
Svårighet
Svårighetsgraden i fetstil. 1 = mycket lätt/nybörjarart; 
2 = relativt lätt; 3 = medel; 4 = svår (bara för erfarna 
akvarister), 5 = olämplig akvariefisk/avstå.

Max. storlek för arten
Den maximala storleken som arten normalt uppåt i 
naturen. Vissa arter kan bli något större i akvarium, 
andra blir inte så stora.

Min.storlek på akvarium
Minsta storlek (angivet i centimeter och i liter) på 
akvariet som arten ska hålla i. Ännu större akvarier 
är alltid bättre.

Salthalt
Om arten kan hållas i sötvatten, bräckvatten och/eller 
saltvatten.

Vattentemperatur
Lämpligt temperaturintervall för arten. Arten bör inte 
heller kontinuerligt hållas vid intervallets yttre grän-
ser.

pH-värde
Viktigast är att akvariet har ett stabilt pH-värde (= bra 
buffringsförmåga – dKH minst 4) men pH bör ändå 
ligga inom det rekommenderade intervallet.

Foder:
Fiskar äter i och för sig oftast vad de erbjuds, men 
deras tarmsystem (långt för växtätare, kort för kött-
ätare) kan ta skada om de utfodras med felaktig kost 
(speciellt känsliga är växtätarna). Därför ska man inte 
hålla rena växt- och köttätare ihop.

Köttätare
En art som i huvudsak lever av kött som kan komma 
från små ryggradslösa djur, snäckor, småfisk etc.

Allätare
En art som kan äta det mesta.

Växtätare
En art som äter fiberrikt grönfoder – oftast alger, 
växtplankton men ibland akvarieväxter.

Kött och allätare
En allätare som i huvudsak äter kött.

Växt och allätare
En allätare som i huvudsak äter grönt.

Gruppfisk
Vissa arter ska man ha en grupp av. Hur många som 
behövs varierar mellan olika arter (mellan 4-20).

Solitär
Vissa arter är ”ensamvargar” och kan oftast bara hålla 
ihop med artlikar om de hålls i jätteakvarier.

Gömställen
En del arter behöver gömställen. Beroende av art kan 
gömställena bestå av grottor med stenar eller rötter, 
täta växtsnår, sand som de kan gräva ned sig i etc.

Dämpad belysning
Många arter bryr sig inte om styrkan på belysningen. 
Andra gör det och arter med denna symbol ska ha svag 
belysn ing eller flytväxter i en del av akvariet.

Hoppare
Vissa arter är hoppare. Akvarier med dessa måste ha 
tättslutande täckglas eller stort avstånd mellan vatten-
ytan och akvariekanten.

Ursprung
Det ursprungliga utbredningsområdet för artens 
naturform.

Symbolförklaringar för Zoopets artbeskrivning
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