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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. 
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Pterophyllum leopoldi. 
Foto: Tonny Brandt Andersen  
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 Pterophyllum altum. 
 

Pterophyllum-slægten  
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 
De flotte fisk i denne slægt, har helt sikkert 
fået akvarister til at spærre øjnene op, da de 
første gang blev indført til Europa for lidt 
over 100 år siden. Deres helt specielle form 
har sikkert været med til at disse dyr ikke i 
første omgang blev tilknyttet Cichliderne, 
men i stedet en slægt af saltvandsfisk. Zeus 
scalaris var således den første art til at blive 
beskrevet helt tilbage i 1823. Få år efter 
(1831) rettede Cuvier og Valenciennes 
slægtsnavnet til Platax, men det var Johann 
Jakob Heckel der i 1840 opstillede slægten 
Pterophyllum, og tilknyttede dem og de 
andre Cichlider til familien af læbefisk, med 
en bemærkning om at de burde have deres 
egen familie. Det forhindrede dog ikke 

Castelnau i at beskrive endnu en art i 1855, 
opstille en ny slægt, og fuldstændig se bort 
fra at Pterophyllum-slægten var opstillet 15 
år før. Plataxoides dumerilii er i dag et 
synonym for Pterophyllum scalare, men det 
var ikke det sidste man skulle høre til 
navneproblemer, senere er endnu 3 arter 
blevet beskrevet, hvoraf Pterophyllum altum 
og Pterophyllum leopoldi stadig er gældende, 
mens Pterophyllum eimekei i dag betragtes 
som synonym. I naturen lever Pterophyllum-
arterne af insekter, krebsdyr samt andre 
smådyr. Det vil derfor være smart at give en 
afvekslende kost i form af forskellige typer 
frostfoder, men også en del levende som for 
eksempel klare myggelarver.  

 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
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Rio Atabapo i Colombia er naturligt levested for Pterophyllum altum. 
 
Akvariet som tilbydes disse prægtige dyr, bør 
ikke være under 250 liter, men meget gerne 
større. Til Pterophyllum altum bør akvariet 
have en størrelse over 500 liter. Og da 
Pterophyllum er en udpræget flokfisk, bør de 
ikke anskaffes parvis. Jeg vil mene at man 
skal anskaffe sig minimum 5 stk. Herved 
kommer man også til at opleve to hanners 
territoriekampe, som ofte kan fremkalde 
nogle sjove knække-lyde, der kan høres flere 
meter fra akvariet. På samme måde som hos 
flere andre dyr, viser den svage sin 
underlegenhed ved at fremvise sin strube.  
 
Pterophyllum altum, Pellegrin 1903. 
Pterophyllum altum har et udbredelses-
område som er meget forskelligt fra de andre 

2 arter, idet den lever i Rio Orinoco og dens 
bifloder. Det nærmeste den kommer på de 
andre arter, er en beskeden udbredelse i det 
øvre Rio Negro på grund af Rio Casiquiare's 
forbindelse mellem de 2 flodsystemer; Rio 
Orinoco og Rio Negro. De eksemplarer der 
fanges i det øvre Rio Negro har nogle 
beskedne røde farvetegninger. Selv har jeg 
set Pterophyllum altum i en af Rio Orinoco's 
store bifloder Rio Atabapo, hvor jeg fandt 
den mellem klipper og sten, og med en bund 
af fint sand. Vandet havde her som i Rio 
Negro en te-brun farve, og det var omkring 
30 grader varmt. I dette område fandt jeg 
også en masse andre Cichlider, hvoraf jeg vil 
nævne Biotodoma wavrini, Acaronia vultuosa 
og Mesonauta insignis.  
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Mesonauta insignis fanget i Rio Atabapo. 
 
Den høje Pterophyllum altum adskiller sig fra 
Pterophyllum scalare, ved at have en mere 
brat stigende ryglinie, hvilket også giver 
fisken det karakteristiske knæk lige over 
munden.  
 
Man siger gerne, at Pterophyllum ikke kan 
holdes sammen med neontetra 
(kardinaltetra), men jeg har i længere tid haft 
6 Pterophyllum altum sammen med en stime 
rød neon. De 20 neon viste rigtig deres 
stimende adfærd, fordi de blev holdt 
sammen med de store fisk, og scalare viste 
da også interesse for de små, men i den tid 
jeg havde dem sammen mistede jeg kun en 

rød neon, og det er ikke engang sikkert den 
blev spist. De noget mindre Nannostomus 
gemte sig mellem flydeplanterne og viste 
ikke samme sammenhold, og dem mistede 
jeg forholdsvist hurtigt.  
Jeg er selv af den opfattelse, at det er klogt til 
tider at hæve temperaturen til 31-35 grader, 
da Pterophyllum altum i naturen findes i 
rimelig varmt vand, og ikke mindst fordi man 
har gode resultater med Diskosfisk og 
varmekur mod sygdomme.  
 
Vand: 28-31°C. pH 5,8-6,2. Hårdhed 1-5. 
Synonymer: Ingen.  

