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Januari månad blev en återhämtningens månad 
 Av Lasse Omfors  
 
Efter Husdjursmässan behövde många av oss en stunds vila.  
Christer och jag tog en tripp till London tillsammans med våra respektive. 
Dom behövde nog lite kompensation för all frånvaro av oss, innan och efter 
julhelgen. Efter att ha sett « Fantomen på Operan » samt besökt Harrods med 
damerna så begav vi oss ut på egen hand. Damerna hade andra planer som 
inte föll oss riktigt i smaken. Christer och jag hittade en kanonfin Akvariebutik. 



 

3 



 

4 

Efter att ha sett oss runt i butiken och samtalat med en del av personalen kände vi oss 
nöjda. En klart besöksvärd butik i London, om ni har vägarna förbi. Adressen är :  
107-109 Great Portland Street, London.  
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Det hela började på Discuschampionatet i Malmö 2011. Aquazoos brasilianske exportör 
Hudson Crizanto var inbjuden som utställare och föredragshållare. Under en diskussion 
erbjöd han sig att anordna en fångstresa till Amazonas för några av oss. 
Givetvis var vi ett gäng som omgående nappade, två norrmän samt några svenskar, totalt sju 
personer. Tanken var att vi skulle åka till Tefe i Brasilien under 2012 i september-oktober. 
Men detta visade sig ogenomförbart då El Nino och ett oavbrutet regnande gjorde att det var 
alldeles för höga vattenflöden i nästan hela Amazonas. Hela resan flyttades därför fram ett år 
till 2013 och då Tefe som är ett naturreservat inte öppnades för fiske blev det Lake Guariba 
och Nhamunda som blev vårt nya resmål.  
En tidig fråga som dök upp var ju så klart: Vad kommer hela kalaset att kosta? Och då Hudson 
hela tiden påtalade att han inte var någon researrangör och att han aldrig gjort något sådant 
förr, fick han i uppdrag att kolla upp det. Men jag återkommer med notan i slutet på 
reportaget.  

Så i början på oktober 2014 strålade ett gäng mycket ressugna akvarister samman på Kastrup. 
Till slut blev deltagarna Bosse Quiding, Lasse Omfors, Ninni Alders, Andreas Keller, Jörgen 
Nilsson samt undertecknad. Från Kastrup blev det flyg till Lissabon, där vårt norska bidrag 
Robin F. Martin slöt upp.  

Efter några timmars väntan där äntrade vi planet till Fortaleza i norra Brasilien där Hudson 
har sin stora karantän och utslussningsanläggning. Det var också denna anläggning som var 
det första malet för resan för morgonen efter vi landat väntades det in 300 diskusfiskar från 
Curua-distriktet och vi skulle få vara med och ta emot dessa innan vi fortsatte vår färd.  

Så efter en kväll på en brasiliansk grillrestaurang (en höjdare vill jag lova) bar det av till 
Hudsons anläggning. När vi kom var man redan igång med att packa upp fisken som en efter 
en plockades upp, synades och sorterades efter kvalitet. Här kommer de nu att gå i sex till 
åtta veckor i akvarium för att avparasiteras tre gånger och vänjas in på akvariefoder innan de 
exporteras ut över världen.  

Själva anläggningen inrymmer för övrigt salt- och sötvattenfisk men var vid vårt besok relativt 
tom på fisk. All saltvattensfisk hade precis gått iväg i väntan på att sötvattendelen skulle 
komma igång. Här gick dock ett gäng diskusfiskar, några Santa Isabell-skalarer, Ivanocara 
adoketa, några malar samt några enstaka saltvattensfiskar.  

Efter en hel dag i Fortaleza var det sedan dags att packa för att resa vidare. Flyget skulle gå 
redan tidigt på morgonen och via Sao Luis och Belem gick resan vidare till Santarem.  

