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Dansk Akvarie Blad 
Dansk Akvarieblad er Dansk Akvarie Union’s 
nyhedsbrev krydret med artikler vedrørende 
akvariehobbyen. Det udsendes gratis via 
mailliste og lægges samtidig online på 
unionens internet side. Det sker normalt i 
starten af hvert kvartal. Deadline for 
indsendelse af materiale er derfor den 15. i 
den sidste måned i hvert kvartal. 
Forfatteren er selv ansvarlig for indholdet i 
sin artikel. Forfatter, fotograf og Dansk 
Akvarie Blad har copyright på de bragte 
artikler og illustrationer.  
 
Internetside: www.danskakvarieunion.dk 
Facebook:      Dansk Akvarie Union 
Redaktør:       Tonny Brandt Andersen 
 
Dansk Akvarie Union, i daglig tale kaldet 
DAU, er en paraplyorganisation for alle 
danske akvarieforeninger og –klubber. 
 
DAU forvalter registreringen af danske 
førstegangs-opdræt af akvariefisk, arrangerer 
DM i opdræts- og akvariekonkurrencer, 
varetager akvariehobbyens interesser 
udadtil, herunder over for offentlige 
myndigheder samt samarbejder med 
tilsvarende organisationer i det øvrige 
Skandinavien. 
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Forsidebilledet 
Sahyadria denisonii. 
Foto: Tonny Brandt Andersen  
  

 

http://www.danskakvarieunion.dk/


3 
 

Dansk Akvarie Blad   -   Nr. 3 – 2022   -   Dansk Akvarie Union 
 

 
Pelvicachromis subocellatus med unger. Unger der lige har spist, har store maver, og har de fået 
levende nyklækkede Artemia er maverne helt lyserøde. 
 

Pelvicachromis subocellatus 
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 
Pelvicachromis subocellatus  (Günther, 1871) 
er én af 8 videnskabelig beskrevne arter i sin 
slægt, som alle er hulelegende cichlider. Den 
er velegnet til selskabsakvarier over 100 liter. 
P. subocellatus er rimelig aggressive overfor 
artsfæller og andre mindre cichlider, men er 
ellers nemme at holde, da det er robuste fisk. 
 
En oversavet kokosnøddeskald med en 
passende åbning til fiskene at komme ind af, 
kan benyttes som en udmærket hule. Sten og 
rødder vil dog give en god og mere naturlig 
dekoration, og denne kønne fisk kan 
udmærket holdes i beplantede akvarier. Dog 
skal man regne med en beskeden graven 

omkring disse, da det er naturligt for dem, at 
holde deres yngel omkring de fritgravede 
planterødder. Noget der også kendes fra 
andre slægter af cichlider.  
 
Står du overfor at skulle anskaffe Pelvica-
chromis subocellatus til dit akvarium, vil jeg 
anbefale dig at købe 2 hanner og 3 hunner, 
og så lade dem selv om at danne par, men 
har du et mindre akvarium, kan det være 
nødvendigt for dig at nøjes med et par. Det 
vil jeg dog ikke anbefale, fordi hanner kan 
være aggressive overfor hunner, og det er 
derfor nødvendig for dig at have dekoreret 
akvariet, således at hunnen altid har mulig-

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
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Pelvicachromis subocellatus, han. 
 
hed for, at komme væk fra den mere 
aggressive han, som kan finde på at slå hende 
ihjel. 
 
Forskellen mellem hun og han kan ses ved at 
sammenligne bugfinnerne, hvor hannens er 
spidse, mens hunnens nærmest ligner en 
vifte. Hunnen har også markant farvning af 
bugpartiet, men jeg anbefaler at bruge 
bugfinnernes form ved adskillelse af køn. 
Hannen bliver omkring 9 cm. og hunnen kun 
cirka 6 cm. 
 
På grund af artens store udbredelse findes 
der flere farvevarianter, som for at man kan 
holde styr på dem altid omtales med et lokal- 
eller stednavn i forbindelse med fiskens 

videnskabelige navn, for eksempel 
Pelvicachromis subocellatus "Moanda". 
 
Artens udbredelse er i områderne mellem de 
2 store floder Ogooue i staten Gabon og 
Zairfloden, som før blev kaldt Congofloden. 
Vandet fisken findes i er ofte farvet let 
brunligt af de nedfaldne blade og grene, som 
ofte findes i sådanne floder. En lav pH 5-6 og 
en hårdhed under 1 er ikke ualmindelig. 
Temperaturen ligger omkring 25-26°C.  
 
Pelvicachromis subocellatus er rimelig nem at 
opdrætte på blødt vand med en pH på 6, og 
en temperatur omkring de 26°C, men det går 
også at opdrætte den på almindeligt 
postevand, dog sikkert ikke med de samme 
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store resultater. Hannen og hunnen er som 
det fremgår af billederne sammen om 
pasningen af ungerne. 
 

 
Hun og han er fælles om pasningen af 
ungerne, der her holdes samlet tæt ved 
hulens åbning. 
 
Selv har jeg i 1989-90 hentet 2 varianter 
("Moanda" og "Matadi") af denne art til 

Danmark fra Tyske opdrættere. Forskellen på 
varianterne "Matadi" og "Moanda" ses bedst 
på hunnen idet "Moanda"-hunnen har en flot 
rød bug med sølvglinsende skæl, mens 
"Matadi" hunnen er sort lige bag gællelåget 
og mangler det sølvglinsende i den røde 
farve. Ydermere er "Matadi"-varianten mere 
tynd og længere. 
 
Denne skønne fisk er efter en periode som 
almindelig i forretningerne, næsten 
forsvundet, men det glæder mig, atter at se 
den enkelte steder. Så skulle du være 
interesseret i en køn og fredelig cichlide til dit 
afrikanske flodakvarium, så skulle du prøve 
med Pelvicachromis subocellatus. 
 
