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Brahmaputra stroomgebied biotoop 
 

Door: Niels van Bun 
22-04-2018 

 
Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen 
gedijen (Wikipedia, 2018). In de aquariumhobby doen een hoop hobbyisten een poging om zo’n 
biotoop te benaderen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, ten eerste omdat elk biotoop een eigen 
ecosysteem bezit dat wordt beïnvloed door zijn omgeving. Alles staat met elkaar in verbinding en dit 
kan niet gemakkelijk worden gedupliceerd in een aquarium dat bijvoorbeeld in de woonkamer staat. 
Ten tweede omdat informatie over biotopen soms erg schaars is. Wanneer het biotoop dat je 
probeert na te bootsen zich aan de andere kant van de wereld bevind, waar men die bepaalde 
stroom, poel of vijver de normaalste zaak van de wereld vind, zal de hoeveelheid informatie die 
daarover beschikbaar is schaars zijn.  
 
In dit artikel zal ik je meenemen in mijn zoektocht naar informatie over het creëren van een speciaal 
aquarium (biotoop) voor de Dario dario (ook wel bekend als de Scarlet Badis). Hopelijk zal de 
informatie in dit artikel je ook helpen mocht je zelf voor een ander visbestand willen gaan uit 
dezelfde regio. Het stroomgebied van de Brahmaputra is een van de biotopen waar niet al te veel 
informatie over bekend is. Gelukkig zijn er een hele hoop bronnen buiten de aquariumhobby die we 
kunnen gebruiken.  
 

De loop van de Brahmaputra rivier 

 
Op de volgende pagina staat een kaart met de loop van de Bragmaputra en bepaalde punten die in 
dit hoofdstuk aan bod komen.  
De Brahmaputra rivier is zo’n 2900 kilometer lang en vind zijn oorsprong in Tibet. Vanuit de 
noordelijke zijde van het Himalayagebergte, met als oorsprong de Angsi gletsjer onder de Kailash, 
stroomt de Brahmaputra door het zuiden van Tibet.  
Voordat de rivier China verlaat, neemt deze een grote bocht en betreed daarna India via de meest 
noordoostelijke provincie Arunachal Pradesh. Hierna betreed de rivier de vlaktes van de provincie 
Assam, een regio die onder andere bekend staat om zijn vele theeplantages. Vanuit Assam gaat de 
rivier naar het zuiden door Bangladesh waar die samenkomt met een andere grote rivier, de Ganges. 
Samen vormen ze dan de rivier de Padma, en uiteindelijk de Meghna waarna die uitmondt in de Golf 
van Bengalen (bbc, 2014). 
 
In het voorjaar, wanneer de Himalaya-sneeuw smelt, overstroomt de rivier. Net als tijdens de 
moesson in de zomer. Deze jaarlijkse overstromingen zijn een grote stimulans voor de tropische 
bossen en graslanden in dit gebied, en soms een catastrofe voor de bevolking die nabij de oevers 
wonen (Swati, sd).  
 
De koers van de Brahmaputra rivier is drastisch veranderd in de afgelopen twee en een halve eeuw, 
waarbij de rivierkoers westwaarts werd verplaatst over een afstand van ongeveer 80 km. Mede 
hierdoor zijn er zogenaamde ‘Beel’ ontstaan, meer-achtige draslanden, de ‘wetlands’.  
De velen kleinere rivieren, beekjes, poelen en draslanden in het stroomgebied van de Brahmaputra 
vormen de basis voor ons biotoop. 
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Het stroomgebied van de Brahmaputra rivier 

 
 
Het stroomgebied beslaat grote delen van Assam, Arunchal Pradesh, Nagaland, Meghalaya en West 
Bengalen en is gemiddeld zo’n 10 km breed, met een maximum van wel 20 km in sommige delen van 
Assam (Chand, sd). Het stroomgebied van de Brahmaputra rivier is in totaal 651 334 km2 groot 
(Wikipedia, 2018). Even voor onze beeldvorming, de oppervlakte van Nederland is 41,543 km². Het 
zal je dan ook niet verbazen dat er sprake is van meerdere biotopen binnen dit gigantische gebied.  

