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Støt vore annoncører - De støtter os

Besøg hos Koralfarmen   
tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Vi mødes på Bilka Slagelses parkeringsplads (ved varmecentra-
len) kl. 18.00.

Vi har fået en aftale med Flemming Andersen fra Koralfarmen, der ligger i nær-
heden af Osted, om et besøg i hans hobbyvirksomhed. Vi skal se hans koralfarm 
hvor han opdyrker mange forskellige koraller til salg. Han vil også fortælle om 
det at holde saltvandsakvarium, og han vil vise sit store nyrenoverede akvarie, 
som han har lagt om helt fra bunden, frem.
Tilmelding til Frank senest søndag d. 2. oktober på mail: helleogfrank@atix.dk 
eller på tlf./SMS 5046 9700.

Reptil- og Terrariemesse 
Rødovre
Lørdag den 1. oktober kl. 10-16
Udstillings- og salgsmesse.
Messen foregår i Rødovrehallen, Rød-
ovre Parkvej 425, 2610 Rødovre.
Entré voksne: 90 kr.
Entré børn (6-11 år): 45 kr.
Børn under (0-5 år) gratis.

Køge Akvariemesse 
afholdes den 29. og 30. oktober 2016.
Adressen er: 
Ved Stadion 2 B, 4600 Køge.
Messen er åben:
Lørdag fra kl. 10.00 til kl. 17.00
Søndag fra kl. 10.00 til kl. 15.00
Adgangsbillet o.a. kan købes online på:
http://akvariemesse.dk

Kære medlemmer af Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub.

Fuld af dyr har fødselsdag den 1. november.

I den anledning vil vi gerne invitere alle medlemmer af VATK til en 
lille sammenkomst hvor vi vil vise forretningen frem, og hvor vi vil 
byde på pølser, vin, øl, vand og kaffe.
Kom og vær med til at fejre forretningens 2 års fødselsdag tirsdag den 
1. november 2016 kl. 18.00.

Med venlig hilsen

Invitation til fødselsdag

Fuld af dyr

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
mailto:bjarne_larsen%40live.dk?subject=Tilmelding%20til%20m%C3%B8de%20i%20VATK
http://rtr-total.dk/Maj/
http://rtr-total.dk/Maj/
http://rtr-total.dk/Maj/
http://akvariemesse.dk/
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

Sæsonens første hjemmemøde
17 medlemmer deltog i mødet hos Birthe og Leif Paaske
Om det var det gode sensommervejr, 
længslen efter at komme til et møde i klub-
ben, eller det var interessen for at se Birthe 
og Leifs akvarier og opdræt, skal være 
usagt; men der mødte hele 17 medlemmer 
frem til mødet den 6. september hos Birthe 
og Leif Paaske i Vemmelev.
Uanset motivationen, var det et rigtig godt 
hjemmemøde.
Som antydet var det rigtig godt vejr, så vi 
startede mødet med at se Birthe og Leifs 
have, der bl.a. rummede et lille bassin med 
lidt guldfisk og planter.

Da vi var så mange mødt frem, måtte vi 
kikke på fiskene og akvarierne i hold.
Birthe og Leif havde indrettet et stort rum 
til akvarierum, hvor deres akvarier var for-
delt langs væggene, med et bord i midten.
Der var 4 større akvarier (fra 160 til 720 li-
ter) og en reol med nogle mindre akvarier 
til opdræt og yngelakvarier.

720’eren var indrettet som et selskabsakva-
rium med en pæn flok store discus som det 
dominerende element. I et andet akvarium 
gik der en flok flotte scalarer, og i et tredje 
gik der yngel af discus-fiskene.
Foruden discus og scalarer, opdrætter Leif 
også en del andre selskabsakvariefisk, bl.a. 
flotte kileplet rasboraer.

Leif berettede villigt om sin måde at holde 
og opdrætte fiskene på, og Birthe sørgede 
for at vi alle var velforsynede med øl/vand, 
kaffe, the og kage.

Tak til Birthe og Leif for et velforberedt og 
hyggeligt hjemmemøde.