Litteratur.  
Linke, H. & Staeck, W: African Cichlids I, 
Cichlids from West Africa. 
Richter, H-J: Complete Book of Dwarf 
Cichlids. 
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Nannostomus spec. "Super Red"  
 

Nannostomus spec. "Super Red". 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
 

 
 
De seneste uger er billeder af en knaldrøde 
Nannostomus begyndt af cirkulerer. Den ser 
ud til at være unaturligt farverige. Det er dog 
faktisk vilde former fra Peru, som er meget 
tæt på, eller ligefrem identiske med, 
Nannostomus rubrocaudatus, som også 

findes der. Ligesom sidstnævnte har 
Nannostomus spec. "Super Red" en frem-
trædende sort plet i den nedre halefinnelap. 
Et træk der mangler i andre Nannostomus i 
formcirklen omkring Nannostomus 
marginatus og Nannostomus mortenthaleri.  
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To former er involveret: den ene kaldes 
"Super Red Cenepa". Deres nøjagtige 
lokalitet er stadig ukendt. Disse dyr har en 
dyb sort bjælke på tværs af ryggen og langs 
bugkanten, finnerne er gennemsigtige eller 
hvidlige. Så vidt vi ved, er de kun blevet 
eksporteret til Hongkong indtil videre. Den 
anden form, som vi kan vise billeder af her, 
fordi små mængder allerede er nået til 
Europa, stammer fra Rio Amaya i Peru. Disse 
oplysninger skylder vi Oliver Lucanus, som 

besøgte fangerne i området. Mange tak for 
dette!  
 
Ved de første importer vi har se, var alle 80 
fisk ekstremt røde. Kun på nogle af dem var 
hovedet og den forreste femtedel af kroppen 
gullig til hvidlig. Vi ved endnu ikke, om dette 
er en kønsforskel eller en varians i hannernes 
farve. Andre steder har man fundet hunner i 
forsendelser, der ikke udadtil var forskellige 
fra Nannostomus rubrocaudatus hunner. Vi 
kan ikke afgøre, om disse er ægte hunner af 
Nannostomus sp. "Super Red" eller om 
eksportørerne blot imødekom anmodningen 
om hunner fra deres kunder i Europa, Asien 
og Amerika ved at levere hunner af 
Nannostomus rubrocaudatus. Efter O. 
Lucanus' mening er hunnerne af "Super Red" 
kun lysere røde i farven, men ligner ellers 
hannerne. Det ved vi som sagt ikke. Men det 
er smukke fisk, det skal man sige!  
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Diamanttetraen Moenkhausia pittieri, han. 
 

Moenkhausia pittieri 
Tekst: Tage Billeskov www.aarhus-akvarieforening.dk  
Foto: Tonny Brandt Andersen www.vejleakva.dk/  
 
Moenkhausia pittieri beskrevet af Eigenmann 
(1920) kaldes også for Diamant-tetra, hvilket 
man så udemærket forstår, når man ser en 
flok fuldvoksne fisk i et veltilplantet 
akvarium. 
 
Mere sjældent end tit og ofte, kan man i 
forretningerne støde på denne lille 
Sydamerikanske karpelaks. Hvorfor? Det 
skyldes måske, at forhandlerne får dem hjem 
i 2.5 - 3 cm. størrelse, og da de fleste 
akvarister er "farveglade", løber de som regel 

let henover akvariet med Diamant-tetra' 
erne. 
Nuvel,- de grå "klatter" råber ikke ligefrem 
efter ens opmærksomhed, og den akvarist 
som ikke kender fisken, kan have svært ved 
at forstå hvorfor den har fået lige netop dette 
populærnavn, for man kan nemt finde et flot 
og farverigt emne i akvariet ved siden af 
akvariet med "diamanterne". Men leder man 
efter en fredelig, fordringsløs, sjov og utrolig 
smuk fisk, snyder man sig selv, hvis man 
springer diamant-akvariet over. 
 

http://www.aarhus-akvarieforening.dk/
http://www.vejleakva.dk/
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Når fiskene er kommet hjem i akvariet, og 
vokset lidt til - og det går stærkt ved god 
fodring og hyppige vandskift - begynder 
diamanterne så småt at dukke op. Og det 
gode ved det er, at der kommer nye 
diamanter lige så længe fisken lever, så den 
bliver bare flottere og flottere med alderen. 
 

 
Moenkhausia pittieri, han. 
 
Disse guldlysende pletter sidder i kanten på 
nogle af skællene, og det giver et flot 
sammenspil, med øjets øverste iris, som er 
metallisk rødt skinnende. Ellers er kroppen 
nærmest grå, men gat,- bug- og rygfinnerne 
er sart lyserøde med en hvid forkant. 
 
Man kan i visse bøger og blade læse, at en 
svag belysning, flydeplanter samt et mørkt 
bundlag, er en forudsætning for at få fiskenes 
farver frem - DET ER USANDT..! Diamanterne 
og fiskens øvrige farver er tydelige at se i 
velbelyste akvarier. 
 
Nej, det gælder om at give dem trygge 
omgivelser i form af plantetykninger og 
eventuelt trærødder, hvor de kan trække sig 
tilbage, hvis noget truer dem (f.eks. 
akvaristens net eller hans næse på ruden). 
Akvarier uden sønderlig indretning, gør 
fiskene utrygge og derved bliver de blege - 
nøjagtig ligesom henne i akvariebutikken..! 
 

Hannens rygfinne bliver med alderen længere 
og længere, og får nærmest form som en 
lang spids vimpel. Det samme gælder i 
næsten samme grad for hans gatfinne. Oven i 
det hele får man, under hannernes harmløse 
men hektiske territorialkampe, et flot skue, 
når de svajer rundt og sitrer med alt hvad de 
har af finner - næsten som en japansk geisha, 
blot i et andet tempo. 
 
Ved god pleje - dvs. hyppige regelmæssige 
vandskift og rig, afvekslende fodring, ikke 
mindst med levende foder, kan Diamant-
tetraen blive 4,5 - 5 cm., hvor den hjemme i 
Valenciasøen i Venezuela bliver omkring 6 
cm. Den er det man kalder for en betinget 
stimefisk, dvs. at nok stimer den ikke som de 
rigtige stimefisk, men den har det bedst 
sammen med artsfæller i en stor flok på 
mindst 10 stk. Alene eller sammen med én 
artsfælle, gør den sløv, og troen på livet 
forsvinder ligeså stille. 
 