I Santarem skulle vi stanna i två dagar dels för att kika på Hudsons anläggning som var under 
uppbyggnad och dels för att proviantera och köpa in snorklar och cyklop. Det första stället vi 
åkte till var Praia Alter do Chao där vi hoppade i två småbåtar som tog oss ut pa Rio Tapajos, 
där vår nyinköpta utrustning kunde testas. Snart upptäckte jag, med flera, att cyklopen inte 
var någon höjdare och inför nästa resa blir det att på hemmaplan prova ut en som passar. 
Men det var ändå mäktigt att simma runt bland fiskar som man normalt ser på genom en 
glasruta. Bland annat fanns har tetror, schackbrädesciklider, flaggciklider och 
apistogrammor. Efter några timmars simmande var det dags att åka tillbaka till Praia Alter do 
Chao som för övrigt nog är ett av de häftigaste ställena jag varit på. Rena söderhavsö-känslan 
trots att man sitter långt inne i Amazonas. På vägen tillbaka till Santarem blev det sedan 
stopp på en lokal restaurang där det stod Arapaima på menyn.  
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Och det var helt klart en höjdare, det är nog utan tvekan en av de godaste fiskar jag ätit så 
man förstår att den står högt i kurs hos fiskarna. Dag två gav vi oss av igen. Denna gång blev 
det nog ett par timmar i minibussen innan vi kom fram till ett mindre biflöde till Rio Tapajos. 
Här fick man röra sig försiktigt då det var lätt att grumla upp slam så att den som simmade 
bakom inte såg ett 

smack. Men fisk var här, massor med tetror, apistogrammor, flaggciklider igen samt skalarer 
som de kallade golden angels. Enormt höga och fina var de och de står helt klart högt på den 
framtida önskelistan.  

Väl tillbaka i Santarem var det nu dags att inspektera båten som skulle ta oss till Lake 
Guariba och Nhamunda. Vi hade här faktiskt på Christer Fredrikssons inrådan valt att satsa på 
en lite bättre båt med fler duschar o toaletter. Och så blev det, den båt Hudson hyrt in för 
oss kändes nästan som helt ny. Kapten och två besättningsmän ingick och med på resan följde 
också Frank Figurera som är Hudsons fiskansvarige i Santarem. Efter att båten inspekterats 
och godkänts var det dags för proviantering, vilket till stor del gjordes på stadens 
grönsaksmarknad och på en av de alla fiskmarknader som fanns. Dessa är en märklig 
upplevelse för sig då man traskar runt och känner igen den ena akvariefisken efter den andra. 
Malar, jordätare, pirayor, bottentittare med flera. Många känns inte så inbjudande att sätta 
tänderna i. Det är också enorma mängder med fisk som ligger där och man förstår att en stor 
del av menyn bland befolkningen är fisk. 
 
