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 Jeg ønsker at takke ”Den Blå Planet” for deres velvillige bistand 
med denne bog.
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Forord.
I 1939 åbnede Danmarks Akvarium i Charlottenlund første gang 
dørene for publikum og gav derved danskerne og ikke mindst bebo-
erne i København en indsigt i livet og livsformerne fra de totredjede-
le af vores planet der er dækket af vand. Udstillingen dækkede både 
floder, søer og de verdensomspændende oceaner.
 
Selvom akvarierne set med vores øjne, var små og primitive gav 
åbningen meget medieomtale og selv humoristen Storm P havde sin 
mening om fænomenet. 

På det tidspunkt hvor teknik og viden om akvariehold var meget 
begrænset, var muligheden for at holde en langt række livsformer 
selvfølgelig også meget begrænsede. Men gennem de sidste 30 
år er der sket utrolig meget både med vores tekniske muligheder 
og måden at fremvise dyrearter og sjældne livsformer på. Så hvor 
akvariet før var en isoleret beholder med fisk og planter i, en slags 
udstilling af eksotiske individer, ønsker vi nu at sætte dyrene ind i 
en naturlig sammenhæng og skabe et miljø, der ikke blot giver gode 
livsforhold for akvarierne beboere, men som også giver beskueren en 
sammenhængende forståelse for de biologiske processer og miljøfor-
hold som arten lever og overlever under.
 Som tilskuer til denne udvikling og ikke mindst som mangeårig 
leverandør af vildtfangne fisk fra hele verden, kender jeg Danmarks 
Akvarium både forfra og bag scenen, og ønsker i forbindelse med 
udflytningen til det fantastiske nye ”Den Blå Planet”, at takke akva-
riet og dets mange medarbejdere for de mange dejlige timer jeg har 
fået lov til at tilbringe i akvariets fortryllende drømmeverden.

Lars Ørlund.

Det gamle akvarium i Charlottenlund. En arkitektonisk perle.
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Du kender sikkert en masse forskellige fisk, både dem du spiser som; 
laks, makrel, torsk og rødspætter og dem du helst ikke vil møde 
i naturen som hajer, stenfisk, elektriske ål eller piratfisk. Så er der 
selvfølgelig også de mange forskellige fisk du bare kan lide at se på 
fordi de er sjove, spændende eller flotte som små søheste, kæmpesto-
re rokker eller farvestrålende koralrevsfisk.
 Selvom fiskene ser meget forskellige ud, og hver især er skabt til en 
bestemt levemåde, har de det til fælles at de kun kan leve i eller ved 
vandet. De lever fra polernes kulde til ækvators hede, og de fleste er 
tilpasset en speciel slags vand som f.eks. koldt eller varmt ferskvand 
og koldt eller varmt saltvand, alt efter hvor på kloden de kommer 
fra.
I vand er der ikke ret meget frit ilt, derfor duer det ikke at bruge 
lunger som vi gør. Så langt de fleste fisk ånder ved hjælp af gælder, 
nogle få har noget der minder om primitive lunger og så er der 
dyndspringerne der slet ikke lever nede i vandet, men oppe på flod-
bredderne.
 Der er ingen der ved hvor mange forskellige fiskearter der findes i 
verden. Nogle forskere siger 30.000 og andre at der måske er hele 
100.000, for vi kender stadig kun meget lidt til havene, der rummer 
næsten 98% af alt det vand der er på jorden. Nogle biologer mener 
at vi kender mere til månens overflade end til havene.

Fiskehandler i London.
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For havene har en gennemsnitlig dybde på 3800 meter, og i det 
kolde og mørke dyb lever mange ukendte og utrolig spændende fisk. 
Nogle er bittesmå og andre kæmpe monstre. I akvarierne ser du kun 
de fisk der lever på lavt vand eller tæt ved overfladen. For vandtryk-
ket, altså vægten af vandet, er meget svær at genskabe i et akvarium. 
Og hvad der findes fra få hundrede meters dybde og ned til Mari-
anergravens bund over 11.000 meter nede under bølgerne aner vi 
faktisk ikke.
 Men det er med garanti en stor og spændende verden med millioner 
af dyrearter som vi kan lære meget af, hvis vi stopper forureningen 
og overfiskeriet og begynder at passe godt på dem. Hvis vi ikke 
passer på havene vil 2/3 af jordens overflade derimod snart være 
omdannet til en død, stinkende, syreholdig kloak, et sted der ikke 
mere kan brødføde en milliard mennesker og hvor deres børn ikke 
mere kan lege på strandene uden at blive syge.

Ung Pomacanthus paru fra Caribien.
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 Men heldigvis kan vi stadig nå at redde og beundre de mange for-
skellige fisk som du kan se på Akvariet.
 De fleste af fiskene på ”Den blå planet” er født i akvarier eller bassi-
ner hos opdrættere, men der er også mange fisk der er født i naturen 
og som er kommet til København med bil, skib eller flyver.
 Vi kunne have valgt at fortælle om en hvilken som helst af disse 
mange vilde fisk, for de har alle en spændende historie, men det ville 
fylde hundrede bøger, så vi har valgt at fortælle om kejserfisken( 
Pomacanthus imperator). En fisk som for 7 år siden blev født i et 
fjernt koralrev 15.000 km sydøst for Danmark.  
 Selvfølgelig er der mange andre kejserfisk rundt om i jordens varme 
have, så for at kunne kende vores fisk fra alle andre kejserfisk kal-
der vi den Kim. Vi ved godt at fisk ikke har navne, men i resten af 
bogen hedder vores fisk altså Kim. Kejserfisken Kim, så ved vi alle 
hvem vi taler om.
 En dag for mange år siden blev kim født i det varme og rene hav 
syd for Filippinerne. Det vil sige det hele startede nu med at hans 
mor lagde sine æg i vandet, hvor hans far hurtigt befrugtede dem.
 De var bittesmå, klare og næsten ikke til at se, sammen med milli-
oner af andre fiskeæg drev de rundt med strøm og tidevand. Heldig-
vis var der rigtig mange fiskeæg og derfor var Kims æg godt beskyt-
tet mod alle de mange dyr der godt kunne tænke sig at æde lækre 
fiskeæg. For når man er mange, er der mange at tage af og derfor er 
chancen for at man selv bliver spist langt mindre end hvis man drev 
rundt i havet helt alene.