Den går for at opholde sig i den nederste 
tredjedel af akvariet, men jeg oplever den 
som meget alsidig i den henseende. Nok skal 
akvariet være forsynet med skjulesteder som 
førnævnt, men den holder særdeles meget af 
fri svømmeplads at boltre sig på. Det kan 
derfor ikke anbefales, at akvariet har en 
længde på under 100 cm. 
 
Den æder alt hvad man smider i hovedet af 
den, men snyd den ikke for levende foder en 
gang i mellem. 
 
Regnskovsfisk med lysende farver og pletter, 
har ry for at være vanskelige at opdrætte, 
men det er ingenlunde tilfældet med 
diamanttetraen, idet den næsten laver sig 
selv. Jeg har selv oplevet at finde en unge, 
nogle uger efter at ha´ fjernet en stime fra et 
midlertidigt opholdsakvarium. 
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Den kan derfor varmt anbefales til akvarister 
som går og leger med tanken om at forsøge 
sig med et opdræt af karpelaks. Med 
diamanttetraen får man mange erfaringer udi 
karpelaks opdræt, uden at det fører til, at 
den vordende opdrætter smider rundt med 
møblerne og taler grimt til sine børn, samt 
sparker ud efter andre husdyr (hund, kat, 
hamster o.lign.). 
 

 
Moenkhausia pittieri, han. 
 
Et 2 ugers adskilt par, som i "karantæne-
perioden" er fodret godt, sættes over i et ca. 
50 ltrs. akvarium, med 50% opholds-
akvarievand og 50% postevand. Tempera-
turen bør ligge omkring 26-28°C. Lege-
akvariet bør stå en lille uges tid med luft, og 
skal være proppet så meget med fintløvede 
planter af Hornblad typen, at der bare er ca 5 
cm. fri vandstand ved bunden - en bund der 
selvfølgelig er uden egentligt bundlag, men 
gerne med hasselnødde store sten, som 
eventuelle æg kan falde beskyttende ned 
imellem. 
 
Der kan gå nogle dage inden fiskene leger - 
men de leger..! I denne lange ventetid er det 
særdeles klogt ikke at fodre fiskene på grund 
af bakteriefaren. Straks efter legen, fjernes 
fiskene, og akvariet afskærmes mod for 
kraftigt lys. 
 

På cirka 6. dagen er de cirka 100 unger 
(normal kuldstørrelse) fritsvømmende og 
meget sultne. Infusorier og mikroorm er gode 
foderemner, men snart skal de have noget 
større i form af nyklækkede Artemia og 
eventuelt frosne bosmider. Men ikke længe 
efter kan de få det samme som de voksne 
fisk. 
 
Selvom antallet af unger synes stort, er 
ungerne dog ingenlunde svære at komme af 
med - tværtom..! 
 
Etymologi´en: 
 
Moenkhausia: Efter William J. Moenkhaus 
ved Museo Paulista i Sao Paolo. 
pittieri: Efter den "amerikanske" biolog, Henri 
Pittier (1857 - 1950). 
  
Valencia-søens data: 
Valencia-søen (Lago de Valencia) er med en 
overflade på 350 km², Venezuelas næst-
største sø. 
Den rummer 6.300.000.000 liter vand (ca.), 
og har en maximum dybde på 38 meter. 
Gennemsnitsdybden er 18 meter og tempe-
raturen svinger mellem 25,9 og 28,8°C ved de 
første 5 meters vanddybde. Søen har 117 km. 
kystlinie, og ligger 400,8 meter over havets 
overflade. 
 
Af flydeplanter kan man bla. finde Eichornia 
crassipes (Vandhyacint), Pistia stratiodes 
(Søsalat), og Nympheae spec. 
 
Af vandplanter findes Najas marina, Najas 
guadalupensis, og Potamogeton sp. 
 
Grundet massiv forurening er den kraftig 
plaget af alger, og sigtbarheden ligger på blot 
1,45 - 2,2 meter, pH-værdien er helt oppe på 
mellem 8,7 og 9,1 så søens tilstand betragtes 
som særdeles kritisk..! 
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Sahyadria denisonii. 
 

Sahyadria denisonii  
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.vejleakva.dk/  
 
Slægten Sahyadria indeholder to arter 
Sahyadria chalakkudiensis og Sahyadria 
denisonii. Sahyadria chalakkudiensis findes i 
Chalakkudy floden i staten Kerala i det 
sydvestlige Indien. Sahyadria denisonii 
kommer fra staterne Kerala og Karnataka i 
det sydlige Indien, og er den art som vi 
kender i hobbyen som Topedobarbe. 
Topedobarben blev oprindelig beskrevet i 
1865 af F. Day under navnet Labeo denisonii, 
så selv om den først blev tilgængelig i 
akvariehobbyen i slutningen af 1990’erne, så 
de den videnskabeligt kendt i mange år. I 
mellemtiden har denne art skiftet slægtsnavn 

et par gange. Fra Labeo denisonii over Barbus 
denisonii, Crossocheilus denisonii og Puntius 
denisonii, til I dag hvor det gyldige navn for 
den er Sahyadria denisonii. Slægtsnavnet 
kommer af bjergkæden Sahyadri i det 
sydvestlige Indien. Området er et hot spot for 
biodiversitet og registreret som UNESCO 
verdensarv.  
 
Artsnavnet er til ære for Sir William Thomas 
Denison, som var guvernør i Madras i årene 
1861 til 1866, altså på det tidspunkt hvor 
Sahyadria denisonii blev videnskabelig 
beskrevet. 

http://www.vejleakva.dk/
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Sahyadria denisonii er nem at kende fra 
Sahyadria chalakkudiensis. Sahyadria 
chalakkudiensis har en sort plet i rygfinnen, 
som ikke findes hos Sahyadria denisonii. 
Samtidig er Sahyadria chalakkudiensis ikke så 
stærkt i farverne. 
 