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
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Men er vildfangne discus ikke svære at 
holde? 
Myten siger at vildfangede discus er 
særdeles vanskelige og at de helt sik-
kert bliver syge. Men det er ikke så 
svært når du bare følger de følgende 
regler: 

Foder 
Fra mange sider anbefaler man det kon-
troversielle oksehjerte med den begrun-
delse at fiskene ikke må tabe vægt. 
Flagefoder er måske udmærket, men 
som de fleste andre fisk tager discus alt 
der flyder. og med livet i naturen i klar 
erindring tror fisken at flagefoderet er 
noget nedfaldent løv og det udgør en 
pæn bestanddel af føden i naturen. 
Udover oksehjerte er dafnier, regnor-
me, og en del af det bedste flagefoder at 
foretrække. Der nævnes ikke noget om 
mysis, krill, rejer, hakket fisk og lignen-

de men mon ikke det også med fordel 
kan sættes på spisekortet. 

Vandet 
Hvis din vildfangede discus er en 
Heckel er PH omkring 6 det bedste. 
Men andre discus kan holdes på PH 
6,8-7,2 uden at det volder problemer. 
En god regel for opdrættede discus 
ungfisk siger hyppige vandskift så de 
vokser og ikke stagnerer, men vildfan-
gede discus har gennemlevet den fase 
hvor de kan risikere at stagnere. De er 
ude over den alder hvor udviklingen 
kan gå i stå, så de daglige vandskift har 
ikke den store betydning. Et vandskift 
hos disse fisk på op til 50% om ugen vil 
være det rigtige her. God og kraftig fil-
trering er også her en selvfølge. 

Temperatur 
Vildfangede discus kan overleve ved 

langt lavere temperatur end de opdræt-
tede. 
De foretrækker 30ºC men kan også tri-
ves ved 28ºC. 
Hvis temperaturen falder yderligere 
kan fisken gå i sultestrejke og så er der 
et problem. 

Den vigtige karantæne 
Karantænen er en af de vigtigste betin-
gelser for at holde denne fisk med held. 
Når en vildfanget discus giver op efter 
kort tid i akvariet er manglende karan-
tæne ofte årsagen. 
Karantænen har 3 trin. 
Det første gælder når discusen lige er 
fanget. Eksportøren skal sørge for at fi-
sken ikke sendes af sted med det sam-
me. Den skal straks til en fiskefarm 
hvor den kan gå i fred og ro og rekreere 
sig oven på fangstens strabadser. Men 
dette skønne ideal følges desværre alt 
for sjældent. Fiskene går direkte fra 
fangeren, der sjældent fodrer dem, til 
eksportøren og derfra videre til udlan-
det. 
Hele denne procedure gør at fiskene ta-
ber i vægt og lider af generel svækkel-
se, også af immunforsvaret. 
2. trin er 3 ugers karantæne, gerne 
mere. 
Under karantænen skal fisken behand-
lers mod svamp, udvendige og siden 
indvendige parasitter. Kuren kan tage 2 
uger ekstra. 
3. trin gælder når fisken er kommet 
hjem til akvaristen. Nu bør den gå i ka-
rantæne i yderligere 4-5 uger før den 
kommer i sit endelige akvarium. 
Vigtigt: Vent længst muligt med at sæt-
te vildfangede discus sammen med op-
drættede. 

Sygdomme 
Vildfangede discus er især truede af 2 
sygdomme. 
Den ene er orm og her gælder den gam-
le sandhed om at det er bedre at fore-
bygge end at helbrede. Du skal give fi-
skene en ormekur hver måned. Der skal 
her ikke omtales nogen specifik kur. 
Orm viser sig ved at fiskens afføring er 
hvid, men en discus med tom mave har 
også hvid afføring. 
Den anden sygdom er parasitter i gæl-
lerne. De behandles medicinsk og i dis-
se forbudstider er det umiddelbart van-
skeligt at nævne nogen bestemt 
medicin. 

Selskab 
Discus skal holdes flere sammen. Når 
du køber vildfangede discus skal du hu-
ske at de kommer fra naturen hvor de 
lever i stime. Derfor køb mindst 6 stk., 
gerne flere. Hvis du ikke har plads eller 
råd, så lad være. En enkelt eller et par er 
dømt til stress og al risiko for en tidlig 
død. 

Vildfanget = robust 
Når dine vildfangede discus er faldet til 
kan du glæde dig over fisk som er mere 
robuste og med mindre risiko for syg-
domme end de opdrættede. 
Discus fra naturen er ikke indavlede. 
De har stærkere gener fordi en svag fisk 
overlever bare ikke i den farlige ver-
den, hvor darwinismens love råder. 
Vildfanget betyder at en lang række 
sygdomme ikke forekommer hos fi-
sken.

