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Møde torsdag den 6. nov. kl. 18.30

Vi mødes på Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Torsdag den 6. november skal vi besøge den nye butik der hedder
Fuld af dyr. Den ligger i Lundforlund og den åbner første gang den
1. nov. Forretningens indehavere er Nikolaj og John Pærremand.
Vi mødes ved butikken kl. 18.30 på adressen Skælskør Landevej
69, 4200 Slagelse.
Der er tilmelding senest mandag den 3. nov. til Bjarne på mail:
Bjarne_larsen@live.dk eller på tlf. 28820657. Send mig ikke sms da
jeg somme tider først modtager sms’er flere dage efter de er sendt.

Julefrokost fredag den 12. december kl. 18.30
Årets julefrokost holdes hos Mette og John, Skælskør Landevej 69, Lundforlund

Der er efterhånden blevet tradition
for at vi holder en julefrokost sammen med de af vore medlemmer der
har lyst til at deltage.
- Det gør vi også i år, og vi indbyder
hermed medlemmerne med evt. ledsager til at deltage i arrangementet.
For ikke at overbelaste klubkassen,
betaler deltagerne selv for maden, og
tager selv drikkevarer med.
Klubben giver dessert, kaffe/te og

snacks efter vi har spist frokosten.
Når frokosten er overstået, rafler vi
om nogle smågaver som vi opfordrer
deltagerne til at medbringe (værdi:
10-30 kr.).
For at deltage i arrangementet skal
du tilmelde dig senest mandag den 2.
december til kassereren, Mette Pærremand på sms eller tlf. 61112256 eller på mail paerremand@atix.dk.

Pris pr.
deltager

Kr. 150,-

Husk at medbringe
raflepakke og
eget forbrug af drikkevarer.

Køge Akvariemesse 2014
Noget for hele familien......
8. og 9. November 2014
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Kom og oplev
akvariehobbyen fra sin
bedste side med 2200kvm fordelt
på 2 haller med spændende stande
med alt til akvarie og terrarie hobbyen.
Der vil som altid være mulighed for at gøre
en god handel.
Der også være mulighed for at se og købe
flotte orkideer eller man kan deltage i et af
de spændende foredrag

Dagsbillet 60kr.
Weekendbillet 80kr.
Børn under 12 år
gratis adgang ifølgeskab med
en voksen

Lørdag d. 8. november kl. 10:00 - 17:00 
 Søndag D. 9. november kl 10:00-15:00 
 Køgehallerne  Ved stadion 2  4600 Køge 
 Messe med salgsstande  Akvarier 
ForedragReptilerOrkideer
 Se mere på www.akvamesse.dk 

Dansk Skildpaddedag 16. nov.
Dansk Amfibiecenter afholder Dansk
Skildpaddedag søndag den 16. november 2014 kl. 10-16.
Se program og andre detaljer på vores hjemmeside:
vatk.dk - Klik på Arrangementer.
Arrangementet finder sted på: LIFE,
Kgl. Veterinære- og Landbohøjskolen auditorium 3.13.

Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, København.
Deltagerkontingent kr.125,- inkl. frokost.
Tilmelding venligst inden 10. november 2014. (se hjemmesiden).
Medlemmer af NHF får tilbagebetalt
kr. 50,- pr. medlemskab ved selve arrangementet.
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Vestsjællands
største udvalg
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 -15.00

Scan eller klik på
qr-koden
og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk



Kontingent 2015

Annonce:

Dette nummer af Pragtsmerlingen er det
sidste i 2014.
Som de seneste tre år er der ikke indlagt
et indbetalingskort, da de fleste efterhånden er tilknyttet Netbank. - Skulle du ønske at få tilsendt et indbetalingskort, skal
du rette henvendelse til kassereren (se side
15).
Vi håber at du igen i år vil forny medlemskabet - til glæde for dig selv og for klubben.
Her ved siden af har vi gengivet kassererens brev til medlemmerne, og vi håber
du tager godt imod opfordringen.
Kontingentet er med til at dække udgifterne til produktion af medlemsbladet og porto til udsendelse af dette.
Derudover dækker det udgifter i forbindelse med klubbens hjemmeside,
medlemskab af Dansk Akvarie Union, samt en større eller mindre del af udgifterne til nogle af de aktiviteter vi i
årets løb arrangerer; det være sig foredrag, udflugter til forskellige spændende
seværdigheder, akvarieforretninger o.
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Åbningstider:

