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Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Julemøde / Aktivitetskalender.
• Side 6: Skriv til klubbladet / Fra medlem til medlem.
• Side 8-9: Hvad slås cichliderne for?
• Side 12-13: Træ - en nødvendighed for ancistrus.
• Side 14-15: Kæmpemelorm (månedens opskrift på foderdyr).
• Side 16: Bestyrelsen og grupperne.

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmesiden: http://www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (laserprint): Per Kyllesbech Petersen
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Bestyrelsen: Se bagsiden Grupperne: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden Kontingent: Se bagsiden

OBS! Benyt indgangen ved skoven
(på venstre side af bygningen)



3NR. 7 - NOVEMBER-DECEMBER 2004

Fællesmødet i november kommer til at handle om forbe-
redelserne til den kommende hjemmebedømmelse, som vi
håber mange af vore medlemmer vil deltage i, husk vi har
jo stolte traditioner med flere danmarksmestre i forskelli-
ge klasser......
Vi har truffet aftaler med to garvede gutter inden for kate-
gorien "Hjemmebedømmelse" nemlig Svend Andersen,
som flere gange har vundet DM i klasse 2 "Selskabs-
akvarier", og Hans Ole Kofoed som repræsenterer dom-
merstanden. Ved dette møde vil der blive lejlighed til at
stille spørgsmål vedr. forberedelserne til bedømmelsen.
Mød op og bliv inspireret til at deltage i klubbens hjem-
mebedømmelse.                                     Vel mødt . . . Erling

Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”
- medbring evt. effekter.

Fællesmøde mandag den 1. nov. kl. 19.15 i Fælleslokalet,
Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle (se kort på
side 2) - Husk indgang fra skovsiden.

Vi skal besøge Thomas og Mona, som bor i Næstved.
De har mange forskellige dyr blandt andet slanger, ca.100
stk. + Vandagamer, frøer, vandrende pinde, edderkopper.
De giver en kop kaffe og vi kan se deres krybdyr-rum som
er under opbygning.                                       Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 22. nov. kl. 18.30.
Vi mødes ved skolen i Sørbymagle og kører samlet til Næstved.

I mødet  deltager Poul Petersen fra Brønby. Han kommer
og holder et foredrag om TETRA fra Sydamerika, det
omhandler deres levesteder, hvordan man holder dem i
akvariet og lidt om hvorfor der ikke bliver lavet så mange
opdræt af dem.                                               Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde mandag den 15. nov. kl. 19.15 i
Fælleslokalet, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15,
Sørbymagle. - Der samles op ved Stop 39 kl. 19.00.
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Fællesmøde. Optakt til hjemmebed.-konkurrencen.
Akvariemøde. Foredrag om tetraer.
Terrariemøde. Hjemmebesøg hos Thomas og Mona
Julemøde med kaffe/the/gløgg, æbleskiver og auktion. 

Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 
Generalforsamling. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 
Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 

1. nov.
15. nov.
22. nov.
6. dec.
2005:
3. januar
17. januar
24. januar
7. februar
21. februar
28. februar
7. marts
21. marts
28. marts

Aktivitetskalender 2004-2005
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:

VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT: 

Igen i år holder klubben julemøde med
masser af hygge, the, kaffe, gløgg, æble-
skiver, småkager og kammeratlig snak hen
over det festlige the/kaffe/gløgg-bord.
På mødet uddeles der pokaler og diplomer
for årets bedste akvarier og vi kårer årets
akvarist, der også modtager pokal og
diplom.
Derefter vil der blive auktion over de
effekter, medlemmerne har bragt med til
lejligheden.

Mød op til årets festligste fællesmøde mandag den 6. december kl.
19.15 i Fælleslokalet, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle 
(se kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
Husk at medbringe ting til auktionen - f.eks. brugt men brugbart udstyr til
akvarie/terrarie-brug, fisk, dyr, planter og lignende.

Julemøde
med gløgg, æbleskiver og stor auktion
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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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Flot 325 liters akvarie med aluminiumskant
(L. 130 x 50 x 50 cm.) 

Originalt alu-bord med seks indstillelige ben med-
følger. Belysning og to pumper. Udover til selskabsakvarie vil-
le det være flot til diskos, øvrige cichlider eller saltvand, hvis
du skal prøve det. Ring 58 53 21 29. Pris 1.900 kroner.

Fra medlem til medlem

Du kan også 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 udgangen af 3. uge i md.

