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Algemene kenmerken:  
Vissen voor het tropisch aquarium. 

Lengte: 2 tot 35 centimeter, afhankelijk van soort.  

Leeftijd: enkele jaren tot zo’n 15 jaar. 

 

Varianten: 
Deze drie groepen vallen onder de grote familie karperachtigen. Ze bevatten bekende 
aquariumvissen, zoals de sumatraan (Puntigrus tetrazona), de vuurstaartlabeo 
(Epalzeorhynchos bicolor), de cherrybarbeel (Puntius titteya), de zebradanio (Danio 

rerio), de kegelvlek barbeel (Trichonostigma heteromorpha) en de dwergrasbora’s 
(o.a. Boraras maculatus) waarvan sommige slechts 1-2 centimeter lang worden. 
Van een aantal soorten bestaan ook kweekvormen met afwijkende vinnen of kleuren. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Deze actieve vissen leven meestal in scholen; enkele soorten zoals de vuurstaartlabeo 
leven alleen. Ze komen voor in stromend water waar het licht gedempt is door planten. 
 
Huisvesting: 
Houd deze vissen in scholen van minstens acht soortgenoten, liefst meer, behalve de 
alleen levende soorten. Zet drukke barbelen en danio’s niet bij rustige vissen of vissen 
met lange vinnen en combineer dwergrasbora’s niet met grote, agressieve vissen.  
 
Aquarium:  
Formaat afhankelijk van soort en aantal vissen; grotere en actieve soorten hebben 
veel zwemruimte nodig. Dwergrasbora’s kunnen eventueel in een nano-aquarium 
gehouden worden. Zorg voor een deksel, deze vissen springen goed.  
Temperatuur: voor de meeste soorten tussen 21 en 26 graden Celsius. 
pH waarde (zuurgraad): 6-7, enkele iets hoger, voor veel dwergrasbora’s wat lager. 
Totale hardheid (GH): 5-8 DH, sommige wat hoger, wildvang dwergrasbora’s erg zacht 
(0-1 DH). Zie ook de Huisdierenbijsluiter voor waterwaarden voor diverse soorten. 
Inrichting: Deze vissen hebben graag veel planten als beschutting maar ook voldoende 
open zwemruimte. Er is verlichting, verwarming en een goed filter nodig.  
Lees ook het praktisch document ‘het tropisch zoetwateraquarium’. 
 
In te vullen door de verkoper: 

Soort Temperatuur pH GH 

    

 
Verzorging: 
Controleer de vissen dagelijks en verwijder voerresten. Ververs elke 1-2 weken 10 tot 
maximaal 50% van het water, afhankelijk van een voorafgaande watertest, en gebruik 
water met de juiste temperatuur en samenstelling. Dwergrasbora’s zijn gevoelig voor 
schommelingen in watersamenstelling, ververs dus liever vaker kleinere hoeveelheden. 
Controleer regelmatig de waterkwaliteit, spoel het filter en vervang indien nodig het 
filter materiaal. Maak de aquariumruiten schoon en verwijder plantenresten. 

Voeding: 
Barbelen, danio’s en rasbora’s eten zowel plantaardig als dierlijk voer. Geef droogvoer 
aangevuld met levend, gedroogd of diepgevroren (ontdooid) dierlijk voer en af en toe 
groente of algentabletten. De kleine dwergrasbora’s hebben speciaal, fijn voer nodig. 
Voer niet meer dan binnen een minuut wordt opgegeten.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Om uw vissen gezond te houden zijn een goede waterkwaliteit, goede voeding en 
weinig stress belangrijk. Tekenen van gezondheidsproblemen zijn een doffe of 
aangetaste huid, geknepen vinnen, een afwijkende lichaamsvorm of een afwijkende 
manier van zwemmen (bijvoorbeeld schommelend of scheef). In de Huisdierenbijsluiter 
vindt u meer informatie over ziekten bij de barbelen, danio’s en rasbora’s.  
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van de meeste barbelen, danio’s en rasbora’s is geen 
specifieke ervaring nodig. Let wel op hun temperament als u combinaties met 

verschillende soorten maakt. Dwergrasbora’s zijn minder geschikt voor beginners 
vanwege hun hoge eisen aan watersamenstelling en voer. Verdiep u in het opzetten en 
onderhouden van een aquarium. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf op gezondheid. Houd nieuwe vissen eerst in een aparte bak voor u ze 
bij andere vissen zet. Laat vissen langzaam wennen aan nieuwe wateromstandigheden. 
Eenmalige kosten: de vissen, het aquarium met technische benodigdheden, planten en 
overige inrichting. 
Terugkerende kosten: voer (droogvoer, aanvullend dierlijk en plantaardig voer), 
watertests, filtermateriaal, energie voor pomp, verwarming en verlichting en eventueel 
kosten bij ziekte. 
 
 
 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de v isgroep ‘Barbelen, danio ’s en 
rasbora’s ’  en het Prakt isch document ‘Het trop isch 
zoetwateraquar ium’ op www.l icg.nl om goed voor deze d ieren te 
kunnen zorgen.  
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