 
 

 

https://www.akvastabil.dk/da/
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Pterophyllum leopoldi. 
 

 
Pterophyllum leopoldi med tydelig plet. 
 
Pterophyllum leopoldi, (Gosse 1963). 
Denne  smukke  Pterophyllum har  et  
udbredelses  område fra  Rio Solimoes langs 
Rio Amazonas til Atlanterhavskysten ved 
byen Belém og i Guyana. Den  er mere 
langstrakt end de andre  2 arter og den har 

en  karakteristisk plet  i rygfinnebasis. Det er 
ikke  kun pletterne og formen  der gør den 
anderledes, men også den stribede tegning 
afviger væsentligt.  
 

 
Pterophyllum leopoldi med svagt synlig plet. 
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J. P. Gosse opkaldte Pterophyllum leopoldi  
efter den Belgiske  Kong Leopold, som Gosse 
har rejst sammen med i Sydamerika, men i  
1967 førte Schultz Pterophyllum leopoldi ind 
under Pterophyllum dumerilii, som et 
synonym. Da Pterophyllum dumerilii i  dag 
betragtes som et synonym for Pterophyllum 
scalare,  er Pterophyllum leopoldi pludselig 
blevet  det ældste navn for denne art, og det 
som gælder videnskabeligt.  
 
Vand: 26-30 grader C. pH 6. Hårdhed 5. 
Synonymer: Plataxoides leopoldi. 
 
Pterophyllum scalare, (Lichtenstein 1823).  
Den først fundne Pterophyllum har også det 
største udbredelsesområde. Den findes i 
Peru, Ecuador, Guyana og i den store Rio 
Amazonas og dens bifloder. I disse områder 

lever den i flere forskellige floder, og stiller 
derfor ikke de store krav til vandværdierne. 
Vi holder således Pterophyllum scalare i 
København, på hårdheder omkring de 20, 
uden problemer. Vi har lært at scalaren lever 
i områder med siv- eller græsskov, planter, 
rødder og overhængende grene og lignende 
som Scalaren kan søge beskyttelse mellem, 
men en klippebiotop med fint sand i bunden 
er ikke en forkert dekoration i et akvarium til 
scalare, for det er nemlig sådan de lever på 
steder i floden Essequibo River i Guyana. I 
biotoper af denne type ser man ofte at 
Scalaren lægger sig på siden når den er på 
flugt. Det kan også forekomme at den 
springer ud af vandet, hvis den er blevet 
særligt forskrækket eller har brug for hurtigt 
at komme væk.  

  

 
Rio Negro, nær byen Manaus, bredder sig langt ind i den omkring liggende skov. 
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En lokalvariant af Pterophyllum scalare fra 
Rio Manacapuru. 
 
Som hos andre fritlegende Cichlider renses 
det udvalgte legested, som oftest er et 
kraftigt planteblad, af for eksempel 
Amazonsværdplanten. Hunnen lægger 
æggene, som straks befrugtes af hannen. 
Parret er nu sammen om pasningen af 
æggene og jager eventuelle fredsforstyrrer 
væk. Larverne hænger også på bladet, ved 
hjælp af et klæbrigt stof, som udskilles 
gennem nogle kirtler på hovedet. Når 
ungerne har opbrugt blommesækken, tager 
de fat på deres første spæde forsøg på 
svømning, og snart følger den tætte sværm af 
unger deres forældre. Når en farer opstår, 
samles ungerne lige omkring forældrefiskens 
overkrop, modsat mange andre Cichlider der 
holder deres unger under sig. Efter et stykke 
tid spredes ungerne dog lidt mere, som et 
resultat af forældrenes manglende interesse 

for dem. Tiden er kommet hvor ungerne 
flytter hjemme fra og forældrene tænker på 
at få et kuld til.  
 

 
Pterophyllum scalare “Belem Sky Blue”. 
 
Som en følge af denne arts store 
udbredelsesområde, findes der også en hel 
del naturlige farvevarianter. De er heldigvis 
begyndt at komme i hobbyen med deres 
fangssteder nævnt, således at disse flotte 
farvevarianter kan holdes i akvarier uden at 
blive blandet med andre farvevarianter. 
 

 
Pterophyllum scalare Santa Isabel. 
 
Anskaffer man sig disse farvevarianter, er der 
selvfølgelig også tale om et tillidsforhold 
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mellem opdrætter og køber. Opmærksomme 
akvarister vil også kunne opleve forskel i for 
eksempel aggresivitet på forskellige 
varianter, hvilket må skyldes 
livsbetingelserne på det naturlige levested.  
 

 
Pterophyllum scalare fra Rio Xingu. 
 

 
Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon. 
 
Ud over farven kan der også være mindre 
forskelle i udseende. En variant jeg gerne vil 
fremhæve er den vildform af Pterophyllum 

scalare som sælges under navnet "Peru-
Altum". Den har ikke noget med 
Pterophyllum altum at gøre. Det er en 
gammel kendt variant af den almindelige 
Pterophyllum scalare, som med et lille knæk 
på snuden ligner Pterophyllum altum lidt. 
Man håber så på at kunne sælge lidt flere 
akvariefisk, ved at give den et bevidst forkert 
navn.  
 

