
Corydoras narcissus 
 
Geschreven door: Mars 
 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Dit artikel wordt geschreven naar aanleiding van ‘Raad de vis zijn naam’. Persoonlijk heb 
ik ervaring met de C. arcuatus, het broertje van de C. narcissus (de narcissus heeft een 
langere snuit dan de arcuatus, voor de rest zijn ze vrijwel identiek). 
 
 
2. Achtergrond 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Cory=helm 
Doras = huid 
Narcissus komt uit het Grieks (Narkissos), hij is de zoon van de Griekse god van de 
rivieren Kephissus. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Nijssen & Isbrücker in 1980. 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Callichthyidae (pantsermeervallen) 
Orde: Siluriformes (meervalachtigen) 
Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
Brazil: Amazone gebied; Rio Humaita, Rio Purus 
 
2.5 Waterwaarden 
pH: 6 – 7 
 
2.6 Temperatuur 
23 – 25 graden Celsius 
 
2.7 Grootte 
Tot 7,5 centimeter, waarbij de mannelijke exemplaren vaak iets kleiner blijven dan de 
vrouwen. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De C. narcissus is een Corydorassoort met een blanke kleur. Over de rug loopt vanaf het 
oog tot de staartaanzet een zwarte streep, aan beide kanten van de rug. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
Mannetjes zijn op volwassen leeftijd kleiner dan vrouwtjes, en vrouwtjes hebben een wat 
bollere buikpartij dan de mannetjes. Dit is voor een enigszins geoefend oog goed te zien 
als je de vissen van de zijkant of de bovenkant bekijkt. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
De C. narcissus is het broertje van de C. arcuatus, met als enige verschil dat de snuit van 
de C. narcissus wat langer is (uitsteekt). 
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2.11 Problemen in leefomgeving 
Nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
Gelijk aan andere Corydorassoorten. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Een Corydoras heeft buiten de voor vissen normale ‘kieuwademhaling’ ook een 
darmademhaling. Dit betekent zoveel als dat de Corydoras eens in de zoveel tijd omhoog 
schiet naar het wateroppervlak om daar lucht te happen, waarna hij weer terug zakt naar 
de bodem. Een aquarium kan daarom niet te hoog zijn. 
 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
Corydoras zijn van nature redelijk schuwe dieren. Ze houden niet van te veel licht, omdat 
het eigenlijk nachtdieren zijn, ook trillingen of abrupte bewegingen zorgen ervoor dat ze 
met zijn allen wegschieten naar een beschutte plek. Toch zijn ze vaak aan het 
rondscharrelen door de bak, als deze goed ingericht is, op zoek naar voedsel. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Corydoras zijn scholenvissen, en behoren daarom in schooltjes van minimaal 6 
exemplaren gehouden te worden. Hoe meer er echter van dezelfde soort in een aquarium 
zitten des te actiever zullen ze zijn. Helaas is het vaak zo dat wanneer je meerdere 
soorten bij elkaar zet dat deze geen gehele school vormen, maar toch soortgenoten 
opzoekt. Het beste is het dus om zoveel mogelijk Corydoras van dezelfde soort in 1 bak 
te doen. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Corydoras zijn rustige vissen, die geen andere vissen kwaad zullen doen. Het zijn hele 
nuchtere beestjes die alles maar over zich heen laten komen. In de regel zijn ze niet 
bang voor andere vissen. Het is zelfs zo dat ze zich weinig aantrekken van bijvoorbeeld 
een koppel cichliden wat hun nest vrij agressief aan het verdedigen is. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Wanneer er voedsel in de bak gegooid wordt is dat een garantie op actie binnen de 
Corydoraspopulatie. Ze gaan direct rondscharrelend over de grond op zoek naar datgene 
wat zo lekker ruikt. Als het op eten aankomt zijn ze zeker niet schuw, het gebeurt 
regelmatig dat een Corydoras op zijn kop hangt om aan hetzelfde pilletje te eten als een 
grote L-nummer. Hierbij verdwijnt een deel van de Corydoras bijna in de mond van de L-
nummer. 
 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Vooral carnivoor, maar als het in de buurt is zal de Corydoras er niet over twijfelen om 
ook plantaardig voer te eten. Dit houdt dus in: muggenlarven en andere dierlijk voedsel 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Muggenlarven, artemia, daphnia, algentabletten, garnalentabletten. 
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5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
In de natuur zetten Corydoras over het algemeen af nadat er een frisse regenbui 
gevallen is, waardoor het water een paar graden koeler geworden is. Er gaan dan 1 
vrouwtje en 2 tot 3 mannetjes een heel paringsritueel uitvoeren, waarbij de mannetjes 
zich zó proberen te manoeuvreren dat ze zich haaks op het vrouwtje kunnen ‘hechten’. 
Het vrouwtje heeft dan al enige tijd een eitje tussen haar borstvinnen geklemd zitten. De 
juiste positie verkrijgen lukt maar bij 1 mannetje per eitje. Nadat het mannetje het eitje 
op die manier bevrucht heeft plakt het vrouwtje het eitje op een vlak oppervlak, zoals 
een plant, een stuk hout of een steen. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Om de vissen voor te bereiden op het kweken is het aan te raden ze eerst enige tijd lang 
te voeren met uitsluitend stevig dierlijk voer (rode mug, zwarte mug, etc). Na het 
verversen met kraanwater, dat een paar graden koeler is dan het aquariumwater zullen 
de Corydoras klaar zijn om te paren (de rest gaat hetzelfde als in het wild). Er gaan dan 
1 vrouwtje en 2 tot 3 mannetjes een heel paringsritueel uitvoeren, waarbij de mannetjes 
zich zó proberen te manoeuvreren dat ze zich haaks op het vrouwtje kunnen ‘hechten’. 
Het vrouwtje heeft dan al enige tijd een eitje tussen haar borstvinnen geklemd zitten. De 
juiste positie verkrijgen lukt maar bij 1 mannetje per eitje. Nadat het mannetje het eitje 
op die manier bevrucht heeft plakt het vrouwtje het eitje op een vlak oppervlak, meestal 
een ruit, of een plant, een stuk hout of een steen. Na het afzetten dienen de ouders bij 
de eieren weggehaald te worden (of andersom). 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Na enkele dagen komen de eieren uit (de tijdsduur is een beetje afhankelijk van de 
temperatuur waarop de eitjes gehouden worden. Doorgaans geldt dat hoe warmer de 
eitjes zitten, hoe sneller ze uitkomen). De larven zullen enkele dagen van hun dooierzak 
leven. Vervolgens moeten ze gevoerd worden met net uitgekomen artemia naupliën of 
het fijnste infuus (af en toe fijngemalen algentablet of vlokvoer wordt ook op prijs 
gesteld). De jongen zullen meerdere keren per dag kleine porties gevoerd moeten 
worden, wel tot 6x per dag. Het is dan ook aan te raden om het kweekbakje dagelijks te 
verversen en de bodem grondig af te zuigen, in verband met een nitraatoverschot. 
 
6. Conclusie 
De Corydoras narcissus is een leuke vis voor in het gezelschaps- of biotoopaquarium. 
Door hun nieuwsgierige gedrag zijn de visjes een lust voor het oog. Ze zijn vrij 
gemakkelijk te houden, mits je zorgt dat het aquarium niet te hoog is, in verband met de 
darmademhaling. Het kweken met de Corydoras is een leuke en dankbare uitdaging. Al 
met al een echte aanrader. 
 
7. Links 
http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=241 
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Corydoras_narcissus.html 
http://www.scotcat.com/factsheets/narcissus.html| 
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