Par af Pomacanthus imperator.
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Sådan gik der nogle dage, men en tidlig morgen, netop som solen 
var stået op, begyndte der at ske noget med de mange kejserfiskeæg. 
For de små sorte prikker man kunne se inde i æggene begyndte at 
bevæge sig. De vred sig fra side til side, og hvis man så rigtig godt 
efter kunne man også se at der var en lille fisk inde i hvert eneste æg. 
 Pludselig revnede æggenes bløde hinde og de små nye fisk svøm-
mede ud og prøvede for første gang selv at trække vejret i det salte 
vand. I begyndelsen lignede de slet ikke fisk, og for de små fiskelar-
ver var de første dage meget farlige. Nogle af de nyfødte var meget 
svage og levede ikke ret længe. Mange flere drev med strømmen, da 
tidevandet kom, og blev hurtigt spist af andre fisk. Men de der over-
levede spiste sig hurtigt større i den megen planton der drev rundt i 
vandet, og allerede efter få uger ændrede de udseende og begyndte 
at ligne fisk.

Koralrev i Rødehavet.
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 Til at starte med lignede de alle sammen hinanden, bare små blå 
fisk. Men de var ikke bare blå, de havde også de fineste hvide cirkler 
og halvcirkler på kroppen. Og hvis man ikke lige vidste det, var det 
svært at se at de var unger af kejserfiskene for de lignede slet ikke 
deres forældre.
 Men det var netop det der gjorde dem forskellige fra alle andre små 
fiskeunger, den mørkeblå kropsfarve med de fantastiske hvide cirk-
ler. Og blandt havenes mere end 30.000 forskellige fiskearter var 
der ikke en eneste der så ud som kejserfisken Kim og hans mange 
søskende.
 Som mange andre små fiskeunger spiste de zooplanton mens de 
stille drev omkring i vandet. Men en dag skiftede de pludselig 
opførsel og søgte ned mod bunden. Nu var de rigtige fiskeunger, og 
der gik ikke ret mange dage før hele søskene-flokken var flyttet ind 
på lavere vand hvor det var mere sikkert at leve og der samtidig var 
meget mere at spise, når man kun var 1 cm. stor. Det havde også 
den fordel at der ikke var så mange andre fisk der jagede og spiste de 
små kejserfisk.
 Det skete selvfølgelig at store flokke af sultne rovfisk svømmede 
ind på det lave vand om natten, men det vidste fiskeungerne, så når 
solen gik ned og det blev mørkt, fandt hver eneste fisk en hule eller 
smal sprække hvor den kunne gemme sig og sove.

Unge af Pomacanthus imperator.
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 Selvom deres far og mor mest levede af svampe, så var kim og hans 
søskende meget mere altædende, for det gjaldt om at vokse hurtigt. 
Og når man skal vokse meget skal man også spise en masse mad. 
Kim spiste alle slags orme, rejer, snegle, fiskeæg og småfisk, bare han 
kunne gabe over og sluge dem. 
 Derfor voksede Kim hurtigt og efterhånden som han og hans 
søskende blev større spredtes de over et større område for at finde 
mad. De var blevet ungfisk og fandt hvert deres private område som 
de jagede alle andre kejserfisk væk fra, man sagde at de var blevet 
mere territoriale. Til sidst var Kim helt alene ved en lille koralknold 
tæt på land. Det var et godt sted at leve med mange gode gemme-
steder og masser af mad, så Kim var rigtig glad for sin lille koralver-
den.
 Da kim var to år gammel og godt ti centimeter stor, skete der noget 
mærkeligt for hans blå farve med de flotte hvide ringe forsvandt 
langsomt og blev erstattet af helt andre farver. Kim var ved at blive 
voksen og begyndte derfor at se sig om efter et andet sted at leve. 
Et sted hvor vandet var dybere og hvor koralrevet var fyldt med de 
forskellige svampe som Kim pludselig havde lyst til at spise.

Unge af Pomacanthus imperator.



18 19

Uge efter uge forandrede Kims udseende sig, han begyndte at ligne 
sine forældre.
 En dag hvor han svømmede mellem korallerne så han pludselig er 
mærkeligt dyr i revet. Det lignede ikke en rigtig fisk og der kom 
hele tiden bobler ud af hovedet på dyret. Kim blev lidt bange og 
smuttede ind under en koral hvor han prøvede at gemme sig. Her 
stod han og skjulte sig mens han håbede på at det mærkelige dyr 
ville svømme væk.
 Men det mærkelige dyr, var et menneske og mennesket havde 
allerede set Kim. Så selvom Kim prøvede at trykke sig ind i en lille 
sprække var mennesket hele tiden ved koralen og holdt øje med 
ham. Det var skræmmende og da Kim for prøvede at smutte videre 
til et andet og bedre gemmested, blev han pludselig fanget i et net.
 Kim var skrækslagen og kastede sig mod siderne, men nettet gav 
bare efter og uanset hvad Kim gjorde, kunne han ikke komme ud. 
Han var fanget og så skræmt ud gennem nettets masker. Fra den 
anden side af nettet betragtede mennesket ham gennem sin dykker-
maske og nikkede tilfreds.