 
Pterophyllum scalare Peru (Peru-Altum). 
 

 
Pterophyllum scalare med sort slør sælges 
også fra Peru, hvor den opdrættes. 
 
Udover de naturlige varianter er der også 
blevet fremavlet de mærkeligste former og 
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farver "Guldscalare", "Slørscalare" og 
"Marmorscalare" for at nævne nogle få. 
Noget rigtige akvarister heldigvis tager 
afstand fra. 
 
Vand: 26-32 grader C. pH 5-6,8. Synonymer: 
Zeus scalaris, Platax scalaris, Plataxoides 
dumerilii og Pterophyllum eimekei. 

 

 

 
 

 
 

 

https://terrajova.eu/
https://vejleakva.dk/index.php/akva-dag.html
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Apistogramma iniridae, han. 
 

Apistogramma iniridae 
Tekst: Tage Billeskov www.aarhus-akvarieforening.dk  
Foto: Tonny Brandt Andersen www.vejleakva.dk/  
 
I områderne ved den colombianske flod Rio 
Inirida kan man blandt Rød Neon og 
Skakbrætcichlider finde den lille 
dværgcichlide, som er opkaldt efter floden, 
nemlig Apistogramma iniridae. Inirida-floden 
er en typisk stor regnskovsflod med blødt og 
surt vand, nogen man skal tage højde for, 
hvis man vil opdrætte denne fisk - herom 
senere. 
 
Kropsformen er, som billederne viser, 
langstrakt og cigarformet og haleroden er ret 
bred. Hannens høje og lange rygfinne kan nå 
helt ud omkring midten af halefinnen. Også 
hans gatfinne er stor og udtrukket, men det 

mest fascinerede ved denne fisks finner er 
når alle dens store finner er udspilet. Derved 
danner de ligesom en stor halvcirkel omkring 
fisken. Kroppens grundfarve er brun til beige, 
ryggen er olivenfarvet og denne farve bliver 
meget lys ned mod bugen. 
 
Hovedet og gællerne er oversået med lyseblå 
metalskinnende pletter, og fra de brunorange 
læber løber der et lille brunt bånd op til hvert 
øje. Et cigarformet bånd løber fra bagkanten 
af øjet og helt ud i halefinnen. Alt efter 
sindsstemning kan man se nogle skrå streger 
på underkroppens bageste del, men de er 
ikke altid lige tydelige. 

http://www.aarhus-akvarieforening.dk/
http://www.vejleakva.dk/
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Lagune ved Caño Bocon, biflod til Rio Inirida. 
 
Hannen kan blive 7 cm, medens hunnen kun 
bliver 5 cm. Begge køn har afrundet 
halefinne, men generelt har hunnen mindre 
finner end hannen. 
 
Apistogramma iniridae tilhører pertensis-
gruppen og forveksles ofte med 
Apistogramma pertensis og Apistogramma 
meinkeni. Dog har sidstnævnte en sort plet 
på haleroden, fritstående finnestråler i den 
forreste del af rygfinnen, og så er der lige det, 
at den mangler de skrå streger på bugpartiet. 
 
I naturen lever Apistogramma iniridae af 
vandinsekter og i akvariet bør de fodres med 
Artemia og levende cyclops, dafnier og 
myggelarver. Efter nogen tilvænning kan man 
fodre dem med "frostvarer". Der skal fodres 
med så tilpas små mængder foder, at fiskene 
kan tage det på vej ned gennem vandet.  

Fisken er meget "dekorativ" i et flot og tæt 
beplantet akvarium, men den biotop, den 
holder til i, indeholder inden planter. Så hvis 
man har det svært med planter, og med at få 
dem til at gro, kan man sagtens holde fisken i 
et akvarium, hvor dekorationen "bare" består 
af sten og trærødder. 
 
Apistogramma iniridae er, modsat de fleste 
andre Apistogramma-arter ikke polygam, 
men monogam, og de kan danne faste par, 
som kan gå godt sammen i lang tid. Derfor 
kan man holde flere par i samme akvarium, 
uden at det kommer til alvorlige kampe. Dog 
skal man give hvert par et revir med en 
størrelse på omkring 50 x 50 cm.  
 

 
Apistogramma iniridae, han. 
 
Apistogramma iniridae er mildt sagt ikke 
særlig almindelig i handelen, og lykkes det at 
få fat i et par, må der opdræt til, for at gøre 
den mere kendt i forretningerne, Men den er 
ikke helt nem at have med at gøre, og det 
første man skal kikke på er vandværdierne - 
og det er vigtigt..! 
 
Vandets hårdhed må ikke overstige 2 - 3 dGH 
og pH-værdien skal ligge helt nede omkring 
de 5 - ja nogle mener endog, at den skal helt 
ned på 4,5. Temperaturen skal ligge mellem 
28 og 30°C. og akvariet bør være godt 
beplantet. Fisken er som de andre 
Apistogramma-arter hulelegende og der må 
derfor heller ikke mangle huler i 
opdrætsakvariet. 
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Hulen kan laves af en halv kokosskal med hul 
i som indgang, eller en lille plantepotte. 
Hulen fyldes halvt op med grus, så hunnen 
selv kan grave hulen ud. Gruset lægges lige 
foran indgangen, så denne derved bliver 
mindre. 
 
