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Zebrasoma flavescens. Foto: Cecillia Spure. Omtale side 8-11.
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Dette nummer:
• Side 2:  Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3:  Oktober måneds møder.
• Side 4:  Aktivitetskalender / 
 Nyhedsbrev fra DAU..
• Side 5: Husk akvarieweekenden 6.-7. oktober
• Side 8-11: Gul kirurg Zebrasoma flavescens 
• Side 12-13:  Et hjemmemøde med salt
• Side 15:  Bestyrelsen og gruppernes kontaktpersoner.

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmeside:  www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
Klubbladet:  Redaktør: Per Kyllesbech Petersen
 Ansvarshavende:  Erling Jensen
 Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
 Stof til næste blad: Senest 15. oktober.
 Næste klubblad udkommer i uge 44.

 

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

Mødested: 
Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)
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Fællesmøde mandag den �. okt. kl. �9.�5 i klublokalet.
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
Oktobers fællesmøde kommer til at handle om fisk, og en af 
klubbens medlemmer, Jesper T. Nielsen fra Slagelse har lo-
vet at holde hans nyeste foredrag med navnet: 
Mit liv som akvarist.
Mød op og hør om Jespers spændende liv med fisk..

          Vel mødt - Erling

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

Check for evt. ændringer i mødeaktiviteterne på hjemmesiden:
vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk

Fælles gruppemøde mandag den �5. okt. kl. �9.�5
hos Cecillia og Bjørn Spure
Der er fælleskørsel fra Bilka i Slagelses parkeringsplads 
(ved varmecentralen) kl. 19.00.
I denne måned har grupperne valgt at lave ét fælles grup-
pemøde.
Temaet er saltvand.
Vi skal på hjemmebesøg hos Cecillia og Bjørn Spure, der 
har et 720 liters velfungerende saltvandsakvarium med mas-
ser af fisk, bløddyr og koraller. 
De har også lidt krybdyr tilbage, selvom det er saltvandet 
der tæller, så der er masser at fotografere og snakke om.
Kontakt en af gruppernes kontaktpersoner for evt. kørevej-
ledning, hvis du ikke ønsker at deltage i fælleskørslen fra 
Slagelse.

http://vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk/
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Aktivitetskalender
1. okt. VAT Fællesmøde. Foredrag v. Jesper T. Nielsen

6.-7. okt. DAU Akvariekonference og Delegeretmøde
15. okt. VAT Fælles gruppemøde hos Cecillia og Bjørn
1. nov. VAT Fotogruppemøde.
5. nov. VAT Fællesnøde

19. nov. VAT Akvariegruppemøde
26. nov. VAT Terrarie- og saltvandsgruppemøde
3. dec. VAT Julemøde

       Check aktivitetskalenderen på hjemmesiden
      - den opdateres sæsonen igennem

Dansk Akvarie Unions sekretær 
Tage Billeskov har udsendt et ny-
hedsbrev fra Unionen, hvori det bl.
a. hedder:
Nyt på hjemmesiden:
Vores hjemmeside har fået et nyt til-
tag: Det er nu muligt for ”menige” 
medlemmer i de akvarieforeninger 
som er medlem af DAU, at skrive 
sig på en brevliste, så de får samme 
mails fra DAU som medlemsfor-
eningerne får.
Det blev besluttet på sidste FU-møde 
holdt d. 5. sept. idet Forretningsud-
valget er af den overbevisning, at 
kommunikationsvejen nogle gange 
halter en smule ude i foreningerne. 
Vi håber især, at de respektive re-
daktører rundt om, vil benytte sig af 

denne nye DAU-service, så tingene 
kan publiceres rettidigt i forenings-
bladene (hvilket hermed er gjort, 
red.).
Endvidere er det med til at vise 
DAU-flaget, så flere kan se at der – 
alligevel og trods alt – sker noget i 
DAU-regi, og at kontingentet der-
med er givet godt ud…

Man 
kommer 
dertil ved 
at klikke 
på 4. knap 
fra oven 
(Nyheds-
brev).

Nyhedsbrev fra Dansk Akvarie Union

www.akvaunion.dk
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Hjemmeside kommer snart!

Tlf: 2567 3636

Stort udvalg af både danske
og importerede akvarier, mm.

Fisk

Dekorationer
Materialer

Udstyr
Planter

Vi er tilknyttet en lang række 
dygtige grossister, bl.a. også:

- granitimportør
- brolægger 
- tømrer 
- planteskole 
- vognmand

Sammen skaber vi de perfekte 
rammer for et spændende og 
sundt vandmiljø.

