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2 PRAGTSMERLINGEN

Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender / Havebassinsæsonen er slut
• Side 6: Ny gruppe starter op / Hyggelig sommerfest
• Side 8-11: Pelvicachromis pulcher som forældre
• Side 13: Flot udstilling på Dyrenes Dag
• Side 14: Kredsens Akva-dag - Program
• Side 15: Fra medlem til medlem, Terrariemesse og Killishow
• 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
Stof til næste blad: Senest 20. september 2005

Bestyrelsen: Se bagsiden Grupperne: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden Kontingent: Se bagsiden

OBS! Benyt indgangen ved skoven
(på venstre side af bygningen)
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Sommeren er næsten gået, hvis man kan kalde det en
sommer, så hvorfor ikke tage med til Peru på det første
fællesmøde i en ny sæson?
Vi har truffet aftale med Finn Helvig som har rejst gen-
nem Peru på kryds og tværs, fra de varmeste regnskove til
snedækkede øde bjergpas og fra de tørreste ørkenegne til
de vådeste regnskove. Gå ikke glip af denne uforglemme-
lige aften, mød op og få suset fra en uforglemmelig rejse
til Peru......   Vel mødt . . . Erling

Vi starter op med terrarie-møde hos mig. Vi snakker lidt
om terrarie-opbygning med både land- og vand-del / hvil-
ke dyr der er egnet til at være i det samme terrarie f.eks.
frøer, tusindben, fisk og daggekkoer - fordele og ulemper
ved dette.                                                        Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 26. sept. kl 19.15

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

for traktementet.

Vi skal besøge Pouls akvarieforretning, “Akvariefisken” i
Korsør.                                                    Hilsen Bjarne

Vi starter Fotogruppen op med et møde hos Per, hvor vi
skal finde ud af, hvilke opgaver og projekter, gruppen skal
arbejde med fremover.                                       Hilsen Per

Akvariegruppen: Møde mandag den 19. sept. kl. 19.15.
Vi mødes ved Stop 39 kl. 19.00.

Fotogruppen: Møde tirsdag den 6. sept. kl. 19.30
hos Per i Bringstrup. Samkørsel fra Stop 39 kl. 19.00.

Fællesmøde mandag den 5. sept. kl. 19.15 i klublokalet.
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.

Møderne afsluttes med “Fra medlem til medlem”
- medbring evt. effekter.
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1. Fællesmøde i efteråret.
1. møde i Fotogruppen.
1. Akvariegruppemøde i efteråret.
24. Internationale Killi-show i Valby Medborgerhus
Kreds 2: Akva-dag i Holbæk (se program side 14)
1. Terrariegruppemøde i efteråret.
Reptil og Terrariemesse i Rødovrehallen
Fællesmøde
Akvariegruppemøde
Sydfyn-Langeland Akvarief.s jubilæumsudstilling
Kreds 6: Akva-dag
Delegeretmøde. Arr. Kreds 6.
Terrariegruppemøde
Fotogruppemøde
Akvarieudstilling i Danmarks Akvarium
Fællesmøde
Akvariegruppemøde
Terrariegruppemøde

5. sept.
6. sept.
19. sept.
24.-25. sept.
25. sept.
26. sept.
1. okt.
3. okt.
17. okt.
17.-23. okt.
22. okt.
23. okt.
24. okt.
26. okt.
4.-13. nov.
7. nov.
21. nov.
28. nov.

Aktivitetskalender
VAT:
VAT:
VAT:
SKS:
DAU:
VAT:
RTR:
VAT:
VAT:
SLA:
DAU:
DAU:
VAT:
VAT:
KAK:
VAT:
VAT:
VAT:

Havebassin-sæsonen er slutHavebassin-sæsonen 2005 er netop
overstået. Det blev en sæson præget
af problemer med at finde besøgs-
steder og med få nye gruppemed-
lemmer.
Ved sæsonens start, var der tre
møder der af forskellige grunde
ikke var helt på plads, og der har
været flere sidste øjebliks aflysnin-
ger fra bassin-fremvisernes side.
Det har været en fustrerende ople-
velse for gruppens mødetilrette-
lægger og kontaktperson Erling
Jensen, der håber på større forståel-
se fra både medlemmer og ikke-

medlemmer der har bassin i haven,
således at vi igen til næste år kan
komme ud og se på flotte haver
med bassin-anlæg.
Hvis du kunne tænke dig at fremvi-
se dit havebassin for Havebassin-
gruppens medlemmer i næste sæ-
son, vil en henvendelse til Erling
allerede nu være meget velkom-
men.
Se billeder fra denne og tidligere
sæsoners havebassin-møder på
klubbens hjemmeside på adressen:
vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk

5. dec.   VAT:    Julemøde
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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

NÆSTVEDVEJ 29 · 4100 RINGSTED · TELEFON 57 61 20 12
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Fire af klubbens fotoin-
teresserede medlemmer har beslut-
tet at starte en fotogruppe op.
Det er tanken, at gruppearbejdet
skal øge gruppemedlemmernes
viden og kompetance i brugen af
deres eget kamera i disciplinen
fotografering af akvarie- og terra-
rie-interiører, fisk, terrariedyr, in-
sekter o. lign.
Derudover er det tanken, at gruppen
skal beskæftige sig med elektronisk
billedbehandling, video og videore-
digering, samt forskellige discipli-
ner i produktion af materiale til
brug for klubben og dens øvrige
grupper.

Fotogruppen kommer nok ikke til at
holde regelmæssige møder. Det er
tanken, at gruppen fra gang til gang
aftaler hvilke projekter gruppen
skal lave, og hvor og hvornår grup-
pen kan samles.
Gruppen starter op med et møde
tirsdag den 6. september kl. 19.30
hos Per Kyllesbech, der indtil vide-
re er kontaktperson for gruppen (se
adr., tlf. m.v. på bagsiden).
På det første møde laves der en
“brainstorming” for at få så mange
mødeemner/projekter som muligt
på banen.
Alle er velkomne til at deltage i
gruppens møder og aktiviteter.

Ny gruppe holder sit 
første møde

Mange medlemmer havde havde
hørt rygterne om, hvor hyggelige
klubbens sommerfester plejer at
være.
Heller ikke i år blev de skuffede. 18
medlemmer havde fundet vej til
Erling og Lottes hyggelige have-
stue, hvor Erlings uforlignelige
“grillerier” og Lottes lækre tilbehør
kom på bordet.
Lækker mad og hyggeligt samvær. -
Kan man forlange mere?

Hyggelig sommerfest



I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -14.00PR
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Pelvicachromis pulcher er en af de
mest populære små cichlider fra
Vestafrika og det forstår man så
godt. Den er let at holde, let at
opdrætte og så er den så smuk.
Efternavnet pulcher betyder direkte
oversat "smuk, dejlig, køn"
Denne artikel handler om et lege-
og opdrætsforløb hos "den smuk-
ke", foretaget af Knud-Erik Jensen,
Foreningen Akva-Net.

Knud
fortæl-
ler til
@kva-net: -
Jeg erhvervede mig et etableret par,
som allerede havde været i leg. De
var opdrættede i Danmark. Hannen
var 2. generations indvandrer med
vildfangede forældre. Hunnen hav-
de danske aner flere generationer
tilbage. 
Mine nyerhvervelser kom i et 122
liter akvarie. De fik straks en diæt
bestående af frysetørrede artemia
og tubifex. En uge senere legede
parret.
Som legesubstrat brugte de en
omvendt urtepotte. Jeg ville have et
vellykket opdræt så jeg fjernede
urtepotten med æg til kunstig
klækning.
Efter 2 dage ved temperatur 27°C
klækker æggene. Efter 6 dage
svømmer ungerne frit. Kuldet er

ikke dårligt, 75 unger.
En måned senere: Forældrene gen-
tager legen. Hunnen svømmer ved
hannens side, mere farveintensiv
end nogensinde. Denne gang sid-

der æggene på undersiden af
urtepotten. Det er som om

moderen vil hindre mig i
at tage hendes æg. Det

har jeg nu ikke tænkt
mig, jeg har ikke
plads til endnu et
kuld, så denne gang

må naturen gå sin
gang.

Enden blev forudsigelig og
sørgelig. Knud fortæller videre: -
Jeg så hende drive hannen over til
nabourtepotten, anbringe sig under
æggene og vifte dem. Ind i mellem
tager hun æggene i munden og sæt-
ter kursen mod en sten, som jeg har
anbragt op ad urtepotten.
Næste dag får hun besøg af hannen.
Hun tillader ikke at han kommer
æggene alt for nær, men de
synes ikke at have hans
interesse.
Der er et par små maller i
akvariet. Normalt er der
ingen problemer mellem
mallerne og cichliderne,
men lige nu skal de ikke
nærme sig æggene, så er
han på vagt.
Næste dag: Alle æg borte.