Lars Ørlund på fiskefangst.
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 Sammen med mange andre net med fisk i, hængte dykkeren Kim 
op i en lang snor, der forsvandt op gennem vandet, helt op til over-
fladen hvor snoren var bundet til en dykkerbåd.
 De næste timer blev Kim og de andre fisk ganske langsomt løftet 
op fra bunden. Kun et lille stykke af gangen for de ikke skulle blive 
syge, men til sidst var alle fiskene helt oppe i overfladen, hvor de 
forsigtigt blev hældt over i et stort flydenet ved siden af båden.
  Kim så sig usikkert omkring. Nettet var fyldt med alle mulige for-
skellige fisk. Fisk af alle former og i alle størrelser og farver.
 Senere på dagen blev nettet langsomt sejlet ind til land, og fiskene 
forsigtigt båret op i blå baljer. Pludselig var Kim omgivet af højtta-
lende mennesker med små net. De pakkede hver fisk ned i en pla-
sticpose fyldt med vand og rent ilt. Derefter blev poserne lagt ned 
i termokasser og kørt ud til lufthavnen hvor et stort fly ventede på 
alle fiskene.
 Kort tid efter rullede det store fly ud på startbanen og lettede med 
kurs mod Europa.

Tilbage i båden og klar til at hejse fiskene op.
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Fra båden transporteres fiskene 
i land i store hyttefade, hvor 
der sker en egentlig sortering. 

Hver eneste fisk pakkes forsigtigt i en plastikpose der derefter fyldes med rent vand 
og rent ilt, hvorefter den lukkes. Posen pakkes derefter ind i en avis og stilles i en 
anden pose. 
Tilsidst pakkes alle poserne i store termokasser der i en bil køres ud til lufthavnen og 
det fly der skal transportere de levende fisk hele vejen til Europa. 

Tilsidst ender fiskene i 
baljer der bæres op til 
pakkebordet. 



26 27Sammen med mange andre fisk endte 
Kim i akvariets karantæneafdeling.

Kim i sit nye akvarium.
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Efter at have fløjet i 20 timer og tilbagelagt mere end 15.000 kilo-
meter nåede fiskene næste dag frem til København, en stor kold by, 
meget langt fra det koralrev og det varme vand hvor Kim var født 
og opvokset.
 I lufthavnen blev sendingen tjekket af en tolder, og derefter blev 
alle kasserne med fisk læsset op i en kassebil der skulle bringe dyrene 
gennem København. En time senere blev Kim lukket ud i et lille 
glasakvarium, der overhovedet ikke lignede det koralrev som han 
var vant til og nu var han rigtig bange.
(Akvariets kassevogn)
 Akvariet var ikke ret stort, for det var et karantæneakvarium hvor 
han kun skulle være indtil akvariets dyrepasser var sikker på at han 
ikke havde smitsomme sygdomme, som han kunne smitte de andre 
fisk med. Det var også i det akvarium Kim skulle lære at spise noget 
nyt og fremmed mad, noget han aldrig før havde set eller smagt.
 Som alle andre vilde fisk var Kim meget kræsen eller forsigtig og 
turde ikke rigtigt spise noget han ikke kendte. For der hvor han 
kom fra kunne mange af de små dyr og planter være meget giftige. 
Men til sidst var han alligevel så sulten at han prøvede at spise de 
hakkede rejer, orme og muslinger som dyrepasseren serverede.

Overgangen mellem natur og akvarie er tit så stor at fiskene 
nægter at spise. 
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 De næste uger flyttede Kim flere gange, og hver gang blev han både 
bange og stresset, hvilket er meget farligt for en fisk. Ja det er faktisk 
så farligt at mange fisk dør af det. Kim blev nogen gange så bange 
at han holdt op med at spise. Men til sidst kom han over i et større 
akvarium, med andre fisk og noget der lignede koraller. Korallerne 
var ganske vist døde og kun malet for at se rigtige ud, men det var 
alligevel bedre end de små glasbure han hidtil havde levet i.
 De mennesker der passede Kim var meget bekymrede, og serverede 
alle mulige livretter for ham for at få ham til at spise, men Kim ville 
ikke og blev tyndere og tyndere. Først da han havde vænnet sig til 
sit nye akvarium begyndte han igen at spise. I begyndelsen var det 
meget lidt, sådan bare for at smage på maden, men da han var faldet 
til ro og havde opdaget at han ikke mere blev flyttet begyndte han 
at spise noget mere. Til sidst spiste han al den mad han fik og blev 
igen både stor og rigtig flot i farverne. Kim havde overlevet flytnin-
gen. Men en dag besluttede menneskene at det gamle akvarium i 
Charlottenlund var blevet gammelt og ikke mere kunne bruges. 

Koralrevsakvariet i Charlottenlund var efterhånden så slidt 
at det var ubrugeligt.
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 Sådan levede Kim i fred og ro de næste år, og hver dag kom der 
mange mennesker og besøgte hans akvarium. De stillede sig uden 
for ruden og sagde: ”Hvor er den fisk flot”, eller ”Det er en ægte 
kejserfisk, den flotteste i hele akvariet”. Og selvom Kim selvfølge-
lig ikke forstod hvad mennesker sagde så vænnede han sig til livet 
i Akvariet og var egentlig rigtig godt tilfreds. For selvom der ikke 
var ret meget plads så var der heller ikke hele tiden store og farlige 
dyr der forsøgte at spise ham. Og så kom maden dumpene lige ned 
i hovedet på ham, helt uden at han behøvede at svømme rundt i 
koralrevet og lede efter den.
 Det værste var når uvidende børn eller dumme voksne bankede på 
ruden for at få fiskene til at svømme. Så blev både han og de andre 
fisk i akvariet meget bange. For lyden rungede gennem akvariets 
vand, og da fisk er meget følsomme, lød det som om nogen smed 
store bomber i vandet. Fiskene svømmede forskrækkede rundt og 
forsøgte at finde et godt sted at gemme sig. Nogen gange blev de 
så bange at de svømmede ind i en koral og begyndte at bløde, og 
nogen gange holdt de op med at spise i flere dage.