 
Een stroomgebied is het gebied dat zijn water via een (zij)rivier afvoert. Een zijrivier is een rivier die 
water aanvoert naar en uitmondt in een (grotere) hoofdrivier. Doordat de stroming van de 
Barahmaputra de laatste twee en een halve eeuw nog wel eens veranderd is, zijn bepaalde delen 
geïsoleerd geraakt en veranderd in vijvers. Deze vijvers worden ‘Beel’ genoemd. De jaarlijkse 
overstromingen zorgen ervoor dat de omgeving van de hoofdrivier en een aantal zijrivieren in 
‘wetlands’ oftewel drasland veranderen. Dit is geen moeras, maar een gebied dat afwisselend droog 
of nat kan zijn. 
De Brahmaputra heeft uiteraard een hoop zijrivieren en kent een hoop vijvers en meren, maar door 
ons te richten op een aantal van deze zijrivieren, vijvers en meren binnen een bepaald gebied, 
kunnen we de kans op grote verschillen tussen biotopen verkleinen en dus tot een specifieker beeld 
komen. 
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Het deel waar wij ons op zullen richten is het 
stroomgebied in het noorden van Assam, 
noordoostelijk West Bengalen en het uiterste 
zuiden van Bhutan. Dit punt komt overeen 
met de vindplaats(en) van de Dario dario 
(Bogutskaya, 2017). 
De vindplaatsen ten oosten van Nepal laat ik 
bewust buiten beschouwing, omdat dit niet 
overeenkomt met het leefgebied van de 
andere bewoners in het aquarium, die wél 
voorkomen in het noordelijk deel van Assam. 
De vindplaats(en) van een specifieke vis zijn erg belangrijk voor het bepalen van het juiste biotoop. 
Als je strikt biotoop getrouw wilt blijven en enkel vissen uit een bepaald gebied in het aquarium wilt 
houden moet je uiteraard wel zeker weten dat ze afkomstig zijn uit hetzelfde gebied of zelfs dezelfde 
wateren. Een hulpmiddel hierbij is de website van the International Union for Conservation of Nature 
Red List of Threatened Species. Hier kan op naam gezocht worden en vervolgens met behulp van een 
map viewer bekeken worden waar de gezochte diersoort gevonden is. Als voorbeeld de kaart van de 
Dario dario (Britz & Chaudhry, 2010): 

  
Vanuit hier kunnen we vervolgens afleiden welke rivieren, vijvers of meren van belang zijn om nader 
te bestuderen. In dit geval blijft het lastig omdat er in de aangegeven gebieden geen specifiek meer 
of rivier aan te duiden is. De Dario dario komt dan ook voor in vijvers en smalle, langzaam 
stromende, beken. Om een beter idee te krijgen van hoe deze er uit zien zijn we aangewezen tot 
natuurfoto’s van plaatsen in of rondom de vindplaats. Ook kunnen we gebruik maken van 
reisverslagen of ecologisch onderzoek. 
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Biotopen uit Lower Assam 

 
De Brahmaputra rivier stroomt 
als een soort levenslijn dwars 
door de provincie Assam.  
Assam kan verdeeld worden in 
vier regio’s: Lower en Upper 
Assam, bestaande uit 
regenwouden en wetlands, 
Central Assam, bestaande uit 
bergen, en Zuid Assam, 
bestaande uit valleien.  
De Brahmaputra stroomt dwars 
door Lower en Upper Assam.  
Een groot deel van de in Assam 
veelvoorkomende rijstvelden en 
theeplantages zijn afhankelijk van 
het water uit het stroomgebied van de Brahmaputra. Omdat rijst in water groeit, zijn dit eigenlijk 
velden omringt door bakken, een soort grote vijvers dus. Deze rijstvelden zijn rijk aan allerlei fauna. 
 
