
Corydoras paleatus 

 

Geschreven door: Prullenbak 

 

 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Ik heb dit artikel geschreven, omdat ik al een tijdje de Corydoras paleatus houd en het 

een geweldige vis vind. 

 

2. Achtergrond 

 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Corydoras: uit het Grieks : cory = helm, en doras = huid, vel 

Paleatus: gestippeld 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

De familie van de Corydoras paleatus is Callichthyidea. 

  

2.4 Vindplaats 

De Corydoras paleatus wordt gevonden in Zuid-Amerika. 

 

2.5 Waterwaarden 

De waarden waar ik deze vissen op houd zijn: 

PH: 6,9 



KH: 6 

GH: 7 

De waarden die worden aangeraden voor deze soort zijn zo ongeveer hetzelfde. 

 

2.6 Temperatuur 

Deze soort kan het best koel gehouden worden. Een temperatuur van 18 tot 25 graden is 

voldoende. Hier is de temperatuur van het water 25 graden. 

De Corydoras paleatus kan ook jaarrond in een vijver gehouden worden, mits deze heel 

diep is, een beetje beschut ligt, maar wel op een plaats waar af en toe een zonnetje te 

zien is. 

 

2.7 Grootte 

De Corydoras paleatus wordt zo’n 6 tot 7 cm groot. Door hun grootte is een bak van 

minimaal 80 cm wel het minimum. Ook door hun levendige zwemgedrag kunnen ze het 

beste vanaf die maat worden gehouden. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De vis is beige/grijs gekleurd met daarop donkere vlekken. Deze zijn donker- grijs met 

daarop een lichtblauwe glans. Aan de borstvinnen hebben de vissen een stekeltje die ze 

gebruiken om zich te verdedigen. Vissen worden (meestal) niet gestoken, maar ze 

kunnen mensen wel steken. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

De vrouwen zijn wat dikker dan de mannen. Ook zijn ze wat groter dan de mannen. 

Daarnaast is de rugvin van de man puntiger dan die van een vrouw. 

 

2.10 Bouw van de vis 

De bouw is eigenlijk hetzelfde als de andere Corydoras- soorten. Al heb ik het idee dat de 

baardharen van de Corydoras paleatus wat langer zijn dan die van andere soorten. 

 

2.11 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

De Corydoras paleatus is een zeer sterke vis, witte stip, vinrot en zweren/wonden zijn 

deze vissen niet gevoelig voor. Uiteraard zijn ze er niet immuun voor. 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Zeer vredelievende soort die niet bij agressieve soorten samen moet worden gehouden. 

Is wel goed te combineren met dwergcichliden. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Vredelievend, houd de vissen wel in een grote groep, ze vinden het fijn om met z’n alleen 

lekker in het zand naar voedsel te zoeken. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Vredelievend, doet geen vlieg kwaad. Jonge bodem visjes en/of jonge garnalen zouden 

wel een prooi kunnen zijn. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Naarmate de vissen ouder worden veranderd hun uiterlijk ook. De rugvin wordt lichtjes 

krom. De vissen worden, zoals waarschijnlijk de meeste vissen wel worden/zijn, ook wat 

minder actief, en hebben niet heel veel interesse meer in voedsel (meestal eten ze pas 

wat later).  

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Deze vissen eten hier voedertabletten en tubifex als gekken op, diepvriesvoer doen ze 

wat langer over. 



 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Levend voer dat in de bodem kruipt, bijvoorbeeld tubifex. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Deze vissen eten uitstekend voertabletten, ook zijn ze verzot op tubifex, diepvries rode 

muggenlarven en artemia. Deze vissen eten géén algen en ander plantaardigvoedsel. 

Veel mensen denken dat de vissen vrijwel alles eten, ontlasting, plantenresten, algen etc. 

Maar dit is niet waar. De vissen worden vaak ook als ‘Stofzuigertjes’ verkocht. 

 

5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in het aquarium 

Voer de vissen van te voren goed met tubifex en diepvriesvoer om de vissen als het ware 

vet te mesten. Doe dit een paar dagen en vervang dan een groot deel van het water. De 

eieren worden afgezet op planten en ruiten. 

Zelfs soorten die jaarrond in een geschikte vijver gehouden worden, zijn in staat zich 

voort te planten. 

 

6. Conclusie 

 

Een zeer leuke aquariumvis die zeer geschikt is voor beginners. 

 

7. Links 

 

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Corydoras_paleatus.html 

http://www.hobbykwekers.nl/corydoras-paleatus 

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Corydoras_paleatus.html
http://www.hobbykwekers.nl/corydoras-paleatus