Kim lærte efterhånden at bo i sit nye akvarium.
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Så en dag i december blev Kim pludselig fanget op af sit koralakva-
rium, for at flytte ud i et kæmpestort nyt akvarium som var blevet 
bygget et andet sted i byen. Sammen med tusinder af andre fisk blev 
han igen pakket forsigtigt ned og kørt gennem hele København, ud 
til det nye store akvarium i Kastrup, hvor han fremtidig skulle bo.
 Akvariet lå lige ved lufthavnen, og udefra så det ikke ud af så meget 
med sine kraner, mudder, lastbiler og de mange byggearbejdere der 
gik og frøs i vintervejret, men når det blev færdigt og foråret kom, 
skulle det nu nok ende med at blive ganske flot.
 Mennesket kaldte stedet for ”Den blå planet” og havde brugt man-
ge penge på at bygge de kæmpestore akvarier. Det største var på hele 
4.000.000 liter varmt saltvand, men det var desværre ikke der Kim 
skulle bo. For det store akvarium var til hajer, rokker, muræner og 
andre farlige fisk.
 Folk er vilde med at se på hajer sagde direktøren. Så derfor sklle 
hajerne og de andre farlige fisk have det bedste akvarium på ”Den 
Blå Planet”. Og de store og farlige fisk var faktisk blevet flyttet fra 
det gamle akvarium før Kim.

Det nye akvarium “Den blå planet” ligger på stranden ved 
Københavns Lufthavn.
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Men Kims nye akvarium var nu også flot, og 
så var det fyldt med rigtige levende koraller, 
der hurtigt fik Kim til at føle sig hjemme. 
Pladsen var selvfølgelig ikke så stor som i et 
rigtigt koralrev, men den var da langt bedre 
end i det gamle akvarium. På den anden side 
var han kun en fisk og havde for længst glemt 
hvordan verden så ud der hvor han levede som 
unge. 

Det var nu sjovt med mennesker og hajer. For 
selvom alle verdens hajer tilsammen dræbte 
under 20 mennesker om året, så dræbte men-
nesket på samme tid mange millioner hajer. 
Alligevel var mennesket mere bange for hajer, 
end hajer for mennesker. Men mennesker 
elskede at fortælle historier om hvor farlige 
hajerne var, og elskede at gyse hver gang de så 
dem bag akvariets tykke, beskyttende glas.
 Kim huskede stadigt den megen postyr der 
havde været i bygningen da fiskepasserne og 
biologerne skulle flytte de mange hajer. Det 
var næsten som dengang Danmarks Akvari-
um stadig var åbent, så mange tilskuere var 
der. Og det var ikke kun de ansatte, men også 
pressefolk og Tv-hold. Hajerne blev fotografe-
ret og filmet. En tv-mand klædte sig endda ud 
som fiskepasser og gik rundt og lod som om 
han vidste noget om hajer, for han sagde, at 
sådan skulle det være når man lavede fjernsyn.
 

Den blå planets koralrevsakvarium hvor Kim fremover skal bo.
Pallen er fyldt af sække med koralgrus til det nye akvarium. 
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For koralrevsfiskene og de mange tusinder af andre mindre fisk gik 
flytningen meget mere fredeligt og uden at de hele tiden blev blæn-
det og stresset af fotografernes lys. De blev heller ikke fanget op og 
smidt tilbage i vandet for igen at blive fanget op indtil Tv-folkene 
var tilfredse med deres billeder.
 Men koralrevsfiskene var selvfølgelig heller ikke hverken farlige eller 
store. Til gengæld var de hver især helt specielle og udfyldte hver 
deres plads i det indviklede system af livsformer der kaldtes koralre-
vet.

De følgende måneder var der både ro og tid til at lære det nye akva-
rium at kende og i Kims koralrev bor der nu hundredevis af fisk af 
den slags som også lever i det rigtige og levende koralrev. Og selvom 
de er fint afpasset i størrelsen så de ikke kan spise hinanden, er det 
næsten som at være hjemme der hvor Kim blev født. For selvom 
akvariet med alle dets fisk og koraller kun er en lille kopi af virke-
ligheden, en slags kullise bag de fisk der bor i akvariet, så har perso-
nalet alligevel prøvet at lave det så godt og naturligt som mulig, og 
har forsøgt at skabe en verden hvor hver enkelt af de mange fisk kan 
trives og føle sig hjemme. Det på trods af at mange af fiskene kom-
mer fra forskellige have, og derfor aldrig kan have mødt hinanden i 
naturen, men det opdager publikum selvfølgelig ikke og i virkelig-
heden betyder det heller ikke så meget.
 For det nye store akvarium er ikke kun et sted hvor en masse fisk 
kan leve og iagttages, det er også et forsøg på at vise menneskene at 
havet er fyldt med spændende livsformer som alle har ret til at leve 
på vores fælles planet. En lille kopi af et fantastisk biologisk system 
som vi skal passe godt på og vi alle har ansvaret for at overlever.

I nye akvarier prøver man at genskabe det levende koralrev. 
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Koralrevet som biotop.
  
Koralrevet regnes for at være verdens artsrigeste biotop. Hvor mange 
dyrearter der findes i eller ved revet vides ikke, men vi taler muligvis 
om langt mere end 500.000 arter, ja nogle forskere siger millioner, 
hvilket gør koralrevene til verdens største og mest komplekse økosy-
stem.
 Korallerne tilhører den store dyregruppe vi kalder hvirvelløse dyr 
eller ”invertebrater”, altså dyr uden rygrad. Sammen med andre 
hvirvelløse dyr udgør de godt 97% af alle klodens dyrearter og 
spænder i størrelse fra mikroskopiske encellede dyr på kun 1/500 
mm til 20 meter lange kæmpe blæksprutter. Korallerne tilhører 
gruppen Anthozoa,(Blomsterdyr) der også omfatter søfjer og søane-
moner.
 Koraler lever i mange forskellige former i både kolde og varme 
have, helt fra overfladen og ned til meget store dybder. Det er dog 
kun i troperne at vi ser store massive koralrev, og man regner med 
at verdens koralrev til sammen dækker et areal på 600.000 km2, 
hvilket er langt under 1/5 % af verdens have.
 Desværre er koralrevene takket været menneskets adfærd og for-
urening i stærk tilbagegang og biologer anslår at 80% af de rev der 
fandtes for blot 100 år siden i dag er helt eller delvis ødelagt.  
 For at kunne leve kræver koralrevene klart og rent vand med en 
temperatur fra 22-29 grader C, en saltholdighed på mellem 34- 40 
promille, et svagt basisk miljø, samt en masse sollys. Koralerne lever 
i samarbejde med (Symbiose) med såkaldte zooxantheller, små alger 
der ikke alene giver koralen dens farve, men som også via fotosynte-
se bruger lyset til at omdanne vand og CO2 til sukker og stivelse, og 
på den måde sørger for 95% af koralens nærring. I bare 1cm2 koral-
krop lever op til 5 millioner af disse små alger.