Forspillet til legen starter med at hannen 
med udspilede finner "danser" foran hunnen, 
og dette er meget smukt at iagttage. Dette 
stadie kan godt trække ud, men det ender 
med, at hunnen lægger de rødlige æg i 
hulens loft, hvorfra de hænger i en tråd. 
Hunnen bliver skarpt efterfulgt af hannen, 
som straks befrugter dem. Efter cirka 3 døgn 
hjælpes larverne af hunnen ud af 
æghylstrene, og de ligger nu i bunden af 

hulen, medens hun omhyggeligt renser dem, 
og vifter friskt vand hen over dem. 
 
Hannen tager sig af revirets forsvar, og får 
ikke lov at nærme sig hulen. I yngelplejetiden 
skifter hunnen sin normale farvedragt ud 
med en mere gullig farve med sorte streger 
ved gællelågene og en stor sort plet midt på 
kroppen. Finnerne bliver orangefarvede. 
 
Efter cirka 4 til 5 døgn er ungerne 
fritsvømmende, og bliver ført ud af hulen på 
jagt efter foder. Friskklækkede Artemia 
bruges som startfoder, og selvom 
kuldstørrelsen er set større, bliver antallet 
omkring de 50. 
 
 

 
 

 
Havnen i byen Inirida, ved bredden af Rio Inirida. 
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Xiphophorus xiphidium “Rio Purificación”, han. 
 

Xiphophorus xiphidium “Rio Purificación” 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 
Sværdplatyen  Xiphophorus xiphidium hører 
til top-rariteterne indenfor levendefødende 
tandkarper. Ifølge litteraturen begrænses 
dens leveområde til Soto La Marina River´s 
øvre løb og dens bifloder i forbundsstaten 
Tamaulipas på den atlantiske side af Mexico. 
De særligt smukke dyr, som vi netop har 
modtaget, er første generation efter fisk fra 
Rio Purificación i forbundsstaten Jalisco i 
Mexico. 
 
Denne smukke art bliver med cirka 3 cm for 
hannernes vedkommende og cirka 4 cm for 
hunnerne. Tydeligt mindre end Xiphophorus 
maculatus (alm. Platy). Da disse to arter nemt 
krydser sig er det vigtigt, at Xiphophorus 

xiphidium, fordi den er så sjælden, ikke 
holdes sammen med Platy, eller andre nært 
beslægtede arter. 
 

 
Xiphophorus xiphidium “Rio Purificación”, 
hun. 

http://www.terrajova.eu/
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Fisken findes med forskellige tegninger, 
således nogle med en cirkulær plet på 
haleroden, andre med to små punkter eller 
med en halvmåne. Da disse varianter også 
repræsenterer forskellige populationer er det 
vigtigt, at man holder stammerne rene. 
Varianten fra Rio Purificación er helt uden 
tegninger å haleroden. Unge hanner ligner 

meget hunner, idet de også har en 
drægtighedsplet! Udvoksede alfahanner er 
meget attraktive med deres ”tigertegning”. 
Plejen af denne art er betydeligt mere 
krævende end ved den ”normale” Platy. 
Frem for alt må den ikke i længere tid holdes 
for varmt, det bedste er stuetemperatur 
uden ekstra opvarmning. 

 
 

 
Xiphophorus xiphidium “Rio Purificación”. En ung han til venstre og til højre to hunner. 
 
 
 
 
 

 

http://www.akvarieforretningen.dk/
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Steatogenys duidae. 
 

Steatogenys duidae 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 
Vi har fra Peru fået den overordentlige 
smukke knivfisk, Steatogenys duidae. Slægten 
Steatogenys indeholder i skrivende stund 3 
arter, som alle er nærmest zebrastribede. 
 

 
Steatogenys duidae. 

Med en størrelse på ca. 20 cm er denne art 
forholdsmæssig lille, kun Steatogenys 
ocellatus bliver med 30 cm betydeligt større. 
Alle 3 arter ligner hinanden i farven. Man kan 
bedst adskille dem på farven på gatfinnen. 
Steatogenys elegans har en overvejende 
farveløs gatfinne, hos Steatogenys duidae er 
den kraftigt marmoreret, og ved Steatogenys 
ocellatus er den mørk med lyse pletter langs 
bugen. Disse fisk er overvejende fredelige 
overfor artsfæller og andre fisk. De æder 
hovedsagelig små hvirvelløse dyr som 
myggelarver, orme og småkrebs for eksempel 
dafnier. 
 

http://www.terrajova.eu/
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Rundt om munden har disse fisk udprægede 
sanseorganer (gruber). Med disse kan de 
opfange de små elektriske muskelaktiviteter 
hos orme, som bevæger sig. Øjnene er 
overvokset med fin hud og er ikke særlig 

effektive. Det viser tydeligt, at disse knivfisk, 
som i naturen lever i hele Amazonas- og 
Orinoco-områdets ”Terra Firme-skove”, ikke 
finder deres føde optisk, men ved hjælp af 
sensorer. 

