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Corydoras sterbai, dure jongens
Een iedere aquariaan heeft wel eens een Corydoras 
soort in zijn aquarium (gehad). En dat is ook niet 
zo vreemd want het zijn leuke bodembewoners 
en er bestaan wel 240 soorten Corydoras. Maar 
er zijn slechts zo’n 10 soorten regelmatig in de 
aquariumhandel te verkrijgen, van goedkope tot 
een wat duurder soort. Tot die laatste behoort de 
Corydoras sterbai maar het is dan ook wel een hele 
mooie Corydoras. 

Zoals gezegd en hier op de afbeeldingen te zien 
is, is de Corydoras sterbai mooi getekend. De 
decoratie op zijn kop ziet er uit als een donker 
grijsbruin kant op een zilveren achtergrond, waar 
stippen en punten zijn opengelaten. Het lichaam is 
met golflijntjes bedekt die onderling aan elkaar zitten 
waardoor het lijkt alsof er een donker streeppatroon 
wordt gevormd. Heel mooi zijn ook de helder 

geel-oranje borst- en buikvinnen en bij 
sommige vissen is zelfs de eerste straal 
in de rugvin helder oranje. 
Als je bedenkt dat een redelijk schooltje 
uit zo’n 10-15 stuks bestaat en dat de prijs 
per stuk bij een redelijk formaat snel tot 
wel 20€ kan oplopen, is het begrijpelijk 
dat deze Corydoras soort niet als eerste 
gekozen wordt. 
Maar wanneer men de bedoeling heeft 
om met dit soort te kweken, dan is deze 
Corydoras wel een hele mooie keuze. 

Het kweken met dit soort is goed te doen. 
Met een mannetje en twee vrouwtjes kan 
men in betrekkelijk korte tijd een aardige 
aantal opbouwen. Zet deze dieren in een 
van te voren klaargemaakt kweekbakje 
van tenminste 50cm, waarin wat planten, 



kienhout, of kokosnotendoppen zitten waar de dieren zich 
in kunnen verstoppen. Breng de temperatuur op 25 °C en 
meestal beginnen ze dan al na een dag of twee spontaan 
aan het paringsritueel. 
Dit resulteert meestal in het afzetten van zo’n 100 eitjes die 
na ca. 4 dagen uitkomen. 

De Corydoras sterbai, net als andere Corydorassen, leven 
in het wild in grote groepen van soms wel honderden 
vissen. Vreemd genoeg vermengen de soorten zich als 
regel nooit. De mannetjes kunnen ongeveer 6cm worden 
terwijl de vrouwtjes tot wel 7cm groot kunnen worden. 

Een Corydoras die er heel veel op lijkt 
is de Corydoras haraldschultzi, 
deze kan over het algemeen 
nog iets groter worden. 
Zijn tekening is precies 
tegenovergesteld, na-
melijk wit op zwart =>. 

De Corydoras
besteedt een groot 
deel van zijn tijd aan 
het doorspitten van 
de bodem op zoek 
naar voedselresten. 
Deze kunnen bestaan 
uit muggenlarven, arte-
mia en andere kleine 
diertjes. 
Belangrijk is dat de Corydoras 
niet te veel eenzijdig voedsel krijgt. 
Hoe meer variatie, hoe beter. 

Ze duwen hun kopjes in het substraat en keren de bodem 
continue om en om. Met hun staarten veroorzaken ze 
een werveling die het afval doet opwaaien, wat door de 
stroming naar het filter gaat. 
We zouden ze dan ook echte opruimers kunnen noemen. 
Omdat deze dieren altijd met hun kopjes over de bodem 

gaan, is het belangrijk dat het aquarium is ingericht met 
fijn zand zodat de baardtasters niet worden beschadigd. 
De baarddraden spelen namelijk een hele belangrijke rol 
bij het aftasten naar verborgen voedseldiertjes. 

Bovendien gebruikt de Corydoras deze baarddraden ook 
als communicatiemiddel tijdens de paring. Ze worden dus 
zowel gebruikt voor de reuk als voor de tast. 

In tegenstelling tot andere Corydoras soorten, is de 
Corydoras sterbai niet alleen op de bodem te vinden maar 
zwemmen ook vaak omhoog naar het middengedeelte 
van het aquarium, waar ze een wortel, hoge steen of plant 
uitzoeken om, liefst in het schaduwgedeelte, staande op 

hun borstvinnen, even uit te rusten. 

Men zegt dat Corydoras die in een aquarium 
opgroeien ietwat kleiner blijven dan hun 

soortgenoten in het wild. Een belangrijke rol 
hierbij speelt het voedsel wat ze toegediend 
krijgen. Bij een goed gevarieerd dieet van 
goede kwaliteit, waarbij voldoende levend 
voer zit, zou er geen achterstand in groei 
mogen optreden. 

Ook heel belangrijk is het regelmatig 
verversen van het water, zodat de door de 

dieren geproduceerde groei-remstoffen uit 
het water worden verwijderd. 

Het is wel bekend dat deze dieren beter niet 
met een schepnetje uit het water gehaald moeten 

worden vanwege hun verdedigingsmechanisme 
van het uitzetten van de drie vinnen. 

Bij iedere Corydoras soort vindt men een eerste vinstraal 
bij de borstvinnen en rugvin die vergrendeld kan worden 
wanneer ze uitstaan bij gevaar. Beter is ze met een bakje 
uit het water te halen of wanneer er toch een netje wordt 
gebruik, het netje rustig in het volgende water te laten 
hangen zodat ze er zelf uit kunnen zwemmen. 

Een Corydoras sterbai, wanneer deze goed wordt 
verzorgd, kan wel een jaar of 7 oud worden.  