Koralrev fotograferet fra 6.000 meters højde. 
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Behovet for lys betyder at revdannende koraler sjældent eksistere på 
dybder af mere end 25 meter, men man kan dog finde koraltyper 
der klare at leve i dybder på ned til 75 meter.
 Korallernes udbredelse følger primært vandets temperatur og kan 
derfor findes højere mod nord eller længere mod syd end de områder 
vi normalt beskriver som troperne rent geografisk, bare havstrøm-
mene fører rent varmt vand med sig.
 Verdens største koralrev ”Det store Barriererev” ligger ud for nord-
øst Australien og strækker sig omkring 2500 km fra nord til syd. 
Som andre koralrev beskytter det kysten mod de kraftige tropiske 
storme og kæmpestore bølger. Selve revet er bygget af bittesmå 
koralpolypper og er et meget komplekst system af mere end 1000 
arter af revdannende koraler. De revdannende koraller kaldes også 
stenkoraller på grund af deres kalkskelletter eller stjernekoraller på 
grund af deres kalkstruktur.
 Koralkolonierne har mange forskellige former og kan være kugle-
formet, flade, skålformet eller ligne et træ med grene. De kuglefor-
mede og flade, som er mest modstandsdygtige over for bølgernes 
kraftige brænding, findes ofte på ydersiden af revene, mens de mere 
grenede eller hjortetaksformede bedst overlever i beskyttet områder 
indenfor revene eller i stille laguner.
 Koralrev findes i mange udformninger og kan f.eks. være enkeltrev, 
ringatoller eller Barriererev, alt efter hvilken type der er fysisk mulig 
eller hensigtsmæssig på den pågældende geografiske placering. 
 Udover selve korallerne er revet også opbygget af andre organismer 
som forskellige bløddyr, muslinger og svampe. Tilsammen udgør de 
mange dyr alt det vi tilsammen kalder et koralrev. 

Koralrev er opbygget af milliarder af små koraldyr der tilsammen 
danner det kalkskellet vi normalt kalder en koral. 
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Koralrevene er ud over at være permanent bosted for mange fisk, 
krebsdyr og bløddyr et vigtigt opvækstområde for mange af havenes 
andre fiskearter. Således fødes mange af havet vandrende kæmpe-
fisk i koralrevets beskyttende vand, inden de som voksne begiver sig 
ud på de åbne verdenshave. Dette gælder også mange af de fisk vi 
fanger og spiser. Fisk der er en nødvendighed for at ca. en milliard 
af jordens befolkning kan overleve.
 Skønt koraler har eksisteret i over 600 millioner år, og de nuværen-
de arter er omkring 50 millioner år gamle, er revene under stadig 
forandring grundet sænkning eller hævning af havets overflade. 
Koralrevene som efter sidste istids vandstigning for 10.000 år siden, 
søgte mod overfladens lys, var sunde og livskraftige til for få årtier 
siden. Nu er de døende, hvilket primært skyldes en række menne-
skelige faktorer som forurening med gødningsstoffer fra landbruget, 
dumpning af affald fra industrien, overfiskning, gift, monofile garn 
og dynamit, og som noget helt nyt stigende temperaturer i verdens-
havene, hvilket primært skyldes mennesket alt for store forbrug af 
fossile brændsler som gas, olie og kul. 
 Samtidig sker der yderligere en udvikling som de færreste desværre 
er opmærksomme på, idet vores store udledning af CO2 fra biler 
og skorstene ikke mere kan optages i havets planter eller alger. Det 
betyder at havene omdannes til kulsyre, hvilket vil få alle muslinger, 
rejer, koraller samt en masse andre dyrearter til at opløses og forsvin-
de da deres kalkskelletter ikke kan eksistere i et syreholdigt miljø. Et 
sådant miljø har man allerede i Sortehavet, hvor der ikke mere lever 
dyr fra få meter under overfladen.
 Havene kan stadig reddes, og valget er både dit og mit, men dør 
koralrevene mister vi ikke bare en enestående og vigtigt biotop, vi 
svigter også vores ansvar som klodens mest dominerende dyreart. 

En af koralrevets mange rejearter, camoufleret sådan nemt 
kan skjule sig.  
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Fakta om nogle af de 
koralrevsfisk du kan se i 
akvariet.
Pomacanthus imperator (Kejserfisk) 
Max længde 43 cm.

Kejserfisken  lever i koralrevene i Det Indiske Ocean, Rødehavet og 
Stillehavet, det område der normalt kaldes Indo-Pacific.
 Det er en stor smuk fisk, og er samtidig en af de mange revfisk hvor 
unger og ungfisk er meget forskellige fra de voksne i både udseende 
og adfærd. Som unger er kejserfiskene blåsorte med koncentriske 
hvide ringe mens de som voksne er længdestribede med maske, blå 
kropslinjer på en gul baggrund og en gul hale. Farveskiftet sker når 
fisken er godt to år gammel og er ca. 12 cm. lang.
 Som ungfisk spiser den en bred vifte af invertebrater(bløddyr)  og 
nogle iagttagere fremhæver at den måske også renser store revfisk 
for snyltere(pudseradfærd), mens den som voksen primært lever af 
svampe og små sø-agurker. Men disse meget langsomt voksende 
fødeemner giver ikke meget nærring og betyder at kejserfisken bliver 
nød til at opretholde og forsvare et stort territorium for at kunne få 
føde nok.
 Som mange andre revfisk gyder den frit i vandet, hvor ungerne/
fiskelarverne driver omkring og spiser planton til de er 1 cm. lange, 
og slår sig ned på lavt vand med sandbund og spredte koraller. I 
modsætning til de voksne fisk er ungerne ikke ret territoriale, hvil-
ket skyldes at deres fødevalg er bredere end de voksnes. Som ungfisk 
på få meters dybde lever de oftest alene, mens de som voksne kan 
findes ned til 60 meters dybde, hvor den lever i par eller et harem 
med en han og flere hunner. Kejserfisken er meget territorial og for-
svarer ivrigt sit område mod indtrængende artsfæller.