 

 
Øjnene er overvokset med fin hud og er ikke særlig effektive. 
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Området hvor Rio Inirida og Rio Atabapo løber ud i Rio Guaviare og kort efter sammen med i Rio 
Orinoco. Foto: Tonny Brandt Andersen. 
 

Fiskeforbud i Orinoco flodsystemet. 
Dansk beabejdning: Tonny Brandt Andersen, DAU. 
Fotos: Frank Schäfer.  
  
Den nationale akvakultur- og 
fiskerimyndighed i Columbia (AUNAP) lukker 
gennem resolution 3094 af 2021 for fiskeriet 
af de følgende fiskearter, som sælges i 
akvariehobbyen: Corydoras axelrodi, 
Corydoras metae, Apteronotus galvisi, 
Eigenmannia virescens, Dicrossus 
filamentosus, Rineloricaria eigenmanni og 
Farlowella vittata. Forbuddet gælder for hele 
Columbia. Forbuddet er trådt i kraft 1. januar 
2022, og gælder indtil den 31. december 
2023.  
 
Formålet er at udføre fiskeriforvaltning for 
disse arter fra Orinoco, der ifølge 
undersøgelser har overskredet deres 
maksimale bæredygtige udbytte. Der er brug 

for handlinger, som kan sikre arternes 
naturlige udbredelse. 
 

 
Corydoras axelrodi. 
 
For at håndhæve overholdelsen af denne 
bestemmelse vil myndigheden gennem 
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Villavicencios regionale direktorat og det 
tekniske direktorat for inspektion og 
overvågning anmode de kompetente lokale 
og nationale myndigheder om støtte til at 
sikre overholdelse af bestemmelserne og 
gennemføre de respektive inspektions- og 
overvågningsforanstaltninger i indsamlings-
centrene, lagrene, lufthavnene blandt andet 
flod- og landterminaler. Overtrædelse af 
denne resolution, vil medfører straf jævnfør 
gældende lov. 
 

 
Corydoras metae. 
 

 
Apteronotus galvisi. 
 
 

 
Eigenmannia virescens. 

 
Farlowella vittata. 
 
AUNAP fandt, i overensstemmelse med FAO's 
adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og andre 
miljøbestemmelser, det vigtigt, at tage 
hensyn til geografiske udbredelse i analysen 
af anvendelsen af prydressourcer. En art med 
en begrænset geografisk fordeling, kan have 
en større risiko for overfiskning. I den 
forbindelse blev det rapporteret, at den 
geografiske fordeling af ovennævnte arter er 
begrænset til Meta flodens og Orinoco 
flodens hydrografiske zone, hvilket gør dem 
sårbare overfor både forringelsen af 
miljøforholdene i deres levesteder, og 
overfor fiskeritrykket. Ligeledes præsenterer 
arten Farlowella vittata forældrepleje i 
reproduktionssæsonen, en tilstand, der gør 
den mere sårbar, og for sin del fordeles arten 
Eigenmannia virescens både i Orinoco-
bassinet og i Amazonas. 
 

 
Rineloricaria eigenmanni. Foto: TBA. 
 
Derudover støttes beslutningen i den seneste 
undersøgelse af livscyklusser eller livshistorie 
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for nogle af de prydressourcer, der udføres af 
FUNINDES Foundation. I deres undersøgelse 
kan de påvise genopretning af populationer 
ved en begrænset fiskeriaktivitet på 2 år. 
 
Literatur: AUNAP expide resolución que 
permite proteger especies ornamentales del 
Orinoco. 
 

 
Dicrossus filamentosus. Foto: TBA. 
 

 

 
 

Aqua Auktion Viborg 2022. 
Tekst & fotos: Linda May Duly, Viborg Akvarieforening. 
 
Endelig oprandt dagen for vores længe 
ventede Akva dag eller Akvarie Auktion … en 
dag vi havde glædet os til længe. Hjælpere fra 
alle 4 arrangerende foreninger – Skive, 
Randers, Århus og Viborg, var tidligt i gang 
med opstilling af stole, reoler og borde til 
auktionsvarerne samt borde til alle fastpris-
varerne. 

Vi startede med indregistrering af effekter fra 
hjælperne og lidt før den annoncerede tid kl. 
9:45 var vi klar til at registrere effekter ude 
fra samt tage imod besøgende. Jeg sad selv 
netop med indregistrering af effekter og 
kunne med stor interesse følge med i antallet 
af numre til både auktionen og fast-pris 
bordene. Da det var første gang, jeg deltog, 

https://www.aunap.gov.co/2022/01/17/aunap-expide-resolucion-que-permite-proteger-especies-ornamentales-del-orinoco/?fbclid=IwAR3E5voGmVJCicGv2nH6fau9PWcC77UG0HRlWxTNDHV4IA03XUMnrPOodUY
https://www.aunap.gov.co/2022/01/17/aunap-expide-resolucion-que-permite-proteger-especies-ornamentales-del-orinoco/?fbclid=IwAR3E5voGmVJCicGv2nH6fau9PWcC77UG0HRlWxTNDHV4IA03XUMnrPOodUY
https://www.aunap.gov.co/2022/01/17/aunap-expide-resolucion-que-permite-proteger-especies-ornamentales-del-orinoco/?fbclid=IwAR3E5voGmVJCicGv2nH6fau9PWcC77UG0HRlWxTNDHV4IA03XUMnrPOodUY
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var det hele nyt for mig, men jeg synes nu det 
gik meget godt og uden alt for meget 
forvirring. 
 

