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Tur til Tyskland og Holland / Ny hjemmeside
Barberne en del af den største fiskefamilie
Gymnogeophagus meridionalis / Auktion
Nitratfilter - også i ferskvand
Ny specialforretning / Udflugt til Krokodille Zoo
Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 14, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Klubbladet:
Redaktør:
Per Kyllesbech Petersen
Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen
Stof til næste blad: Senest 23. september 2003
Bestyrelsen:
Se bagsiden
Grupperne: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden
Kontingent: Se bagsiden

3

NR. 5 - SEPTEMBER 2003

Fællesmøde mandag den 1. september kl. 19.15 i klubbens mødeklublokale “Fælleslokalet”, Hvilebjergskolen,
Kirkerupvej 18, Sørbymagle (se kort på side 2)

En ny sæson står for døren med forhåbentlig mange gode
og lærerige møder, og det første kommer til at handle om
terrareihobbyen. Det er lykkedes os at få kontakt til en af
de garvede gutter inden for faget, nemlig Lars Skov, som
enten har eller har haft en stor del af de terrarie dyr som
man hører om eller ser enten på film eller i bladene. Lars
vil fortælle om pasning og pleje af disse dyr og vil samtidig komme ind på de forhold de holdes under.
Jeg tror på en rigtig givtig aften, så mød talrigt op . . .
Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00.
Vel mødt . . . Erling
Akvariegruppen: Møde mandag den 15. september
kl. 19.15 i klublokalet. - Opsamling ved stop 39 kl. 19.00.

På mødet skal vi se og snakke om nogle diasserier som vi
har lånt fra DAU’s reviderede diasserie-arkiv.
Det er to så forskellige emner som Geophagus-cichlider
og sumatranus-barber.
Hilsen Bjarne
Terrariegruppen: Møde SØNDAG den 28. september

September måneds terrariemøde er flyttet til søndag d. 28.
september og er lavet om til en udflugt for alle interesserede klubmedlemmer og deres familie.
Turen går til Eskilstrup på Falster hvor vi skal besøge
Krokodille Zoo. - Se programmet på side 15.
Hilsen John

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
1. september
15. september
28. september
6. oktober
20. oktober
27. oktober
3. oktober
17. oktober
24. oktober
25.-26. okt.

15.-16. nov.
1. december

VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
DAU:

Fællesmøde i klublokalet
Akvariemøde
Udflugt til Krokodille Zoo
Fællesmøde i klublokalet
Akvariemøde
Terrariemøde
Fællesmøde i klublokalet
Akvariemøde
Terrariemøde
Akvariets Dag på hotell Park Inn i Haninge, Sverige
Se programmet på:
http://www.bollmoraakvarieklubb.org/akvarietsdag.htm
Exotiske Insekter: Udstilling i Roskilde.
VAT: Julemøde med auktion, gløgg og æbleskiver

Ingen specielle aktiviteter i anledning af
klubbens 10 års jubilæum
Bestyrelsen har på mødet 19.
august besluttet ikke at lave nogen
specielle aktiviteter i anledning af
klubbens 10 års jubilæum.
Bestyrelsen har gennem klubbladet
i foråret opfordret klubbens med-

lemmer om at slutte op om en eller
anden form for aktivitet, der kunne
vise klubbens ansigt udad til.
Kun to medlemmer har reageret på
denne opfordring. - Derfor beslutningen.

Boggave fra Hans Prammann
Hans Prammann, medstifter af
klubben og klubbens første formand, har foræret klubben sin private samling af akvariebøger.
Der er tale om både gamle og nyere akvariebøger, som er et godt sup-

plement til de akvariebøger, klubben arvede fra Slagelse Akvarieforening.
Klubben er taknemmelig for gaven
og siger hermed tak til Hans fordi
han tænkte på klubben.
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Worldwide Discus

Vi støtter kulturen

Import/export
Michael Madsen
Lynggårdsvej 11, 4450 Jyderup
Mobil 26 80 47 94
Åben hver lørdag fra 10.00–15.00
samt efter aftale
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Århus Akvarieforening inviterer til:

Akvarietur til Tyskland og Holland
2.-5. oktober 2003

Vil du med på en spændende og
hyggelig akvarietur sammen med
andre akvarister til Tyskland og
Holland?
Vi skal besøge den store Aquaristik
Festival i Duisburg, som virkelig
skulle være et besøg værd, den
spændende Burgers Zoo i Holland
og holde fest hos Wuppertal
Akvarieforening i Tyskland lørdag
aften. Herudover skal vi besøge en
akvarist med mange akvarier i
Wuppertal og høre et rejseforedrag
i ovennævnte forening. Vi regner
også med at besøge et par spændende akvarieforretninger. Vi tager af
sted torsdag aften, og kommer hjem
igen søndag aften.