Zanclus cornutus (Zanclus) 
Max længde 25 cm.

 Zanclus lever ofte flokvis i revenes lavere 
områder, men er dog set ned til 180 meters 
dybde. Det er en høj, sammentrykt fisk 
med en lang rygfinne, der ofte er forlænget 
i en hvid fane. Den har en udbredelse fra 

Afrikas østkyst og til Californien og dækker hele det vi kalder det 
Indo-pacifiske område.
 Zanclus lever af svampe, koralpolypper, søagurker og andre blød-
dyr som den plukker med sit lange næb og skarpe tænder. Zanclus 
spiser det meste af dagen, men når det bliver mørkt skifter den både 
adfærd og farve, bliver mere grå og gemmer sig mellem korallerne 
for at sove og være i sikkerhed for rovfisk til det igen bliver lyst.
 Zanclus hører til en af koralrevets mest kendte fisk, hvilket pri-
mært skyldes dens fantastiske form og farver. Den er beskrevet langt 
tilbage i historien, og regnedes tidligere for en hellig fisk. Når f.eks. 
polynesiske fiskere fangede den, bukkede de dybt, inden de forsig-
tigt satte den tilbage i havet. Mange steder kaldes den også ”Moo-
rish idol”, fordi Maurerne ( Nordafrikas muslimer) betragtede den 
som en guddommelig  lykkebringer.
 Zanclus er en meget udbredt fiskeart hvilket skyldes dens meget 
lange periode som pelagisk larve. I hele denne periode kan den drive 
meget langt med havstrømmene. Han og hunfisk danner faste par 
og når de yngler afleveres deres befrugtede æg frit i vandet, hvor de 
spredes med strømmen. Først i en længde af 7 – 8 cm. overgår de 
fra larvestadiet, og bliver til almindelige svømmende fisk.
 Selvom den ofte færdes i store flokke kan hannerne være aggressive 
og ses ofte kæmpede om hunnerne.
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Chelmon rostratus (Pincetfisk) 
Max længde ca. 20 cm.

 Pincetfisken er nært beslægtet med som-
merfuglefiskene, og lever i koralrev eller 
kystnære stenrev i en dybde fra få meter og 
ned til 25 meters dybde. Den er udbredt 
fra Østafrika, over Indonesien og Austra-

lien til langt ud i Stillehavet. Den hører til en af tre Chelmon-arter 
der er kendt for sit usædvanligt lange næb, der som en pincet bruges 
til at plukke bløddyr ud af revets mange huller og gemmesteder.
 Som larve og ungfisk lever den i de frie vandmasser. Den er først 
langstrakt, gul og med mørke prikker, og lever som andre fiskelarver 
af planton. Senere bliver den fladtrykt, grå med sorte striber, men 
stadig uden det karakteristiske, lange næb, der først dannes efter at 
den har skiftet til voksendragt og slået sig ned i revet. Dens smuk-
ke flade krop og fantastiske farver gør den til en meget eftertragtet 
akvariefisk, der dog er svær at få til at spise i fangenskab.
 Pincetfisken har som mange andre nære slægtninge en kamuflage-
stribe gennem øjet og et falsk øje på bagkroppen. Mange biologer 
betragter dette som værende praktisk i kampen for at overleve, idet 
mange rovfisk instinktivt bedømmer en fisks svømmeretning og 
hele orientering efter hvor øjet sidder. Hvis en rovfisk angriber vil 
pincetfisken ikke alene savømme den forkerte vej, men angriberen 
vil også risikere kun at få en bid bagfinne i stedet for det måltid den 
havde forventet.  Det er for øvrigt karakteristisk for mange revfisk 
at øjet er skjult i det fantastiske farvemønster som fisken har, hvilket 
kan gøre det svært at se hvad der er for og bag på fisken.

Acanthurus leucosternon. (Hvidstrubet 
Kirurgfisk) Max længde ca. 25 cm.

 Kirurgfisken er udbredt fra Rødehavet 
og Østafrika til Indonesien og Australien. 
Og færdes ofte i store flokke der afgræsser 
revene for alger. Da den er afhængig af 
alger lever den fra overfladen og ned til 

ca. 40 meters dybde, hvor der ikke mere er lys nok til at algerne kan 
vokse.
 Kirurgfiskene har deres navn efter en lille ”skalpel” ved haleroden. 
Fra græsk Akantha= torn. Hos nogle fisk kan den foldes ind i en 
hudfold og hos andre er den fritliggende. Den lille og meget skarpe 
skalpel bruges sandsynligvis til indbyrdes kampe, men bliver også 
hurtigt et problem for fiskere der uden at kende dyrets anatomi gri-
ber fat om haleroden på sin nyfangede fisk.
 Kirurgfisken yngler, som mange af koralrevets fisk, i det åbne vand, 
hvor de befrugtede æg og larver driver af sted med strømmen.
 Kirurgfisken findes ofte i store flokke i koralrev eller ved algeklædte 
stenrev. Den har som andre vegetarer en relativ lang tarm og lever 
primært af alger. Da mange alger er giftige mener mange forskere at 
fisken, der ofte ses til salg hos fiskehandlere, kan være giftig i større 
mængder.
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Amphiprion percula (Klovnfisk eller 
annemonefisk) Max længde ca. 10 cm.

