
Hvad skal man 

skrive om? 

Af Benny B. Larsen 

Når man skal skrive en artikel om en 

akvariefisk, er der mange ting. Der kan 

beskrives og omtales - og nogle af disse ting 

er meget væsentlige for at læseren skal få 

det fulde udbytte af ens arbejde. 

Nedenstående er en ”lille” huskeliste over 

emner, der kan behandles i en akvaristisk 

artikel. Den er ikke udtømmende, og alligevel 

er det ikke alle emnerne, der kan/skal 

behandles i enhver artikel – så ville de blive 

alt for ens – men brug listen som en check-

liste, så du kan kontrollere om du nu også har 

fået de vigtigste ting med, som du, med din 

artikel, gerne vil delagtiggøre andre 

akvarister i. 

Fiskens navn: 
Slægt - betydning af navnet 
Art 
Dansk populærnavn 
Evt. navneforveksling mellem han og hun 
 
Beskrivelse af fisken: 
Hannen: Størrelse og farver 
Hunnen: Størrelse og farver 
Kønsforskel 
Adfærdsforskelle mellem han og hun 
 
Naturforhold: 
Geografiske oplysninger 
Biotopbeskrivelse 
 
Vandforhold: 
Temperatur, pH (surhed), dGH/dKH (total 
hårdhed og karbonathårdhed 

Akvarieforhold: 
Akvariets opbygning (interiør) 
Belysning 
Vandet: Temperatur, surhed og hårdhed 
Filtrering og vandskift 
I hvilket vandlag går denne fisk 
Fodring 
 
Opdræt: 
Er arten let eller svær at opdrætte. 
Hvilke specielle forholdsregler skal man tage for 
at legen bliver til noget. 
Specielt legeakvarium? 
Forældrefiskenes fodring inden legen. 
Vandforholdene i legeakvariet. 
Legens forløb. 
Æggene: Placering i/på legesubstratet, farve og 
størrelse. 
Udviklingen: Klækketiden, ungernes udvikling, 
fodring, vandforhold, kritiske tidspunkter i 
ungernes første tid. 
Er der yngelpleje, er det hannen eller hunnen der 
tager sig af yngelplejen. 
 
Sygdomme: 
Er arten robust eller ømfindtlig, er der visse ting 
arten ikke kan tåle, behandling af evt. svag-
heder/sygdomme. 
 
Akvarieegnethed: 
Er denne fisk egnet til begynderakvariet eller bør 
den kun plejes af den mere erfarne akvarisk. Skal 
den holdes i specialakvarium. Kan den gå med 
mindre arter, er den sky/fredelig/rovgridsk osv. 
 
Litteratur 
Hvor har du dine oplysninger fra, hvor kan en 
interesseret læser finde supplerende oplysninger. 
 

En lang liste vil mange nok sige – og det skal 
da også udtrykkeligt fortælles, at man ikke 
kan/skal bringe alle disse oplysninger i 
enhver artikel om akvariefisk, men en del skal 
medtages, så læserne føler, at de sidder inde 
med kundskaber, som de ikke har haft før, 
når de er færdige med artiklen. 
 

 



 


