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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel: 

Ik heb dit artikel geschreven, omdat ik zelf de Corydoras panda een leuk beestje vind om 

te houden maar ook om naar te kijken. Hun gedrag vind ik heel mooi en ben er eigenlijk 

wel een beetje verliefd op geworden.  

 

 

2. Achtergrond 

 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam. 

De wetenschappelijke naam van de Corydoras panda heeft zijn naam te danken aan de 

tekening van de vis, die op een soort Pandabeer lijkt, zwart met wit. Ook de naam zelf 

heeft betekenissen: Corydoras betekent fijne baard en panda tja, dat is eigenlijk gewoon 

panda  

 

2.2 Beschrijving van de vis 

De vis is ongeveer 5cm als hij volwassen is. Hij heeft een hele mooie zwarte streep bij 

zijn ogen die door loopt tot zijn ander oog. De bovenste vin is heel mooi zwart gekleurd.  

Ook bij de achterstaart zie je een soort rond zwart rondje. Het lichaam is een beetje 

beige-achtig.  

 

2.3 Familie 

De familie van de Corydoras panda is de Callichthyidae of terwijl, pantsermeervallen  

 

2.4 Vindplaats 

De vindplaats van de Corydoras panda is in Peru, dus als je een keertje naar Peru gaat 

neem je schepnetje mee, want de schatjes kun je hier vinden hoor Even om het 

aardrijkskundig te houden: Peru ligt in Zuid-Amerika. Als je midden in Peru staat is het 

noorden Ecuador en Colombia. In het oosten vind je Brazilië en Bolivia. In het zuiden 

vind je Chili. En tenslotte in het west ligt de Zuidelijke Grote Oceaan.  



Ook hier kun je ze vinden: 

In het Rio Ucayali gebied. De Rio Pachitea is een zijtak van de Rio Ucayali. 

 

2.5 Waterwaarden 

Zoals elke vis heeft ook de Corydoras panda zijn voorkeuren voor waterwaardes. Hij 

houdt namelijk van een pH rond de 6 - 7,5. Een GH van 7 – 12, en een KH van 2 - 5 

 

2.6 Temperatuur 

De minimum temperatuur van de Corydoras panda is 20 graden, maar een graad of 1-2 

zal hij ook niet heel erg vinden, vooral niet als je met ze wilt kweken (regentruc). Tja en 

de maximum temperatuur van het visje ligt ongeveer tussen de 24 – 26 graden, maar 

zoals ik al zei een graad of 1-2 meer, daar zal hij niet zo’n probleem van maken, ligt er 

een beetje aan welke vissen je nog meer in je bak hebt zitten.  

 

2.7 Grootte 

De grootte van de vis is ongeveer 4,5 tot 5 cm zijn, dus ze zijn ideaal geschikt voor 

aquariums vanaf 60cm. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Het (grootste) kenmerk van de Corydoras panda vind ik toch wel dat hij zijn naam echt 

te danken heeft aan het prachtige dier de panda. Doordat dit visje zulke mooie kleuren 

heeft komt hij heel mooi uit in elk aquarium. 

Wel kan de Corydoras panda verschillen in tekening. De een heeft een heel duidelijke stip 

op zijn rugvin terwijl de ander een vage zwarte gloed heeft. Soms zijn ze op het lichaam 

bezaaid met ielige kleine stipjes. 

 

 
 



 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Het geslachtsonderscheid van de Corydoras panda (overigens voor allemaal) niet altijd 

even makkelijk te zien zoals bij Guppen. Meestal zijn volwassen mannetjes wat slanker 

dan de vrouwtjes. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Soms worden de Corydoras soorten (dus ook de panda) vergeleken met algeneters en 

dat veel mensen denken dat ze alg eten, dit is NIET waar! 

Maar let op:  

Algentabletjes worden soms wel opgegeten. Je zult ze af en toe zien grazen van algen 

met de reden dat daar kleine micro-organismen zitten, die ze wel lekker vinden. 

 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

niet bekend 

 

2.12 Bouw van de vis 

De bouw van de vis is eigenlijk hetzelfde als bij de andere Corydoras soorten; 

Baardharen bij de mond en het lichaam zelf. De Corydoras panda heeft een streep bij de 

ogen wat doorloopt tot bij het andere oog. Bij de achterstaart zit een mooie grote zwarte 

stip, net voor de achterstaart. De bovenvin is ook heel mooi zwart gekleurd. De rest van 

het lichaam is beige kleurig.  

 

 
 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Als je eitjes hebt zijn de eitjes zeer gevoelig voor schimmel, als er een beetje te veel of 

te weinig licht hebt verschimmelen de eitjes al. Ook de juiste waterwaarde worden zeer 



op prijs gesteld door deze visjes. De vis vindt het niet erg om in een beetje troebelig 

water te zitten (in tegendeel van vele andere soorten), want dan kan hij lekker wroeten 

door het zand/grind.  