 Klovnfisken er udbredt fra det Røde Hav, 
over det Indiske Ocean, Australien, Indo-
nesien, Fillippinerne og helt op til Japan, 
og lever aldrig dybere end ca. 12 meter, 
da deres værts-anemoner er begrænset af 

mængden af sollys( Zooxantheller som hos korallerne). Den lever af 
mange former for planton, små krebsdyr og søagurkelarver.
 Klovnfiskene, som alle børn kender fra filmen ”Find Nemo”, er 
udover at være populær hos mennesker, også en af revets mest fan-
tastiske og spændende beboer. Det er en mindre og meget farve-
strålende fisk, der lever i symbiose med store giftige søanemoner af 
slægterne Heteractis og Stichodactyla.( En symbiose er et afhængig-
hedsforhold mellem to forskellige arter til fælles bedste).  
 Allerede som små genkender de lugten af den slim som anemonen 
udskiller og ved at det er deres hjem. Man har længe undret sig over 
at den op til 1 meter store anemone ikke dræber og spiser den lille 
fisk, men biologer mener at klovnfisken ved at udskille et sekret og 
desuden gnubbe anemoneslim på sin hud snyder anemonen til at tro 
at fisken er en del af anemonen selv.
 Andre forskere holder på at fisken genetisk er immun over for ane-
monens gift. Men nyere studier tyder dog på at det er en kombina-
tion af begge. På den måde kan klovnfisken leve beskyttet af ane-
monens giftige tentakler velvidende at andre fisk der prøver at fange 
den vil blive dræbt eller brændt af anemonens mange giftampuller 
(Nematocyster). 
 En klovnfisk der gennem længere tid isoleres fra anemoner vil hvis 
den sættes tilbage i en anemone blive dræbt.
 Mens fordelen er åbenlys for klovnfisken, har det længe været dis-

kuteret hvad anemonen får ud af samarbejdet. Men udover at klovn-
fiskens bevægelser renser anemonens overflade og skaffer mere iltrigt 
vand, har jeg ofte iagttaget hvordan klovnfisken fjernede forurening 
og småpartikler fra anemonens overflade. Nogle biologer mener at 
klovnfisken ved sin blotte tilstedeværelse lokker andre småfisk til, og 
på den måde skaffer anemonen mad. Fiskenes territorium er oftest 
begrænset til den anemone de lever i.
 Klovnfiskens formering er virkelig spændende, idet hvert klovnfi-
skepar er omgivet af op til 4-5 ”Sterile hanner”, der ikke selv kan 
yngle. Gruppen har et benhårdt hierarki styret af den største fisk der 
altid er en hun. Derefter kommer den frugtbare han efterfulgt af de 
andre hanner efter størrelse.
 Alle klovnfisk er født hanner, men hvis hunnen dør bliver den 
frugtbare han til en hun, og den største af de sterile hanner til en 
frugtbar han.
 Selve formeringen er afpasset månefaserne og ved stærkt måneskin 
kurtisere hannen hunnen ved at jage den rundt og bide den i fin-
nerne. Derefter føres hun til den valgte redeplads, hvor hun afsætter 
æggene på en sten eller koral, ofte ved foden af anemonen. En stor 
hun kan lægge op til 1500 æg, og da en hunklovnfisk er frugtbar 
i op til 12 år bliver det totale antal æg enormt. Klovnfisken pas-
ser æggene ved at fjerne døde eller skimlede æg, det menes at kun 
hannerne passer de fælles æg.  Ved klækningen, der normalt sker 
en mørk nat 6-8 dage efter befrugtningen, svømmer fiskelarverne 
op mod overfladen hvor de føres bort af strømmen. Efter at have 
levet som pelagiske planton-ædere i en uge søger ungerne igen mod 
bunden for at finde sig en anemone der kan danne grundlag for de 
næste 10-12 års fiskeliv. Uden at kunne tilkæmpe sig en plads i en 
anemone går klovnfisken til.
 Problemet for den enkelte fisk er selvfølgelig at det begrænsede 
antal anemoner begrænser antallet af fisk der kan overleve, derfor 
går størstedelen af fiskene til allerede i deres første livsuger.
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Pterois volitans (Dragefisk) 
Max længde 45 cm.

 Dragefisken, der er en storhovedet og 
grådig rovfisk, lever i meget store dele af 
de tropiske kystområder, også uden for de 
egentlige koralrev. Den er en meget elegant 
og smuk fisk, som man dog ikke skal røre 

ved, da den har gift i både sine forreste rygfinner og muligvis også 
ved gællerne. Giften er sjældent dødelig for mennesker, men kan 
give store smerter, kvælningsproblemer, opkast og hovedpine. Fisken 
er normalt ikke aggressiv, men bruger effektivt sin gift som forsvar 
over for større angribere. Derfor har den næsten ingen fjender, og er 
kun fundet i maven på ganske få fisk.
 Mange mennesker betragter fisken som et problem, da den yng-
ler hver måned, og dens befrugtede æg klækkes på kun 36 timer 
hvorefter larverne spredes usædvanligt langt omkring med strøm-
mene. Larverne lever af planton, men bliver voksne allerede efter 
en måned, hvorefter de grådigt og næsten altædende afsøger rev og 
kyster for byttedyr. Dragefisk er meget modstandsdygtige og kan i 
deres 10 års lange levetid nå at blive til rigtig mange individer. Dra-
gefisken jager om aftenen og natten og er næsten altædende. Den 
har en stor mund og spiser både fisk og krebsdyr når blot den kan 
sluge dem.
 Biologer i Caribien og langs USÁ s kyster mener at den er en med-
virkende årsag til at fiskearter der i forvejen er nedfisket af menne-
sker, nu helt forsvinder. For mange steder hvor menneskets overfisk-
ning har fjernet andre og konkurrerende rovfisk og der muligheder 
for at udvide sit territorium. Derfor har dragefisken nu bredt sig 
langt ud over sit normale leveområde, og er blevet det mennesket 
kalder Invasiv, altså en fisk der invadere andre vandområder. Nog-
le steder ved USÁ s østkyst er man derfor begyndt af fange store 
mængder af dragefisk med det ene formål at begrænse eller udrydde 
arten fra kysterne.