Vi har stadig enkelte ledige pladser,
vil du være gerne med bør du tilmelde dig snarest muligt, for pladserne vil være begrænsede.
Pris ca. 1500 kr/person, inklusiv
bustransport, 2 overnatninger i dobbeltværelse eller 3 sengs værelse,
morgenmad på hotellet og entré til
Burgers Zoo og entré til festivalen.
Der opkræves et tillæg hvis du
ønsker enkeltværelse.
Tilmelding til
Århus Akvarieforening,
v. formand Bodil Sørensen,
Rytterparken 18, 8543 Hornslet
Tlf 28561428,
E-mail: akvarie.bodil@get2net.dk

DCS’ Malawigruppe har fået egen hjemmeside
Dansk Cichlide Selskabs Malawigruppe er en aktiv gruppe for tiden.
Det er gruppens hensigt at give
andre Malawicichlide interesserede
et indtryk af hvordan det er at være
medlem af en aktiv gruppe, så der
vil fremover komme referater fra
gruppens møder, og man vil altid
kunne se, hvor der har været holdt
møde, og hvor og hvornår de næste
møder kommer til at foregå.
I maj måned var gruppen f.eks. på

besøg hos et af vore medlemmer,
nemlig dette klubblads redaktør, og
på gruppens side kan man finde friske billeder fra Pers 960 liters
Klippekystakvarie (ganske vist med
Tankanyikacichlider), men det var
Alfix-dekorationen, der var besøgets mål.
Det er Jens Poulsen, der er sidens
“webmaster”. Adressen til malawigruppens hjemmeside er:
http://www.malawigruppen.dk
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Lars Søndergaard skriver:
Barberne har altid for mig været de
dejligste akvariefisk.
De repræsenterer en mangfoldighed, de hører til blandtcypriniderne
(de karpelignende). Der findes faktisk flere end 1.500 cyprinide arter.
Til sammenligning er der "kun"
1.200 tetra-arter.
Langt de fleste cyprinider er er ikke
egnede til private akvarier, men
mange, såvel kendte som ukendte,
er vidunderlige akvariefisk.
At skrive om dem alle vil blive et
kæmpeværk, så jeg nøjes med at
omtale nogle af de barber, som jeg i
tidens løb har holdt med fornøjelse.
Barber er farvestrålende fisk. Det
gælder både hanner og hunner. Iflg.
videnskaben har farverne den funktion, at de virker som et signal mellem fiskene, der som oftest lever i
stimer.
Leg og yngelpleje kan variere lidt
mellem de enkelte arter. Som
hovedregel kan man sige, at de er
fritlegende. De fleste arter lægger
bare deres æg på bunden, nogle
lægger klæbrige æg, som fæstner
sig til planter eller andet substrat.
Enkelte har en form for yngelpleje,
selvom den ikke er så avanceret
som hos cichliderne.
Hvis du vil opdrætte barber, skal du
indrette et specielt lege- og yngelakvarie.
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ne tørvebund.
Rigeligt med planter,
men der skal også
- en del af den største fiskefamilie
være god plads til
frie svømmeområder.
Billedet giver et vist
indtryk af pragtbarEn artikel fra http://akva-net.hjem.orangenet.dk
ben - men den er
skrevet af Lars Søndergaard
betydeligt flottere i
virkeligheden.
Forældrene skal fjernes omgående
Temperatur 18°C - 22°C og helst
efter legen, ellers er der ingen æg.
ikke mere. Det er ikke en varmeDette er den generelle regel.
krævende fisk - det er misforstået
Hvis du vil opdrætte barber, skal du
godhed at give den >22°C. Vandet
finde ud af hvad de enkelte arter
skal være blødt dH 10 og let surt ca.
kræver, som sagt er der undtagelser.
pH 6,5.
Ynglen opfodres med infusorier.
Opdræt er ikke svært. Jeg har fakEfter kort tid vil de også tage nytisk lige gennemført et af mange
klækkede infusorier og siden større
pragtbarbe opdræt.
levende foder.
I legeakvariet plejer jeg at hæve
Hvilke barber skal jeg vælge?
temperaturen fra omkring 21°C og
Som sagt er der masser at vælge
op til 23°C - 25°C.
imellem. Den følgende er bare et
Vandværdier omkring de normale.
eksempel.
I akvariet anbragte jeg 1 han + 2
Pragtbarben (Barbus conchonius)
hunner. Bunden var dækket med
Den kommer fra det nordlige
runde småsten, som æggene kunne
Indien. Biotopet er floder, søer og
falde ned imellem. Forældrene
vandhuller.
æder alle de æg, de kan komme i
Pragtbarben er noget nær den ideelnærheden af. Forældrene skal i
le akvariefisk. Fredelig, let at holde
øvrigt fanges op efter legen.
og så er den smuk. Den skal holdes
Et typisk kuld er på flere hundrede,
i stime, min. 8-10 fisk og gerne i
således også dette, som blev resulselskab med andre fredelige fisk.
tatet af leg mellem min bedste han
Akvariet skal være rummeligt, det
og to meget rognsvære hunner.
er en livlig fisk. Bunden blød, gerDa æggene klækkede, flyttede jeg