 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Het algemene gedrag van de panda is eigenlijk de hele tijd de grond afstruinen voor een 

beetje eten, of dit nou vlokvoer is of muggenlarven, ze gaan er naar opzoek! 

Verder is het gedrag van de corydoras panda echt super. Ze zullen bij iets te veel stress 

continu langs de ruit heen en weer zwemmen, maar toch blijft dit gedrag vaak alleen dan 

in mindere mate. Het zijn heel erg leuke actieve beestjes die geen vlieg kwaad doen, 

uiteraard muggenlarven wel (die vinden ze heerlijk). 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Wanneer je een groep hebt van ongeveer 10 Corydoras panda is het gedrag fascinerend 

om te zien; als 1 iemand van de groep vertrekt gaat (meestal) de hele groep er achter 

aan. Alhoewel ze geen echte scholen vormen, vinden ze het fijn om bij elkaar te zijn.  

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Deze vriendelijke meervalletjes gaan hun eigen gang en laten de andere 

aquariumbewoners met rust.  

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Zoals bij elk beestje is hoe ouder ze worden hoe ‘minder’ ze worden. Zo ook bij dit 

beestje, als dit beestje ouder word eten ze vaak wat minder of komt er waas over hun 

ogen heen (dit is bij de meeste dieren ook het geval). Sommige vissen laten ook 

helemaal niet zien dat ze oud worden en doen gewoon nog actief mee tot hun oude dag. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Wanneer er voedsel in de bak wordt gegooid worden de Cory’s bij mij helemaal ‘hyper’ 

en gaan de bak helmaal doorvliegen onderhand. Als het voedsel eenmaal op de grond is 

aangekomen gaat de hele groep naar het eten toen en weet niet hoe snel ze het eten op 

moeten eten.  

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

In de natuur krijgt de Corydoras panda meestal insectjes te eten, van kleine 

waterdiertjes tot muggenlarven wat in het water terecht komt. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

De Corydoras panda eet gewoon wat de pot schaft. Als de andere visjes vlokvoer te eten 

krijgen eten de Cory’s mee. Als de andere visjes muggenlarven krijgen, eten de panda’s 

mee. Eigenlijk makkelijke beestjes qua eten.  

Het voer in het aquarium is goed om een beetje na te bootsen van wat ze in de natuur 

eten. Met muggenlarven e.d. maak je je panda's echt blij.  

 

 



5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

De kweek in de natuur gaat eigenlijk hetzelfde als in het aquarium, ze zwemmen 

allemaal bij elkaar en dan komt de beroemde ’T houding’ en zetten de panda’s hun 

eieren af op fijne bladeren.  

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

In tegenstelling van de Corydoras aeneus zet zijn eitjes niet af tegen het glas maar op 

fijne plantjes, zoals mos. Je kunt de panda's voorbereiden op de kweek door elke dag 

veel levend voer te geven zodat ze lekker dik worden. Dan kun je de 'regentuc' 

gebruiken. De regentruc houdt in dat je met een gieter water in het aquarium water giet, 

dit moet wel kouder water zijn. Dus let op: Zorg dat de andere vissen hier geen last van 

krijgen, of zorg dat de vissen die je hebt tegen wat kouder water kunnen zoals guppen. 

Maar als je eenmaal de regentruc hebt gebruikt is het afwachten tot de avond valt en dan 

hopen dat ze gaan afzetten. De visjes kunnen pas kweken als ze volwassen zijn! En dan 

als je het licht de volgende ochtend aan zet is het paaseitjes zoeken  

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Als je eitjes hebt kun je de eitjes voorzichtig van de plant of mos afhalen en in een ander 

bakje doen, met filter of bubbelpomp! Ook moet je het water uit het aquarium in het 

bakje doen. Als de eitjes teveel licht krijgen dan gaan ze schimmelen, dus zorg dat ze 

wel wat licht krijgen maar niet teveel. Ook kun je in het water esha2000 toevoegen zodat 

de eitjes niet zo snel gaan schimmelen. De eitjes komen bij de 3e dag ongeveer uit. Als 

de eitjes uit zijn gekomen dan leven ze de 1e paar dagen van de dooierzak en daarna 

kun je ze voeren. De jongen kun je dit voeren: 

a. algen water.  

b. micro aaltjes.  

c. jonge artemia.  

d. Daphnia.  

In deze volgorde kun je ze het beste voeren. 

 

6. Conclusie 

De Corydoras panda is zeker de moeite waard om in je aquarium te houden. Door zijn 

leuke gedrag is het iedere dag leuk om naar je aquarium te kijken. Desalniettemin is het 

kweken van deze visjes ook een unieke ervaring. Als je eenmaal een van deze visjes in 

het echt hebt gezien word je er meteen verliefd op.  

 

7. Links 

http://www.aquawish.nl/?p=vis&actie=bericht&aquawish_id=88  

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

Boek: Tropische vissen encyclopedie van Ester verhoef 
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