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Øvrige oplysninger:
Klubbens lokale: Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse.
Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen

(Se tlf., adr. og email på bagsiden)
Stof til næste blad: Senest 17. september 2002

Bestyrelsen: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden            Kontingent: Se bagsiden
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Vi mødes hos mig på min privatadresse.
Hilsen Poul

Gruppemøde: Terrariegruppen
Møde mandag den 23. september kl. 19.00.

Fællesmøde mandag den 2. september kl. 19.00

Sidste sæson slog vi Cichlide- og Selskabsgruppemøderne
sammen til ét møde om måneden i håb om at der kom fle-
re til møderne.
Det gjorde der ikke. - Er der stadig for mange møder -
eller er indholdet ikke det, gruppens medlemmer ønsker.
Denne måneds møde holdes i klublokalet. - Kom og vær
med til at lægge interessante emner og mødesteder ind i
gruppeprogrammet.

Hilsen John og Bjarne

Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen
Møde mandag den 16. september kl. 19.00.

Efter en forhåbentlig veloverstået ferie og en dejlig som-
mer, er vi alle klar til at tage fat på en ny sæson i
Vestsjællands akvarie og terrarieklub som indledes man-
dag 02.09.02 kl. 19.00 i klubbens lokaler Søndermarken
9, Rosted, hvor vi forhåbentlig alle mødes til en drøftelse
af den kommende sæsons møder. Bestyrelsen har en del
ideer, men det er en nødvendighed at disse arrangementer
bliver bakket op af vore medlemmer.
Sæt derfor kryds i kalenderen mandag 02.09.02 og kom og
giv din mening til kende om vores kommende sæson…
Der vil være opsamling på "Stop 39" kl. 19.00

- Vel mødt… Erling

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

for traktementet.
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Aktivitetskalender
2. september Fællesmøde. 
14.-15. sept. Udstillingsgruppen udstiller på Kongskildemarkedet.
16.  september Akvariegruppemøde.
23.  september Terrariegruppemøde.
4.-6. oktober Akva-Messe i Århus
7. oktober Fællesmøde. 
19.-20. oktober Fugleudstillingen i Søndermarkshallen i Slagelse

er aflyst p.g.a. Newcastle disease.
21.  oktober Akvariegruppemøde.
27.-29. sept. SKS: Killishow i Valby Medborgerhus
28.  oktober Terrariegruppemøde.
4. november Fællesmøde. 
18.  november Akvariegruppemøde.
25.  november Terrariegruppemøde.
2. oktober Julemøde med gløgg, æbleskiver og auktion. 

Det er nu på høje tid at forberede
sig på at deltage i udstillingsgrup-
pens aktiviteter.
Der var i efteråret planlagt delta-
gelse i to arrangementer, nemlig
Kongskildemarkedet ved Sorø
den 14.-15. september og
Slagelse Fugleforenings udstilling
i Søndermarkshallen den 19.-20.
oktober der desværre er aflyst.

Gruppen, der gennem flere år har
gjort et kæmpe arbejde for at gøre
folk opmærksom på vores aktivite-
ter i klubben, vil meget gerne have
flere af medlemmerne som udstil-
lere. - Jo flere vi er, jo bedre kan vi
fordele opgaverne, således at det
ikke kun er nogle få, der skal træk-
ke det store læs for klubben.
Meld dig under fanerne til Erling.

Efterårets udstillingsaktivitet
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Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk

2.0 Megapixels
3 x optisk zoom
2,5 digital zoom
16 Mb smartMedia
Macro 10-80 cm
USB
Div. software
Lavt strømforbrug

Fuji FinePix
2600 Zoom
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6. maj. Sæsonen startede hos
Jesper. Jeg deltog ikke selv, da
Lone og jeg var på bryllupsrejse til
Egypten.
13. maj. Vi var hos Ole Dahl, som
har lavet sit bassin dybere, så han
nu har ca. 20.000 l. Han mangler
stadig at gøre kanterne færdige.
27. maj. Vi mødtes i Drøsselbjerg,
hvor vi så et meget klart bassin og
med et meget tætbeplantet bed
omkring.
3. juni. Hos “Hansiland” fortalte
Hans om sit nye Vortex-filter. Flere

spurgte til prisen, men det går Hans
ikke så meget op i. - Derefter lærte
Thomas Bohsen os at fange fisk . . .
Ha Ha.
10. juni. Vi besøgte S. H. Mølgaard
i Høng, hvor vi så et meget spæn-
dende og flot bassin. Der var visse
ideer at hente (John), bl.a. et slam-
bassin rundt om bassinet, formet
som et lille vandløb. - Trods vejret
(det pisregnede) var der pænt frem-
møde.

Derefter holdt vi sommerferie.

Referat fra havebassingruppens
sæson 2002

Havebassingruppen på besøg på Rolighedsvej i Slagelse 13. maj 2002.



