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April måneds møde-emne er foderemner. 
Vi mødes hos mig kl. 19.00.

Hilsen Poul

Gruppemøde: Terrariegruppen
Møde mandag den 29. april kl. 19.00.

På grund af påsken er der ikke noget fællesmøde. 
- I stedet tager vi på den annoncerede aftentur til
Zoologisk have i København.

Tilmelding er stoppet, da turen er fuldt indtegnet!!!
Vi mødes på "Stop 39" tirsdag 9. april 2002 kl. 18.00.

Læg mærke til den ændrede mødetid

Fællesmøde tirsdag den 9. april kl. 18.00.

Fællesmøde mandag den 6. maj kl. 19.00

Vi skal besøge Per og Birthe i Bringstrup ved Ringsted.
Emne: Akvariefoto. For de interesserede er der mulighed
for at prøve klubbens digitalkamera på Pers 960 liters
Tankanyika-akvarie. Per fremviser også fotogruppens
klubbilleder på PC’en (tag billeder med hvis du har nogen
fra et af klubben arrangementer).
Vi mødes på "Stop 39" kl. 19.00 og kører samlet til
Bringstrup med forventet ankomst 19.30.

Hilsen John og Bjarne

Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen
Møde mandag den 22. april kl. 19.00.

Der er gratis kaffe/the på møderne i klublokalet
På hjemmemøderne plejer deltagerne at give en fem’er til værten

for traktementet.

Forårssæsonens sidste fællesmøde holdes i maj. Det står i
havebassinets tegn. Vi skal se på, hvordan man starter et
havebassin op - helt fra grunden. Vi skal besøge Jesper T.
Nielsen, der skal til at starte på sit bassin lige nu.
Vi mødes på "Stop 39" kl. 19.00 - Vel mødt… Erling
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Aktivitetskalender
9. april Aftentur i Zoo. 
15.  april Akvariegruppemøde.
20. april Klub- Kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse.
20. april Nyborg Akvarieforening afholder Aquadag
21. april DAU delgeretmøde i Nyborg
22.  april Terrariegruppemøde.
4.-5. maj Danmarksmesterskaber i hjemmebedømmelse.
5. maj Fisketur
6. maj Fællesmøde. Emne: Havebassin
2. juni Forårstur med familien.
15. juni Sommerfest med grill
4.-6. oktober Akva-Messe i Århus

så smør dem med
ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63
for at bevare hudens
blødhed og glatte for-
nemmelse.

Har du haft hænderne meget i vand

Aloe Vera
for at pleje din krop

LONE FRIED
Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse

Mobil 20 33 41 03
aloe-vera-lone-fried@mail.dk

Din uafhængige FLP forhandler

90 dages
tilfredsheds-

garanti

Pak fiskegrejet hvis du vil lidt væk
fra akvarierne og terrarierne og i
stedet ku’ tænke dig en hyggelig
fiskedag på stranden med venner-
ne fra klubben.
Vi er nogle stykker der også er
vilde med at fiske i sund og
bælt, og vi har stukket hoveder-
ne sammen og har arrangeret en 

HORNFISKETUR til Kelstrup
søndag den 5. maj

Ta’ med ud og fisk Vi m
ødes ved Stop 39 kl. 8.00
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Den 4. marts var ni af klubbens
medlemmer mødt frem til fæl-
lesmødet, der var arrangeret
som en tur til Højby, hvor
keramikeren Jan Hede Han-
sen og hans kone tog gæst-
frit imod os.
På mødet fik de fremmødte
medlemmer et indblik i pro-
duktionsmetoden, og vi så
hvordan keramikstenene tog sig ud
i Jans egne akvarier efter de er ble-
vet overbegroet med alger.
Der var stillet et store udvalg af
både sammensatte og enkeltsten,
foruden diverse hjørne- og bag-
grundsstykker, frem på spisebordet
og der var rig lejlighed til at købe.
Jans hovedindtægtskilde er dog
ikke hule sten, men fremstilling af

kerami-
ske nisser og trol-
de, som han også har et varieret
udbud af. - Jans kone syr flotte jak-
ker af gamle cowboybukser, så nu
er der ingen grund til at smide de
aflagte cowboybukser ud - giv dem
til Per eller Birthe i klubben, så for-
midler de bukserne videre til Jans
kone.
Fortvivl dog ikke, hvis du ikke fik
lejlighed til at komme med på

besøget i Højby. - Klubben
fik et udvalg af “stenene” i
kommission, så hvis du er
interesseret i at købe - eller
hvis du ikke fik købt nok -
kan du købe eller bestille
dem hos John Pærremand.
Udvalget af keramiske sten
står og kan ses i klubloka-
let.                               o

Keramiske sten til dine 
hulelegende maller og cichlider

Jan og hans kone kikker i
vores klubblad.

