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• Side 6: Resultater fra DAU’s opdrætskonkurrence
• Side 8-9: Cryptocorynesmeltning
• Side 12: Deltag i hjemmebedømmelseskonkurrencen
• Side 13: Tag med Jesper til Ægypten / Tillykke med DM
• Side 14-15: Kakerlakker (månedens opskrift på foderdyr)
• Side 16: Bestyrelsen og grupperne
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Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
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Fællesmødet i oktober kommer til at dreje sig om terrarie-
hobbyen, idet vi er kommet i kontakt med gruppen
"Serious Reptile`s", som er en undergruppe af Nordisk
Herpetologisk Forening. På mødet vil bl.a. Mona og
Thomas Grundsøe komme og fortælle om hold og opdræt
af foderdyr, slanger, krybdyr, insekter og meget mere. 
Jeg tror vi igen har fået fat i nogle folk, som virkelig ved
hvad de taler om . . .
Mød op til denne uforglemmelige aften i selskab med lige-
sindede.                                            Vel mødt . . . Erling
Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”
- medbring evt. effekter.

Fællesmøde mandag den 4. okt. kl. 19.15 i Fælleslokalet,
Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle (se kort på
side 2) - Husk indgang fra skovsiden.

Mødet holdes hos mig. - Da tilslutningen ikke er så stor i
krybdyrgruppen, skulle der være plads nok.
Der er endnu ikke sat et emne p� programmet.

Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 25. okt. kl. 19.15.
Der samles op ved Stop 39 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.

Dette møde kommer til at foregå på skolen hvor vi skal
prøve at lave nogle baggrunds-kasser til akvariet. 
Jeg tager nogle matrialer med.

Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde mandag den 18. okt. kl. 19.15 i
Fælleslokalet, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15,
Sørbymagle. - Der samles op ved Stop 39 kl. 19.00.
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Reptilmesse i Rødovre 10-16
Fællesmøde. Emne: Hold af forskellige terrariedyr.
Akvamesse i Fritidscentret i Randers.
Fællestur til Randers Regnskov og Akvamesse
Akvariemøde. Emne: baggrundskasser 
Terrariemøde. Hjemme hos John
Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 
Julemøde med gløgg, æbleskiver og auktion.
Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 

2. okt.
4. okt.
8.-10. okt.
9. okt.
18. okt.
25. okt.
1. nov.
15. nov.
22. nov.
6. dec.
3. jan. 2005
17. jan.
24. jan

Aktivitetskalender 2004
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:

Fællesarrangement
Klubben arrangerer fællestransport til Akvamessen i Randers og
Randers Regnskov
Som lovet i sidste nummer af klub-
bladet, har bestyrelsen besluttet at
arrangere fællestransport til Akva-
messen og Regnskoven i Randers
lørdag den 9. oktober 2004.
Af hensyn til arrangementet er der
bindende tilmelding. - Du kan til-
melde dig til Erling (se adr., tlf. nr.
eller emailadr. på bagsiden).

Vi mødes på parkeringspladsen
ved Stop 39 kl. 07.30, hvorefter vi
fylder bilerne og drager mod det
jydske.
Omkostningerne til benzin, bro og
indgangsbilletter fordeles ligeligt
mellem deltagerne.
Slut op om dette arrangement og få
en oplevelsesrig lørdag.

Du kan stadig få en gratis annonce med i klubbladet og på klubbens
hjemmeside under rubrikken “Fra medlem til medlem” hvis du har
overskud af dyr, fisk, planter eller brugt udstyr. - Du skal blot henven-
de dig til bladets redaktør på tlf. 57 61 70 41, mobil 25 88 33 54 eller
på email: per@kyllesbech-petersen.dk inden den 18. oktober.
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1/1 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 700 kr.
1/2 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 350 kr.
1/4 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 200 kr.
Bundbjælke på tekstside s/h 150 kr.
1/1 side omsl. indersider s/h 900 kr.
1/1 side bagsiden s/h  . . . . . 1.000 kr.