Mandag - fredag 12.00 -18.00
Lørdag, søndag & helligdage 10.00 - 17.00

IKEDA godbidder
Frysetørrede naturlige fødeemner til
havedammens fisk.
Også velegnet til alle
typer akvariefisk

Mød os på
Facebook
eller tilmeld
dig vores
nyhedsbrev

Artemia
Krill
Mysis
Tubifex

Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk
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Snegle med charme

Tylomelania
Når man diskuterer de store snegle af
slægten Tylomelania, siger mange
mennesker, at de er ”charmerende.”
Sandsynligvis er ingen andre arter af
bløddyr blevet så populære i akvariehobby på så kort tid som disse blide
giganter fra Sulawesi. Og jo mere opmærksomhed, de får fra akvarister, jo
højere er ønsket om fyldige oplysninger om levested og biologi af denne
slægt blevet. Det er på tide at rette
mange fejlagtige antagelser og halve
sandheder omkring disse snegle.
På mine rejser til min drømme-ø Sulawesi i Indonesien, har jeg foruden
mange fiske- og rejearter fundet snegle af slægten Tylomelania og observeret dem i deres naturlige habitat. Når
man studerer den begrænsede videnskabelige litteratur, har jeg bemærket,
at slægten næsten ikke er blevet undersøgt overhovedet. Det åbner bestemt op for et enormt område for
malakologer (videnskabsmænd, der
studerer bløddyr). Akvarister har kun
kendt til disse snegle siden Sulawesi
reje boomet begyndte i 2007-2008.
Ud over de mange fantastisk farvede
Caridina rejearter, har diverse Tylomelania med deres smukt formede
huse og attraktive farvede bløddele,
gjort et dramatisk indtog ind i vore
akvarier. Efter en langsom, men støt

spredning af information om, at disse
rejer kræver høje temperaturer og let
basiske pH-værdier med moderat
hårdt vand, blev det automatisk antaget, at sneglene fra de store søer i
Central Sulawesi også havde behov
for at blive holdt meget varmt. Men,
som vi ved i dag, er dette kun delvist
sandt. Sneglene af slægten Tylomelania er spredt over store dele af Sulawesi. De lever i højere liggende søer og
floder, men også i de store floder i de
lavtliggende dale og i lavlandet. Så
det er grundlæggende forkert at behandle dem alle ens. Desværre er de
ydre omstændigheder for de forskellige økotyper ikke til at skelne for
lægmand. Så her er mit problem:
Hvordan kan jeg præsentere disse
snegle, så du efter at have læst artiklen vil være i stand til at beslutte,
hvilke dyr du skal anskaffe, og hvorledes de skal holdes? Jeg vil første forklare disse fascinerende dyrs biologi
og deres grundlæggende pleje i fangenskab, og derefter dække de forskellige biotoper.
Levendefødende snegle
Slægten Tylomelania hører til familien Pachychilidae, en familie, hvis
medlemmer er spredt over store områder i troperne. De ”tykkantede”
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Vi slutter temaet om snegle fra de to forrige nummre af Pragtsmerrlingen
med en artikel om de charmerende Tylomelania snegle fra Zulawesi

Tekst og fotos: Hans-Georg Evers
Oversat og bearbejdet af Mogens Nestel
(fra græsk, Pachy = tykke, chilus =
kant) snegle er blev opkaldt efter de
ofte stærkt fortykkede kanter på deres huse. Akvarister kender også andre arter fra denne familie, f.eks Faunus og de talrige Brotia arter. Men
disse er kun betinget velegnede til at
holde i akvarier, da de er temmelig
specialiserede med hensyn til deres
reproduktion. De oprindelige former
af de moderne Pachychilidae skal allerede have eksisteret på tidspunktet
for det antikke superkontinent Gondwana, da de eksisterende arter bebor
alle dets tidligere områder (Central
og Sydamerika, Afrika, Madagaskar

og Australien). Tylomelania som er
knyttet til Sulawesi, har udviklet en
meget speciel reproduktiv strategi:
De er ovovivipare (lægger æg som
klækkes umiddelbart efter). Et afkom, omgivet af en æggeskal ernæres
i livmoderen af forælderdyret ved sekretion. Når det unge dyr udklækkes
fra ægget, er det fuldt udviklet og
kommer til verden med en allerede
hærdet skal. Nogle Tylomelania arter
bærer unger af næsten 2 cm total
længde. Dette er rekord for snegle.
Når en unge er født, er et andet æg
straks frigjort fra æggelederen ind i
livmoderen. Dette er kun muligt, for-