Tidigt en morgon vardet dags att starta mot resans stora begivenhet, båtturen ut mot Lake 
Guariba där vi skulle fånga diskusfiskar. Båten var provianterad och lastad. Denna var för 
övrigt, som tidigare nämnts, en relativt ny båt med den utrustning vi behövde. Besättningen 
bestod av tre man. Längre upp skulle också ytterligare en båt ansluta med tre fångstmän. 
Men mer om dessa senare. Restiden till slutmålet var ca 24 timmar. Rätt många med tanke på 
hur liten yta man hade att vistas på under denna tiden. Men tiden gick fort. Man spanade hela 
tiden ut över vattenytan för att hitta nya saker.  
Vad som slår enär så klart spåren av hög- och lågvatten. Dessa ser man hela tiden och det är 
svårt att förklara dessa enorma skillnader i vattennivåerna som uppstår varje år. En annan 
sak är ju mängden avverkad regnskog som man tagit ner för boskapsranchernas skull. 
Problemet är att marken är så mager och det som växer där är inte bra föda för boskapen så 
djuren är magra och undernärda. En annan sak är att befolkningen som bor längs floderna 
inte egentligen existerar, inga personnummer eller annan folkbokföring, man lever av vad 
skogen vattnet ger. Man betalar ingen skatt och byteshandel är det vanligaste. Hur många 
som bor här vet man inte utan man kan bara uppskatta. 
Åter till båtresan där vi skulle tillbringa en dag och en natt. Dagen var inga problem, massor 
att kika på, men sedan var det dags för natten och detta med hängmattor. Trots försäkringar 
om att man skulle sova förträffligt i dessa kan jag bara säga att de tinte passade min rygg. Så 
första natten blev de tinte mycket sömn för min del. 
Väl framme i Lake Guariba la vi till vid en sandrevel i väntan på våra fiskare Manuel, Mauro 
och Mosquito som de visade sig att heta. Denna sandrevel består som alla andra synliga 
stränder av kritvit finsand, så vilket bottenmaterial man ska ha i sina diskuskar är ett lätt val 
om man vill vara biotopriktig. Medan vi väntade passade vi på att snorkla och fånga lite 
småfisk. Andreas Keller hade också med sig kastspö som han testade och visst högg det nästan 
omgående. Det var inte särskilt stora pirayor som högg men de hade kraft nog att bita sönder 
både vobblers och krokar. Vad vi för övrigt fick upp var tetror, någon Apistogramma samt 
någon stor sötvattensräka. Robin hade med sig en pH-mätare så detta skulle klart kollas. 
Resultatet, ja nästan överallt pH 3,8. 
Snart anlände våra fiskare, två bröder, Manuel och Mauro Torres samt deras kompis Mosqúito, 
som enligt bröderna kallades så för att han surrade så mycket. Alla var dock ena tuffingar 
som hade levat hela sitt liv här ute och vad de inte visste om livet och djuren här ute vet nog 
få andra.  
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Att fånga akvariefisk var bara en del av deras försörjning som de för övrigt lärt sig av pappa 
Manuel Torres (samma namn som förste sonen) som var en legend inom branschen. 
Nåväl, nu var alla samlade så nu var det dags att fånga diskusfiskar. Dock lät bröderna 
meddela att vattenståndet var för högt i Rio Nhamunda, som dom kom ifrån, så vi blev 
tvungna att fiska i Lake Guariba. Detta medförde också att nätfiske var uteslutet och att det 
var nattfiske med håv som gällde. Anledningen till detta är att diskusfiskarna i Lake Guariba 
lever i klippmiljö istället för bland rötter och växter. Detta är för övrigt det enda stället där 
man vet att diskusfiskarna lever så. Så det blev åter till att vänta. Mauro och Mosquito 
passade dock på att harpunera en enorm Cichla som de grillade över öppen eld, denna 
smakade helt fantastiskt. Efter ett par timmar efter att mörkret hade lagt sig var det då 
dags. Vi hoppade alla på Torres båt och drog iväg över sjön mot fångststället. Väl framme 
klev vi ner i småbåtar och fisket kunde börja. Det visade sig vara betydligt svårare än vad 
någon av oss hade trott. Diskusfiskarna stod för det mesta i klippskrevor en och en halv till 
två meter ner och man var tvungen att smyga sig på dem, förde du för mycket oväsen 
försvann de. Att bara ta sig ner på det djupet med en håv i ena handen och en ficklampa i 
den andra var en konst för sig. Så medan våra brasilianska fiskarvänner kom upp med 
diskusfisk efter diskusfisk, blev vårt jobb mer att ta hand om dom som kom upp. Manuel, 
Mauro och Mosquito var dock fenomenala på detta. De hann knappt ner innan de kom upp 
igen med en diskusfisk, ibland till och med två åt gången. Och på någon timme var ett 
hundratal diskusfiskar uppe. 
Sedan började det spännande arbetet med att Hudson valde ut vilka fiskar som skulle tas till 
vara och vilka som skulle tillbaka i sjön. Många fiskare tar med sig allt de får upp, men det 
gör inte Hudson, utan varje fisk synas noga. Minsta fel och den åker tillbaka för att kunna 
producera nya kanondiskusar till nästa säsong. För att kunna göra detta betalar Hudson 
betydligt mer per fisk än andra exportörer. Och det är rätt stora skillnader. Mot normalt 6-10 
real betalar Hudson 50 till 60 real mot att han får selektera. Såklart är det vi konsumenter 
som får betala i slutändan, men å andra sidan är detta enbart bra djur.  
Väl sorterade packas fiskarna i i lådor med 10 liter vatten och en matsked salt. Vattnet byts 
varje dag och i varje låda ligger det två diskusfiskar. Här kan de ligga i en vecka innan de 
kommer ner till fångststationerna. 
Facit för vår vecka här uppe blev 286 selekterade diskusfiskar samt några mycket vackra 
papegojciklider som fångades på samma sätt.  
En kul grej som hände var att första natten tappade Hudson sin vigselring. Det var kolmörkt 
och cirka två meter djupt, så han gav upp den. Men några nätter senare då vi satt och 
snackade så sa han till Mauro att hittar du den får du en flaska whiskey. På hemvägen 
stannade vi vid samma sandö som första natten. Då stack Mauro och Mosquito. Kolmörkt var 
det och cirka 20 minuter med båt, men det dröjde inte mer än en halvtimme innan de kom 
tillbaka med vigselringen. Det säger lite om den kännedom de har om sitt Amazonas. 
Att sammanfatta resan vet jag inte om det går. Det är så många intryck och så mycket att 
smälta. Men vad som slår en, är hur stort det är och så otillgängligt. Djurlivet är enormt även 
om man mest ser fågel och fisk. Folket lever i ett med naturen även om man äter precis allt. 
Jag hade gärna sett en av de mest sällsynta papegojerna, den blå hyacintaran. Men så blev 
det inte. Jag frågade dock våra vänner om de sett någon. Svaret blev : De är jättegoda !! 
På menyn står också saker som Arapaima och Jaguar. Arapaima är nog den godaste fisk jag 
käkat, medan jauarkött var som en seg muskel. 
Ekonomiskt hamnade kalaset på strax under 25 000 kronor. Det mesta av det gick till flygen. 
Jag hade med mig 5 000 kronor i fickpengar, dessa gick inte ens åt. Båten kostade för en 
vecka med tre i besättningen cirka 5 000 USD totalt. 
2016 är tanken att nästa tur skall bli och då ska Hudson ha en egen båt.  
Och till sist, åtta veckor efter att vi hade kommit hem landade alla 286 diskusfiskarna från 
vår expidition på Landvetter och idag, cirka ett år senare, finns det flera lekpar av dessa runt 
om i landet.   
 