Met behulp van een kaart, afgaande van de vindplaatsen van de Dario dario, zal ik een aantal 
biotopen proberen te omschrijven en visualiseren m.b.v. afbeeldingen. Bij alle informatie ben ik 
afhankelijk van externe bronnen, deze zal ik waar mogelijk vernoemen. 
We kunnen grofweg twee biotopen onderscheiden voor de aquariumvissen: de beken en rivieren en 
de meren en vijvers. Onderling kunnen deze van elkaar verschillen, maar over het algemeen kunnen 
we stellen dat de beken en rivieren minder beplanting en meer stroming bevatten ten opzichte van 
de meren en vijvers. 
 
Beken en rivieren: 
De meer bekende en grotere zijrivieren, zoals bijvoorbeeld de Raidak en de Manas rivier, hebben op 
hun beurt ook weer zijrivieren of beken die daar in uitmonden. Juist deze smallere rivieren met niet 
al te veel stroming, bevatten kleinere vissen geschikt voor de aquariumhobby.  
De afbeeldingen hieronder zijn daar goede voorbeelden van dergelijke beken. Op de kaart op de 
volgende pagina staan nog meer voorbeelden en varianten uit de omgeving aangegeven. 

  
1 Darjeeling (Bose, 2010)    2 Locatie onbekend 
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Meren en vijvers: 
In Assam zijn er 690 meren en vijvers vastgelegd. Deze meren / vijvers bestrijken een gebied van 15494,00 ha, wat 15,30 procent van het totale gebied van 
de wetlands vertegenwoordigt. De meerderheid van dit soort wetlands heeft water met lage troebelheid (Assam Science Technology and Environment 
Council, 2016). 
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Helaas is het niet altijd mogelijk om van de juiste omgeving een afbeelding te verkrijgen. Daarom 
hieronder nog een aantal  vergelijkbare afbeeldingen uit de omgeving van Lower Assam met 
beschrijving. 
 
India en Bangladesh staan ook bekend om hun 
mooie waterlelies. Deze worden soms ook geoogst 
en verkocht door lokale bevolking. Voor de vissen 
dienen ze vooral als beschutting. Nadeel voor een 
aquarium is wel dat de drijvende bladeren van de 
waterlelies veel licht wegnemen voor andere 
planten. 
 
 
 
Guwahati, de grootste stad van Noordoost India, 
ligt aan de Brahmaputra. Ondanks de hoge 
urbanisatie, is er veel natuurgebied rondom de stad 
te vinden, zoals het Deepor Beel Birds Sanctuary. 
Opvallend is ook hier weer het grote aantal 
drijfplanten in combinatie met veel beplanting aan 
de oevers. 
 
 
Majuli is s ’werelds grootste riviereiland midden in 
de Brahmaputra rivier. Majuli is de culturele 
hoofdstad van Assam. Door zijn unieke ligging is het 
ook een populaire toeristische aangelegenheid. 
Opvallend is het heldere water en, je raad het al, de 
drijfplanten en waterlelies. 
 
 
 
 
 
 
De Dario dario zijn afkomstig uit de kleinere vijvers of  beekjes en rivieren met minimale stroming en  
dichte beplanting (Vuorela, 2007) (Britz & Chaudhry, 2010). Willen we een biotoop creëren zullen we 
dit dus moeten nabootsen met planten uit de omgeving en medebewoners uit dezelfde wateren, of 
op zijn minst bewoners die onder soortgelijke omstandigheden leven. 
 
Het is ook mogelijk om een speciaal biotoop te vormen dat juiste gericht is op rivieren met sterkere 
stroming en minder beplanting. Voor de meeste meervallen is dat een ideaal biotoop. 

3 Waterlelies in India en Bangladesh 

4 Deepor Beel Birds Sanctuary, Guwahati 

5 Majuli 
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De inrichting van het aquarium 

 
Het visbestand: 
In het hoofdstuk over het stroomgebied van de Brahmaputra heb ik al laten zien hoe ik met behulp 
van de pagina van het IUCN zocht naar de vindplaatsen van aquariumvissen. Op deze manier heb ik 
mijn eigen visbestand samengesteld. Deze ziet er als volgt uit: 
 

Naam: Dario dario  
(Bengaals vuurtje, Scarlet Badis) 

 

Aquarium min. 45 cm 
Grootte: 1,5 tot 3 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem – midden 
Temperatuur: 18 tot 26 graden 
PH: 6,5 tot 8 
GH: 1 tot 15 
Verspreiding: Noordwest Assam; Noordoosten van 

West-Bengalen. 