▲
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Udflugt med VAT og familien
søndag den 2. juni
Selv om klubben har og har haft
mange arrangementer i dette forår,
skal medlemmerne og deres familie
ikke snydes for den traditionelle
forårstur til et seværdigt naturområ-
de.
De sidste to år har vi haft dejlige
naturoplevelser i naturskønne om-
råder som Røsnæs i 2000 og
Nekselø i 2001.
I år går turen til ?
Ja, turen er stadig under planlæg-
ning, men datoen er fastsat til
Søndag d. 2. juni kl. 08.30.
Vi starter dagen med at mødes på

parkeringspladsen ved Stop 39. -
Derefter er det planen at finde en
god plads hvor vi kan drikke mor-
genkaffe og spise rundstykker, som
klubben giver.
Derefter kører vi til vort bestem-
melsessted.
Husk praktisk tøj og en sund og
nærende madpakke. - Vi forventer
at være hjemme igen ved 16-tiden.
Af hensyn til morgenbrød m.v. er
tilmelding nødvendig - senest 27.
maj til Erling på tlf. 58 54 55 69.
Se hvor vi skal hen på 
klubbens hjemmeside

Årets grill-fest løber af stablen
Lørdag den 15. juni kl. 19.00.
Igen i år stiller Erling og Lotte
fasciliteter til rådighed for årets
sommerfest med spisning og hyg-
geligt samvær for klubmedlemmer
og deres familie.
Vi starter festlighederne kl. 19.00
på Bøstrupvej 52 i Sørbymagle,
hvor der er stillet en kæmpegrill op
ved Erling og Lottes carport.

Deltagelse koster kr. 125,- pr. vok-
sen deltager, og der vil blive lejlig-
hed til at købe øl, vand, og vin til
rimelige priser.
Af hensyn til indkøb af madvarer,
er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Erling på 
Tlf. 58 54 55 69.
el. e-mail: lotte-erling@image.dk
Sidste frist er mandag den 10.
juni 2002.

Sommerfest med grill og 
hyggeligt samvær

!
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Kredsens arrangement med Åbent
Hus i Ølstykke Akvarieforenings
dejlige lokaler den 9. marts, var
desværre kun en delvis succes.
Der kom kun fem medlemmer fra
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklub, og både Holbæk og
Haslev glimrede ved deres fravær. -
Det var synd. - Det var et godt
arrangement, og Ølstykke-folkene
havde gjort meget ud af forberedel-
serne.
Der blev dog trods alt handlet flit-
tigt med både brugte akvarier, plan-
ter og fisk

Åbent Hus i Ølstykke

Jørn måtte selv skære dæk-glas til
de tre akvarier han købte til en
uhørt lav pris

3 af de fem delta-
gere ved akvarie-
reolen sammen
med Ølstykkes
formand Ole G.
Nielsen.
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Fortsat fra sidste nr.

Rødder
Rødder kan købes i forskellige for-
mer og størrelser i akvarieforret-
ningerne og disse er problemfrie i
forbindelse med vandværdierne i
akvariet. - Rødderne kan endog
være med til at sænke pH'en i van-
det, da de afgiver en lille smule gar-
vesyre. Sørg for at rødderne er ren-
set for blødt eller løstsiddende
materiale. Hvis rødderne har ligget
længe under vand, kan de nogen
steder blive bløde, hvilket kan afgi-
ve brunt farvestof til vandet. 
Hvis rødderne er genbrug fra et
andet eller det samme akvarie, så
lad være med at være for ivrig med
rengøringen, da der på alle dekora-
tionsmaterialer i et akvarie sætter
sig et bakterielag, der er nyttigt for
balancen i vandet. Brug derfor tem-
pereret vand når du skyller rødder-
ne.
En god metode til at holde sine rød-

der rene og fri for bløde steder, er at
have en passende bestand af ancis-
trus-maller Ancistrus dolichopter-
us, der for at kunne trives skal have
adgang til at kunne raspe træstof i
sig.
Er det derimod nyindkøbte rødder,
kan det være en fordel at nedsænke
disse i meget varmt vand, da man
derved får presset evt. luft ud af
rødderne, hvorefter rødderne suger
vand til sig når de afkøles under
vand.
Man kan i visse tilfælde være hel-
dig at finde egnede rødder i søer og
åer, men det kan være risikabelt at
få ind i akvariet, så det kan ikke
anbefales til uerfarne akvarister.