 
 
Fisken er flot farvet. Kroppen er glinsende 
sølvgrå med en sort længdestreg, som 
begynder ved snudespidsen og løber gennem 
øjet helt ud til haleroden. Lige over den sorte 
streg løber en mere bred rød streg. Den 
starter også ved snudespidsen og løber 
gennem det øverste af øjet til området lige 
under rygfinnen, hvor den røde streg fader 
ud. Forreste del af rygfinnen er også farvet 
rødt, mens halefinnen har et område i både 
øverste og nederste del, med en sort/gul/sort 
plet. Farverne får fisken ret tideligt, så selv 
ungfisk kan være et flot bidrag til et 
akvarium. Den langstrakte fisk, som på flere 
sprog kaldes for topedobarbe, kan blive cirka 
11 cm, og som voksen er den noget kraftigere 
bygget en når man se den som ungfisk. 
Farverne er også noget mere intense på 
voksne fisk. 
 
Dens naturlige levested er floder i bjergrigt 
område, med iltholdigt vand. 
Vandtemperaturen ligger mellem 15°C og 
25°C. Surhedsgraden er mellem 6,5 og 8 pH. 
 

Topedobarben bør holdes i flok, gerne 5-10 
individer sammen. Det er også den bedste 
måde at anskaffe sig begge køn, da fisken 
oftest handles i ret små størrelser på grund af 
prisen, som stadig er høj sammenlignet med 
andre barber. Hunnerne kendes på deres lidt 
større kropsvolumen og en mere beskeden 
farvetegning. En sådan flok kan godt holdes i 
et større selskabsakvarium, da det er en 
fredelig fisk, som ikke generer akvariets 
øvrige beboere. 
 
Sahyadria denisonii opdrættes, men det 
menes at foregå ved hjælp af hormoner, 
ligesom det kendes fra andre fisk som for 
eksempel Balantiocheilos melanopterus, 
Balihajen. Der findes dog information om 
mindst et tilfælde af tilfældig opdræt, så det 
kan lade sig gøre uden brug af hormoner. En 
opdrætsrapport fortæller, at de voksne dyr i 
en flok, fik en mere blålig farve under optakt 
til leg. Æggene blev lagt i Javamos, og man 
mener at legen blev igangsat af tilførsel af 
trærødder og deraf følgende sænkning af pH 
til 5,7. 
 

 
Sahyadria denisonii. 
 
En vigtig del af det, at få dem i leg menes at 
være, at holde dem i flok. Hvis 
akvariestørrelsen tillader det, gerne 10-15 
dyr i en flok. 
 
I naturen er topedobarben insektæder, men 
spiser også plantedele samt dødt organisk 
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materiale. Det er dermed en alsidig kost man 
kan give dem i akvariet lige fra forskellige 
typer frostfoder, hvor for eksempel Artemia 
er med til at styrke farverne på fisken. 
Forskellige typer af tørfoder tages også, både 
flagefoder og tabletfoder. 
 

På grund af topedobarbens store popularitet 
som akvariefisk, er den blevet overfisket i 
naturen, og i dag er både Sahyadria 
chalakkudiensis og Sahyadria denisonii opført 
på IUCN’s røde liste over udrydelsestruede 
arter.  
 

 

 
Sahyadria denisonii. 
 
 

 

http://www.akvarieforretningen.dk/
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Hoplarchus psittacus 
 

Hoplarchus psittacus 
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 
Da jeg i 1980’erne købte mine første 
udenlandske akvariebøger om cichlider, 
fattede jeg interesse for en stor 
sydamerikansk cichlide fra Colombia. Og da 
jeg i 1993 kom med på en fangsttur til 
Colombia, hvor vi skulle besøge det område 
den kommer fra, var jeg selvfølgelig spændt 
på, om jeg kom til at opleve den. Jeg kan da 
med det samme sige, at vi var i floder hvor 
den lever, men så ikke fisken. En af årsagerne 
til at jeg har lagt mærke til denne art i bøger 
er, at der kun er en art i slægten Hoplarchus, 
nemlig Hoplarchus psittacus. På dansk kaldes 
den også for Papegøjecichlide, men det er 
der også fire andre cichlider arter man 
kalder. En af de floder hvor Hoplarchus 

psittacus lever er Rio Atabapo. Det er en 
spændende flod med hensyn til cichlider. Der 
kommer flere specielle arter derfra som for 
eksempel Pterophyllum altum, Mesonauta 
insignis, Laetacara fulvipinnis, Acaronia 
vultuosa, Dicrossus gladicauda, og Uaru 
fernandezyepezi. Rio Atabapo er en 
sortvandsflod, kendetegnet ved en lav pH og 
meget blødt vand. GH er under 1 og pH ligger 
på 5,5. Temperaturen da jeg var der var 28°C 
i vandet. Floden skifter selvfølgelig udseende 
med årstiden, men da jeg var der, var den 
trukket tilbage i flodlejet, mens den i 
perioder med meget vand, oversvømmer 
underskoven. Det giver selvfølgelig perioder 
med smalkost, og perioder med rigeligt at 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
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spise. Fiskene yngler når der er god tilgang til 
føde, og det er når vandet står højt. Man kan 
også nemt forestille sig at vandtemperaturen 
ikke er så høj i perioder med høj vandstand, 
som den er når der ikke er så meget vand i 
floden. 
 

 
Hoplarchus psittacus. 
 
Hoplarchus psittacus er en meget sjælden 
gæst i vores akvarier, og man kan læse på 
internettet, at det er en meget svær fisk at 
opdrætte. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal 
sige til det. Jeg tror folk er for utålmodige, og 
skifter fiskene ud hvis ikke de for de ventede 
unger indenfor rekord tid. 
 

 
Hoplarchus psittacus i mørk tegning. 
 

