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Fællesmøde mandag den 7. januar kl. 19.00 i klublokalet

På vores første fællesmøde i det nye år har vi fået overtalt
medlem af klubben og forfatter af bogen: “I pyramidernes
skygge” Jesper T. Nielsen til at holde et foredrag om
Egypten.
Foredraget vil både omhandle fisk, natur og selvfølgelig
pyramider. Ved samme lejlighed har Jesper lovet at
klubbens medlemmer vil kunne købe bogen til en særlig
“klubpris”.
Mød frem til endnu et interessant foredrag i Vestsjællands
Akvarie- og Terrarieklub.
Vel mødt…
Erling
Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen
Møde mandag den 21. januar kl. 19.00 i klublokalet

På det sidste møde i akvariegruppen blev vi ikke færdig
med at bygge en dekoration op til akvaterrariet. - Det vil
vi fortsætte med på dette møde.
... John / ... Bjarne

Gruppemøde: Terrariegruppen
Møde mandag den 28. januar kl. 19.00

Januar mødet bliver afholdt hos nogle nye medlemmer, der
bor i Svendstrup. Vi mødes hos mig kl. 19 og kører samlet
til Svendstrup.
Lasse har nogle fine dyr som han gerne vil vise frem.
Hilsen
Poul

Der er gratis kaffe/the på fællesmøderne
På hjemmemøderne plejer vi at give en fem’er til værten for traktementet
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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub

MANDAG DEN 4. FEBRUAR 2002 KL. 19.00
i klubbens lokaler Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag,
herunder fastsættelse af kontingent.
Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen i
hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
6. Valg af:
a.
Kasserer for 2 år1)
b.
Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år 2)
c.
To suppleanter - vælges for 1 år 3)
d.
En revisor 4)
e.
En revisorsuppleant 5)
7. Eventuelt.

1) På valg er:

Kassererposten

Liselotte Jensen

Villig til genvalg

2)

Cichlidegruppen
Selskabsakv.-gruppen
Terrariegruppen
Havebassingruppen

John Pærremand
Bjarne Larsen
Poul Wismann
Finn Olsen

Villig til genvalg
Villig til genvalg
Villig til genvalg
Villig til genvalg

3)

2 suppleanter

Jørn Bruun
Birthe Petersen

Villig til genvalg
Villig til genvalg

4)

Revisor

Michael Holmboe

Villig til genvalg

5)

Revisorsuppleant

Hans Prammann

Villig til genvalg

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer i klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2002. - Udsendt i uge 1 2002
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Aktivitetskalender
7. januar
21. januar
28. januar
4. februar
18. februar
25. februar
4. marts
18. marts
25. marts
1. april
9. april
15. april
20.-21. april
22. april
4.-5. maj
6. maj

Fællesmøde. Emne: Foredrag om Egyptens pyramider
Akvariegruppemøde.
Terrariegruppemøde.
Fællesmøde.
Akvariegruppemøde.
Terrariegruppemøde.
Fællesmøde.
Akvariegruppemøde.
Terrariegruppemøde.
Fællesmøde.
Aftentur i Zoo (se omtale side 15).
Akvariegruppemøde.
Kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse.
Terrariegruppemøde.
Danmarksmesterskaber i hjemmebedømmelse
Fællesmøde.


DIREKTØRENS GULDFISK
Direktøren blev spurgt, hvorfor han havde et akvarium med to guldfisk
stående på sit skrivebord.
“Det er, fordi jeg kan lide at have nogle her på kontoret, som åbner
munden uden at bede om lønforhøjelse.”
- En lille sød historie tilsendt af Karsten Klok - Tak for det!
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Åbne
Åbne akvarier?
Luftfugtighed, miljø,
sundhed og andre
spørgsmål?
Det åbne akvarium uden dækglas med lamperne hængende over
akvariet - giver akvariet en ny
dimension og bedre mulighed for
have akvarieplanter der sætter
blomster og blade op over vandet.
Giver det problemer med luftfugtigheden i hjemmet? Hvad med
udtørring af blade o.s.v.?
Det giver en ny dimension i
akvariet og stuen. Man kan iagttage
flydeplanter, se blomstrende vandplanter som Nymphea (åkander) og
mange akvarieplanter kan vokse op
over vandoverfladen og give en
meget dekorativ virkning. Desuden
er der større mulighed for at lave en
spændende belysning.
Men det smukke åbne akvarium
påvirker indemiljøet i højere grad
end det lukkede akvarie! Om det er
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akvarier
Åbne akvarier
giver mulighed
for planterne til
at udvikle sig
naturligt - også
oven vande.

