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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Er is (nog) niet heel veel over te vinden als je het vergelijkt met de C. aneus en ik wil 

graag wat bijdragen aan dit prachtige forum. 

 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Kory betekend helm in het Grieks en doras betekend huid, helm huid. 

Metae is afgeleid van waar hij in de natuur voorkomt. 

 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Eigenmann in 1914 en wordt pas sinds 1963 ingevoerd. 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Callichthyidae 

Onderfamilie: Corydoradinae 

 

2.4 Vindplaats 

Noordoost-Colombia, van de Rio Meta. 

 

2.5 Waterwaarden 

PH rond de 7, ze zijn hier erg gevoeling voor maar het liefst licht zuur. 

Zacht water. 

 

 

2.6 Temperatuur 

rond de 24°C 

 

2.7 Grootte 

Man tot 6cm 

Vrouw tot 6cm 

 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Kenmerken voor deze soort is de zwarte streep die vanaf de punt van de rugvin over de 

rug naar beneden loopt en de zwarte streep door de ogen. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Vrouwtjes zijn breder, dit is redelijk goed te zien van vooraf of bovenaf. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

- 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

- 

 

2.12 Bouw van de vis 

bek naar onderen en een platte buik. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

- 



 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

verdig. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Rustig en vreedzaam, vormen geen school maar houden wel van elkaars nabijheid. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Vredelievend, mocht een andere vis ze aanvallen oid, trekken ze zich meteen terug en 

gaan er niet op in. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

vreedzaam 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Niet agressief en goed te combineren met drukke eters, zorg er wel voor dat ze voer 

krijgen door bijv. een tabletje te voeren op een plek waar andere vissen niet veel komen 

zodat ze daar rustig kunnen eten. 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Alles eter, voornamelijk vlees. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Droogvoer, diepvriesvoer en levendvoer wordt zonder problemen gegeten.  

Als diepvriesvoer kan mysis, artemia, zwarte, witte , rode muggenlarven etc. gegeven 

worden. 

Als droogvoer worden tabletjes ook goed opgenomen. 

 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Vergelijkbaar met het kweken in een aquarium maar dan zorgt een regenbui voor goed 

voedsel en een daling van de temp. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Dieren goed voeren met levend voer, als ze goed dik zijn kun je een waterwissel doen 

met water dat 5°C kouder is. 

Het moeilijkste aan het kweken met deze visjes is dat ze de eieren goed weten te 

verbergen. Decoratie wordt dan ook alleen functioneel gebruikt. 

 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

De eieren komen na 5-7 dagen uit. 

Goed voeren met artemia, en later met ander levend voer. 

 

 

6. Conclusie  

prachtige bodem vis, vreedzaam en geen moeilijke eter. 