Denne artikel er lånt af  @quarium, 
Danmarks eneste akvarieugeblad.

Vildtfangne
discus
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Symphysodon discus har ord for at være 
en kompliceret fisk. Som så meget an-
det er det en sandhed med modifikatio-
ner. Men når du køber discus er der en 
checkliste som du skal gå igennem. 
Hvis du ikke følger den, så står du må-
ske med en fortrydelsesfisk, som du 
helst så gå retur. Grundlæggende be-
tydning for om en fisk er sund og har 
gode muligheder er dens genetiske ar-
vemasse og dens opvækstbetingelser 
fra fødslen. Når du skal vælge en discus 
skal du se på de følgende punkter. Ræk-
kefølgen er vilkårlig, men alle punkter 
har betydning. Du skal aldrig lade dig 
nøje med en dårlig fisk 

Fiskens form 
Se efter at den fisk med den rundeste 
form. Afvigelser skal undgås. Det er 

ikke let for en begynder, selv erfarne 
discus folk kan have problemer med 
denne vurdering. En god måde er at fin-
de officielle billeder fra discus udstil-
linger og så sammenligne med de hø-
jest præmierede fisk. Billedet viser en 
discus med en ideel runding. 

Næsepartiet 
Se på næsepartiet. En discus skal 
være rund omkring næsepartiet og om 
munden. 
Fisken på billedet ovenfor har 2 linjer 
som begynder ved de øverste og de ne-
derste finner og som forbinder munden. 
Den har ikke det rette næseparti. 
Sandsynligvis er den indavlet og bliver 
den opdrættet vil den videregiver sine 
dårlige egenskaber i endnu mere ud-
præget grad. 

Øjnene 
Uanset alderen er de et meget vigtigt 
kriterium. 
Små øjne i forhold til kroppens størrel-
se det ideelle. Det garanterer at fisken 
vil få god vækst. Røde øjne er et tegn 
på kvalitet. Vigtigt: husk altid at forhol-
det mellem øjenstørrelse og kropsstør-
relse kun forandres med væksten, al-
drig med generne. Du kan sagtens få en 
sund discus hvor øjnene er store i for-
hold til kroppens størrelse. Men discus 
med store øjne er som oftest stagneren-
de i deres vækst. Det at fiskens vækst 
stagnerer, betyder at den ikke bliver 
større end 4-5 cm. 

Når munden er smal og oval 
En stagnerende discus har som regel en 
svag, oval – ikke rund mund. En discus 
som er stagneret i væksten er ikke af 
den grund mindre frugtbar. Selvom en 
af forældrene er stagnerende kan parret 
udmærket få et sundt afkom; men hvor-
for købe stagnerende fisk? 
Risikoen for et dårligt afkom er til ste-
de. Det samme er risikoen for latente 
sygdomme. 

Finnerne 
Finnerne er vigtige. De skal fuldende 
fiskens runde form. De må aldrig se ud 
som om de er sat på fisken efter den er 
født. Fisken på billedet tv. er den ideel-
le discus. På denne discus ser du at så-
vel den øverste som nederste finne 
fremstår som en del af kroppen. 
Gatfinnen har en kurve som passer til 
den runde form. Ryg- og bugfinne hver-
ken dækker halen eller efterlader et gab 
mellem finne og hale. 
Halen skal være gennemsigtig. Al farve 
tæt på kroppen er tegn på hormon be-
handling. En rødligt farvet gatfinne 
som på billedet er et yderligere tegn på 
kvalitet. Her ses bort fra nogle kultur-
former som bare ikke har en rød gatfin-
ne. 

Hormon discus 
- sådan kender du dem 
Hvis du ser en ung discus som næsten 
er udfarvet og med næsten fuld farve-
tegning så skal du passe på. En discus 
som ikke er behandlet med hormoner 
vil først begynder at udvikle farveteg-
ning i alderen 4-6 måneder. 12-14 må-
neder gammel har den fuld farvning. 
En tidlig udfarvning kan skyldes på-
virkning af hormoner. Du skal også her 
se på øjnenes størrelse i forhold til 
kroppen. Hvis de er påfaldende store er 
risikoen for at fisken er hormonbehand-
let det også.

Denne artikel er lånt af  @quarium, 
Danmarks eneste akvarieugeblad.
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og 
få bladet som PDF hver uge gratis og 
uforpligtende.