Barberne
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ungerne over i et opvækstakvarie.
Her begynder jeg med en meget lav
vandstand, max. 10 cm, som jeg
gradvist lader stige efterhånden
som ungerne vokser til. Når de er
næsten udvoksede er akvariet fyldt
helt op.
Ungerne skal fodres godt og alsidigt. Hvis de bliver det, så kan de
blive til pragteksemplarer på >15
cm med strålende farver.
Såvidt denne gang om barber.
Barber er også Odessa barber,
Tetrazonaer, T-barber og meget
andet. Hele cyprinideslægten er
også danio, karpefisk og utallige
andre.
Der er mange skønne og dejlige
fisk - jeg vender tilbage med flere
eksempler en anden gang. Prøv
dem, de er ikke svære at holde og
de er ikke svære at få fat i.

@kva-net (og vi) siger TAK til Lars
for denne artikel. Lars har stor
viden om cyprinider og har lovet
senere at skrive specialartikler om
de enkelte arter.
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Gymnogeophagus
meridionalis
Af Steen Jessen
Aalborg Akvarieforening
Gymnogeophagus meridionalis er
en sydamerikansk cichlide fra
Uruguay, som siges at kunne klare
tempersturer helt ned til ca. 0°.
Dette er specielt for en tropisk fisk,
men har ikke den store indflydelse
på hvordan man holder fisken i
akvariet. Fisken kan sagtens klare
almindelige temperaturer - men jeg
mener man bør følge sæsonen og
således holde fisken uden varmelegeme.
Denne cichlide blev importeret af
Credofisk for ca. 1 år siden og det
var første gang den kom til
Danmark. Derfor var fisken rimeligt dyr i begyndelsen med en pris
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på ca. 175 kr./stk.
Det viste sig dog hurtigt at
Gymnogeophagus meridionalis er
temmelig let at opdrætte - hvorfor
fisken er faldet meget i pris.
Det drejer sig om en utroligt flot
mellemstor cichlide, som er blå og
rød på det meste af kroppen.
Cichliden er af Geophagus-slagsen,
også kaldet jordspisere på dansk,
hvilket gør at den sorterer bundlaget med munden for at finde føde.
Gymnogeophagus meridionalis spiser alt og kræver ikke specielt vand
og er meget hårdfør.
Selve opdrættet starter med, som
ved andre æglæggende cichlider, at
to fisk danner par. Som ved de fleste æglæggende cichlider er hannen
større end hunnen, men begge fisk
har dog samme farve.
Når Gymnogeophagus meridionalis
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går i leg bliver begge fisk, men især
hunnen, iklædt et sort maskelignende farvetegning - i øvrigt er et
Gymnogeophagus meridionalispar
utroligt gode forældre.
Man ser således at yngelen bliver
fodret af forældrene, ved at disse
tygger foder i små stykker og herefter spreder dette foder ud i yngelflokken.
Gymnogeophagus meridionalis får
mange unger - tit flere hundrede.
Ungerne fodres de første 5 dage

med Liquifry-infusorier og derefter
med levende artmia.
Det kan være lidt vanskeligt at få
alle unger til at overleve opvækstens første dage - jeg mistede således selv ca. 50%.
Til slut vil jeg opfordre alle til at
anskaffe sig Gymnogeophagus
meridionalis til deres akvarium.
Gymnogeophagus meridionalis er
nemlig både nem og farvestrålende
samt en utrolig spændende fisk at
kaste sig over.

Sæsonens første og største auktion!
Corydoras klubben indbyder hermed alle interesserede akvarister til
en stor auktion over aqua effekter lørdag den 20. september 2003.
Har du en masse akvarieting i overskud?
- Teknik, Varmelegemer, pumper, lys, akvarier mv.
- Fisk
- Planter
- Andet?
TAG DEM MED OG GØR EN GOD HANDEL!
Stedet for den gode handel er:
Kulturhuset - Den gamle biograf
Gl. Kongevej 49.
7242 Engesvang (ved Silkeborg)
DAGENS PROGRAM:
08:00 10:00 Indlevering af effekter til auktionen.
10:00 11:00 Kontrol / eftersyn af de indleverede effekter.
11:00 ??:?? Auktion.
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Har du haft hænderne meget i vand
så smør dem med
ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63
for at bevare hudens
blødhed og glatte fornemmelse.