Noget af det, der kan gøre et klub-
blad levende er indlæg fra bladets
brugere - medlemmerne.
Jeg har flere gange her i bladet og
til møder opfordret medlemmerne
til at deltage aktivt i klublivet ved
bl.a. at skrive en lille historie om
deres egne oplevelser med hobby-
en, eller en lidt større artikel om en
fisk eller et terrariedyr, som har
særlig interesse for én selv. -
Derved får man, foruden at give
interessante oplysninger videre,
også selv en masse ud af det, fordi
man måske skal på opdagelse i lit-
teratur eller ud på Internettet for at

søge efter oplysninger der kan bru-
ges til artiklen. 
Noget der også kunne være stof til
en artikel i bladet, kunne være
hvordan du har indrettet dig med
dine akvarier, hvilken teknik du
synes er bedst at bruge, eller hvis
du har terrariedyr, hvordan du selv
laver dine terrarier eller beholdere
til foderdyr o.lign.
Har du en god opskrift på foder til
specielle arter, eller har du haft en
sjov/spændende oplevelse da du var
ude for at hente daphnier/cyclops til
dine fisk - så skriv om det til klub-
bladet.

Skriv til klubbladet

Send artiklen på mail til redaktøren på adressen:
per@kyllesbech-petersen.dk
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Altså, de slås. Både de store og de
små. Hvorfor? Er de onde, eller
keder de sig, er det noget genetisk?
Som altid i naturen er der en forkla-
ring. Der findes ikke "onde fisk" og
de gør det heller ikke fordi der er så
kedeligt i akvariet. Hvis det er
genetisk så har det et formål.
Formålet kan være at skaffe sig det
territorium som er nødvendigt for
leg og yngel. Det kan være om
føden eller det kan være om en
mage til videreførelse af slægten.
Hvis vi forstår vore cichliders livs-
form og behov så kan vi også for-
udse risikoen for kamp, så også her
gælder det om at kende fisken før
den kommer hjem i akvariet.
Kampe er farlige. Taberen kan gå
ud af kampen med tab af skæl, fin-
ner eller øjne. Hvis akvariet er så
lille at der ikke er flugtmuligheder
kan kampen vare til døden.
Derfor sørg for at der er skjule-
steder og flugtmuligheder hvis
dine fisk er af arter som har
blot den mindste tilbøjelighed
til at slås. I naturen ville en
taber forlade ringen i flugt. I akva-
riet kan den ikke komme bort og

den stærke vil fortsætte til den
endelige udgang på kampen. Der
var næppe meningen da du købte
fiskene.
Det er slemt at være taber, men vin-
deren kan opnå sin sejr dyrt. En
vinder kan være lige så ilde tilredt
som en taber - ja, måske dør han af
sine skader. Så er der dobbelt fiske-
begravelse.
Hvis 2 fisk står i den grå zone, altså
lige før kampen bryder løs, kan den
svageste vælge at underkaste sig.
Hvis det er blandt cichlider vil han
typisk anlægge farvetegninger som
en hun, man taler om trans-
vestitisk adfærd. Han vil
på alle måde agere
som en hun.

Farvetegningerne vil være blege.
Han vil typisk ikke vokse så meget.
Han vil ikke efterstræbe hunnerne
og hunnerne vil ignorere ham. Kort
sagt en tilværelse som den ydmyge
og beskedne.
Men en dag kommer hans store
chance. Han kommer i nyt akvarie
som eneste han, eller den domine-
rende han forsvinder fra akvariet,
måske bliver han svækket. Så er der
nye muligheder for vor stakkels
ven. Han bliver dominerende og
gør sig lækker for hunnerne der
også får øje på ham.

Hvis der er andre hanner tager
han magtkampen op. Hvis han
taber sådan en magtkamp

siger dresscoden blege
farver og etiket-

ten dæmpet
adfærd.

Det hele er en
overlevelsesstrate-

gi. I naturen var han
bare svømmet bort
og havde fundet
lykken andre steder.