Min teori er, at hans tilstedeværelse
stressede hende og hindrede hende
i at passe æggene.
2 måneder efter den første leg: De
havde leget igen. Resultat: En hel
klump æg. Denne gang placeret på
urtepottens top. Urtepotten var i
mellemtiden helt tilgroet med
alger.
Denne gang blev der aktiv indgri-
ben. Knud tog hannen op. Hunnen
passede sit arbejde med at vifte
frisk vand over æggene. Nu var der
bare at vente.
2 dage senere: Alle æg er klække-
de. 17 - 18 små unger bugter sig
omkring. Er det det hele? Det var
det ikke. Hun har gravet et fordyb-
ning under urtepotten. Her er hen-
des hemmelighed. Et stort kuld
unger.
Dernæst den store familiesammen-
føring. Hun tog alle de "udeboen-
de" i munden en for en og førte
dem sammen med kuldet fra top-

FAKTABOKS
Biotop: Fersk- og

brakvand
Hjemsted: Sydlige Nige-

ria, indføres af og
til som vildfanget.
De fleste i handelen
er opdrættede.

Vand: 26°C - 27°C, dH 8 -
12, pH 6,5

Akvariet: Mellemstort, tæt
beplantet med fri
svømmeplads.

I øvrigt: Ikke vanskelig.
Almindelig i hande-
len.

Priser primo aug 2005: 
Stk. kr. 30,- 1 par. kr.
50,- 2 par kr. 80,-

Pop. navn: Palletcichlide

Pelvicachromis pulcher som forældre
Version 2.0
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pen. I løbet af en times tid var alle
ét kuld under hendes kærlige
omsorg.
En uge efter legen. Hun begynder
at lære ungerne om at klare sig i
livet. Hun lader som om hun vil
forlade dem. Når hun styrter bort er
ungernes reaktion prompte. De
styrter mod bundlaget, det er som
om de søger skjul her. Men så går
de i samlet stime op mod moderen.
Hunnen udstrækker efterhånden
sin radius til en halv snes cm
omkring urtepotten. Ungerne føl-
ger hende trofast og det er som
viser hun dem alle de gode steder
hvor føden kan findes.

Ungerne udvikler en fælles strategi
for at finde føde. I vifteform svøm-
mer de hen over bund, planter og
sten. Alt bliver afsøgt for føde i det
format som passer de små fisk.
Hvis en unge kommer for langt på
afveje er hun der straks - ind i mun-
den og tilbage i stimen.
Hun er en mønstermoder. Hele
tiden opmærksom på ungerne. Alle
nyder godt af hendes kærlige
omsorg.
Hvis de små maller kommer hende
og hendes børn for nær, går hun
ufortøvet til angreb. Alene synet
byder hende imod. Hun ser dem
som potentielle trusler mod sin sti-
me.
Ungerne fejrer 8 dages fødselsdag.
Den runde dag fejres med en rund-
rejse i hele akvariet. Nu må de
svømme korte ture på egen hånd.
Gruppen spredes efterhånden.
Moderen er ikke længere det faste
holdepunkt.
10. dag: Ungerne styrter ikke læn-
gere mod bunden når de er alene.
De venter stille og roligt på deres
moder til hun kommer igen.
12. dag: Ungerne vil opdage hele
verden. Moderen har det svært.
Orden og disciplin skal oprethol-
des, men ungerne vil gå deres egne
veje.
Hun finder en ny taktik. Når en
unge vil stikke af på egen hånd,
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stiller hun sig ansigt til ansigt med
den. Det hypnotiserer den lille. Den
lader sig trække på plads som af en
magnet. Når det bliver aften følger
hun dem på samme måde til sove-
pladsen i urtepotten
14. dag: Moderen har stadig styr på
kuldet. Ungerne er i god vækst. De
udforsker akvariet og begynder at
tage voksenfoder.
Dagens spørgsmål: "Hvor længe
endnu forbliver de under moderlig
omsorg?"
Kuld nr. 1 er nu 3 måneder og lig-
ner deres forældre på en prik. De
blev kunstigt opfødt, sikken et bes-
vær sammenlignet med hvad
moderen selv klarede efter natur-

metoden.
Opvækstmiljøet for kuld nr. 3 var
det ideelle. Moderat beplantning.
Mallerne bidrog til at skærpe hen-
des naturlige yngelplejeinstinkt.
Knud-Erik fortæller videre: - At
følge yngelplejen var en stor ople-
velse. Naturligvis kan det give tab,
men sådan er naturen jo og uden
tvivl vil disse unger have fået en
prægning der gør dem til gode
forældre. 
Denne artikel er skrevet af @kva-
net's redaktør efter interview med
Knud-Erik Jensen, Foreningen
Akva-Net. Kilde til underartikel
TFH, Internet, Akva-Nyt, septem-
ber, 1986.