Sten
Marksten er et udmærket dekorati-
onsmateriale. Sørg for at have så
stort et udvalg som muligt, så er det
nemmere at finde de rette. Pas på
med for store afvigelser i farvenu-
ancer, da det kan give et uroligt ind-

tryk. Brug heller ikke for ru eller
kantede sten, da de jo skal forestil-
le at have ligget under vand i umin-
delige tider. Pas i øvrigt på, det ikke
kommer til at ligne et havegærde.
Som du kunne læse på side 5, har
klubben kontakt til en akvarieinter-
esseret keramiker, der fremstiller
keramiske "natursten". Stenene er
meget naturtro, da de er afstøbnin-
ger af rigtige sten; de er hule med
flere "indgangshuller" i forskellig
størrelse, og de er bl.a. meget vel-
egnede til hulelegende cichlider og
maller.

Bundlag
Bundlaget er en vigtig del af deko-
rationen.
Der findes et utal af forskellige
slags bundgrus i et utal forskellige
kornstørrelser og farver.
Vær opmærksom på at materialet
ikke er for skarpt, da det kan skade
rødderne på planterne og panser-
mallers og botiaers skægtråde når
de roder bundlaget igennem for
føde. For fint bundlag skaber gro-
bund for anaerobe bakterier, hvilket
betyder dødt bundlag (Mariager
Fjord). - Brug aldrig strandsand, da

sandkornene
er afrundede;
hvilket gør, at
bundlaget bli-
ver meget
kompakt og
dermed iltfat-
tigt.
Der er meget
"religion" for-
bundet med

Omlægning/nyopsætning og dekorering
af selskabsakvarie

Fremgangsmåde, dekorationsmaterialer og -principperr, baggrundskasse, filtre, planter, lys, vand og fisk

Del 2
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valget af bundgrus. - Nogen vil
helst have mørkt bundlag da de
mener det beroliger fiskene. Selv
sværger jeg til lyst bundlag, da det
er det, man ser ude på de biotoper
hvor fiskene befinder sig, før de
bliver sendt hjem til vores akvarier.
Det bundlags-materiale jeg bruger i
mine planteakvarier er sand-
blæsningssand i kornstørrelse 3.
Det kan bl.a. fås i akvarieforretnin-
ger med cichlider som speciale.
Når man opbygger bundlaget i et
akvarie, kan det have en god deko-
rativ effekt, hvis man opbygger det
i "terrasser", således at man har
tyndest bundlag ved forruden og
tykkest ved bagruden. - Dette giver
en større dybdevirkning end helt
plant  eller let skrånende bundlag.
Vær opmærksom på at du ikke får

for tyndt et lag ved forruden, da der
skal være dybde nok til at for-
grundsplanterne kan få ordentlig
fat med rødderne.
Det kan være svært at få gruset til
at blive på terrasserne. Hvis det
materiale (rødder eller sten) man
lægger foran ikke er helt tæt, siver
gruset automatisk ned mod forru-
den indtil bundlaget er plant. -
Dette kan undgås, hvis man forer
terrassen med et stykke plastic.
Derved forhindrer man sandet i at
sive.
Noget der også skal tages hensyn til
omkring bundlaget er dets tempera-
tur i forhold til vandets temperatur.
Da de fleste akvarieplanter ikke
bryder sig om at have "kolde tæer"
er det en god idé at isolere bunden
med f.eks. en flamingoplade.
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Næringsstoffer
Til et godt bundlag hører også gød-
ning til planterne. - Det grus vi
køber i akvarieforretningerne er
totalt fri for næringsstoffer, så der-
for må vi selv tilføre
bundlaget de for
planterne nødvendi-
ge næringsstoffer. 
De fleste akvarieplan-
ter optager en stor del af nærings-
stofferne gennem rødderne, så der-
for er det vigtigt at der findes
næringsstoffer i bundlaget. Et af de
vigtigste næringsstoffer for planter
er jern som findes i bl.a. lerholdig
jord. Nu er lerjord jo ikke det bed-
ste at komme ned i et akvarie, da
der er meget andet i jord end jern,
derfor må vi gøre noget andet:
Køb noget dekorationsler, noget

