
Corydoras aeneus 
 
Geschreven door: Intercooler 
 
Herkomst 
Zuid-Amerika 
 
Omschrijving 

 
 
Grootte 
6cm vrouwtjes, mannetjes worden iets kleiner 
 
Waterlaag 
Bodem 
 
Min. Maat bak 
60cm 
 
Watersamenstelling 
20 tot 27 graden 
Ph rond 7 
Gh rond 5 
 
Voedsel  
Droogvoertabletten, diepvriesvoer en levend voer. Ze eten niet van de oppervlakte! 
 
Verzorging 
Deze op de bodem georiënteerde visjes leven in scholen dus in het aquarium is het zaak 
dat ze worden gehouden in een school van minimaal 10 exemplaren. Deze vis is erg 
rustig. Hij scharrelt de hele dag over de bodem op zoek naar kleine wormpjes die te eten 
zijn. Hij houdt ervan om lekker met zijn school de hele bak door te banjeren. Dit is echt 
een heel leuk gezicht. Let erop dat de bodemgrond niet te scherp is. Daardoor kunnen 
zijn baarddraden die hij gebruikt om te proeven beschadigen. Deze vis vindt zand 
helemaal te gek, op het zand is altijd wel 1 vis te vinden de vis zeeft dan het zand door 
zijn bek om het vervolgens via de kieuwen weer uit te spuwen.  
 
Kweek 
De kweek van deze vis is niet moeilijk. Zet een dik, met kuit aangezet vrouwtje in de 
kweekbak met 3 mannetjes. De mannetjes zullen jacht gaan maken op het vrouwtje om 
met haar de liefde te bedrijven. Het vrouwtje geeft uiteindelijk toe, ze gaan dan langs de 
voorruit heen en weer zwemmen. Het vrouwtje zet dan haar eitjes af en houdt +/- 3 
eitjes tussen haar buikvinnen. Ze zwemt dan door het sperma van het/de mannetje(s) 
zodat de eitjes worden bevrucht. Het vrouwtje plakt ze dan aan de voorruit en het spel 
begint weer van voor af aan. 
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 Net zolang totdat het vrouwtje geen eitjes meer heeft.  
Dan heeft ze ong. 150 eitjes afgezet. De ouders moeten nu verwijderd worden. 
De eitjes komen na een paar dagen uit en de jongen blijven de eerste dagen als 
glasscherfjes aan de ruit hangen. Na een paar dagen zwemmen ze vrij rond en kan u 
beginnen met het voeren van artemia naupliën. 
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