Annonceprisliste:
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklubs medlemsblad
Pragtsmerlingen udkommer 7 gange
årligt, og annoncer tegnes forud for
et år ad gangen.
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12.
Tegnes en annonce inde i den perio-
de, modregnes der i prisen for hver
manglende udgivelse.

pr. 1. januar

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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Klubben har modtaget nåle og diplomer fra DAU opnået af tre medlem-
mer i DAU’s opdrætskonkurrence 2003.
Modtagerne er:
Thøger Harder 8 opdræt 75     point Sølvnål
Bjarne Larsen 19 opdræt 79½  point Sølvnål
Erling Jensen 2 opdræt 16     point Bronzenål
Nåle og diplomer er overdraget de tre deltagere.
Resultatliste for konkurrencens andre deltagere og deltagende klubber
kan ses på DAU’s hjemmeside på adressen: www.akvaunion.dk
Konkurrencen for 2004 løber frem til årsskiftet, og bestyrelsen vil gerne
hermed opfordre alle klubbens medlemmer til at deltage i konkurren-
cen - også for at promovere klubben, der deltager i klub-konkurrencen.
DAU’s konkurrenceregler:
1. Opdrætteren skal udfylde et opdrætsskema og aflevere det til sin klub. 
2. Opdrættet henføres til det år, hvor fødsel/klækning har fundet sted. 
3. Opdrættet skal i en alder af 6-8 uger besigtiges af et bestyrelsesmed-
lem, af klubbens kontaktmand for opdrætskampagnen, eller af et klub-
medlem udpeget af bestyrelse eller kontaktmand. 
4. Der lægges vægt på kvalitet. Ungerne skal være sunde og artstypiske i
form og farve, for at opdrættet kan godkendes. 
5. Klubben indsender opdrætsskemaerne til Unionens kampagneleder. 
6. I klubkonkurrencen medtages kun opdræt, der er indsendt inden 9 uger
efter det kvartal, hvor fødsel/klækning er sket (se dog pkt. 7). 
7. Alle opdrætsanmeldelser skal være indsendt og modtaget af kampag-
nelederen inden udgangen af februar måned året efter konkurrenceåret.

DAU’s opdrætskonkurrence 2003

Sådan anmelder du et opdræt:
Kontakt klubbens kontaktperson for opdrætskonkurrencen 
Jens Bjarne Larsen (se adr., tlf. nr. eller emailadr. på bagsiden).
Bjarne udleverer et skema, som du skal udfylde og aflevere ved besig-
tigelsen som du aftaler med Bjarne, og som skal finde sted 6-8 uger
efter klægningen.
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Cryptocoryner smelter - det er et
klassisk problem.
Denne artikel tager sit udgangs-
punkt i en konkret sag, og giver dig
et svar. 
Det begyndte med at Rudi flyttede
sit 160 l akvarie p� grund af for
ringe plantev�kst. Flytningen hjalp
- alle planter, b�de k�mpevallisne-
ria og anubias begyndte at vokse.
Men cryptocorynerne smeltede. 
Johnny Hansen skriver i den for-
bindelse til Rudi: 
Uden at skulle spille ekspert p�
omr�det, er det i meget f� tilf�lde,
at cryptocoryner "smelter" p�
grund af sygdom.
Mine erfaringer siger mig, at de
bare er meget łmfindtlige med hen-
syn til forandringer i vandkvalitet,
temperaturforhold, n�ringsforhold
og specielt lysforhold. 
Det er kun to arter, der desv�rre
har v�ret solgt som "Species" d.v.s.
art af ukendt navn, som jeg har
v�ret ude for forsvandt "for good"
(sorte rłdder). Alle andre arter jeg
har haft, har p� tidspunkter lidt af
"nedsmeltning" i mere eller mindre
grad, men er kommet i v�kst igen,
og jeg vil her prłve at beskrive
omst�ndighederne. 