ugødet sphagnum og noget fly-
dende akvariegødning i
form af jern-
h o l -

dig total-
gødning og/eller

jerntilskud. Bland/ælt
ler, sphagnum og flydende

gødning sammen i et passende for-
hold og spred massen ud i et ca. 1
cm tykt lag, og skær pladen i ter-
ninger.
Fordel lerterningerne 3-6 cm nede i
bundlaget inden du hælder vand på
akvariet, for ikke at få for meget
lerslam ud i vandet. 
Hvis du senere vil tilføje lerternin-
ger til bundlaget mens der er vand i
akvariet, må terningerne ikke være
helt tørre; de skal være det kerami-
kerne kalder "læderhård" - ellers
smuldrer leret når det kommer ned
i vandet.
En god måde senere at tilføre ny
gødning til bundlaget er, med jæv-
ne mellemrum, at fylde flydende
akvariegødning i en injektions-
sprøjte med en grov injektionsnål;
stikke nålen ned i bundlaget ved
rødderne, og presse en lille smule
gødning ud ved hver plante. På den
måde kan du let give ny næring til
planterne.
Da der jo også er planter, f.eks.
anubias og javabregner, der ikke
gror i bundlaget, er det vigtigt
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jævnligt at tilføre gødning til akva-
rievandet. Følg anvisningen på
emballagen.
Gødningstilførsel til vandet i form
af kulsyre (CO2) er også et fremra-
gende gødningsstof især fordi de
fleste planter absorberer CO2 gen-
nem bladene gennem fotosyntese-
processen.

Planter
Når man vælger planter til akvariet,
er der forskellige ting man skal tage
højde for.
Der skal være lave planter i for-
grunden, halvhøje planter i midten,
og høje planter i baggrunden. Der
findes også flere velegnede overfla-
deplanter.
Vælg ikke for mange arter, da det
ellers kan give et rodet indtryk. Sæt
altid planterne i grupper. Enkelte
store og markante planter kan dog
sættes alene (solitært).

Vælg planter med forskellige blad-
former og -farver, sørg for at vælge
både lyse- og mørkegrønne farver
og også planter med røde nuancer. 
Der skal også tages hensyn til val-
get af planter ud fra akvarievandets
temperatur og pH-værdi, f.eks. er
de fleste cryptocoryner glade for en
lav pH, men ikke køligt bundlag,
mens Vallisneria og Sagittaria helst
vil have en høj pH.
I mit 325 liters selskabsakvarie har
jeg p.t. følgende planter: I forgrun-
den Cryptocoryne nevellii afløst af
en lidt højere mørkere grøn crypto-
coryneart. I midterzonen en rød
cryptocoryneart plus en større
gruppe af Sagittaria subulata fra
midterzonen til baggrundszonen.
På brink og rødder er der Anubias
nana og Javabregnen Microsorium
pteropus samt javamos Vesicularia
dubyana. I overfladen Hydrocotyle
leucopetala. Ca. i midten af akvari-
et er der placeret en solitærplante i
form af en rød tigerlotus Nymphea
lotus.

Vand
Vand er mange ting, og dårlig vand-
kvalitet er "kilden" til de fleste pro-
blemer i akvariet.
Jeg har, som vist de fleste andre,
gennem årene haft mange proble-
mer med at holde den rigtige vand-
kvalitet og balance i mine sel-
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skabsakvarier. Jeg har forsøgt mig
med mange forskellige metoder for
at "konstruere" en acceptabel vand-
kvalitet i selskabsakvariet.
Målet er at kunne holde en stabil
pH-værdi på 6-7. Dette er meget
svært med det kalkholdige vand vi
har her på Midtsjælland (17-18 DH,
hvilket kan betegnes som middel-
hårdt), men jeg har efterhånden fået
god erfaring med en blanding af ca.
40% ledningsvand og 60% regn-
vand (regnvand er ikke så snavset
og svovlholdigt som i "gamle
dage"). Mit akvarievand er krystal-
klart og holder nu en hårdhedsgrad
på ca. 8 DH (hvilket kan betegnes
som middelblødt til let hårdt), og en
pH på 6,5-7 (i skrivende stund pH
6,9).
Som "pH-buffer" har jeg en tønde
med en sphagnum-klyne nedsænket
i gennemluftet regnvand stående.
Klynen sænker pH-værdien i regn-
vandet til noget nær pH 2 (meget
surt). Dette udtræk bruger jeg til at
regulere det vand jeg blander til
brug ved de jævnlige vandskift (ca.
¼ hver 2-3 uger) og opfyldning ved
fordampning. Vandet får derved en
svag bruntoning, men det kan jeg
godt lide at se på, og sphagnumud-
trækket bevirker, sammen med blø-
dere vand, at pH-værdien holder sig
stabil (i modsætning til tilsætning
af fosforsyre som jeg har prøvet tid-

