Store akvariefisk i ferskvand

Pasningsvejledning forstore akvariefisk i ferskvand
VEJLEDNING
Denne vejledning er et tillæg til “Pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand” og kan ikke stå
alene.
I almindelig akvariehandel findes et antal arter, der kan blive meget store. Disse fisk er kun under
særlige omstændigheder egnede for private akvarister. Det skal understreges, at fisk IKKE tilpasser
deres størrelse til akvariet, men vil vokse til gennemsnitlig størrelse ved korrekt pasning!
Derfor bør man aldrig anskaffe sig fisk, man ikke kan huse i hele fiskens levetid.
Det kan være meget vanskeligt at afhænde store akvariefisk, og kun i meget sjældne tilfælde kan
dyrehandlere eller offentlige akvarier modtage disse.
Pasningen er som udgangspunkt som beskrevet i “Pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand”,
og mange af arterne nævnt i dette tillæg stiller ikke særlige krav til vandtype eller vandkvalitet. Det
vigtige i denne sammenhæng er at få dimensioneret akvariet korrekt og få akvariets interiør samt
teknik til at matche fiskens behov.
Akvariets størrelse skal dimensioneres under hensyntagen til fiskens størrelse og aktivitetsniveau.
Det anbefales, at akvariets længde er mindst 6 gange fiskens længde, mens bredde og højde bør
være mindst 2 gange fiskens længde. Færdiglavede glasakvarier vil ofte være utilstrækkelige, og
her skal man være indstillet på at få specialbygget sit akvarium. Indretningen skal være robust, så
rødder eller sten ikke kan vælte, når fiskene puffer til dem. Dækplader, lyskasse og andet skal være
af solid kvalitet, og akvariets tekniske installationer skal afskærmes grundigt.
Fisk, der måler 50 cm eller mere, spiser store mængder foder, og selv hårdføre fisk kan komme til
at lide under et højt næringsindhold i akvariet. Derfor stilles der store krav til vandskift, og et traditionelt akvariefilter vil ofte være utilstrækkeligt. Her anbefales et filter, der er dimensioneret til
havedamme eller lignende.

Nedenstående fisk er eksempler på arter, hvor deres størrelse alene sætter særlige krav til akvaristen:
• Sugemaller (Hypostomus plecostomus, Pterygoplichthys pardalis) Op til 60 cm
• Rødhale malle (Phractocephalus hemioliopterus) Op til 134 cm
• Pangasius maller (Pangasius sp.) 100-300 cm
• Kæmpegurami (Osphronemus goramy) Op til 70 cm
• Pansergedder (Lepisosteus sp.) 100-300cm
• Sort pacu (Colossoma macropomum)
• Cichlide (Cichla monoculus) Op til 70 cm
• Klovne knivfisk (Chitala chitala) Op til 120 cm
• Kæmpe slangehovedfisk (Channa micropeltis) Over 100-150 cm
• Ferskvandsrokker (Potamotrygon sp.) 30-150 cm
• Tigerspademaller (Pseudoplatostoma sp.) 100 cm
• Afrikansk lungefisk (Protopterus annectens) Op til 100 cm
• Arowanna (Osteoglossum sp. og Sceleropages sp.) 50-90 cm

ØVRIGE INFORMATIONER
Denne vejledning er udarbejdet af Rådet vedrørende hold af særlige dyr i samarbejde med Thomas
Stensgaard. Vejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe.
Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på relevante hjemmesider. Vejledningens
faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 16.12.2013 i henhold til
bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.