Aloe Vera
for at pleje din krop

LONE FRIED
90 dages
tilfredshedsgaranti

Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse
Mobil 20 33 41 03
aloe-vera-lone-fried@mail.dk
Din uafhængige FLP forhandler

Fuji FinePix
2600 Zoom
2.0 Megapixels
3 x optisk zoom
2,5 digital zoom
16 Mb smartMedia
Macro 10-80 cm
USB
Div. software
Lavt strømforbrug

Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk
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Nitratfilter også i ferskvand
HVORFOR NITRATFILTER?
Fordi nitrat (no3) er farligt for
vores dyr. Endeligt et nitratfilter,
som lever op til saltvandsakvaristens forventninger om en perfekt
nitratfri vandkvalitet.
Problemer med nitrat er, at dette
kvælstof ophober sig langsomt og
er til stor skade for saltvandsakvariets beboer, og som man oftest
ikke når at gribe ind over for i tide.
Nitrat skader specielt korallerne og
andre laverestående dyr, og ifølge
tyske specialister går det også udover fiskenes yngleadfærd.
Kilde: (Der Meerwasser Aquarianer, et fagblad for tyske saltvandsakvarister).
Tyske akvarister har i de sidste 3 år
anvendt nitratfiltre på svovlbasis
med stor succes.
Det er vigtigt, at man jævnligt tjekker vandkvaliteten for nitrat (no3)
og særdeles vigtigt jo længere
akvariet har kørt.
Med nitratfiltret på svovlbasis er
det i dag muligt at køre et saltvandsakvarium og et ferskvandsakvarium 100 % nitratfrit.
Nitratfiltret består af en specielt
fremstillet reaktor i et materiale af
en høj kvalitet bestående af PVC
og glasfiber med et indhold af 2,5

Kg. 100 %
effektivt filterindhold
af svovl,
som er
fremstillet i
en hård substans i form
af 3-4 mm
svovlkugler.
Filtret virker på følgende måde: De
iltfattige bakterier, som lever i filtret, lever af nitrat fra akvariet, selv
af små mængder nitrat. Når så vandet er nitratfrit lever bakterierne af
svovlkuglerne, og eftersom nitrat
ophobes langsomt sørger bakterierne konstant for at nedbryde nitratet.
Svovlen frigives i så små mængder,
at de ikke kan måles i vandet, og er
total uskadelige for fisk og koraller.
Nitratfiltret er specielt kærkommen
for akvarier med saltvand/ferskvand med mange fisk og stort
foderforbrug.
Mere information om nitratfiltret
ved henvendelse til:
Saltvandsakvarist
Jens-Jørgen Andersen
tlf. 75 94 55 99 eller
Saltvandsakvarist
Ole Breiner tlf. 29 27 06 44.
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Ny specialforretning åbner 1. sept.
Hvis du er til Tanganyikacichlider
er det måske værd at overveje at
besøge Jan Hummel i hans forretning på Arnold Nielsens Boulevard
62.1ste i Hvidovre (tlf 30 89 13 02).
Jan har mange års erfaring i akvariebranchen, hvor han bl.a. tilbage i
70-80’erne var i Planteimporten.
Jan driver også en web-butik på
adressen: http://www.maswa.dk,
hvor han bl.a. sælger højkvalitets
powerheads til lave priser incl. filter
med bio bolde samt div. defusere og
fittings, f. eks. et 18 W der giver
1400 L/T til kr. 195,- eller et 25 W
der giver 2000 L/T til kr. 225,Jans sortiment omfatter også tilbehør til terrariedyr, selvom han dog
ikke handler med terrariedyr.

Der er i starten kun Tanganyikacichlider i forretningen, og der
kommer en sending med mange
spændende varianter af både
Tropheus og andre direkte fra
Tanganyika Syd i starten af september.
Maswa, som forretningen hedder,
sælger også Fisk engros til momsregistrede brancherelaterede butikker også export af vildtfangne,
søopdrættede og opdrættede fisk.
Forretningen er specialist i yngel
fra det meste i Tanganyikasøen,
både direkte søopdræt-import fra
Afrika - Dansk og Tysk yngel fra
store private opdrættere.
Forretningen handler ikke med
opdræt fra østblokken.
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Søndag den 28. september
Program:
Kl. 10.00: Vi mødes ved Stop 39
Kl. 11.00: Formiddagskaffe på Farø
Kl. 12.00: Ankomst til Krokodille Zoo

0
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Kl. 15.00: Forventet afgang
Kl. 16.00: Forventet hjemkomst
- - Husk at tage madpakken med - -

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

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. 58 53 52 62

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

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71

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

Grupperne:
Akvariegruppen: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Terrariegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 52 62
Saltvandsgruppen: Gruppen er ikke aktiv for tiden.
Kunne du tænke dig ny aktivitet i gruppen, så kontakt Erling Jensen på
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: lotte-erling@image.dk

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.