i positiv eller negativ retning afhænger lidt af forholdene.
Luftfugtighed: Et afskrækkende
eksempel var en akvarist, der havde
et åbent akvarium på ca. 800 l på et
16 m2 værelse. I akvariet havde han
discusfisk og vandtemperaturen var
på 28 °C.
På grund af akvariets størrelse og
den store fordampning p.g.a. den
store temperaturforskel på vand og
luft, samt det lille værelse, opstod
der store problemer! Tapetet mugnede og der var konstant dug på
vinduerne.
Normalt giver fugt dog ikke store
problemer, hvis blot følgende regler
overholdes:
Akvariets overflade bør ikke udgøre
mere end 2% af stuens areal, d.v.s.
højst et 500 l akvarium i en 40 m2

stue.
Temperaturforskellen mellem vand
og luft bør som regel ikke overstige
5 °C.
Der har været problemer med
varme akvarier i uopvarmede stuer
om vinteren, da fordampningen
stiger voldsomt med temperaturforskelens størrelse.
Man bør udlufte stuen ofte. Luk for
varmen i stuen og åben vinduerne i
15 minutter. Det sikrer mod en for
stor luftfugtighed, og er også uden
akvarier tilrådeligt af hensyn til
indeklimaet.
Flydeplanter er med til at dæmpe
fordampningen, da de skaber mere
stillestående luft over akvariet !
Jeg har spurgt forskellige forskere
der arbejder med sundhed og
luftfugtighed. Den seneste forsk-

ning viser at mennesket i sig selv
ikke kan registrere variation i
luftfugtighed inden for 30 - 70 %
relativ fugtighed.
Når luften føles tør eller fugtig
inden for disse grænser skyldes det
andre faktorer - som for høj
temperatur, meget støv i luften eller
gasarter der frigives fra materialer i
rummet (byggematerialer, gulvtæpper, malinger m.v.).
Det vil sige at mennesker normalt
ikke vil mærke den stigning i
luftfugtigheden som et åbent
akvarium giver. En undersøgelse
viser at følges reglerne (nævnt
ovenfor) giver det en forhøjelse på
under 5% af luftfugtigheden.
Desuden kan det nævnes at et
menneske i gennemsnit afgiver 2,53 l vand til boligluften pr. døgn
(sved, bad, madlavning m.v.), så
hvis akvariet fordamper 15 - 20 l
vand om ugen, svarer det til at der
bor en person ekstra i boligen.
For at der kan fordampe så meget
fra et akvarie skal det typisk være
på 800 - 1000 l.
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Illustrationen herunder viser et
smukt eksempel på det åbne
akvarie, som Claus' artikel handler
om.

Det viser sig, at i ganske få tilfælde
har et akvarie haft negativ virkning,
men ikke p.g.a. luftfugtighed!
Problemet var oftest i forbindelse

Visse allergikere er meget følsomme
overfor
mikroorganismer
(svampe m.v.) og de stoffer, som
disse afgiver. Men også her viser
det sig at disse mikroorganismers
vækst er uafhængig af den relative
fugtighed (tidligere sagde man at
disse ikke kunne trives ved en
luftfugtighed under 70%).
Det der tæller for disse organismer
er mikroklimaet i og på det
materiale, hvor de lever. Dette
mikroklima påvirkes ikke så meget
af den aktuelle luftfugtighed i
rummet som tidligere antaget.
Akvarier (inkl. åbne) har været
undersøgt i forbindelse med allergi.

med sivende utætheder der gav
fugtigt gulv (gulvtæppe) og dermed
svampedannelse. I andre tilfælde er
folk blevet allergiske overfor røde
myggelarver (Det skyldtes det røde
farvestof - et hæmoglobin-lignende
protein, der kan udløse en kraftig
allergisk reaktion).
Ud fra Indeklima-forskningen kan
man derfor konkludere, at hvis man
holder øje med mug-dannelser
(bl.a. som følge af utætheder og evt.
kondensvand på vægge) - som også
skader bygningen, så må det åbne
akvariers største effekt være en
positiv - afslappende effekt, af
psykisk karakter!
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V il du sidde bedre i det?
Trænger sofaen til en udskiftning?
Er superfjernsynet pludselig på
udsalg? Med et AL-MasterCard får
du råd til at slå til med det samme.
Og endda til nogle af markedets
mest fordelagtige betingelser. Kom
og få mere at vide om dine muligheder med et AL-MasterCard.

Din økonomipartner

Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77.
www.al-bank.dk
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Lys: Der findes flere typer lamper,
der kan anvendes til det åbne
akvarium. Ulemper ved nogle af
disse lamper er, at der spredes en
del lys ud i stuen, hvilket virker
blændende og giver et lidt koldt
skær i stuen. Disse problemer
skyldes ofte, at lamperne hænges
alt for højt over akvariet.
Der bør vælges lamper med
effektive reflektorer
så
lyset rettes ned

i
akvariet og
ikke ud i
stuen.
Lamperne
sænkes så
langt at
selve
strålebundtet
kun rammer selve vandoverfladen. Der fås i Tyskland
metalhalogen lamper, som er så
gennemførte, at der kun slipper lidt
lys uden for akvariet.
Små lavvolts halogenspot (der er
meget populære i øjeblikket) kan
give en fantastisk smuk effekt-
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belysning på enkelte planter.
Specielt kan de bruges til at lave en
belysning skråt ind fra frontruden,
hvilket giver mange fisk en helt
ukendt farvepragt, når refleksionerne ses! Men normalt er disse
små halogenlamper for svage til at
give vækstlys til akvarier over 100
liter.
Udtørring:
Planterne der
vokser
op
over vandoverfladen
kan have
tendens til
udtørring,
hvis luftfug-