For et par år siden fik jeg en telefon 
opringning fra Søren Gottvald, som er en af 
de venner jeg taler meget fisk med. Han stod 
i en forretning, hvor han for noget tid siden 
havde solgt nogle fisk han var blevet træt af. 
Nu stod han og forelskede sig i dem igen, og 
ville høre om det var noget jeg var 
interesseret i, for han ville jo gerne sikre sig, 
at han havde en aftager, den dag han ville af 
med fiskene igen. Der var 6 store 
eksemplarer af Hoplarchus psittacus, og jeg 
gav selvfølgelig Søren besked om, at han 
meget gerne måtte blive hurtigt træt af dem, 
for dem havde jeg været på udkig efter i 
mange år. Der gik selvfølgelig nogen tid inden 
det skete, men en da fik vi aftalt at han kom 
ud til mig med fiskene. De omkring 20 cm 
store fisk fik plads i et akvarium på 720 liter, 
hvor der ikke var alt for meget dekoration. 
Det er rart nok at kunne følge lidt ekstra 
med, når man har fået nye fisk hjem. Jeg 
husker ikke hvor lang tid der gik, men nok 
omkring en måned, så stak der nogle dimser 
ud af kroppen på fisken, rundt omkring på 
kroppen. Jeg ved ikke hvad det var, men min 
første tanke var, at det var orm, for det 
lignede det, men de bevægede sig ikke. Jeg 
snuppede en pakke Aquamor 1. Det er det 
jeg bruger til sygdomme, som jeg er lidt 
usikker på. Det hjælper på mange ting. Efter 
en uges behandling med Aquamor, og vistnok 
også et andet middel, så fandt jeg på at sætte 
UV filter til akvariet, for at se om det kunne 
klare situationen. Jeg oplever UV som ret 
effektivt mod mange ting, og de mærkelige 
”hængevorter” forsvandt da også fra mine 
fisk. Nu mens de var i gang, så kunne de jo 
lige så godt få en gang hulsyge også, men jeg 
lod bare UV filteret køre, og da der var gået 
omkring en måned, så tog jeg UV filteret fra, 
og fiskene så ud til at være friske igen. De 
havde selvfølgelig stadig huller i hovedet fra 
hulsygen, men det er ikke noget de kommer 
af med, bare sygdommen er stoppet. 



16 
 

Dansk Akvarie Blad   -   Nr. 3 – 2022   -   Dansk Akvarie Union 
 

 
Rio Atabapo, sortvandsflod som danner grænse mellem Colombia og Venezuela. 
 
I november 2008 skulle jeg flytte rundt på 
mine fire store akvarier, og på den nye 
placering fik mine 6 Hoplarchus psittacus 
selskab af nogle Krobia spec. ”Xingu”, som 
også var blevet ret store, og mine to gamle 
par af Heros spec. ”Rotkeil”. Jeg havde også 
to enlige Guianacara hanner, men de kom 
kun med, fordi jeg ikke rigtig vidste hvor jeg 
ellers skulle have dem. Akvariet har lige siden 
stået med den besætning, og der har ikke 
været dekoreret om på noget, så fiskene har 
fået rimelig med ro, dog undtaget af det 
månedlige vandskifte, hvor jeg skifter 80%. 
Jeg er overbevist om, at der har været æg 
hos både Krobia og Heros, men det er kun 
noget jeg tror ud fra fiskenes opførsel. Og det 
er ikke noget jeg har valgt at gøre noget 
ekstra ud af. I 2009 begyndte der så at ske 
noget særligt. Denne gang var det mine 

Hoplarchus psittacus der havde lagt æg. Jeg 
gik ikke i panik, men jeg vidste jo at det var 
noget ganske særligt, så jeg var klar over, at 
jeg skulle forsøge noget anderledes, for at få 
unger ud af det. Det viste sig selvfølgelig, at 
der ikke kom noget ud af det første gang, og 
jeg gik i gang med at samle regnvand, i håb 
om, at de lagde æg igen. Det gjorde de også 
cirka fire uger senere, og da var jeg klar til at 
suge nogle æg op. Disse æg blev anbragt i et 
63 liters akvarium, hvortil jeg havde fået 
samlet nok regnvand til at lave en vandstand 
på cirka 5 cm. Det var nok ikke optimalt, men 
der var hvad jeg kunne på det tidspunkt. 
Nogle af æggene klækkede da også, og jeg fik 
nogle få fiskelarver ud af det. De udviklede 
sig i løbet af nogle få dage til små fiskeunger, 
som kunne svømme rundt tæt ved bunden. 
Jeg forsøgte mig med flydende Artemia og 
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efter nogle dage også med afskallede 
Artemia. Det lykkedes mig også at holde liv i 
6 unger i lidt over 2 uger, og jeg fik 
selvfølgelig lyst til at prøve igen. En anden af 
mine venner er Bjarne. Han er kendt i 
hobbyen, fordi han opdrættede rigtig mange 
Dværgcichlider, og havde fiskeopdræt som sit 
erhverv. En dag han var på besøg, havde 
mine Hoplarchus psittacus tilfældigvis lige 
lagt æg, og jeg foreslog ham at tage æggene 
med hjem til hans opdrætsanlæg, hvor der 
blev benyttet blødt vand. Vi snakkede lidt om 
idéen og enden på det blev, at vi fandt spand 
og slange, og begyndte at suge æggene op. 
Der var pænt med æg, og jeg lod selvfølgelig 
nogle blive tilbage hos parret, så de havde 
noget at tage sig til de næste dage. De første 
gange de legede, havde de lagt æggene på 
overkanten af en trærod, som lå hen langs 
bunden, men denne gang havde de valgt et, 
syntes jeg lidt mere sikkert sted tæt ved 
akvariets ene ende. Æggene var lagt på en 
trærod som stod på skrå, så de var næsten 
afsat lodret denne gang. Vi aftalte at jeg 
skulle blive holdt underrettet med hensyn til 
fiskenes udvikling, og jeg blev da også ringet 
op allerede dagen efter. Bjarne kunne se at 
der var en del æg som skimlede, men at der 
også var gode æg. De følgende dage fik jeg 
besked om, at der var øjne at se, og at en 
pæn del af æggene klækkede, således at der 
var larver der stod og viftede med halerne. 
Ungerne blev også fritsvømmende, og Bjarne 
begyndte fodringen med levende Artemia. 
 

 
Hoplarchus psittacus med æg på en rod. 

 

 
Rio Inirida, Colombia. 
 