I akvariet er det
underkastelse eller død /

invaliditet.
Hvis kombattanterne er jævnbyrdi-
ge er den mest sandsynlige udgang
kamp. Hvis der tydeligvis er for-
skel vil den svageste tage flugten
eller underkaste sig. 
En typisk kamp mellem to cichlider
begynder oftest med at de kæmpen-
de prøver at imponere hinanden. De
viser sig i de mest strålende farver.
De udspiler finnerne. Formålet er
at se så flot og drabelig ud at mod-
parten må give op, hvilket måske
bliver slutningen.
Hvis ingen af parterne giver sig bli-
ver udviklingen mere dramatisk.
De stiller sig side mod side. Men
halen slår de vand mod den anden.
Det er i sig selv ufarligt. Modparten
skal bare føle at han har en stærk
fisk på siden og måske ville det
være det klogeste at forsvinde.
Dette kan meget vel blive udgangs-
punktet.
Men, hvis ingen af parterne giver
sig, så eskalerer udviklingen. Nu
står de ansigt til ansigt. Gællerne er
udspilede, munden står åben.
Parterne antyder en mundkamp.
Når den indtræder, er situationen

Hvad slås cichliderne for?
Denne artikel er skrevet af @kva-nets redaktør og er i alt væsentligt baseret på oplysninger fundet på
www.Ciclidae.com.

Cichlider slås. Det er en gammel, vedtagen
sandhed - måske med modifikationer. 
Men hvorfor slås de og hvad kan du gøre. 
Alt dette og meget mere handler denne
artikel om.
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farlig for kombattanterne.
Mundkampen er næste stadium.
Fiskene holder hinanden fastlåst
mund til mund. Det kunne se ud
som om de kysser hinanden, men
sådan er det langt fra. Formålet med
denne adfærd er at låse modpartens
kæber fast, så han ikke kan bide.
Derved afværger parterne også den
frygtede "karruseltur" [Red. bem.:
Ordet er en oversættelse af det
engelske ord "carouselling". Jeg
ved ikke om der er et andet dansk
ord for det]. Karruselturen kan
beskrives således: Fiskene er helt
tæt på hinanden. De drejer rundt i
cirkelformede bevægelser, mens de
bider hinanden så skællene flyver. I
værste fald kan de i denne fase
angribe øjnene.
De fastlåste kæber kan også blive
skadede og dette kan være ganske
alvorligt. Munden er ikke bare til at
fylde føde i. Den har også betyd-
ning i erhvervelsen af føde, tænk
bare på alle de cichlider som græs-
ser alger på sten og klipper.
I værste fald kan en ødelagt eller
skadet kæbe blive første stadium i
fiskens dødskamp. Kæbebidningen
vil ofte være det som afgør kam-
pen. 
En del cichlider som lever i familie
har kæbebidning som en del af
legeadfærden. Han og hun "kysser"
hinanden. Hunnens formål er at

udvælge en stærk han som kan for-
svare territoriet og dermed æg og
unger mod fjender. Hun har ikke
brug for en kujon. Hvis en sådan
hans gener gives videre til hele
slægten, vil den til sidst degenerere.
Derfor denne brutale flirt.
Hvad afgør en kamp mellem to ci-
chlider? Som i alle andre slagsmål
er den fysiske styrke en væsentlig
determinant. Sandsynligheden for
at en sværvægter klarer sig bedst
overfor en lille fluevægter er størst.
Men udfaldet kan også bero på
andet og dette andet har væsentlig
betydning blandt cichlider.
Motivationen er yderst vigtig i
cichliders kampe. Hvis vi ser et par
cichlider i en forældrefamilie som
skal forsvare æg og yngel mod en
fjende. Kampen er vital for kuldets
overlevelse. Forældrene kæmper -
de har alt at kæmpe for. Angriberen
kæmper for et lille måltid, det er
hvad han har at tabe. Måske er han
både større og stærkere en foræl-
dreparret tilsammen, men han har
ikke deres motivation, så han (eller
hun) resignerer. Forældrene har sej-
ret takket være deres mod og moti-
vation.
Denne artikel bringes med tilladel-
se fra @kva-net - det elektroniske
akvarieblad (copyright) http://akva-
net.hjem.orangenet.dk Gengivelse
kun med tilladelse fra @kva-net.
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Der var et problem - det handler
denne artikel om.
Claudia anbragte sine ancistrus
unger i et opdræts akvarie. Nu skul-
le de passes og plejes efter alle kun-
stens regler, men efter 2 uger fik de
alle opspilet bug. Forretningen
hvor forældrene var købt forkla-
rede det med "genetiske årsager".
Der var "tydeligvis tegn på indavl
og deraf følgende degeneration".
Claudia accepterede forklaringen,
men iflg. fiskehandleren var der en
anden med samme problem som
ikke troede på forklaringen. Hun
sendte en død malleunge til labora-
torieundersøgelse.
Laboratoriet konkluderede:
Genetisk defekt! Symptomerne i
begge tilfælde var de samme. Først
svulmede bugen op. Fisken åd nor-
malt, men voksede ikke mere, så
faldt bugen ind og til sidst døde
fisken.
Claudia fortæller videre: Værdierne
i yngleakvariet og opdrætsakvariet
var identiske. Jeg havde fyldt
opdrætsakvariet op med vand fra
yngleakvariet. Jeg filtrerede med et
udvendigt filter af kendt tysk mær-
ke.