5. august. Mødet hos
Viggo blev holdt hos
John, da Viggo var på
ferie. Johns bassin er på
20.000 l. Det er nyan-
lagt, og bliver endnu
pænere om et par år, når
beplantningen er vokset
til omkring bassinet.
12. august. Vi var hos
Bente  (Erlings stakkels
søster). Dér så vi
Snehvide med de 8 små
dværge (gisp) og diverse
dyr i gips og granit. Basinet var
pænt med meget klart vand p.g.a. et
øvre bassin med masser af planter
til at ilte og tage næringsstofferne.

M.v.h. Finn

PS. Jeg slutter i Havebassin-
gruppen, så der kan komme nye
kræfter til.
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Drøsselbjerg Strand 27. maj 2002.

5. august var vi
ude hos John og
Mette for at se
deres nyanlagte
havebassin.
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I troperne er der løvfald hele året.
Nogle træer taber bladene i april,
andre i oktober, januar eller juli.
Bladene falder ned på skovbunden. 
Under regntiderne - der er som
regel to om året, bliver skovbunden
måske til et vandløb eller en sø.
Derfor er løv på regnskovs-akvari-
ets bund ofte ganske naturligt. 
I de oversvømmede områder i
Amazonas finder vi mange kendte
og populære akvariefisk. Maller,
dværgcichlider, små loricaria og
karpelaks.
Der er et rigt liv af små vandinsek-
ter, som giver fiskene deres føde. 
Bunden er dækket af nedfaldne bla-
de. Fiskene opholder sig mellem
bladene, mange bruger dem som
legesubstrat.  
Dværgcichlider af slægterne Kro-
bia og Bujurquina er kendte for

ligefrem at bygge kunstfærdige
reder af bladene.
Sådan en bund, dækket med blade,
er ikke så svær at efterligne og du
kan sagtens have planter i akvariet. 
Du skal vælge blade, der ikke hur-
tigt nedbrydes. Ege-blade er en
klassiker, men de ser jo lidt euro-
pæiske ud. Så er det bedre med
bøgeblade, de virker mere neutrale. 
Bladene skal ikke bare hældes ned i
akvariet. "Går nok" betyder som
altid "går galt". Også hér skal der
gøres et forarbejde: 
Først renser du bladene omhygge-
ligt.
De skal være fri for jord, rådnende
dele og andet, som kan forurene
akvarievandet. 
De skal overhældes med kogende
vand - flere gange. Det kogende
vand har også den virkning, at bla-
dene tynges mod bunden, det er jo
ikke meningen, at de skal drive på
overfladen.
Hvor stor mængde blade skal der i
akvariet ? Det må være en smags-
sag.
Hvis det kun skal være til et hjørne
i et stort akvarie, er der ikke så
meget at tænke over. 
Men, hvis der er tale om et tykt lag

over hele bunden, så skal du være
opmærksom på et det kan få PH-
værdien til at synke kraftigt. 
Bladenes virkning er i øvrigt meget
bedre end den, du kan opnå ved at
tilsætte diverse kunstige kemikalier
til sænkning af pH'en. 
pH værdien skal i øvrigt følges
nøje. Hvis den ændres for meget, så
skal du være klar til et hurtigt ind-
greb. 
Og så der filteret. Det vil suge bla-
de til sig, vær opmærksom på risi-
koen for at det stopper. 
Hvis du holder planteædende fisk i
akvariet, så skal du huske, at blade-
ne er guf. Især for ancistrus maller.
Et par af disse dejlige vegetarer kan
gøre kål på hele dit bundlag i løbet
af et par dage. Mallerne har haft det
skønt, men du må begynde forfra. 
Fra naturens side er bladene
bestemt for en organisk nedbryd-
ning.
Dén kommer også i akvariet.
Derfor skal du altid have tørrede,
rensede bøgeblade på lager, så
bundlaget kan få en lille genop-
friskning.  
Dekorationen i sådan et akvarie
skal være en eller flere rødder.
I naturen er de ligeså biotop typiske

som bladene. De hører bare sam-
men - også i akvariet. 
Det er et mørkt akvarie. Dét skal du
huske når du vælger planter. Valget
bør være anubias og Vasicularia
dubyana (javamos), som begge er
meget beskedne i deres krav til
såvel belysning som pH. 
Et løvbunds-akvarie med rette
belysning, dekoration og beplant-
ning er den skønnest tænkelige
ramme omkring en stime karpelaks
i selskab med apistogramma'er fra
de mørke vande - og så er det så
naturligt.

Denne artikel er skrevet af
@kva-net's redaktør
Ib Vestergaard.
Kilde: Artiklen Fallaub fra DATZ
(årgang ?) PRAXIS - Schwerpunkt
Bodengrund Forf.: Claus Schaefer

Artiklen er sakset fra
hhttttpp::////aakkvvaa--nneett..hhjjeemm..oorraannggeenneett..ddkk//

Apistogramma agassizi

BLADE PÅ BUNDEN

❧
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Sommerfesten var igen i år præget
af at kun få ud over bestyrelsen del-
tog.
Det er ærgerligt at medlemmerne
ikke bakker denne aktivitet op, da
det, at medlemmerne kommer til at
kende hinanden på en anden måde
end på de ordinære klubaftener, kan
medvirke at bedre sammenholdet i
klubben.
De der mødte op fik dog en hygge-
lig og god aften ud af det.
Erling og Lotte havde som sædvan-
lig købt ind af de bedste råvarer, og
Erling passede grillen på mesterlig
vis (som han plejer at gøre det).
Vi der var med, takker for et godt
arrangement                                ❏