 
Planter og fisk inspiceres inden auktionen.  
 
Da klokken nærmede sig 11 var der lige knap 
450 numre til auktionen, hvilket åbenbart er 
lidt mindre end normalt og også mindre end 
andre havde forventet. Under alle 
omstændigheder var vi nu klar til selve 
auktionen. 
 
De 2 auktionarius – Søren Lund og Birger 
Andersen fra Århus Akvarieforening styrede 
forsamlingen flot igennem både auktion og 
uddeling af sponsorpræmier i pauserne, hvor 

der også var mulighed for at købe lidt mad og 
drikke, så hverken mave eller hals løb tør. Alt 
forløb i god ro og orden – med et smil på 
læben. Stort set alle varer blev solgt, og jeg 
så i hvert fald ingen gå derfra grædende, så 
helt galt er det ikke gået    

 

 
Auktionen var pænt besøgt igen i år. 
 
Herfra skal lyde en kæmpe tak til hjælpere, 
besøgende og ikke mindst vores skønne 
sponsorer. 
 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen 
ved datoen for næste år – 11. marts 2023.

 

 
 

 

https://ig-bssw.org/
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Alf Stalsberg. 

Den 4. marts 2022 fik jeg den triste 
meddelelse, at Alf Stalsberg var død. Alf var 
en god ven og et akvaristisk leksikon. Han 
vandt den norske udgave af ”Kvit eller 
dobbelt” og var kendt som artikel forfatter og 
foredragsholder. Vi har i Danmark flere gange 
kunne høre Alf holde foredrag ved forskellige 
arrangementer. Alf’s store interesse var de 
sydamerikanske cichlider, og han har de 
seneste 30 år flere gange rejst i Syd- og 
Mellemamerika, for at fange fisk og se 
hvordan de lever. Jeg var selv så heldig, at 
rejse sammen med Alf i Colombia og Ecuador 
i 1993. Alf var da i gang med at undersøge 
udbredelsesområdet for det vi kaldte for 
Guldsøm Cichlide og Sølvsøm Cichlide. Han 
besøgte flodsystemerne som munder ud i 
Stillehavet i Colombia, Ecuador og Peru. Der 

blev indsamlet fisk, som blev afleveret til 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. 
 

 
Alf Stalsberg undersøger fiskefangsten. 
 
Disse fisk indgår nu i deres samling, og er en 
del af grundlaget for beskrivelsen af et par 
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nye arter. Den velkendte Andinoacara 
rivulatus (Guldsøm) er stadig den mest 
kendte, men i 2009 fik sølvsøm cichliden det 
videnskabelige navn Andinoacara stalsbergi, 
for at ære det store arbejde Alf havde udført. 
I 2012 blev også den noget mindre 
Andinoacara blombergi beskrevet. En art vi 
fangede på den rejse hvor jeg var med i 1993. 
 
Jeg husker flere sjove situationer sammen 
med Alf, og specielt én bliver jeg ofte mindet 
om. Mellem mine fotos, er et billede af et 
fangs sted, som jeg ville fotografere. Midt i at 
jeg tager billedet går Alf ind foran og vinker 
til mig. Jeg skynde mig selvfølgelig at tage 
billedet. Alf var en humørfyldt person, altid 
frisk på en sjov bemærkning. 
 

 
 
Æret være Alf Stalsberg’s minde. 
Tonny Brandt Andersen 
Dansk Akvarie Union 

 
 

Næste nummer af Dansk Akvarie Blad. 

 

 
 
 

Materiale til næste nummer, skal være DAU i 
hænde senest 15. juni 2022. 
 
Dansk Akvarieblad nr. 3-2022 forventes 
udsendt i starten af 3. kvartal 2022. 
E-mail: sekr@danskakvarieunion.dk  

 

 

mailto:sekr@danskakvarieunion.dk
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Bedotia geayi. 
 

Bedotia geayi 
Tekst & fotos: Frank Schäfer. 
Oversættelse: Vagn Hansen www.terrajova.eu. 
 
Dette er den eneste akvariefisk, som næsten 
altid er I handelen fra den store, geologisk 
gamle ø Madagaskar. Alle andre ferskvands-
fisk fra øen, som desværre trues af uddøen 
på grund af miljøforandringer, er kun egnede 
for specialister. Denne skønne fisk bliver 10-
12 cm lang og ca. 10 år gammel, i naturen 
bliver den dog mindre og vel heller ikke så 
gammel. Selvom de ikke er nært beslægtede 
med de australske regnbuefisk ligner de dog 
hinanden i deres opførsel og væremåde. 
Hanner og hunner adskiller sig fra hinanden 
ved finnernes farve. Kønsmodenheden 
indtræffer allerede indenfor 1 år ved en 
størrelse på 4-6 cm.  

