassen niet heel
veeleisend: een gemiddelde pH van rond de 7 bij een
temperatuur rond de 25 graden is voor de meeste

Conclusie

Corydorassen zijn vanwege hun nuttige eigenschap en

van deze vissen prima. Het is zoals met alle dieren,

grappige karakter al decennialang populair in Nederland-

als klanten die willen gaan houden, wel wenselijk om

se aquaria en zullen dat ook altijd wel blijven. Als je een

van tevoren wat informatie op te zoeken, want er zijn

beetje rekening houdt met de weinige eisen die ze stellen,

uitzonderingen op de regel die het liever wat koeler

zijn het dieren waar je klanten jarenlang plezier van kunnen

hebben.
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hebben. ←