En lille fodnote i
den forbindelse er
noget, jeg har beskre-
vet i en anden artikel p�
Akva-net om planter. og det
kan m�ske have noget med
andre planters "forsvarsme-
kanisme" at głre. 
Jeg har l�st, at specielt
cryptocoryner og Echinodorus-
arter (sv�rdplanter) har det med at
udsende kemikalier, der skulle for-
bedre vandkvaliteten for dem selv
og virke som en slags svag gift for
konkurrenter, men jeg tror n�rme-
re, at det har med �ndrede
forhold at głre, hvil-
ket spłrgeren jo
ogs� n�vner. 
I mit akvarie
med mine avls-
fisk af Corydoras paleatus har jeg
et par til tider meget smukke ham-
mersl�ede cryptocoryne aponogeti-
folia. 
De er lige i overkanten m.h.t.
stłrrelse for akvariet, der kun er p�
63 liter.
Foruden dem har jeg nogle Anubias
(en stłrre variant end den kendte
nana) samt en til tider temmelig
stor bestand af Hornblad Cerato-

phyllum demersum),
som ikke er en plan-
te, der skal plantes i
bunden, da den
ikke danner rłdder. 

Det er en virkelig god
forbruger og op-

samler
a f

n�-
rings-

stoffer,
hvilket

med stor for-
del kan udnyt-

tes i kl�kke- og
opdr�tsakvarier

uden bund-
lag,

men den vokser som lyn og torden
og f�r p� f� uger d�kket de łverste
10-15 cm med et tykt lag, der for-
bruger alt lys, s� bunden n�rmest
er młrkelagt. 
Anubias’en er �benbart ligeglad,
men den hammersl�ede Crypto-
coryne reagerer voldsomt, n�r jeg
engang imellem f�r taget mig sam-
men til at tynde ud i hornbladene. 
De smelter ned til stor �rgrelse for

mig, men de kommer igen p� et
tidspunkt, hvis hornbladene ikke
n�r at f� overtaget igen for hurtigt. 
D.v.s. cryptocorynen reagerer nega-
tivt p� den meget stłrre lysm�ng-
de,den pludselig bliver udsat for.
Den er nemlig fin og grłn, mens
der n�sten ingen lys er. 
Det er ikke naturligt, thi den kr�ver
en vis lysm�ngde for at trives, men
�benbart finder den sig lettere i
gradvis młrke end det omvendte. 
Det bedste for Cryptocoryner er da
ogs� et t�nd/slukur der er t�ndt ca.
11-12 timer daglig, da de ikke bry-
der sig om varierende belysningsti-
der /lysstyrker.
Jeg har set det samme med flere
andre arter og m� lige głre
opm�rksom p�, at Cryptocoryner
ikke er �gte vandplanter, men
sumpplanter, der lever det meste af
�ret over vand og at de desuden har
et stort behov for jernholdig głd-
ning. 
I de gamle, kittede, jernakvarier tri-
vedes specielt Cryptocoryner me-
get bedre end i vore dages helglas-
akvarier, specielt hvis bunden var
godt rusten. 
Det er ikke sv�rt at se forskel p�
sump- og deciderede vandplanter.
Man kan bare holde dem i h�nden
og se om de "klapper helt sammen"
som f.eks. Vallisneria, Hornblad,
Limnophila, Cabomba, Myriophyl-
lum og lignende "slaskede" planter,

Cryptocoryne-smeltning
En artikel fra Akva-net skrevet af Johnny Hansen,
Karlemoseparkens Akvarieklub, Køge
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der har brug for vandets opdrift, og
s� mods�tningerne, f.eks. Anubias,
sv�rdplanter, Cryptocoryner, samt
alle de"stueplanter" de prłver at
prakke os akvarister p�. 
Jeg har faktisk en akvarieven, der
gennem flere �r har haft en sv�rd-
plante i en urtepotte i vindueskar-
men og den har ofte sat blomster-
st�ngler og afl�ggere ud i vinduet.
[Akva-nets red. bem.: Jeg kender et
eksempel p� en sv�rdplante, som
nu har vokset i 9 �r i urtepotte. Den
begyndte som en lille, ret enkel,
v�kst p� et sofabord og er i dag
n�rmest som en lille "busk".] 
Det m� ogs� v�re kendt for de fle-
ste, at en flot rundbladet sv�rd-
plante fuldst�ndig skifter udseen-
de, hvis den f�r rigtig fat og vokser
videre i akvariet. S� bliver de nye
blade ofte meget l�ngere, lysere og
ofte błlgede i kanten. 