tigheden i
stuen er lav eller de er
for tæt på lyset.
Med en vand-forstøver
kan man sprøjte bladene
med vand et par gange
om dagen, mens skuddene er nye - derefter
klarer de sig oftest uden
problemer. Man kan dog komme ud
for at enkelte planter ikke kan
tilpasses overvands livet.
Illustrationen på næste side viser et
andet eksempel på et åbent akvarie.
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Planterne: Der er et væld af planter
der egner sig specielt til det åbne
akvarium - ca. 50% af de solgte
akvarieplanter! Jeg vil her kun lige
nævne nogle af mine favoritter:
Echinodorus arterne grandiflorus
og cordifolius 'Tropica Marble
Queen' (sidstnævnte da den over
vand udvikler en kraftig marmorering og har en stor modstandsdygtighed over for tør luft).
Hygrophila arterne og alle flydeplanterne viser først deres pragt i
det åbne akvarie. Selv rene undervandsplanter som f.eks. Vallisneria
ses bedre og mere naturligt fra
oven!
Fiskene: Nogle fisk kan finde på at
springe ud af akvariet ! Dette kan
delvist undgås ved at have en del
flydeplanter på overfladen. Det ser
dekorativt ud og det giver fiskene
en større tryghed, så de ikke så let
fristes til at springe! Fisk, der har
stor tilbøjelighed til at springe bør
undgås. Vil man have disse fisk i
det åbne akvarium, kan problemet
løses ved, at lave en vandret
glaskant på ca. 5 cm hele vejen
rundt langs kanten! Så mit svar må
være - lav trygt et åbent akvarium!
Claus Christensen, Århus
Tropica Aquarium Plants A/S

PRAGTSMERLINGEN

Denne artikel er skrevet på engelsk
af Claus Christensen og oversat af
@kva-Nets redaktør Ib Vestergaard.
Claus arbejder til daglig professionelt med akvarieplanter, han
søger dem selv i naturen, han
skriver om dem og han holder
foredrag om dem.
PS. Den engelske version findes på
Tropica´s hjemmeside. Hvis du
klikker på
www.tropica.dk/openaquarium.htm
Der vil du kunne se flere af den
oprindelige artikels flotte farvebilleder, der klart viser hvad
artiklen handler om. Hvis du
klikker på linket under det enkelte
billede, så får du billedet i stort
format. Så klik ind på Tropica's
hjemmeside og få et endnu bedre
indtryk af det åbne akvaries mange
muligheder.

Ovenstående artikel er sakset fra http://www.akvanet-subnet.dk/
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Aftentur i Zoo tirsdag den 9. april
VAT arrangerer en tur til Københavns Zoo for medlemmer i hele Kredsen,
d.v.s. medlemmer i Holbæk, Haslev, Ølstykke, Roskilde og LollandFalster og selvfølgelig os selv i Vestsjælland.
Man mødes foran hovedindgangen til Zoo tirsdag den 9. april kl. 19.00.
Der er arrangeret en guidet tur af ca. 2 timers varighed, hvor vi bl.a.
kommer ind bag udstillingsmontrene i Tropehuset.
Pris: Kr. 115.- pr. pers.
Bindende tilmelding senest 7. marts til:
Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
mail: lotte-erling@image.dk
Der arrangeres fælles kørsel for medlemmer af Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklub.


Klubmesterskab i hjemmebedømmelse

Den endelige dato for afholdelse af klubmesterskaber i hjemmebedømmelse bliver fastsat på bestyrelsesmødet i januar, da der er åbnet mulighed
for, at klub-bedømmelserne kan finde sted samtidig med kredsmesterskaberne den 20.-21. april, hvis tilmeldingen ikke er større end det kan
klares på en weekend.
Derfor opfordrer vi til at I tilmelder Jer allerede nu, så vi har mulighed for
at beslutte, om vi skal have egen klubbedømmelse, eller vi skal koble os
på Kredsens dommere.



Karsten Klok hørte i uge 50 et interwiev i DR-regionalradioen med Jan
Lyngdorf. - Han er blevet optaget i Guiness Rekordbog som den mest
vindende akvarist i samme land (Danmark).
Karsten skriver: “Jan fik som sædvanligt udfyldt taletiden og jeg må
indrømme, at han som sædvanligt repræsenterede akvariefolket perfekt.
Han har en stor fremtid i medierne som akvariefolkets svar på Flemming
Leth”.

Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35,
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@altavista.com

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted,
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69,
4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Grupperne:
Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk
Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Alle interesserede er velkommen til at deltage i 1-2 møder,
før man bestemmer sig for medlemskab.

Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år Pensionist par . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist . . . . . : kr. 120 pr. år Familiekontingent*. . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.