Levende Artemia er klart det bedste valg. Jeg 
oplevede også med de afskallede Artemia, 
som jeg havde brugt, at der var meget uspist 
foder, som lå på bunden og skimlede. Der er 
ikke så godt, for ungerne kan komme til at 
hænge fast i det, og derved gå til. Jeg fik ret 
hurtigt tilbagemeldinger om, at ungerne 
svømmede pænt, og var hurtige, når der blev 
fodret. Mens ungerne kun er en halv til en cm 
er de lyse i farven i begge ender, og så har de 
et rimelig bredt lodret mørkt bånd rundt 
omkring kroppen. Denne tegning forsvinder 
dog hurtigt igen, og ungerne får en spraglet 
farvetegning. Der er bestemt ikke tale om 
nogen sky fisk. Jeg har selv besøgt Bjarne, 
hvor jeg har set ungerne. De står alle 
sammen fremme ved forruden, og skal se 
hvad der sker udenfor. Det er selvfølgelig 
også der de kan se fodermesteren, og når 
han er indenfor synsvidde, så basker de så 
meget med halerne, at man får den tanke, at 
fiskene tror de kan flytte akvariet hvis de 
bare svømmer. 
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Hoplarchus psittacus. 
 
For Bjarne var det også en ny og spændende 
oplevelse, for af cichlider opdrættede han 
normalt kun dværgcichlider. Den måde 
hvorpå ungerne kastede sig over maden, var 
ny for ham, og det at de tog godt for sig, 
gjorde jo også at de voksede pænt hurtigt. På 
grund af belastningen af akvariet med hensyn 
til fodermængde og affaldsstoffer, var det 
nødvendigt, at dele ungeflokken op på flere 
akvarier. Det første kuld unger der blev lagt 
som æg den 7. januar 2010, og som der 
selvfølgelig blev søgt dansk førsteopdræt på, 
blev salgsklare i forsommeren, og selv om der 
var et frafald under vejs, så var der et par 
hundrede til salg. De fleste blev solgt til 
Holland. 
 
Mine Hoplarchus psittacus stoppede selv-
følgelig ikke ved det ene kuld. De lagde æg 
hver måned frem til omkring august måned, 
så stoppede de. Det er som om de holder en 

pause mellem august og december, noget de 
sikkert har med sig fra naturen. Det var ikke 
alle kuld der blev suget op, men jeg tror der 
blev suget 3-4 kuld i alt. Det ene kuld gav 380 
unger, så man kan jo hurtigt få mættet 
markedet med den art. En ting som jeg 
oplevede kunne have indflydelse på kuldets 
størrelse var foderet. I perioder hvor jeg 
fodrede for ensidigt med Tetra Rubin, var 
kuldstørrelsen ikke så stor, men når jeg så 
skiftede til Tetra Discus, som er et 
granulatfoder, så blev der afsat flere æg på 
trærodden. Havde det været for 10 år siden, 
ville jeg have brugt mere frostfoder end 
tørfoder, og det vil jeg da også gerne 
anbefale, men frostfoder er kun noget jeg 
bruger ”ved festlige lejligheder”, selv om jeg 
har fryseren fuld. Den daglige fodring foregår 
ved at jeg smider en håndfuld foder gennem 
foderhullet, og straks er der en stor 
Hoplarchus psittacus som hurtigt går til 
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foderet. Det er den samme han hver gang, og 
det er som om de har faste pladser ved 
foderhullet. Han svømmer op gennem 
overfladen med sådan en kraft og et slag med 
halen i overfladen, at det giver et plask, og 
oftest også vand op gennem foderhullet. Den 
ene gang jeg fodrede, tabte jeg granulatfoder 
på glasset, og det blev selvfølgelig vådt af 
plasket. Jeg tog derpå med min finger og 
fjernede foderet fra glasset. Det våde foder 
hang selvfølgelig fast på min finger, og hvad 
var mere nærliggende end at stikke fingeren 
ned gennem foderhullet, og ryste foderet af i 
akvarievandet. Det gør man altså kun én 
gang, når man har fisk der er mellem 25 og 
30 cm i akvariet, og det samtidig er 
fodringstid. Nå, men jeg fik da min finger 
igen, og måtte finde mig et plaster. Jeg kan 
dermed også sige, at jeg har undersøgt, at 
Hoplarchus psittacus har nogle runde 
sylespidse tænder forrest i munden. De 
bruges til at fange og holde fast på de 
småfisk, insekter eller pegefingre de måtte 
fange. 
 

 
 
Forældrenes farvetegning er rimelig 
ensfarvet over hele kroppen. Farven er 
olivengrøn, så længe de bare svømmer rundt 
i det daglige, men når der skal leges, så 
skifter han og hun til en spraglet 
farvetegning, med lys bund og mørke streger. 
Det er ikke striber, men ligner mere en 
kamuflagedragt lige som ungernes tegning 

mens ungerne er små. Der er en smule 
størrelsesforskel på mit par. Hannen er nogle 
cm større end hunnen, og når der skal 
forsvares er det først hannen der går frem og 
markerer. Hvis han bliver nød til at jage en 
væk, så er hunnen parat til at gøre det 
samme overfor en anden ubuden gæst, og 
hvis hun tager en afstikker for at få en fisk 
væk, så er hannen hurtigt henne ved 
æggene, for at passe på. Mine fisk var rigtig 
gode forældrefisk, og jeg har da også oplevet 
unger svømme nede ved bunden under 
æglægningsstedet, så det kan altså godt 
lykkes, at få nogle få unger ud af det på den 
vandtype som jeg har her i Vorbasse. Jeg må 
jo nok også indrømme, at vandet her er 
noget anderledes end jeg oplevede vandet i 
København. I Vorbasse har jeg GH 7,5 og pH 
7,5. Sammenlignet med København hvor jeg 
havde GH 24 og pH 8,2, så har jeg fået noget 
bedre vand efter jeg er flyttet. 
 

 
 
Jeg har haft mine Hoplarchus psittacus i 3 år, 
og i den tid har det hele tiden været en af de 
fisk jeg har holdt mest af. Derfor er det også 
en fisk som jeg har haft lidt svært ved at skille 
mig af med igen, men da Bjarne og Jeg ikke 
længer tager unger til side, og da jeg føler, at 
jeg gerne vil prøve en anden art i stedet, så 
besluttede jeg mig for at skille mig af med 
mine 6 store fisk. Det sidste kuld unger, som 
jeg havde til opfodring, solgte jeg til en 
grossist i Sverige.  



20 
 

Dansk Akvarie Blad   -   Nr. 3 – 2022   -   Dansk Akvarie Union 
 

 
Levested for Hoplarchus psittacus. 
 
 

 

https://viborg-akva.dk/messe/
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Nyimporteret Corydoras armatus med slidte finner efter transport. 
 