 

Naam: Trichogaster chuna  
(Honing gourami) 

 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 4,5 tot 5,5 cm 
Plaats in Aquarium: Midden – boven 
Temperatuur: 18 tot 28 graden 
PH: 6,5 tot 8 
GH: 5 tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies 

Assam, Manipur, West-Bengalen en 
Sikkim; Nepal. 

 

Naam: Hara Jerdoni  
(Aziatische dwergmeerval) 

 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 2,5 tot 3,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem – midden (planten, hardscape) 
Temperatuur: 18 tot 25 graden 
PH: 5,6 tot 7,6 
GH: 6 tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies 

Arunachal Pradesh, Assam en West-
Bengalen. 
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Naam: Caridina Hodgarti 

 

Aquarium min. 30 cm 
Grootte: 3,5 tot 4,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem – midden (planten, hardscape) 
Temperatuur: 20 tot 28 graden 
PH: 6,2 tot 7,5 
GH: 2 tot 14 
Verspreiding: India van Jalpaiguri in West-Bengalen 

tot aan Dibrugarh in Hoger Assam 
(Kemp, 1910). 

 

Naam: Anentome Helena 

 

Aquarium min. 30 cm 
Grootte: 1,5 tot 2 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem – midden (planten, hardscape) 
Temperatuur: 20 tot 27 graden 
PH: 6,5 tot 8 
GH: 8 tot 15 
Verspreiding: Zuidoost Azië; Thailand, Indonesië, 

Sulawesi, niet uit Brahmaputra 
stroomgebied. 

 
De Anentome Helena is niet biotoop getrouw, en komt (voor zo ver mij bekend is) niet voor in het 
Brahmaputra stroomgebied. In dit geval breekt nood wet, dit slakje is niet alleen een interessante 
verschijning, maar ook ontzettend nuttig om de (poel)slakken populatie in toom te houden. Drie van 
deze ‘killers’ zijn al voldoende om de slakkenpopulatie in een aquarium van 2 meter onder controle 
te krijgen. 
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Overige vissen uit het Brahmaputra stroomgebied: 
Onderstaande vissen en garnalen zitten niet in mijn visbestand, maar komen wel uit het 
Brahmaputra stroomgebied in Noord India. Mocht je dus zelf een visbestand willen samenstellen en 
nog geen idee hebben waar te beginnen, dan is dit een goed begin! 
 

Naam: Acantopsis choirorhynchos 
(Paardekopvis) 

 

Aquarium min. 120 cm 
Grootte: 17 tot 25 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 20 tot 29 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 5 tot 12 
Verspreiding: Lager Assam, vlakbij Barpeta, Nalbari en 

Baksa tot over de grens in Bhutan. 

 

Naam: Parachiloglanis hodgarti 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 6,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem (hardscape) 
Temperatuur: Onbekend. 
PH: Onbekend. 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: China, India, Nepal, Bangladesh en 

Bhutan. 

 

Naam: Parambassis lala 
(Indische Glasbaars) 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 6 tot 8 cm 
Plaats in Aquarium: Alle lagen 
Temperatuur: 22 tot 27 graden 
PH: 6,5 tot 8 
GH: 7 tot 20 
Verspreiding: Myanmar; Bangladesh; Zuid Bhutan; 

India in de provincies Noord Assam, 
Noord West-Bengalen, Oost Bihar en 
Noordwest Odisha.  

 

Naam: Badis assamensis 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 6 tot 7,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem - midden 
Temperatuur: 15 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 6 tot 10 
Verspreiding: India in Lager en Hoger Assam. 