P� Lyngby’s udstilling 2000, kłbte
jeg to meget store Echinodorus rub-
ra, som ser ud til at trives godt. De
havde meget kraftige ovale blade
med glat kant, men de nye blade er
błlgede og en del smallere. 
Desuden er de rłde i begyndelsen
(hvilket navnet rubra = rłdlig jo
ogs� antyder), og jeg var ved at
fl�kke som en tr�sko af grin da en
af mine venner, der er ret ny inden-
for akvariehobbyen, med beklagel-
se i stemmen bekendtgjorde, at han
synes det var synd at de nye flotte
planter var ved at g� ud. 
Jeg kunne s� berolige ham med, at
s�dan skulle de skam se ud. 
Desv�rre dyrker de fleste plante-
gartnerier disse overvandsplanter i
vandt�ger over vand, s� det er ofte
ikke til at se, hvordan den vil tage
sig ud som akvarieplante, hvis den
da overlever skiftet til undervands-

verden. 
Et eksempel mere
herp� er Echino-
dorus maior (mar-
tii), der i forret-
ningerne ser me-
get młrkegrłnne
ud med brede błl-
gede blade p� en
20-40 cm og de
stritter p�nt ud til
siden i en cirkel. 
Kommer s�dan en
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svend godt i gang under vand f�r
den smallere lyse blade, der inklu-
sive 60-70 cm st�ngel kan blive
halvanden til to meter lange. 
Dette er ikke for at advare mod den,
da den er utrolig smuk, men den
passer i hvert fald ikke i et 100 l
akvarie! 
Mange symptomer p� mangelsyg-
domme hos planter fremkommer
n�r de bare mangler et enkelt
mikron�ringsstof, da planter opta-

ger de nłdvendige stoffer i forhold
til det, der er mindst af tilstede. 
Hovedessensen af denne historie er,
at de fleste cryptocoryner kommer
igen efter nedsmeltning, s� lad bare
rłdderne st�, hvis de da ikke er sor-
te. 
Hvis de er sorte, er der noget helt
galt med bundlaget (anaerobe bak-
terier, kloakbakterier). S� błr akva-
riet l�gges om og renses grundigt.

Johnny H., Kłge.

Opfordring til at deltage i klubbens hjemme-
bedømmelseskonkurrence

Ovenstående artikel er velvilligt stillet til rådighed af Akva-net og
Johnny Hansen. Se denne og andre artikler på netadressen:
akva-net.hjem.orangenet.dk

Hvert år, som regel i marts måned,
afholder klubben hjemmebedøm-
melseskonkurrence blandt klub-
bens medlemmer med efterfølgen-
de indstilling til bedømmelse i
Kredsen af de bedste akvarier.
Som optakt til det bliver hjemme-
bedømmelseskonkurrence emnet
på Fællesmødet i oktober. hvor vi
forsøger at få én der har vundet DM
flere gange til at fortælle om hvor-
dan han/hun forbereder sig selv og
sit akvarie til bedømmelsen.
Det er ikke for tidligt at komme i
gang med forberedelserne, da det

tager sin tid at få
fisk og planter i
god størrelse og
udstillingskondi-
tion.
Bestyrelsen vil gerne herigennem
opfordre klubbens medlemmer til
at slutte op om denne aktivitet, og
stille op til konkurrencen. - Om
ikke for andet, så fordi deltagelse i
konkurrencer er med til at udvikle
én som akvarist, da bedømmelsen
ofte foregår i en dialog mellem
dommer og udstiller.
Følg opfordringen og vær med . . .
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Et af klubbens
mangeårige med-
lemmer, Jesper
T. Nielsen,  har
sendt os en

opfordring til at tage med ham
på en meget spændende 15 dages
rundrejse i Ægypten. Han skriver:
“Vi skal rundt og se så godt som alt
hvad der er at se i Ægypten. AB-
Rejser har egen dansktalende gui-
de. Som et ekstra krydderi deltager
jeg på turen, og vil øse ud af min
beskedne viden, der bl.a. har sit
udspring i min roman: "I
Pyramidernes Skygge". Vi skal
hygge os. Der bliver også tid til at
slappe af og bade i pools og koral-
rev!
Prisen for denne drømmeferie bli-
ver i alt 11.105 kroner incl. 5 flyv-
ninger, 5* hoteller med morgenbuf-