Email: info@aqua-nature.dk

Opsætning & vedligeholdelse 
efter ønske og behov

- naturen i dit hjem

En verden af liv og oplevelser

Alt til
Akvarier & havedamme
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Dansk Akvarie Union 
har i samarbejde med 
Vestsjællands Akva-
rie- og Terrarieklub ar-
rangeret en spændende 
weekend, med konferen-
ce, DM i Aqua-Quiz, fæl-
les-spisning og ordinært 
delegeretmøde.

Program Lørdag:
11:00   Vi hilser pænt på hinanden, 

og de som kommer langvejs 
fra kan få en bid brød.

 12:00   Aqua-Quiz. Indledende run-
de (skriftlig)

12:30   Hold og Holdninger omkring 
Akvariefisk - 1. del. 

14:30   Aqua-Quiz - Semifinaler
15:00   Kaffe/kage-pause
15:30   Aqua-Quiz - Finale
16:00   Hold og Holdninger omkring 

Akvariefisk - 2. del.
19:00   Fællesspisning og efterføl-

gende hyggeligt samvær
 
Program Søndag:
08:00   Morgenkaffe/mad
11:00   Ordinært delegeretmøde

Det hele foregår på Hvilebjergsko-
len, Kirkerupvej 18 Sørbymagle, 
4200 Slagelse.

Overnatning:
Der er mulighed for overnatning på 
skolen for tilrejsende gæster. Øn-
skes andre overnatningsmuligheder; 
kontakt Erling Jensen. (adr., telefon 
og emailadresse på side 15).

Priser for fortæring:
Lørdag middag:
Sandwich m/div. pålæg     kr. pr. stk. 15,00 
Lørdag aften*:
Mørbradgryde m/ ris og grøntsager 
(eksl. drikkevarer)           kr. pr. pers. 70,00 

Søndag morgen:
Morgenbord m/ dvs. brød, pålæg, marme-
lade, smør, ost, havregryn, mælk og juice, 
kaffe og the                      kr. pr. pers. 40,00 
Søndag middag:
Sandwich m/div. pålæg     kr. pr. stk. 15,00 
*Lille frokost buffet med sild, pastasalat, 
2 lune retter, æg, tomat, og lidt skiveskåret 
pålæg                               kr. pr. pers. 70,00
(eksl. drikkevarer) 
*Tilmeldingfristen til spisning lørdag aften 
og frokostbuffet er overskredet.
Yderligere oplysninger kan findes 
på DAU’s hjemmeside på adressen:
www.akvaunion.dk

Husk DAUs akvarie-weekend
6. og 7. oktober 2007
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Med denne lysende gule, smukke 
fisk bevæger vi os ind i saltvandets 
fascinerende verden. Den gule ki-
rurg blev beskrevet allerede i 1828 
af Bennett og er en almindelig og 
med rette populær fisk i saltvands-
hobbyen. Det er en fisk der kan til-
føre det rette akvarium masser af liv 
og farve.
Fiskens naturlige udbredelsesom-
råde spænder fra Hawaii til Indone-
sien og den ses også ved The Great 
Barrier Reef ved Australien.
Den gule kirurg har sit populærnavn 
fra dens lysende gule kropsfarve, 
kun afbrudt af en sort pupil og en 
lille hvid skalpel ved haleroden.
et er denne lille, hvide skalpel, der 
placerer fisken i kategorien ”kirurg-

fisk” - en gruppe saltvandsfisk der 
alle har en større eller mindre række 
af barberbladsskarpe skalpeller ved 
halerodens start.

Den gule kirurgfisk har kun en en-
kelt, mindre skalpel på hver side af 
kroppen. Denne skalpel kommer i 
funktion når fisken skal forsvare sig 
selv eller drive en artsfælle på flugt.
Den gule kirurg er en af de mindre 
kirurgfiskearter, men den kan allige-
vel opnå en størrelse på 14-18 cm. 
De fleste kirurgfiskearter er berygtet 
for at være aggressive og den gule 
kirurg er ikke en undtagelse. Den 
hører dog ikke til de mest aggressive 
af kirurgfiskene men overfor artsfæl-
ler kan den være endog meget ag-
gressiv, og fra dette faktum stammer 
den tommelfingerregel at man enten 
holder den gule kirurg som et enkelt 
individ i akvariet, eller har mere end 

    ebrasoma
             flavescens Tekst og fotos: Cecillia Sofie Spure

Fremtrædende skalpel på en gul 
kirugfisk af arten Zebrasoma flave-
cens

Z
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to; på den måde kan man bedre for-
dele aggressionerne.