Corydoras armatus 
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.vejleakva.dk/  
 
De senere år har der været importeret flere 
fisk under navne som for eksempel Corydoras 
cf. armatus, Corydoras armatus ”Ogawae”, 
Corydoras armatus ”Venezuela”. 
 
Da jeg i 2000 overtog forretningen Akvarie 
West, fik jeg i den første sending fra Peru en 
Corydoras, som jeg ikke kendte i forvejen. Jeg 
har heller ikke set den siden. Måske fordi jeg 
ikke ser efter den. Den blev importeret som 
Corydoras dorsalis, hvilket ikke er et korrekt 
navn, men jeg kunne i bøger finde frem til 
navnet Corydoras armatus. Den ligner da 
også flere af de billeder jeg siden har set af 
Corydoras armatus. Om det er den rigtige, 

eller hvilken variant det er, er jeg ikke klar 
over, men jeg har da ét billede af den 
importerede art, og har da også kunne finde 
en del information om Corydoras armatus. 
 
Corydoras armatus kommer fra Rio Huallaga 
afvandingsområdet i Peru og Bolivia ved 
grænsen til Brasilien. I Brasilien lever en 
variant af Corydoras armatus, som bliver 
kaldt Corydoras spec. ”Ogawae”. Arten bliver 
omkring 5-6 cm lang, og dens særlige 
kendetegn er rygfinnen, som er lang og ofte 
rejst. Det er også denne som har givet fisken 
navnet armatus, som betyder armeret eller 
bevæbnet. Corydoras armatus blev 

http://www.vejleakva.dk/
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videnskabeligt beskrevet af Albert Charles 
Lewis Gotthilf Günther i 1868 under navnet 
Callichthys armatus. Der findes også fisk 
under navne som Corydoras armatus 
”Venezuela”, men Venezuela ligger meget 
langt fra det som ellers kendes som 
udbredelsesområde for Corydoras armatus. 
Det kan blive spændende hvad fremtiden 
byder med hensyn til arts identifikation af de 
mange Corydoras ved brug af DNA. 
 
Corydoras bør holdes i grupper af mindst 5 
individer, da de ofte er meget sociale. 
Akvarieforholdene til denne art bør være 
bundlag af fint sand, samt en vand-
temperatur på 22-26°C, gerne 22-24°C. 
 
Legen foregår ved at hunnen holder 2-4 æg 
mellem sine bugfinner, hvor hannen 
befrugter dem. Herefter placerer hunnen de 
klæbende æg på en passende sted. Det er 

gerne et sted med masser af frisk 
strømmende vand. I akvariet vil man ofte se 
æg af Corydoras lagt på for eksempel 
akvarieruden på steder hvor en 
filterudstrømmer sender frisk iltrigt vand hen 
over. Han og hun fortsætter indtil der er afsat 
omkring 100 æg. 
 
Antallet af Corydoras arter er enormt, og 
rigtig mange findes også i handelen. De 
sjældne til nogle ret høje priser, men 
efterhånden som flere af de specielle arter 
opdrættes, så falder priserne også. Det 
gælder bare om at være tålmodig til den art 
man ønsker sig, kommer til landet. Jeg havde 
Corydoras armatus i forretningen i 
København i flere måneder, men min 
lagerliste på internettet gjorde, at nogle 
svenske akvarister besøgte min forretning, og 
en af dem købte hele gruppen af Corydoras 
armatus.

 
 
 
 

 
 

https://vejleakva.dk/index.php/akva-dag.html
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http://www.killi.dk/
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Dario tigris. 
 

Dario tigris 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 
Dario tigris ”Den sorte tiger” er blevet 
videnskabeligt beskrevet. 
 

 
Dario tigris, han. 
 

Den nedenfor nævnte ”Flammerøde Dario” 
(tidligere Badis – oversætterens anmærk-
ning) Dario hysginon har vi temmelig ofte på 
lager. Den stammer fra Myanmar (Burma) 
(Ittawaddy´s afvandingsområde, Myitkyina 
District, Kachin State).  
 
Delvis sammen med den flammerøde 
forekommer i naturen nok en art, nemlig 
den, som nu er beskrevet: Den sorte tiger. Da 
der ikke er større målelige forskelle på de to, 
blev de ofte anset som farvevarianter af 
samme fisk. Observationer i akvarium talte 
imidlertid for, at det handlede om to arter, 
for de krydser sig ikke i akvarium. 

http://www.terrajova.eu/
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Dario tigris, han i neutral farvetegning. 
 

 
Dario tigris, hun. 
 

 
Til sammenligning Dario hysginon ”Flame 
Red”. 
 
Nu har de, som fandt Black tiger, som 
oprindelig på grund af de fåtallige individer 
og det, at den forekom sammen med Dario 
hysginon, hidtil opfattet de to som 
farvevarianter, men alligevel beskrevet den 
som selvstændig art. Den benævnes Dario 
tigris, Britz, Kullander & Rüber, 2022. De 
væsentligste forskelle ligger i farver og 
genetiske forskelle, men der er også mindre 
anatomiske forskelle (i gennemsnit færre 
rygfinnestråler og hvirvler ved Dario tigris).  

Ydermere fandt de, at den kun nogen gange 
fandtes sammen med Dario hysginon. Dario 
tigris´ typelokalitet er en unavngiven flod i 
Kachin State syd for Mogaung. 
 

 
 
I deres skrækfarve er det desværre ikke 
muligt at se forskel på de to arter, og derfor 
vil det af og til forekomme, at vi får et vist 
mix leveret. I modsætning hertil er udfarvede 
fisk lette at adskille. Hunner af Black tiger har 
i lighed med hanner et pletmønster i nakken. 
Dette adskiller dem fra Flame Red hunner, 
som har striber. 
 
Litteratur: 
Britz, R., Kullander, S. O. & L. Rüber (2022): 
Dario tigris and Dario melanogrammus, two 
new species of miniature chameleon fishes 
from northern Myanmar (Teleostei: Badidae). 
Zootaxa 5138 (1): 001–016. 
 
 
 
 

 

 

https://terrajova.eu/
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Amano reje. 
 

Amano rejen. 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 

 
Amanorejer sælges nu i tysk opdræt. 
 
