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Verzorging 
 
Dit klein blijvende visje wordt 4,5/5 cm en is niet de kleinste, maar zeker niet de grootste Corydoras. 
Je kunt dit visje goed houden op een graad of 24°C, maximaal 26 graden. De Corydoras panda heeft 
naast zijn kieuwen ook een darmademhaling, dit houd in dat ze ook adem halen aan de oppervlakte. 
De Corydoras panda eet graag kleine insecten. In het wild eten ze insecten die in het water gevallen 
zijn. 
Een goede gevarieerde voeding is goed. Het voedsel hoeft ook niet perse levend te zijn, diepvries 
voedsel voldoet ook prima. 
Ik voer mijn panda’s voornamelijk voedertabletten, iets van 4 a 5 verschillende soorten. 
Corydoras panda ruimen ook het voedsel op dat andere vissen naar de bodem laten zakken. De 
Corydoras panda is géén algeneter, maar neemt wel algentabletjes aan. Soms zal je je Corydoras 
panda wel zien eten van je algen, maar dan eten ze voornamelijk de kleine diertjes die er tussen 
zitten eruit. 
 
De Corydoras panda op zijn favoriete plant 

 
De Corydoras panda, het bezige beestje. 
 
De Corydoras panda is een echte groepsvis. Als je een panda in een groep houd laten ze erg leuk 
gedrag zien; hoe meer hoe beter! 
Ze zullen veel langs de ruiten heen en weer zwemmen , soms met een groepje, soms alleen. 
Ik tref mijn panda’s ook wel eens aan tussen mijn schooltje Paracheirodon axelrodi, dus ze zwemmen 
dan gezellig heel het aquarium door. 
Corydoras panda zijn ook zo heerlijk onschuldig; ze gaan hun eigen gangetje in je aquarium en zijn de 
hele dag bezig met de grond afsnuffelen naar eten, ademhalen aan de oppervlakte en uitrusten op 
stenen, hout en bladeren. Dat onschuldige maakt wel dat je goed moet opletten met wat voor vissen 
(of bijv. kreeften) je ze samen zet. Ze zullen zich niks aantrekken van medebewoners, ook niet als die 
dreigen etc. Het gaat meestal gewoon goed, maar het is een keuze die je zelf zal moeten maken. 
 



Elke panda heeft een mooie zwarte stip op de rugvin en bij de staartwortel. Ook hebben ze altijd een 
doorlopende lijn van oog naar oog. Ze hebben altijd een paar baarddraden, zonder deze baarddraden 
kunnen ze niet overleven. 
 
Kortom; het zijn heel erg leuke actieve beestjes die geen vlieg kwaad doen, muggenlarven wel. Een 

aanrader voor ieder aquarium, groot of klein   
 
Bron:   http://www.aquaforum.nl/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/48/281.html? 


