
Corydoras tukano 
 
Geschreven door: Tuti 
 
1. Inleiding 
Dit artikel schrijf ik naar aanleiding van het spel ‘raad de vis zijn naam’ op 
www.aquaforum.nl. Deze vis is toen aan bod gekomen. Helaas heb ik geen persoonlijke 
ervaringen met deze vis, mocht iemand dit wel hebben, dan kan dit artikel uiteraard 
aangevuld worden! 
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2. Achtergrond 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam  
Het is lange tijd vrij onduidelijk geweest wat de naam was van deze corydorassoort. Hij 
had eerst tot de verbeelding sprekende namen als C64, Corydoras sp. Asher en 
Corydoras cf. Reynoldsi. Uiteindelijk werd dit dus de Corydoras tukano. Tukano is de 
naam van een inheemse indianenstam in Brazilië. De vis is benoemd naar deze stam 
omdat de corydoras in vrijwel hetzelfde gebied voorkomt als het territorium van deze 
bevolkingsgroep. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
De soort is in 2003 beschreven door Marcelo R. Britto en Flávio C.T. Lima. 
 
2.3 Vindplaats 
Deze corydorassoort komt voornamelijk voor in de ‘rio Tiquié’, in het ‘rio Negro-systeem’ 
in Brazilië. Zie ook onderstaande figuur, waar de vindplaatsen zijn aangeduid met de 
vierkantjes: 
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2.4 Waterwaarden 
De Rio Tiquié is een zogenaamde ‘zwartwaterrivier’, wat betekend dat het water een 
ietwat lage zuurgraad heeft. Het heeft dus voorkeur om deze vis te houden in een bak 
met zacht water. 
 
 
2.5 Temperatuur 
Probeer deze vissen niet te warm te houden in het aquarium. Denk hier aan een 
temperatuur van rond de 22 á 25 graden, daarin zullen ze zich het lekkers voelen. 
 
2.6 Grootte 
Deze corydoras-soort is niet de grootste van deze meervallen-familie. De soort bereikt 
een eigenlijk wel gemiddelde lengte van ongeveer 4 centimeter. Het lijkt erop dat de 
mannetjes iets kleiner blijven dan de vrouwtjes. 
 
2.7 Uiterlijke kenmerken 
De Corydoras tukano onderscheid zich door de drie grote zwarte vlekken die zich op zijn 
lijf bevinden: op het hoofd, ongeveer halverwege het lijf en tegen de staart aan. Ook 
hebben ze een gestreept patroon op de staart. 
 
2.8 Geslachtsonderscheid 
Het lijkt erop dat de mannetjes kleiner blijven dan de vrouwtjes. Ook hebben de 
mannetjes een grotere rugvin dan de vrouwtjes. 
 
2.9 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Het lijkt erop dat de soort verwant is met de Corydoras reynoldsi, maar er zijn enkele 
subtiele uiterlijke en innerlijke verschillen. 
 
2.12 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Naar mijn mening zijn cories uitermate sterke vissen, die wel tegen een stootje kunnen. 
Mede doordat ze een speciale ademhalingstechniek hebben kunnen ze naar mijn mening 
wel tegen enige vorm van vervuiling in het water. Maar belangrijk is om dit natuurlijk te 
allen tijde zoveel mogelijk te voorkomen. 
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3. Gedrag 
 
3.1 Algemeen gedrag 
Aangezien ik niet in de gelukkige omstandigheid verkeer om deze corydoras te kunnen 
verzorgen, kan ik eigenlijk weinig zeggen over het gedrag voor deze soort. Mijn mening 
hierover is echter dat dit weinig zal verschillen ten opzichte van de andere corydoras 
soorten: rustig en uiterst vredelievend. Dit zowel naar soortgenoten toe als naar andere 
cory’s en andere soorten vissen.  
 
4. Voedsel 
Over het voedsel wat deze corydoras van nature eet heb ik weinig kunnen vinden, maar 
in het aquarium zal het een makkelijke kostganger zijn die vrijwel alles tot zich neemt: 
van droog vlokkenvoer tot speciale meervallen tabletjes en van diepvries cyclops tot 
levende rode mug. Uiteraard is het wel belangrijk om zoveel mogelijk te variëren. Indien 
men wil proberen deze vis te kweken, dan is het het beste om levend of diepvriesvoer te 
geven. 
 
 
5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in het aquarium 
Om de Corydoras tukano te kweken in het aquarium kan je het beste een apart bakje 
nemen, met alleen deze vissen erin, dus geen andere soorten. Dit bakje kan je inrichten 
met wat planten en hout om de vissen wat schuilplaatsen te geven. Verder is een goede 
filter een vereiste, en deze moet zeker wat stroming hebben. 
 
De vissen goed voeren met goed voer, dus diepvries en levend voer. Na een paar weken, 
als de bak goed draait een flinke waterwissel uitvoeren, ongeveer de helft van de bak 
dus! Als je mazzel hebt gaan de vissen hierna afzetten. 
 
Zodra er eitjes zijn, de ouders verwijderen omdat deze de eitjes misschien opeten. 
Hierna is het een kwestie van mazzel hebben. Zorg er in ieder geval voor dat je water 
schoon is. 
 
 
6. Conclusie 
Ik hoop dat ik een beetje een duidelijk beeld heb gegeven van deze niet al te vaak 
geziene corydoras soort. Ik persoonlijk vind het een erg mooie soort, en ik vond het erg 
leuk om dit stukje erover te schrijven. Mochten er mensen zijn die meer ervaring/kennis 
over deze vissen hebben, dan hoor ik het graag. 
 
 
7. Links/bronnenverantwoording 
Ik heb bij het schrijven van dit artikel voornamelijk info gebruikt van uit een 
wetenschappelijke beschrijving van de vis door Marcelo R.Britto en Flávio C.T.Lima. 
Verder heb ik ook info gebruikt van de website: www.scotcat.com. 
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