 
  

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8169
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=5966
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3749
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20756
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Naam: Badis badis 
(Blauwbaarsje) 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 5,5 tot 8 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem - midden 
Temperatuur: 15 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,8 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: India in Lager en Hoger Assam, Zuid 

West-Bengalen, Sikkim; Zuidoost Nepal; 
Zuidoost Bangladesh. 

 

Naam: Badis blosyrus 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 5,5 tot 7 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem - midden 
Temperatuur: 15 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 6 tot 10 
Verspreiding: India in Lager Assam en Noordoost 

West-Bengalen. 

 

Naam: Badis kanabos 

 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 2,5 tot 3,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem - midden 
Temperatuur: 15 tot 25 graden 
PH: 6,5 tot 7,5 
GH: 5 tot 15 
Verspreiding: India in Lager Assam en Zuidwest 

Arunachal Pradesh. 

 

Naam: Batasio fasciolatus 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 7 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem (planten, hardscape) 
Temperatuur: 20 tot 25 graden 
PH: Obekend. 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: India in Lager Assam; Noord 

Bangladesh. 

 
  

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2661
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=69047
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Naam: Chaca chaca 

 

Aquarium min. 120 cm 
Grootte: 17 tot 20 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 22 tot 25 graden 
PH: 6 tot 8 
GH: 4 tot 25 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies 

Assam, Bihar, Jharkand, Arunachal 
Pradesh, West-Bengalen; Nepal. 

 

Naam: Botia dario 

 

Aquarium min. 120 cm 
Grootte: 12 tot 15 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 22 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 5 tot 8 
Verspreiding: Bangladesh; India. 

 

Naam: Lepidocephalichthys goalparensis 

 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 4 tot 5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 22 tot 26 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH:  tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies: 

Assam, Manipur, Meghalaya, 
Uttaranchal, Uttar Pradesh, West- 
Bengalen; Myanmar 

 

Naam: Botia rostrata 

 

Aquarium min. 120 cm 
Grootte: 11 tot 12 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 19 tot 27 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies 

Assam en Arunachal Pradesh. 

  

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1848
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=6162
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Naam: Danio dangila 
(Snor danio) 

 

Aquarium min. 120 cm 
Grootte: 10 tot 15 cm 
Plaats in Aquarium: Midden - boven 
Temperatuur: 16 tot 24 graden 
PH: 6,5 tot 7,5 
GH: 2 tot 16 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies: 

Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, 
Meghalaya, West-Bengalen; Nepal. 

 

Naam: Danionella priapus 

 

Aquarium min. 40 cm 
Grootte: 1 tot 2 cm 
Plaats in Aquarium: Alle lagen 
Temperatuur: 18 tot 24 graden 
PH: 6 tot 8 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: India in de provincie West-Bengalen, 

Jalpaiguri District. 

 

Naam: Devario acuticephalus 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 3,5 tot 4 cm 
Plaats in Aquarium: Midden - boven 
Temperatuur: 20 tot 24 graden 
PH: 6 tot 7 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: Oost Myanmar; India in de provincies 

Manipur, Nagaland; Hoger Assam. 

 

Naam: Garra lissorhynchus 
(Valse doktersvis) 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 7 tot 9 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 22 tot 28 graden 
PH: 6,5 tot 7,5 
GH: 4 tot 12 
Verspreiding: India in de provincies: Andhra Pradesh, 

Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram 
en Nagaland. 

  

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1040
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3061
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1033
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3187
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Naam: Opsarius barna 

 

Aquarium min. 180 cm 
Grootte: 11 tot 13 cm 
Plaats in Aquarium: Midden - boven 
Temperatuur: 16 tot 24 graden 
PH: 6 tot 8 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; Bhutan; Noord India; 

Myanmar; Nepal. 

 

Naam: Pethia ornatus 

- 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 3,5 tot 4,5 cm 
Plaats in Aquarium: Midden - boven 
Temperatuur: Onbekend. 
PH: Onbekend. 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: India in de provincies Manipur en 

Assam. 

 

Naam: Erethistes pusillus 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 5 tot 8,5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 18 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7 
GH: 4 tot 13 
Verspreiding: Bangladesh; Noordoost India; 

Myanmar; Nepal. 