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-16.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen
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Flot udstilling på Dyrenes Dag

Udstillingsgruppen præsterede en
flot og seværdig udstilling i forbin-
delse med Slagelse Festuges arran-
gement den 2. juli, Dyrenes Dag.
Gruppen udstillede sammen med
Serious Reptiles og Exotiske Insek-
ter på Østre Skole, nær Slagelses

bymidte, kun få meter fra An-
lægget, hvor en masse andre hob-
bydyrs-relaterede foreninger havde
udstillings-stande og opvisninger.
Deltagende udstillere for VAT var
Bjarne Larsen, Erling Jensen,
Frank Johansen, John og Nikolaj
Pærremand, samt Per Kyllesbech.
Mogens Nestel var initiativtager og
medarrangør af hele festugen.
Er du interesseret i at være med
næste gang der skal udstilles, kan
du henvende dig til Erling, der så
vil kontakte dig, når der igen bliver
aktivitet i gruppen.

Udstillingsgruppen er en ad-
hoc-gruppe, der nedsættes, når
klubben får henvendelse fra
andre hobby-dyr-interesserede
grupper eller foreninger, der
gerne vil udstille sammen med
os.

Øverst:
Opstilling

Nederst:
Et af John og
Nikolajs frø-
terrarier

Se flere billeder fra udstillingen
på klubbens hjemmeside . . .
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Spændende Aqua-dag i
Holbæk

Søndag den 25. september 2005
Holbæk Akvarie Klub lægger lokaler til i Foreningshuset,
Jernbanevej 16, Holbæk - indgang i gården.

PROGRAM:

Kl. 12.00 Indskrivning af auktionsnumre

Der er mulighed for at købe brød, øl og vand

Kl. 12.30 Velkomst og 1. del af konkurrencen i aqua-quiz for
klubhold.

Kl. 13.00 Labyrintfisk - guramier - spændende akvariefisk.
- Et spændende foredrag om hvordan du holder og
opdrætter labyrintfisk. Foredragsholderen er Bodil
Sørensen, Århus Akvarieforening. 

Bodil er biolog og har haft og opdrættet labyrintfisk i
flere år, og er kendt som en spændende formidler.

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Finalen i aqua-quiz for  klubhold.

Kl. 15.30 CO2 - anlæg og brugen af CO2 i vores akvarier.
- Kan du ikke få dine planter til at gro, er CO2 en
mulighed.
Foredragsholder er Michal Rasmussen, Ølstykke.

Kl. 16.30 Auktion. 
Der er mulighed for at medbringe og sælge max. 10
poser pr. akvarist.

Vi ses
Dansk Akvarie Union
Kreds 2-3

Entré 25 kr.

Haslev Holbæk Roskilde Sydhavsøernes Vestsjællanda Ølstykke
Akvarieforening Akvarieklub Akvarieforening Akvarieforening Akvarie- og Terrarieklub Akvarieforening
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Killi-udstilling 

Skandinavisk Killiselskab afholder sin 
24. internationale udstilling af killifisk. 

Valby Medborgerhus 
Toftegårds Plads 

Udstillingen er åben  
Lørdag den 24. september kl. 10 – 18 
Søndag den 25. september kl. 10 – 12 

Gratis entre 

Auktion over de udstillede fisk, søndag fra kl. 13 

RReeppttiill  oogg
tteerrrraarriieemmeessssee

ii
RRøøddoovvrreehhaalllleenn
LLØØRRDDAAGG DDEENN 11..  OOKKTTOOBBEERR

kkll..  1100..0000--1166..0000

EEnnttrréé::  VVookkssnnee  kkrr..  5500..0000
BBøørrnn  oovveerr  55  åårr  kkrr..  3300..0000

Sælges:
Brugte akvarier, mange størelser. Pris 1 kr. pr. l

1,1 Sudanpladeøgler (Gerrhosaurus major) sælges.
Evt. byttes med andet. Pris 600 kr.

Congosnegle (kæmpesnegle                          Pris 25 kr. pr. stk.

Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 Mobil 28 52 08 70

Fra medlem til medlem

Quiz-deltagere søges
Klubben vil gerne deltage i Kredsens Akva-quiz. Derfor søges
deltagere blandt klubbens medlemmer til at forsvare klubbens
ære.       Henvendelse til Erling Jensen (adr. og tlf. på bagsiden).



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Fotogruppen: Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
mail: jens.bruun@skovbo.dk

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

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 07 02
Mail: mogens@nestel.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
mail: fredslund@ofir.dk

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:

Havebassingruppen: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Kontingent 2005:
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