Kaj Persson 
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Det lönar sig att vara medlem i SAF 
Ni har väl hämtat era medlemskort på Akvarielagret. Numer med 
medlemsnummer och namn på.  Vid uppvisande av medlemskortet har ni 10% 
rabatt på följande butiker : 
 
Akvarielagret – XL-Zoo – KungsZoo - Arken Zoo Vinsta - 
CRT (10% på akvariefisk) – Triton Akvarium (10% på allt levande och 
på en del fodermärken) 
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Då olika akvarier sköts olika och har olika förutsättningar går det inte att lova att en lätt 
växt alltid uppfattas så av akvaristen. De här växterna har generellt låga krav, behöver 
inte tillsats av koldioxid för att överleva och heller inte extrem belysning. Belysningen står 
däremot i starkt samband med växtens höjd, därför är det svårt att lista hur höga alla 
växter blir. 
 
Ur Gabriellas bok « Från A till Ö » 

Anubias barteri var. barteri 
 
Ljusbehov : Lågt 
Kontinent : Afrika 
Höjd : Medium 
Kommentar : Kan växa fast på rötter 
och stenar om möjlighet ges. Passar 
ofta bra med tuffa fiskar och kan stå 
emot en del måttligt växtätande fiskar. 

Hygrophila 
corymbosa´siamensis´ 
 
Ljusbehov : Medium 
Kontinent : Asien 
Höjd : Hög 
Kommentar : Tålig och lätt växt 
som blommar i blått ovanför ytan. 

Hygrophila polysperma 
´Rosanervig´ 
 
Ljusbehov : Hög 
Kontinent : Asien. Framodlad 
Höjd : Medium-hög 
Kommentar : För att växten ska 
utveckla en stark rosa färg behövs 
mycket ljus. 

Lite om växter 



 

 

 