 

Naam: Pseudolaguvia shawi 
(Bij meerval) 

 

Aquarium min. 60 cm 
Grootte: 4,5 tot 5 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 20 tot 25 graden 
PH: 6,5 tot 7,5 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: Bangladesh; India in de provincies 

Arunachal Pradesh, Darjiling, Mizoram, 
Sikkim en West-Bengalen. 

 

Naam: Schistura beavani 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 7 tot 8 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 18 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 2 tot 12 
Verspreiding: Bangladesh; Noordoost India; Nepal. 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1501
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=45683
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=11223
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=68204
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2062
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=5548
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Naam: Gagata cenia 
(Indische gagata) 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 7 tot 12 cm 
Plaats in Aquarium: Bodem 
Temperatuur: 18 tot 25 graden 
PH: 6 tot 7,2 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: Bangladesh; Noordoost India; Nepal; 

Pakistan. 

 

Naam: Ctenops nobilis  
(Spitskop goerami) 

 

Aquarium min. 100 cm 
Grootte: 9 tot 10 cm 
Plaats in Aquarium: Midden - boven 
Temperatuur: 15 tot 25 graden 
PH: 5,8 tot 7,5 
GH: Onbekend. 
Verspreiding: India in de provincies Lager Assam, 

West-Bengalen en Jharkand; Oost 
Bhutan. 

 

Naam: Trichogaster fasciata 
 (Gestreepte gourami) 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 9 tot 10 cm 
Plaats in Aquarium: Boven 
Temperatuur: 21 tot 28 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 4 tot 15 
Verspreiding: Bangladesh; Noordoost India; 

Myanmar; Nepal; Pakistan. 

 

Naam: Trichogaster lalius  
(Dwerg gourami) 

 

Aquarium min. 80 cm 
Grootte: 6 tot 8,5 cm 
Plaats in Aquarium: Boven 
Temperatuur: 22 tot 28 graden 
PH: 6 tot 7,5 
GH: 5 tot 16 
Verspreiding: Bangladesh; Noordoost India; Nepal; 

Pakistan. 
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De inrichting (hardscape): 
Voor de bodem is zand of heel fijn grind prima. In mijn geval geniet zand de voorkeur omdat er ook 
Hara Jerdoni bij komen, die graag door het zand heen zwemmen. Bij grind bestaat een groter risico 
op verwondingen.  
Een voedingsbodem is geen overbodige luxe in dit geval, omdat er een dichte beplanting moet 
komen. Een voedingsbodem zorgt ervoor dat er over lange termijn voedingstoffen worden afgegeven 
uit de bodem aan de planten, die hierdoor gezonder zullen blijven. 
Gaan we voor een rivier of beek inrichting, dan zijn ronde rivierstenen nodig. Bij een vijver of meer 
inrichting mag dit ook, maar aanzienlijk minder.  
Ook mag er hout worden toegevoegd (kienhout of wortelhout zijn prima keuzes) let er op dat 
bepaalde hout soorten tannine afgeven aan het water waardoor de PH waarde daalt. Dit is prima 
zolang deze niet te laag word. Bij rivier of beek is er minder hout vereist en zal een paar takken al 
volstaan. Bij een vijver of meer mogen er best flinke stukken hout in (afhankelijk van de afmeting van 
het aquarium uiteraard). 
 
De inrichting (planten): 
Er zijn verschillende planten die in de regio voorkomen, echter groeien niet al deze planten onder 
water (submers) en ook komen ze niet allemaal binnen dezelfde biotopen voor. De meeste 
plantendatabases zijn, voor een speciaal aquarium, niet specifiek genoeg. Desondanks is dit wel een 
goed uitgangspunt om te beginnen, en van daaruit je selectie aan te scherpen. 
Bij mijn selectie is dit voor een groot deel al gebeurt, daarnaast ga ik voor een ‘Low-tech’ aquarium 
zonder CO2 toevoeging, wat betekend dat ik afhankelijk ben van gemakkelijke (water)planten. 
Desondanks is er voldoende keuze om uit te kiezen. 
 