Discus 
Når akvariets konge ikke er kongelig 

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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I forrige artikel kunne du læse om hvor-
for discus kan blive en returfisk. 
I det følgende får du resten af checkli-
sten som du bør følge før du køber 
discus. 

Symphysodon discus har ord for at være 
en kompliceret fisk. Som så meget an-
det er det en sandhed med modifikatio-
ner. Men når du køber discus er der en 
checkliste som du skal gå igennem. 
Grundlæggende betydning for om en 
fisk er sund og har gode muligheder er 
dens genetiske arvemasse og dens op-
vækstbetingelser fra fødslen. Når du 
skal vælge en discus skal du se på de 
følgende punkter. Rækkefølgen er vil-
kårlig, men alle punkter har betydning. 
Du skal aldrig lade dig nøje med en 
dårlig fisk. 

Det fortæller finnerne 
Hvis finnerne ser ud som om nogen har 
bidt i dem eller bare er ujævne som fi-

sken på billedet tv. skyldes det sikkert 
vandets dårlige tilstand. Dette må give 
dig anledning til at se kritisk på stedet. 
Er hygiejnen ok? Dét skal den være!
Vigtigt: En sund discus svømmer med 
alle finner rejst. 
Alt andet skal du se som en advarsel! 
Finnerne skal være udspilede og pege 
opad. 
Aldrig sammentrykte. Hvis de er sam-
mentrykte fortæller det at fisken er 
stresset eller syg. 
Altså er fisken på billedet en discus 
som du aldrig må købe 

Det fortæller bugen 
Bugen må aldrig virke sammentrykt el-
ler indfalden. 
Hvis den er det fortæller den at fisken 
ikke tager føde til sig, eller sagt på en 
anden måde: Den er i sultestrejke. Fæ-
nomenet er ikke ukendt blandt discus 
og strejken kan ende fatalt. 
Det kan også betyde at fisken er infice-
ret med orm. 
Uanset hvad så køb den ikke! 

Sorte discus - Nej tak! 
Opdrættere har frembragt discus i man-
ge farver og uden tvivl arbejder man 
også netop nu i Singapore og lignende 
steder på at frembringe den sorte, helst 
kulsorte discus. 
Men det er ikke lykkedes endnu Hel-
digvis/desværre. 
Det ikke ønskede overstreges! 
Derfor er den sorte discus i hånden på 
billedet tv. ikke en nyhed, men en af de 
discus som du skal holde dig fra. Den er 
syg, måske døende. Se også lige finner-
ne. De ser ikke for kønne ud. 
Den sorte på billedet blev erhvervet i 
den tro at den var en ny variant. Hjem-
me hos den nye ejer blev den sortere og 
sortere og kort efter fotograferingen af-
gik den ved døden. 

Der findes ikke langstrakte discus 
Fisken på billedet herunder har en lang-
strakt kropsform og det er ikke normalt 
for discus. 
En discus med langstrakt eller kilefor-

met krop fortæller at den har dårlige 
gener eller at den er stagneret i sin 
vækst. Måske har den levet af dårligt 
eller uhensigtsmæssigt foder som har 
svækket dens vækst. 
Sådan en discus siger du bare Nej Tak! 
til. En discus er altid rund 

De sunde og glade discus 
Sunde og glade discus går i rene og vel-
plejede akvarier. Gerne i flok, men der 
må ikke være overbefolket og der skal 
være rent. 
Fiskene kommer nysgerrigt op i over-
fladen. De virker sultne, ikke fordi de er 
underernærede, men en sund fisk for-
sømmer aldrig chancen for en ekstra 
godbid. Den kan jo altid spytte det ud 
igen. 
Fiskene har klare farver og aftegninger. 
Øjnene er klare og finnerne peger opad 
og er hele. Bugen er ikke indfalden og 
afføringen er ikke tynd og hvid. 
Discus er ikke billige fisk så vær på 
vagt for slagtilbud. 

Denne artikel 
er lånt af  
@quarium, 
Danmarks 
eneste 
akvarieuge-
blad.
Skriv til 
ib.aquari-
um2@gmail.
com og få 
bladet som 
PDF hver uge 
gratis og 
uforpligtende.