fet, 5 * Nilcruise med helpension,
udflugtspakke, visum, lufthavns-
skatter og afgifter.
Det er selvfølgelig en del, men man
får også, som du kan se meget for
pengene. Denne pris er to-tre tusin-
de kroner lavere end f.eks.
Stjernegaard Rejser.
Tilmelding, yderligere materiale og
spørgsmål til AB-Rejser, der er tek-
nisk arrangør, på telefon 58531100,
opgiv reference: "Jesper Thomas-
Rejsen"
Jeg håber du vil deltage og/eller at
du kender nogle der vil. Jeg hører
gerne fra dig.
På forhånd tusinde TAK.
Tilmelding efter "først til mølle
princippet".”
Opfordringen er hermed givet vid-
dere.
Jesper har tlf. 58532129.

Tag med Jesper T. til Ægypten
Søndag den 9. til den 23. januar 2005

Tillykke med mesterskabet
Årets vinder af DM i klasse 2a
Liselotte Andersen, Arnakke ved
Kalundborg ønskes hermed af
klubben hjertelig tillykke med de
tre mesterskaber i klasse 2 for
hjemmebedømte akvarier, nemlig
Klubmesterskabet
Kredsmesterskabet og 
Danmarksmesterskabet 2004.

Liselotte 
Andersen

DM-pokalen
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Opdr�tsbeholder: 
En 2 1/2 l. malerspand er
fin. Til ventilation bruges en
nylonstrłmpe (klip et stykke
ud af strłmpen s� der er en �bning
midt over spanden, hvor strłmpen kan samles med en
klemme). Nederst p� spanden sk�res en �bning der
passer til en drikkebeholder til fugle.
Beholderen stilles varmt omkring 30 grader.
Fremgangsm�de: Drikkebeholderen fyldes med vand
og "truget" fyldes med vat, s� fluerne ikke drukner.
Der podes med en god portion fluer.
Fluerne fodres med lidt nektar og lidt Alumin (moder-
m�lkserstatning), oven p� nylonstrłmpen.
Til �gl�gning bruges et plastikl�g eller bunden af et
plastikłlglas. I denne l�gges der noget sammenkrłllet
kłkkenrulle der m�ttes med m�lk (der m� ikke st� for
meget overskydende m�lk i bunden da fluerne s� kan
drukne),
�gl�gningsbeholderen fornys hver anden dag.
Det �gfyldte kłkkenrulle samt evt. maddiker overfłres
til et nyt łlglas eller en anden beholder, med en nylon-
strłmpe over.

Stuefluer
krølvingede
Opskrift: Lars Skov
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Glas/beholder stilles ved 25-
30 grader og maddikerne
fodres. N�r maddikerne har
forpuppet sig, kommes de i
en spand vand, hvor alle
pupper vil flyde ovenp�, og
let kan skummes fra, med en si
i overfladen. Pupperne l�gges til
tłrre p� lidt kłkkenrulle og deles der-
efter i passende portioner.

Foder (maddiker):
Hvedeklid
Alumin (moderm�lkserstatning)
Vitaminer

Man blander Hvedeklid og Alumin, med lidt vitamin-
pulver, og tils�tter vand til man har en grłdet masse,
der ikke m� v�re for v�d. Der fodres lidt ad gangen, s�
der ikke er for meget uspist foder, der kan ligge og lug-
te.

Husk at fodre fluerne inden de selv bruges til foder.

Alle Lars Skovs foderopskrifter findes også på klubbens hjemmeside:

www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk



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

Havebassingruppen: Erling 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/hjemmesiden
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 7
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

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

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

Medlem: René Larsen
Bakken 2, 
4370 St. Merløse
Tlf. 57 81 10 00

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

Akvariegruppen og opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16 - Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

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

Bestyrelsen:

Kontaktpersoner:

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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Nye medlemmer/indmeldelse: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 57 88 - mail: helleogfrank@tdcadsl.dk