Jeg gødede ikke med Co2, pH var
7,5, dH ca. 12, akvariet var fri
for nitrit. Vandskift hver uge.
God beplantning.
Claudia efterforskede gen-
historien. Det skete med
tysk grundighed og hun
endte med at finde ud
af historiens sam-

menhæng. 
Den

var
en van-
drehistorie
som gik i
akvarie-
kredse.
Der var ikke fugls 
(fisks føde på den).
Claudia klagede sin nød til den
tyske hjemmeside Welse og fik hur-
tigt nogle interessante svar.
Svar fra Henry Buchmann:
Ancistrus vokser ret langsomt. Det
er yderst vigtigt at du har træ i
akvariet. Mallerne har brug for
træstof, ellers går deres fordøjelse i
stå. De vil få opspilet bug som
ender med at revne.
Henry fortæller videre: Jeg havde
fordelt mine unge ancistrus på 7

akvarier. I nogle var der træ, i
nogle ikke.

I de akvarier
hvor der var

træ forløb

mallernes vækst
problemløst. I de

akvarier hvor det
manglede kom det i
en række tilfælde
til symptomer-
ne med den 
opspilede 
bug. 
Henry betragter ikke sine erfarin-
ger som en endegyldig konklusion,
men vil fremover ikke lade ancis-
trus og lignede mallearter gå i
akvarier uden træ.
PS Jeg har så ofte hørt om nødven-
digheden af træ hos maller, men jeg
ville have det bekræftet, så jeg tog
en tur til Skotland. Her er Scotcat,
den fremragende malleside. En
intern søgning på wood gav mange
resultater. Fælles for dem alle var

konklusionen "Træ gavner fordøjel-
sen og er nødvendigt". Det samme
bekræftede en lang række kendte
og ukendte hjemmesider maller fra
hele verden om maller. 
Det gælder ikke alle mallearter,
men som en tommelfingerregel
gælder det, at hvis mallen lever af
vegetabilsk føde og biotopen i en

del af året består af oversvømmet
skov, så er træ en naturlig

del af føden. Det skal
være frisk og du

kan læse
meget mere
om det i vor

artikel om
maller og træer.

Se på billedet af den oversvøm-
mede skov, så er der ikke meget at
være i tvivl om.
Denne artikel er skrevet af @kva-
nets redaktør. Teksten bygger på
oplysninger fra den tyske hjemme-
side Welse, den skotske side Scot
Cats + diverse søgninger på
Internettet.

Denne artikel bringes med tilladel-
se fra @kva-net - det elektroniske
akvarieblad (copyright) http://akva-
net.hjem.orangenet.dk Gengivelse
kun med tilladelse fra @kva-net.

- en nødvendighed

Træ
for ancistrus

Claudia havde par ancistrus mal-
ler. De var et godt ynglepar og
resultatet af deres første leg i akva-
riet var 14 unger. Alt var såre godt,
men alligevel…
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Opdrætsbeholder: 
Plastikbeholder med 
tætsluttende låg. Der på-
limes passende ventilation.

Fremgangsmåde: 
Kæmpemelorm trives fint i havregryn, som er meget
sundere for de dyr der senere skal have dem til foder
end sphagnum. De skal dog have en del væskefyldt
foder f.eks. agurk, mandarin (uden skal) appelsin (også
uden skal) o. lign.

Når kæmpemelormene har en vis størrelse lægges de
enkeltvis i mindre beholdere, f.eks. youghurt bægre
med lidt fugtigt sphagnum, så de kan forpuppe sig.

Efterhånden som pupperne klækker til biller overføres
disse til opdrætsbeholderen.

Et stykke træ hvori man saver en række riller bruges til

Kæmpe
melorm
zophobas

Opskrift: Lars Skov
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æglægning. Efter l0-12dage skiftes træstykket.

Det ægfyldte træ lægges i en beholder for sig.

Laverne: 
fodres med havregryn, fiskefoder, gulerod appelsin 
o. lign.

Husk!!!!!! Foderdyr er kun en tom skal. Det gælder om
at fylde dem med div. "gode" sager. Sunde foderdyr
giver også sunde dyr.

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