Amanorejen (Caridina multidentata, tidligere 
Caridina japonica) hører til de mest populære 
ferskvandsrejer i akvarium. De er 
”Aufwuchsfresser” det vil sige at de lever af 

mikrioorganismer og dermed er de totalt 
ufarlige for fisk og planter. I stedet for befrier 
de planter og dekorationer for irriterende 
algevækst og sørger for, at alger i de hele 
taget ikke opstår. Arten er udbredt i Japan og 
Taiwan, og vi får vores vildfangne fra Taiwan. 
Vigtigt: Denne art er ikke truet ifølge IUCN’s 
røde liste. 
 
Indtil nu kommer vildfangne fra Taiwan. For 
hobbyopdrættere er opdræt af denne reje alt 
for besværligt og dyrt, fordi larverne lever i 
havets salte vand. Vi glæder os derfor over, 
at vi nu kan tilbyde tyskopdrættede 
Amanorejer fra firmaet ”Rheingarnelen”.  
 

http://www.terrajova.eu/
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Dette firma opdrætter rejer efter de højeste 
standarder og – det er et afgørende plus – de 
understøttet træplantninger fortrinsvis i 
Afrika med en del af indkomsten. 
 

 
 

 
 

Nu kan disse opdræt altså købes hele året 
uden at man er afhængig af importer, som 
kan være knappe af og til, for eksempel 
under tyfonsæsonen på Taiwan. Selvom vi 
understøtter Projekt Rheingarnelen 100% vil 
vi også i fremtiden samarbejde med vores 
mangeårige handelspartnere, som loyalitet 
byder, så at vi kan tilbyde opdræt og vildfang 
parallelt. I lignende tilfælde, som for 
eksempel med rød neon, har det fungeret 
problemfrit i mange år. På denne måde kan vi 
møde efterspørgslen i hobbyen ved 
bæredygtig høst i naturen og 
miljøbeskyttelse ved opdræt og korte 
transportruter ved opdræt. 
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Hyphessobrycon procyons. 
 

Hyphessobrycon procyons 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 

 
 
Denne smukke tetra nyhed hører endnu til i 
den dyre ende. Den stammer fra Rio 
Aripuana midt i Rio Madeira-bassinet. Ved 
første blik ligner den Kitty-tetraen, 
Hyphessobrycon heliacus. Disse to, sammen 
med Hyphessobrycon peugeoti og 

Hyphessobrycon lowae danner et 
artskompleks. Forskellene kan man se i 
artiklen af Hans-Georg Evers i tidsskriftet 
AMAZONAS Nr. 99/2021 : 22-27, og her 
finder man også en udførlig opdrætsrapport 
for Hyphessobrycon procyon.  
 

 
Hyphessobrycon procyons, hun. 

http://www.terrajova.eu/


30 
 

Dansk Akvarie Blad   -   Nr. 3 – 2022   -   Dansk Akvarie Union 

 
 
Her er de vigtigste data: Hyphessobrycon 
procyon opnår en længde af 4-5 cm. Det 
drejer sig om en tetra, som er let at holde, 

den stiller ikke særlige krav til vandværdier 
eller foder. Men til den optimale farve- og 
finneudvikling vil den gerne have let surt 
vand (pH 6-6,5). I tillæg er sekundære 
plantestoffer (tørv og visne blade) at 
anbefale. Planter bliver ikke rørt., og fisken er 
også meget fredelig mod artsfæller og andre 
fisk i akvariet. Hannerne udkæmper gerne 
herligt udseende imponeringskampe, dog 
uden at skade hinanden. Man holder bedst 
disse tetraer i grupper fra 10 stk, 
kønsfordelingen er uvæsentlig, dog mindst 2 
hanner. 

 

 
 

 

https://ig-bssw.org/
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DAU’s kalender. 
Viborg Akvariemesse 2022. 1.-2. oktober 2022.  
Vejle Akvariemesse 2022. 25.-26. februar 2023. Vejle Akvarieforening afholder messe. 
DAU’s generalforsamling 26. februar 2023 kl. 13.00. Under Vejle Akvariemesse. 
Aqua Auktion Viborg 11. marts 2023 kl. 11.00-18.00.
 

Akvarieforeninger og –klubber i Danmark: 

Sjælland: 
 

 
Avedøre Akvarieklub 

 

 
Egedal Akvarie Forening 
http://www.3650fisk.dk/  

 

 
Holbæk Akvarie Klub 

https://www.akvarieklub.dk/  
 
 

 
Karlemosens akvarieklub 

https://www.facebook.com/groups/306542679402836/ 

 

 

 
Københavns Akvarieforening 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 
 
 
 

  
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
http://nk-akvarieklub.dk/  

 

 
Roskilde Akvarieforening 

https://www.roskilde-akvarieforening.dk/  
 

http://www.3650fisk.dk/
https://www.akvarieklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/306542679402836/
http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
http://nk-akvarieklub.dk/
https://www.roskilde-akvarieforening.dk/


32 
 

Dansk Akvarie Blad   -   Nr. 3 – 2022   -   Dansk Akvarie Union 
 

 
Storkøbenhavns Akvarie Klub 

http://www.kak.dk/  
 

 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

https://www.vatk.dk/  
 
  

Jylland: 
 

 
Alssund Akvarieforening 

http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening  

 

 
Silkeborg Akvarieforening 

http://www.saf.dk/  
 

 
Vejle Akvarieforening 
https://vejleakva.dk/  

 

 
Viborg Akvarieforening 
https://viborg-akva.dk/  

 
 
 

 
Aarhus Akvarieforening 

https://www.aarhus-akvarieforening.dk/  
 
 
 

Fyn: 

 
Fyns Akvarieforening 
Fyns Akvarieforening 

 
 

Specalforeninger: 

 
Skandinavisk Killiselskab 
http://www.killi.dk/da/  

 

 

 

http://www.kak.dk/
https://www.vatk.dk/
http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening
http://www.saf.dk/
https://vejleakva.dk/
https://viborg-akva.dk/
https://www.aarhus-akvarieforening.dk/
https://fynsakva.dk/
http://www.killi.dk/da/
http://www.saf.dk/
https://fynsakva.dk/
https://akvastabil.dk/