Checklisten - før du køber discus

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Dermogenys pusillus (halvnæb). 
Beskrevet af van Hasselt, 1831. 
1. import Tyskland, 1905, J. Reichelt.
Synonym: Hemiramphus fluviatilis 
Tekst: @kva-net.Version 1.2.

De ungefødende – det er guppyer, 
sværddragere, platyer og alle de andre 
som vi kender så godt fra den lokale fi-
skehandler. Men ungefødende er også 
meget andet. Blandt andet halvnæbbe-
ne fra slægten Dermogenys.
Denne artikel handler om 
halvnæbbet Dermogenys 
pusillus.  Det er ikke en 
fisk, du bare ser i forretnin-
gerne, men de er værd at 
spørge efter og de er værd 
at prøve. 
Dermogenys slægten findes 
over hele sydøst Asien. Fle-
re er truede arter.
De lever i såvel fersk- som brakvand. 
De lever i bækkenes rivende strømme 
og i rismarkernes stille, lune vand. Der 
findes mange halvnæb. Den art, som 
denne artikel handler om, er Dermo-
genys pusillus, der i øvrigt kan være 
svær at kende fra mange af slægtens 
andre medlemmer.

Udseende
Kroppen er langstrakt, især omkring 
hovedet, lidt sammenpresset og ægfor-
met. Næsepartiet er nåleformet, især 
ved forlængelsen af underkæben. Un-
derkæben er fast, medens overkæben er 
bevægelig og kun halvt så lang som un-
derkæben.

Farven afhænger af omgivelserne. I 
akvariet er det vandets værdier, der be-
stemmer farvningen. En let gul til gul-
brun farvning med et metal-blåt skær 
synes at være det dominerende. Bugen 
er let violet, ofte med et kraftigt metal-
lisk skær. Finnerne er citrongule til rød-
lige og relativt små. De uparrede finner 
er placeret langt ned mod kroppens ba-
geste del. Gatfinnen har en mørk kant. 
Kroppen virker gennemsigtig, især når 
den er udsat for stærkt baggrundslys.

Han eller hun?
Det er ikke let at se, men det kan lade 
sig gøre. Hvis du ser omhyggeligt på 
dem, så er der ofte en rød plet på han-
nens ryg og gatfinnefinne. Hans finner 
er generelt mere farverige end hunnens 
finner – de er ofte gul-orange til røde.
Gatfinnens første stråler er ofte ændre-
de til noget i retning af et parringsorgan 
– et såkaldt ”andropodium”. Andropo-
diet er ikke så synligt som gonopodiet 
hos andre levendefødende, som f.eks. 
guppyer.
Som en hovedregel bliver hannen ikke 
mere end 5½ cm i akvariet. Hunnen når 
op på 7 cm. Også i naturen vil hannen 
være mindre end hunnen.

Special- eller selskabs akvarie?
En del af akvarie litteraturen tilråder 
special akvarie. Jiri Palicka, der har 
skrevet den oprindelige artikel, kalder 
det en dårlig idé. Hans begrundelse er 
den, at alle halvnæb er meget nervøse 
fisk. De strides heftigt med artsfæller 
og striden er ikke bare skinmanøvrer. 
Resultatet af en kamp er ofte at under-
kæben bliver skadet – og så er fiskens 
chancer meget små. Derfor viser de den 
tydelige og karakteristiske frygt i sam-
været med artsfæller. I et special akva-
rie, hvor der ikke er andre fisk og hvor 
pladsen måske er begrænset, vil denne 
frygt udvikle sig til regulær stress med 
alt hvad deraf følger af symptomer og 
sygdomme.
Alternativet til dette akvarie helvede 
hedder selskabs akvariet. Ikke befolket 
med hvad som helst, men med udvalgte 
arter af små fisk, som den trives godt 
med. Platy, sværddrager, guppy, Cele-
bes regnbuefisk og små, fredelige mal-
ler anbefales flere steder.
Akvariet skal være mindst 50 cm langt 
og have en bredde på mindst 28 – 55 
cm. Vandstanden skal være lav. Masser 
af svømmeplads er påkrævet, hold helst 
hele midten fri. Beplantningen skal 
være i siderne. 
Vigtigt: Der skal være et tæt lag flyde-
planter. Planterne skal ikke bare give 
fisken et skjulested, de spreder også ly-
set lidt. Dermogenys pusillus bryder sig 
ikke om direkte lys.