 Dragefiskene findes i mange arter overalt i troperne, men fælles for 
dem alle er deres elegante svævende måde at bevæge sig i vandet på. 
Man skal dog ikke lade sig narre af denne rolige, vægtløse svæven 
omkring, en dragefisk er en særdeles hurtig angriber på de korte 
distancer.

Chaetodon trifasciatus. (Melon som-
merfuglefisk) Max længde ca. 16 cm.

 Som andre sommerfuglefisk lever Melon 
Sommerfuglefisken i koralrevenes relative 
lave vand, fra få meters dybde og ned til 
20 meter. Den er udbredt fra Rødehavet 
og Østafrika til Indonesien og Fillippiner-
ne og er en af de smukkeste af alle som-

merfuglefisk. Melon Sommerfuglefiskene lever som voksne i faste 
territoriale par og kan være meget aggressive over for andre artsfæl-
ler der kommer ind på territoriet. Den foretrækker beskyttede områ-
der uden bølger og for meget strøm. Mens den er unge lever den 
skjult i sprækker, huler og mellem korallerne. Som voksen er den 
langt mere frit-svømmende og søger føde på større områder af revet. 
Melon sommerfuglefisken spiser som mange andre Chaetodon-arter 
primært koralpolypper og andre små bløddyr.
 Som andre revfisk er sommerfuglene meget stærke i farverne, rekla-
mefarvede, hvilket gør det nemt at finde en mage eller artsfælde. 
Samtidig gør koralrevets struktur at det er nemt at gemme sig for 
fjender, så det at kunne ses ikke betyder så meget.



54 55Moderne filtersystemer under Den blå planet bearbejder og renser 
hver time 6.000.000 liter vand. 
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Vidste du det? - om det nye akvarium.
 Byggeriet.
 ”Den blå planet” der ligger i Kastrup er på 9.000 m2 og et af ver-
dens nyeste og teknisk set mest avancerede akvarier.
 Byggeriet startede 1. okt. 2010 og akvariet blev åbnet for publikum 
af Hendes Majestæt Dronningen den 21 marts 2013.
 Før byggeriet kunne starte måtte man grave 80.000 tons jord væk 
og banke 1200 pæle på tilsammen 14.500 meters længde ned i 
undergrunden for at forhindre bygningen i at synke ned i den bløde 
undergrund.

 Til bygningen er bl.a. blevet brugt 22.500 tons beton, 2.200 tons 
armeringsjern, 650 tons stålbjælker, 14.000 meter elektriske kabler 
og 2700 m2 spunsvægge. Herudover er der brugt 35.000 meter tita-
nium anodebånd for at undgå at det meget salt tærede stålet.
 Den samlede pris for byggeriet er ca. 750 millioner kroner.

Kraner i arbejde foran det 4.000.000 liter oceanbasin. Glastunnelen gennem hajakvariet.
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En af de mange akvariegange. 

Akvarierne.
 
 I de 53 akvarier vil svømme mere end 20.000 fisk fordelt på 450 
arter. De mange akvarier dækker områder fra hele jordens overflade 
og indeholder bl.a. et koralrev, et ocean-akvarium, en urskov fra 
Amazonas, de store afrikanske søer, en tidevandskyst, et sælarium 
og et fuglefjeld fra Færøerne med rigtige havfugle.
 Akvarierne rummer tilsammen mere end 6.000.000 liter vand, og 
der er både koldt og varmt saltvand og koldt og varmt ferskvand, 
præcis som på den planet akvariet skal illustrere.
Det største akvarium i huset er Oceanet der med sine 4.000.000 
liter varme saltvand er hjemsted for bl.a. hajer, muræner og Man-
ta-rokker. Det er så stort at dyrepassere og teknikere sejler rundt på 
det i en gummibåd. Ruden i Ocean-tanken er 16 meter lang og 8 
meter høj. Den er lavet af Akryl, er 45 cm. tyk og vejer 60 tons.

 Midt i akvariet er der en 18 meter lang tunnel, hvorfra man kan 
betragte hajer og rokker fra alle sider. 
 Oceanakvariets vand renses af kæmpestore filtre, der renser 5 milli-
oner liter vand i timer. Ud over at vandet renses mekanisk, bliver det 
også skummet med ozon for at fjerne organiske affaldsstoffer og til 
slut steriliseret ved hjælp af ultraviolet lys. Det meget vand pumpes 
gennem op til 45 cm tykke rør af pumper på op til ½ ton stykket.
 Teknikken der holder Den blå planet kørende og som fylder langt 
mere end akvarierne er styret af computere og betjenes af personalet 
via en række tuch-skærme.
  Et andet af de store akvarier er ”Amazonfloden” på 100.000 liter 
og er forbeholdt 3000 piratfisk, som alle er født i det gamle akvari-
um i Charlottenlund. 
 Ideen med selv at avle og derfor ikke at behøve at belaste naturen 
er et gennemgående træk for akvariet. Således er urskovens 4 store 
anakondaer født i Randers Regnskov og planterne til selve urskoven 
er flyttet fra en dansk ejet planteskole i Costa Rica.

Vandet.
 Den blå planet bruger selvfølgelig enorme mængder vand, og selv-
om langt det meste genbruges, tager man også vand fra regnvand, 
vandhanen og fra en 1600 meter lang rørledning ud under Øre-
sunds bund.
Bortset fra vandet til havoddere og de danske havfisk der kommer 
fra Sundet, bliver alt vandet steriliseret og behandlet så det har 
præcis den saltholdighed eller hårdhed som de forskellige fisk trives 
bedst i. Således er de varme saltvandsakvarier tilsat 140.000 kg. 
specialsalt for at hæve saltholdigheden til oceanniveau på ca. 34 
promille. 
Ferskvandet i bl.a. regnskovsakvarierne er både regnvand og poste-
vand der har været gennem et osmosefilter for at gøre det blødt/salt-
frit.
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