Naam: Vallisneria spiralis standaard en ‘Red’ 
 

 

Plaats: Achtergrond 
Hoogte: 50 cm 
Lichtbehoefte: Weinig 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 5 tot 30 
PH: 6,5 tot 8 
GH: 2 tot 21 

 

Naam: Hygrophila polysperma 
Belgisch groen 

 

Plaats: Achtergrond 
Hoogte: 20 tot 45 cm 
Lichtbehoefte: Matig 
Groeisnelheid: Heel snel 
Temperatuur: 4 tot 35 
PH: 5,5 tot 9 
GH: 2 tot 21 
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Naam: Rotala rotundifolia ‘Green’ 

 

Plaats: Midden 
Hoogte: 15 tot 30 cm 
Lichtbehoefte: Matig 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 4 tot 32 
PH: 5,8 tot 7 
GH: 0 tot 14 

 

Naam: Nymphaea Stellata 
Dwerg lelie 

 

Plaats: Midden en drijvend 
Hoogte: 20 tot 35 cm 
Lichtbehoefte: Matig 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 18 tot 30 
PH: 6,2 tot 7 
GH: 2 tot 14 

 

Naam: Microsorum Pteropus 'Narrow' 
Javavaren 

 

Plaats: Midden of op hardscape 
Hoogte: 15 tot 20 cm 
Lichtbehoefte: Laag 
Groeisnelheid: Langzaam 
Temperatuur: 4 tot 30 
PH: 5 tot 8 
GH: 0 tot 14 

 

Naam: Pistia stratiotes 
 

 

Plaats: Drijvend 
Hoogte: - 
Lichtbehoefte: Matig 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 15 tot 35 
PH: 5 tot 8 
GH: 0 tot 14 

 

Naam: Vesicularia Montagnei 
 

 

Plaats: Voorgrond of achterwand 
Hoogte: 10 tot 15 cm 
Lichtbehoefte: Laag tot matig 
Groeisnelheid: Langzaam 
Temperatuur: 15 tot 30 
PH: 6,5 tot 7 
GH: 0 tot 14 
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Overige planten uit het Brahmapurta stroomgebied: 
Onderstaande planten zitten niet in mijn plantenbestand, maar komen wel uit het Brahmaputra 
stroomgebied in Noord India. Je kan dus, afhankelijk van je beschikbare techniek en gewenste 
ecosysteem, een eigen platenbestand samenstellen. Let goed op de behoefte van bepaalde planten 
en de moeilijkheidsgraad. 
 

Naam: Blyxa aubertii 
 
 

 

Plaats: Achtergrond 
Hoogte: 40 tot 50 cm 
Lichtbehoefte: Gemiddeld tot hoog 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 16 tot 32 
PH: 6 tot 7 
GH: 0 tot 14 

 

Naam: Ottelia alismoides 
 

 

Plaats: Achtergrond 
Hoogte: 40 tot 50 cm 
Lichtbehoefte: Gemiddeld tot hoog 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 18 tot 30 
PH:  
GH: 2 tot 18 

 

Naam: Hygrophila difformis 
 

 

Plaats: Midden 
Hoogte: 20 tot 30 cm 
Lichtbehoefte: Gemiddeld tot hoog 
Groeisnelheid: Snel 
Temperatuur: 18 tot 30 
PH: 6,2 tot 7,5 
GH: 2 tot 21 

 

Naam: Hygrophila Pinnatifida 

 

Plaats: Midden 
Hoogte: 20 tot 30 cm 
Lichtbehoefte: Gemiddeld tot hoog 
Groeisnelheid: Gemiddeld 
Temperatuur: 18 tot 28 
PH: 6,2 tot 7,5 
GH: 2 tot 12 
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Voorbeeld biotopen: 

 

 
(Biotope Aquarium, 2016) 

 

 
(DefiniteAquascapeTV, 2013) 



21 
 

 

 
(TheNyogtha, 2010) 

 

 
(kostur, 2012)  
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