Et godt akvarie til den gule kirurg 
byder på masser af svømmeplads og 
ligeledes masser af huler og skjule-
steder.

Akvariet
Akvariet til den gule kirurg skal 
mindst være 325 l. 
Mange holder denne fisk i mindre 
akvarier, men det er en meget svøm-
meglad fisk, der samtidig har brug 
for masser af skjulesteder og smut-
huller og begge dele tilgodeses bedst 
i et større akvarie. Fisken vil i det 

rette akvarie svømme majestætisk 
rundt og nippe i stenene efter alger 
og lynhurtigt smutte i skjul hvis der 
skulle opstå den mindste opstandel-
se.
Vandkvaliteten er lige så vigtig som 
i alle andre akvarier, men generelt 
er den gule kirurgfisk en hårdfør og 
nem fisk.
Når den kommer ind i landet er den 

som regel i god stand og den har 
nemt ved at tilpasse sig livet i akva-
riet. 

Lidt tabel-tal:

Temperatur 24 - 27 g

PH 8,3 – 8,4

Saltindhold 1,023 – 1,027

Bevægelsen i vandet må gerne være 
kraftig, men med strømlæ imellem 
stenene hvor fisken også vil søge læ 
når det bliver mørkt.

Tekst og fotos: Cecillia Sofie Spure
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I naturen findes den gule kirurg på 
solrigt vand og skarpt lys over akva-
riet er sjældent noget problem så 
længe det bliver sænket til natten.
I akvariet vil fisken være i konstant 
bevægelse og oftest befinde sig i det 
midterste svømmelag.

Foder
Når fisken går og tager små alger i 
akvariet, narres man til at tro, at den 
spiser alle alger, men det er ikke 
sandt; fisken tager kun den mindste 
algefilm og ikke de lange trådalger 
som kan opstå. Det er derfor vigtigt 
at tilbyde fisken et godt foder.
Den gule kirurg er som andre ki-
rurgfisk grøntspiser. Et godt foder 
er Nori Tang som man også bruger 
til at lave Sushi med. Man kan købe 
det i plader både hos dyrehandleren 
men det er noget billigere i Super-
best eller hos den lokale sushires-
turatør, der kan tilbyde nøjagtig 
samme kvalitet. Man kan i diverse 
butikker købe små plasticklemmer 
med påsat sugekop til at sætte Nori 
Tangen fast i, så kirurgen kan spise 
af denne, men man kan også med en 
nøgle-kæde og en tøjklemme nemt 
bikse noget sammen selv.
Spirulinaflager er også altid i høj 
kurs, og man kan variere lidt med 
frostfoder som artemia og mysis.

Vil man ligefrem ”vildtfange” sit 
foder så kan man tilbyde mælkebøt-
teblade, kinakål og diverse grønne 
salater. Bladene skylles godt igen-
nem og overhældes derefter med 
kogende vand.
Bladene kan ligesom Nori Tangen 
sættes i klemmen.
Det er som med mange andre grønt-
spisende fisk en god idé at tilbyde 
en mindre mængde foder flere gang 
om dagen.
Uspiste blade og tang tages op af 
akvariet efter et par timer.

Hjemmelavet foderklemme med 
Nori Tang

Formering
Ikke mange mennesker har opdræt-
tet den gule kirurg, og oftest er de 
mennesker der har haft held med 
opdræt af denne fisk ikke akvarister 
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men biologer, der som et led i deres 
forskning har lavet noget opdræt.
Der er dog spredte referencer fra ud-
landet, hvor akvarister har haft held 
til at få æg, men egentligt opdræt er 
det endnu ikke blevet til
Udfordringen ved denne fisk er, som 
ved mange andre saltvandsfisk, det 
utroligt lange larvestadie som fisken 
skal gennemgå efter den er klækket 
fra sit æg, inden den udvikler sin en-
delige form.
Der er ikke nogen tydelig kønsfor-
skel, men hannen skulle kunne blive 
lidt større end hunnen og kraftigere 
i farven i parringssæsonen

Parringerne er der flere forskellige 
beretninger om: På revet er det ob-
serveret at fiskene går i store flokke 
og gyder æg og sæd ud i vandet, og 
i akvariet er det set at en enkelt han 
har dannet et territorium som han 
opsøger hunnerne ud fra.
Den gule kirurgfisk er en smuk 
og god begynderfisk at sætte i sit 
saltvandsakvarie; sørg for masser 
af svømmeplads, skjulesteder og 
grøntfoder, og den vil med garanti 
stå for mange timers god underhold-
ning i akvariet.
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Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 
(VAT) og Roskilde Akvarieforening (RAF) 
slog sig sammen, og en overskyet og blæ-
sende lørdag formiddag gik turen over 
broen til fastlandet. Målet var et hjemme-
møde hos Jens Jørgen og hans 1700 l store 
saltvandsakvarie.
Efter den formelle, høflige hilsen blev 
blikket straks fæsnet på et utroligt smukt 
akvarie der hang på væggen som et levende 
maleri.