ligere).
Det skal lige siges, at jeg har brugt
lang tid (uger) på at vænne fiskene
til det blødere og surere vand. -
Hvis man gør det for hurtigt, risike-
rer man at fiskene bliver syge og
dør.
Den lave til neutrale pH-værdi og
det blødere vand er i øvrigt også
væsentligt  årsag til, at jeg er slup-
pet af med de mange algeproblemer
jeg bl.a. havde inden jeg fik indkap-
slet Alfix-dekorationerne i vand-
glas. Nu har jeg så at sige ingen
algeproblemer i mit selskabsakva-
rie.
Når jeg lægger mine akvarier om,
bruger jeg altid så meget af det
"gamle" vand, som muligt, så klarer
både fisk og planter sig bedst, og de
kan sættes over med det samme. 
Hvis du står overfor at skulle starte
et helt nyt akvarie op, er det en god
idé at bruge mindst en tredjedel
vand fra et "kørende" akvarie (husk
at pode det nye filter og vent mindst
14 dage før du sætter fisk i).

Lys
Af hensyn til plantevæksten har jeg
ingen dækglas på mit selskabsakva-
rie. Jeg har en heldækkende hjem-
melavet lampe med tre lysstofrør (1
dagslys og 2 varm hvid) samt 2
halogen-spot til effektbelysning. På
bagsiden af lampen er monteret to
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afskærmede 40 W glødelamper
med lysdæmper til at belyse bag-
grundskassen med.
Der er tænd/sluk ur på lampen, og
lyset er tændt 13 timer fra kl. 11-24. 
Tropiske planter er "kortdagsplan-
ter", d.v.s. at de kun behøver 12
timers lys i døgnet. Belysning ud
over de 12 timer gavner kun alge-
væksten, så hvis du har mere end 12
timers belysning og problemer med
alger, kan du mindske problemet
ved at sætte belysningstiden ned.

Fisk
Valg af fiskearter er meget indivi-
duelt og jeg skal ikke her komme
med anbefalinger.
Der skal dog tages hensyn til fiske-
nes indbyrdes størrelse, tempera-
ment og yngleadfærd. Det er ikke
smart at vælge meget store og
meget små fisk til samme akvarie,
da den lille meget let bliver mad for
den store. Det er heller ikke smart
at vælge en meget aktiv art som f.
eks. zebrafisken sammen med en
rolig art som f. eks. perleguramien,
da de begge for det meste opholder
sig i det øvre vandlag og zebrafi-
skens adfærd stresser guramien.
Hvis du vil have hulelegende cichli-
der skal du sørge for passende huler
til arten, og hvis du vil have flere
par, skal hulerne ligge langt fra hin-
anden og der skal dekorationsmæs-

sigt sørges for "naturlige" skillelin-
jer mellem revirerne.
Sørg for, når du vælger fiskearter,
at alle vandlag bliver "befolket".
Der skal være arter der hovedsage-
ligt går i de øvre vandlag eller i
overfladen, arter der går i det mid-
terste vandlag, og der skal også
være fisk, der typisk opholder sig
tæt ved bundlaget. Vælg ikke for
mange arter, hellere færre arter med
flere individer. Sørg for, hvis der er
tale om stimefisk, at der er så man-
ge fisk i stimerne, at de følger deres
naturlige adfærd. Derved får du
udnyttet hele dit akvarie-rum, og
det kommer også til at se mest har-
monisk ud.
Eksempler på fisk der går i de øvre
vandlag eller lige under overfladen:
Alle guramiarter, øksefisk, skrå-
svømmer, zebrafisk, sprøjtekarpe-
laks, halvnæb og en del killifisk.
Fisk til de mellemste vandlag, f.eks.
de fleste tetraer, barber, scalarer og
regnbuefisk.
Eksempler på bundlevende fisk:
Hulelegende dværgcichlider, f.eks.
Apistogramma-arterne og kribens-
is, de mange corydoras-maller og
botiaer.
Derudover er der mange fiskearter
som bevæger sig rundt i alle vand-
lag. Det gør de fleste ungefødende
tandkarper som f.eks. gubby, platy,
molly og sværddrager.                ❏



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse

Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

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

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

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

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

Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør 
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk

Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41

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

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

Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

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

Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76

Bestyrelsen:

Grupperne:

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.
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