Sommerfesten
2002
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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

Er klubbens arrangementer for
kedelige, eller det medlemmerne
der er det?
Det er spørgsmålet der trænger sig
på, når endnu et initiativ fra besty-
relsens side bliver ignoreret af med-
lemmerne.
Forårets arrangement der skulle få
medlemmerne og deres familie ud
og få noget frisk luft efter vinterens
fugtige luft i akvarie- og terrarie-
rummene, nemlig en udflugt til den
særprægede ø i Store Bælt, Agersø
fik kun tilslutning fra en del af
bestyrelsen selv.
Derfor blev udflugten aflyst.
Som tidligere nævnt her i bladet,
var det kun bestyrelsesmedlemmer
og deres familie der deltog i som-
merfesten, der ellers tidligere har
været interesse for at deltage i fra
medlemmernes side.
Også gruppemøderne var tyndt
besat i den sidste del af sæsonen

trods gruppeformændenes ihærdige
forsøg på at byde på varierede
emner og praktiske tiltag som
opbygning af terrariedekorationer
og limning af akvarier og meget
mere.
Hvad er det medlemmerne vil have
- er det mere aktivitet eller det min-
dre aktivitet. - Er det andre slags
aktiviteter - i så fald hvilke?
Bolden er hermed spillet over på
medlemmernes halvdel. 
- Kom til møderne og gør Jeres ind-
flydelse gældende, og vis at der er
grund til at holde liv i klubben, der
iøvrigt fylder 10 år til næste år

Per

Hvor f. . . . . blev I af?
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Mallerne er meget specialiserede i
deres fødesøgning. 
De er ikke bare, som man kan sige det
med en kendt kliché "akvariets skral-
demænd". Denne artikel handler især
om foder til harniskmaller. For ikke så
mange år siden antog man, at de
hovedsagelig ernærede sig af alger,
men så enkelt er det ikke. De enkelte
arter er fødespecialister, ofte indenfor
en snæver niche. De forskellige speci-
alister har udviklet deres tandsæt og
kæber i overensstemmelse med deres
fødesøgning. 
Fodringen i akvariet skal være i over-
ensstemmelse dermed.
Algeædende maller skal
fodres med masser af
grønt. Mælkebøtteblade,
salat, ærter, der er masser
af muligheder og prøv dem
bare, mallerne afviser det,
hvis de ikke vil have det -
dét kan du være helt sikker

på. Der skal også gives animalsk foder
som myggelarver og lignende. I natu-
ren tager de en hel del smådyr med, når
de græsser i algerne. 
Hypancistrus zebra (zebramallen) har
karakteristiske, meget store, kindtæn-
der i underkæben. De er beregnet til at
raspe insektlarver og andre smådyr ud
fra bevoksede hulrum i sten og rødder. 
Scobinancistrus er snegleæder. Den
trækker sneglen ud af dens hus med
sine spidse tænder og skal også have
snegle i akvariet. Men den skal ikke
bare have snegle, også her gælder reg-
len om alsidigt foder. 
Fælles for langt de fleste maller er, at
de selvom de er fødespecialister, også
lader sig tilvænne andet foder og det er
slet ikke så svært. 
Animalsk foder kan også gives i form
af hakket fiskekød. 
Træ er et godt foder til mallerne! Det

MALLE
Hypancistrus zebra

Scobiancistrus aureatus
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lyder som en påstand, men i naturen
gnaver de kraftigt af træ, som der jo er
let tilgang til i de store sydamerikanske
floder, der en del af året går
langt over deres bredder. 
Fiskene svømmer faktisk
mellem trætoppene og de
tager for sig af dem. 
Slægten Panaque er så
meget trææder, at dens
maveindhold typisk inde-
holder rester af  træ. 
Kort sagt: Der SKAL være
træ i malleakvariet, for
mange er det (næsten) en livsbetingel-
se! 
Der er undtagelser der bekræfter reg-
len, men vil du undlade træet, så skal

du være sikker på, at den ikke er træ-
æder. 
Bambus er også godt for mange maller.
Se @kva-net´s specialartikel om bam-
bus i malleakvariet på @kvanets hjem-
meside på adressen: 

hhttttpp::////aakkvvaa--nneett..hhjjeemm..oorraannggeenneett..ddkk//

Denne artikel er skrevet af @kva-net´s
redaktør. 
Kilde: Aquaristik Aktuell 1-2/98.

FODER

Panaque sp.

Klubben arrangerer fællestransport til
AKVA-MESSEN I ÅRHUS
Søndag den 6. oktober 2002
(Se programmet på www.akva-messe.dk)

Hvis du har tænkt på at tage til Århus til årets store akvarie-
begivenhed, har du her muligheden for at deltage i klubbens fælles-
transport.
Deltagerne er fælles om udgifterne til benzin, bro, indgang m.v.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 3. oktober.

Tilmelding til Erling



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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