 
Bedotia geayi. 
 
Billederne viser netop sådanne ungfisk, som 
akkurat er kønsmodne. 
 

http://www.terrajova.eu/
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Hvad angår store eksemplarer må man være 
påpasselig, for de har en relativ stor mund, 
og halvvoksne guppy kan let forsvinde i den. I 
det hele taget skal man kun holde dem 
sammen med andre fisk, som er mindst halvt 
så store som dem selv, hvis man vil være på 
den sikre side. 
 

 
Bedotia geayi. 
 
Med hensyn til vandets kemiske sammen-
sætning og foder er de totalt lige glade, vand 
fra hanen og ethvert fiskefoder i handelen 
rækker fuldt ud. I naturen lever de i 
vandsamlinger i skove, hvor vandet ofte er 
blødt og surt. Bedotia madagascariensis var 
længe synonym med Bedotia geayi, hvorfor 
sidstnævnte navn er vidt udbredt i hobbyen. 
Disse dyr blev i 1953 indført til Frankrig og 
herefter aldrig mere forsvundet fra hobbyen. 
Den letteste måde for os akvarister at kende 
forskel på de to arter, hvis udbredelses-
områder ligger flere hundreder af kilometer 
fra hinanden, er tegningerne i halefinnen. 
Ved Bedotia madagascariensis har begge køn 
et gennemgående sort bånd i halefinnen 
(submarginal), dette mangler ved Bedotia 
geayi. Desuden har hannen hos Bedotia geayi 

en rød hageplet, som ikke findes hos Bedotia 
madagascariensis. 
 

 
Bedotia geayi. 
 

 
Bedotia madagascariensis. 
 
De første fisk, som blev importeret til 
akvarieformål var faktisk Bedotia 
madagascariensis, den ”ægte” Bedotia geayi 
blev først indført senere. Nu om dage er 
begge arter tilgængelige i hobbyen, og 
normalt skelnes der ikke mellem de to. I 
grunden er det jo også lige meget, kun hvis 
man vil opdrætte må man være påpasselig, 
så man ikke får uønskede hybrider. Da begge 
arter anses som truede i naturen, er det 
vigtigt, at akvariepopulationerne holdes rene.
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Den Røde Nål til Gunnar Lützen. 
 

 
DAU’s formand Tonny Brandt Andersen over-
rækker den røde nål til Gunnar Lützen. 

 

Gunnar Lützen tildeles Den Røde Nål, som er 
det højeste af de nordiske fortjenestemærker 
og uddeles af Dansk Akvarie Union’s 
bestyrelse til den som under længere tid, 
aktivt har arbejdet for akvariehobbyen. 
Arbejdet skal have været på landsplan. 

  

Gunnar Lützen er kendt af mange for sine 
artikler i Akvariebladet samt medlems-
bladene for Skandinavisk Killi Selskab og 
Poecilia Scandinavia. 

  

Man kan møde Gunnar på forskellige 
akvariemøder og akvarieudstillinger i 
Danmark, men det er heller ikke ualmindeligt 
at støde på ham, og en gruppe af færøske 
akvarister, til en udstilling i for eksempel 
Tyskland. Gunnar har for mange år siden 
stiftet en akvarieforeningen Føroya 
Akvariufelag på Færøerne, og det er via den 
han har skabt kontakter mellem færøske 
akvarister og akvarister i resten af 
Scandinavien. Indførsel af akvariefisk til 
Færøerne kræver tilladelse fra det færøske 
sundheds ministerium og dyrelægeattest. 
Med Gunnar’s interesse for specielt 
Levendefødende Tandkarper og Æglæggende 
Tandkarper er det nødvendigt at være godt 
inde i de regler, fordi fiskene normalt byttes 
eller handles mellem opdrættere. De seneste 
3 årtier har Gunnar været meget aktiv i 
hobbyen, og formidlet viden og hjulpet andre 
akvarister. Derfor tildeles Gunnar Lützen Den 
Røde Nål. 

  

Dansk Akvarie Union 

  
 

Opdrætskonkurrencen 2021. 
 
Vores opdrætskonkurrence for 2021 er slut. 
Vinder af den individuelle konkurrence blev 
Børge Bech Jensen fra Viborg Akvarieforening 
med 227 points og 25 opdræt (flest points og 
flest opdræt).  

Vinder af foreningskonkurrencen blev Aarhus 
Akvarieforening med 245 points og 31 
opdræt. Der deltog 19 akvarister fra 5 
foreninger. 
 
 

Opdrætskonkurrencen 2022. 
 
Opdrætskonkurrencen 2022 i Dansk Akvarie 
Union’s medlemsforeninger er i gang. Det 

skal blive spændende om der bliver anmeldt 
flere opdræt i det nye år. 
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Der er altid lagt et stort arbejde i Unimati’s stand. 
 