Flere steder anbefaler man at lade ru-
derne, undtagen forruden, gro til med 
grønalger. Dette vil give Dermogenys 
pusillus et mere trygt miljø – alt hvad 
der kan skabe tryghed i fiskens miljø er 
velkomment.
Husk: Du skal altid nærme dig halvnæbs 
akvariet med forsigtighed og i ro. Hvis 
du skræmmer dem, ryger de direkte ind 
i glasset og der måske et stakkels 
halvnæb med et halvt næb. Af samme 
grund må akvariet ikke stå et sted hvor 
der er megen færdsel og uro.
Flytning af halvnæb skal ske med stør-
ste forsigtighed. Den kan reagere meget 
panisk ved flytning.

Vandet
Vandet skal være middelhårdt, let surt 
og med en neutral pH 6,0 – 7,5.
Vigtigt: Vandet skal have salt. Der an-
befales 4 teskefulde salt pr. 28 liter 
vand - aldrig almindeligt køkkensalt. 
Saltet stabiliserer og desinficerer miljø-
et.
Anbefalet temperatur: 25ºC – 28ºC, 
men Dermogenys pusillus har en stor 
tolerance. Derfor kan man andre steder 
se en temperaturskala mellem 16ºC og 
26ºC. DH efter tilvænning op til 10.

Foder
Halvnæb er som sagt overfladefisk, 
men de kan godt tage føde fra bunden. 
De skal have en rigt varieret kost, som 
bør omfatte tubifex, enchytræer, grin-

Dermogenys pusillus - Halvnæb
Foto: F. Ingemann Hansen
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dal orm, myggelarver. Tørfoder kan gi-
ves som supplement. En særlig delika-
tesse er vingeløse bananfluer og andre 
små insekter.
Alle fisk fra Dermogenys slægten har et 
hurtigt stofskifte, derfor skal der fodres 
kraftigt. De går virkelig til foderet hvis 
mængden ikke gives i tilstrækkelig 
mængde og tilstrækkeligt konstant ind-
træder symptomerne på underernæring 
meget hurtigt.
Hvis du holder Dermogenys pusillus i 
selskabs akvarie skal du være meget 
opmærksom på, at de andre fisk ikke 
tager føden fra den.

Opdræt
Det er ikke så let som hos andre unge-
fødende. Hvis en gravid hun bliver 
stresset, aborterer hun på stedet. Hun 
bliver altså ”æglægger”, men æggene 
er underudviklede og har ingen chan-
cer. Der kan være flere grunde til at hun 
gør det, stress er en mulighed, men 
også mangelfuld diæt og dårligt vand-
miljø kan være skyld i æglægningen.
Flere kilder påpeger at D vitamin i fo-

deret er vigtigt. Hvis det mangler kan 
konsekvensen blive mange dødfødte 
unger. Endnu en grund til at fodre godt 
og alsidigt.
Den gravide hun skal i yngleakvarie før 
fødslen. Drægtighedsperioden er fra 20 
til 50 dage. I overfladen skal der være 
en frit flydende klump javamos eller en 
anden fintløvet flydeplante. Hendes 
moderkærlighed er mindre end hendes 
lyst til at æde ungerne. De skal have et 
skjulested, helst flere og de skal have 
det fra starten. Altså 0 yngelpleje – fang 
moderen med det samme efter fødslen.
Kuldene er fra 10 til 30 unger, størrel-

sen på de nyfødte er ca. 0,8 cm. De ta-
ger med det samme nyklækkede arte-
mia og de skal fodres godt og rigeligt.
Efter ca. 30 dage vokser den karakteri-
stiske underkæbe frem. Nu kan de tage 
små insekter fra vandoverfladen.
Dansk førstegangsopdræt fandt sted så 
tidligt som i 1939, hvor den blev op-
drættet af H.H. Vibe Hastrup. 
Dermogenys pusillus stiller sine krav, 
men den er værd at prøve.

Denne artikel stammer fra Viby Akvarieforenings blad AKVA-NYT, maj 1996. Forf.: Bladets redak-
tør. Alle væsentlige oplysninger til original artikel stammer fra Jiri Palicka, The Halfbeak: An Odd 
Livebearer, TFH, februar 1996. Artiklen er revideret, ændret og bearbejdet for @kva-net, september 
2003, ved @kva-net’s redaktør. Supplerende oplysninger fra forskellige Internet kilder og @kva-
net’s arkiver. @kva-net har siden ændret navn til @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad.
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