Rejer, fisk, koraller og alger gik i  smuk for-
ening bag glas og ramme. Og synet alene af 
dette lille akvarie var nok til at man kunne 
blive ståene meget længe
Men nu kan enhver jo se at det lille maleri 
ikke alene kunne rumme de 1700 l saltvand 
som vi var kommet for at se, og i stuen 
fik vi opfyldt vores ønske om at se et stort 
akvarie.
Akvariet er 60 cm højt, 220 cm langt og 
145 cm dybt. Det er indbygget i væggen 
og panoramafronten gør, at man godt kan 

komme til akvariet fra fronten af, men skal 
man rode meget, så foregår det i det tilstø-
dende rum hvor al teknikken er gemt væk.
Akvariet er et helglasakvarium med optisk 
weissglas i forruden. 
Akvariet er bygget op med reefkeramik, 
et keramisk produkt der ligner de levende 
sten som man normalt bruger i saltvand.
De levende sten er fyldt med bakterier og 
microorganismer der alle hjælper til akva-
riets balance.
På grund af reefkeramikkens porøse struk-
tur kan disse bakterier og organismer også 
leve i keramikken, og efter nogle måneder, 
hvor der har været tilføjet lidt levende sten, 
har livet bredt sig til al keramikken.
I et akvarie af den kaliber er der naturligvis 
også noget teknik: Tre store pumper styrer 
vandbevægelsen og lyset leveres af 2xHQI 
à 400W og en del blå lys.
I akvariet lever der masser af koraller og 
fisk - et akvarie  i dén kaliber ville da være 
noget kedeligt uden fisk, som Jens Jørgen 
fortæller.
Fiskene har masser af svømmeplads men 
også masser af gemmesteder i akvariet. 
Den kombination gør at der hele tiden er 
noget nyt at kigge på, fisk der kommer 
frem, og fisk der hele tiden er på jagt efter 
noget spiseligt.
Men fiskene er ikke de eneste, der hele ti-
den giver skiftende liv til akvariet: koral-
lerne og især de store, bløde koraller er 
også i kontant forandring, de puster sig op 
og lukker sig sammen og visse koraller kan 
endda flytte lidt på sig.
Inde i stuen kunne man måske tro at de 

Et hjemmemøde med salt
September 2007 Tekst og fotos: Cecillia Sofie Spure
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-15.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen

1700 liter er nok at kigge på, men også her-
inde på væggen kan man finde flere af de 
levende malerier.
Det er en helt utrolig idé, som tager sig fan-
tastisk ud; de er ikke indbygget i væggen 
men smalle og lige til at komme til.
De er forbundet med det store akvarie via 
rør i hulmuren og kører således på samme 
vand. En stor fordel da et stort akvarie som 
bekendt har en bedre buffer end et lille.
Med få virkemidler kommer de små akva-

rer til at være store skaberværker og de 

var en oplevelse at se i virkeligheden, den 
eneste skam skulle være at man ikke kunne 
blive meget, meget længere.
Også de små malerier er i konstant foran-
dring, fisk og rejer der forsvinder bag de-
korationer og nye der dukker op. Muslinger 
der trækker sig sammen eller folder sig ud.
Der var kort sagt så meget at se på at vi nær 
ikke havde tid til at nyde det meget flotte 
traktement som var sat frem til os. Vi blev 
tilbudt både lækre snitter og kage, og kaf-

fen blev nydt med smuk ud-
sigt til akvarierne.  
Ved aftentide gik turen 
hjemad over broen igen, vi 
var alle trætte, men en stor 
oplevelse rigere.
VAT og RAF takker Jens 
Jørgen og Susse mange 

gange for det flotte syn . . . 
Vi kommer bestemt igen.
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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 -15.00PR
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Formand: Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - 28 52 08 70
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

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

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

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88
Mail: johannes@noval.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 20 25 84 25
Mail: mogens@nestel.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
Mail: joern_berit@yahoo.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

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Johannes Noval, Sørbylillevej 15, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk

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

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

Havebassingruppen: 
Erling Jensen, Snakagervej 34, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk K
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På gensyn i
Spar Nord Næstved og på
www.sparnord.dk/naestved

Dorte Jappe Buch
dbh@sparnord.dk
25 27 09 55