Vejle Akvariemesse 2022. 
Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen www.vejleakva.dk/  
 
Det skulle bare være så nemt, men så blev 
det bare så svært. Det er planlægningen jeg 
her tænker på. Denne messe var nemlig i den 
grad præget af Corona restriktioner. 
 
Søndagen under messen går vores formand 
Heine Dupont og kassereren (mig) gerne en 
hyggetur rundt til standene, for at høre om 
alle har været tilfredse, og om de har lyst til 
at deltage igen næste gang. Således gjorde vi 
også i 2020, med det resultat, at alle ville 
med igen i 2021. Flere ønskede endda mere 
plads. Efter messen kom der flere på 
venteliste, og så blev Danmark som bekendt 
lukket ned på grund af Corona.  

Da vi kom til oktober 2020, og flere begyndte 
at spørge til, hvad vi havde af planer med 
messen, blev vi nød til at melde ud, at der 
ikke blev messe i 2021. Jeg fik kontaktet alle 
der havde ønsket stand, og aftalerne blev ført 
over til 2022 messen. I løbet af 2021 blev 
ventelisten længere, og det var tydeligt at der 
var nogle der så frem til igen at komme til 
akvariemesse. Viborg Akvariemesse blev 
afholdt i oktober, på et tidspunkt hvor 
forsamlingsforbud var næsten væk. Vi 
begyndte i Vejle Akvarieforening at tale om 
2022 messen, som noget der måske kunne 
gennemføres. Planlægningen blev igen 
startet op, og der blev lavet aftale med en 

http://www.vejleakva.dk/
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kendt foredragsholder fra udlandet, som 
skulle fortælle om Tanganyika cichlider. 
 

 
Der ventes på at klokken bliver 10.00 lørdag. 
 
Efterhånden som jeg fik talt med dem der 
ønskede stand, så gik det op for mig hvilket 
arbejde det ville blive. Der var flere store 
stande, som meldte fra. Usikkerhed om 
Corona, og de store forberedelser og indkøb i 
forbindelse med det at have en stand, var 
nok årsagen for flere. Der var heldigvis en 
venteliste som kunne tages i brug, og det 
kom den. 
 

 
Man skal lige rundt og se hvad de andre har. 
 
Helt frem til midten af januar var der 
usikkerhed om messen kunne gennemføres, 
men så kom meldingen om, at der vil blive 
lukket op, og 1. februar begyndte der at ske 
ting, som fik os til at tro på, at hele vores 

arbejde ikke var forgæves. Jeg aftalte dog 
med vores foredragsholder, at det nok var 
bedst at udsætte hans foredrag til et senere 
arrangement, da han kommer fra et land 
udenfor EU. 
 

 
Akvarie West med masser af udstyr. 
 
Med 41 stande var messen ikke så stor som 
2020, men næsten. Vi fandt en måde hvorpå 
vi kunne øge gangbredden med 50-100 cm, 
hvilket både handlende og besøgende var 
glade for. På forunderlig vis blev antallet af 
besøgende fordelt ud over hele åbnings 
perioden i stedet for, at alle ville ind mellem 
10 og 12 lørdag, som man plejede. Her havde 
Corona måske haft en god påvirkning.  
 

 
På kun en time gøres hallen klar til standene. 
 
Vi plejer at sige, at vi kun medtager stande 
som har akvarierelateredt indhold, men 
denne gang gjorde vi en undtagelse. Der var 
sikker en del som undrede sig over at 
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Bredballe Idrætsforening havde stand. Det 
skyldes, at de gerne ville gøre opmærksom 
på, at der er store planer, som også får 
betydning for vores akvariemesse. I løbet af 
2023 vil der blive bygget en hal mere, og 
byggeriet skulle efter planen stå klar, så vi 

kan benytte begge haller til messen i 2024. 
Det glæder vi os meget til.  
 
Vi håber at du havde en god oplevelse på 
Vejle Akvariemesse 2022, og at du har lyst til 
at komme til Vejle Akvariemesse 2023, som 
er i weekenden den 25.-26. februar 2023.

 
 
 
 

DAU’s kalender. 
DM i hjemmebedømmelse. Søndag den 3. april 2022. 
Vejle Akvariemesse 2023. 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.
 

 

Foreningssiderne. 

Sjælland: 
 
 

 
Avedøre Akvarieklub 

 
 

 
Holbæk Akvarie Klub 

https://www.akvarieklub.dk/  
 
 

 
Københavns Akvarieforening 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 
 

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

 

https://www.akvarieklub.dk/
http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
http://nk-akvarieklub.dk/
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Roskilde Akvarieforening 

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

 
Storkøbenhavns Akvarie Klub 

http://www.kak.dk/  
 

 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

https://www.vatk.dk/  
 

 
Jylland: 

 

 
Alssund Akvarieforening 

http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening  

 
 
 

 
Vejle Akvarieforening 
https://vejleakva.dk/  

 

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

 
 
 
 
 

 
Aarhus Akvarieforening 

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

Specalforeninger: 

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

 
 
 

 
 

 
 

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