Udsigt over Lake Paso i hjertet af Zulawesi.
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Den meget populære og fantastisk farvede Tylomelania sp. ”Orange”
opsamles i Lake Poso

di miljøet i deres tropiske levested
næsten ikke ændrer sig. Der er ingen
årstider, som kan påvirke en vellykket
udbredelse ved at ændre de eksterne
faktorer. Derfor er stabile forhold afgørende for at holde dem i akvarie.
Akvariepleje
Generelt er disse store snegle ikke
vanskelige at holde. Nogle mennesker
holder dem i et 10 l nanoakvarie. De
mindre arter - nogle er kun omkring 1
cm i størrelse, men importeres sjældent - kan faktisk
klare sig godt i en sådan opsætning,
men en snegl
med et
hus

på op til 10 cm har brug for et akvarium på mindst 60 cm længde, gerne
endnu større. I naturen er Tylomelania stærkt tilpasset deres levesteder
og græsser på forvitringsmaterialer
og alger på træ eller sten, eller de lever på sand, som de tygger og finkæmme for føde. Man vil meget hurtigt bemærke, hvor ens snegle
Foto:
Herunder: Denne Tylomelania
sp. importeres regelmæssigt. Vi
registrerede denne art i
kølige bifloder (21-23
°C) til Lake Poso.

11
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foretrækker at opholde sig i akvariet.
Heldigvis er disse bløddyr ikke kræsne og accepterer foruden Lake Matano og dens omkringliggende floder
også sædvanligvis lignende omgivelser. For år tilbage kom de første arter
hovedsageligt fra Malili afvandingssystemet, men for nylig er nogle ankommet fra Lake Poso i nordvest.
Først og vigtigst i antal importerede
er den orange Tylomelania sp. fra
Lake Poso (se forsidebilledet og side
10). En del akvarister holder og opdrætter disse. Denne mellemstore art,
som er kendetegnet ved sin smukke
orange kappe, kommer fra selve søen
og kræver permanent højere vandtemperaturer. Men i bifloderne fandt
jeg også en pæn lignende art, der skal
holdes køligere og som hurtigt går til

grunde i høje vandtemperaturer. Specielt i de store søer er mange arter i
løbet af evolutionen udviklet fra en
eller endda flere urformer. Denne
proces kaldes stråling eller artsdannelse ud i flere nicher og er stadig i
fuld gang, så det er til tider vanskeligt
at skelne arterne fra hinanden. For
eksempel, hvis man dykker ned i søen
Matano, bemærker man straks de talrige Tylomelania, der sidder på træ eller sten. De små forskelle i kropsfarve
og husets form kan kun skelnes ved
nærmere eftersyn. I Lake Poso derimod var jeg i stand til klart at skelne
mellem de forskellige former, som jeg
fandt på forskellige levesteder. Denne
stråling har altid været ledsaget af en
ekstrem tilpasning til et bestemt levested.

Tylomelania sp. på klipper i Lake Poso. Et nærmere kig afslører nogle få babysnegle.

12
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En ret stor art med en huslængde på menter? Nær bredden, hvor der er
omkring 10 cm og en gul og sort stri- tætte bevoksninger af træer, giver falbet kappe er kun observeret på vidt- dende grene og blade sikkert nok næstrakte sandområder. Husene er far- ringsstoffer. Så det er ikke underligt,
vet brun-sort nedenunder og toppene at visse arter af Tylomelania ofte finer dækket af en sandfarvet kalkhol- des på blade der nedbrydes. Denne
dig aflejring. Når de er i fare, graver adfærd ses også i de højere liggende
disse store snegle sig selv halvt ned i køligere strømme. Jeg fandt disse Tysandet, og er derefter godt camoufle- lomelania nær Lake Poso og Matano
rede. De er dækket med små snegle af og Towuti søerne, samt meget længeslægten Protancylus, endemiske på re sydpå i den sydøstlige del af SuSulawesi, som »misbruger« deres lawesi nær byen Kendari. Disse dyr er
større fætre som underlag. De ligner kommercielt tilgængelige som »Thunhav-limpets (Patellidae), men hører derbolt Tylomelania.« På grund af
til Planorbidae (posthorn snegle). Jeg det høje indhold af mineraler i vanfandt sjældent den 1 cm levendefø- det, er deres skaller ofte dækket med
dende Protancylus cf. pileolus på an- kalkaflejringer. Lagene kan forsigtigt
dre Tylomelania arter der lever på træ fjernes for derefter at afsløre et kønt
eller sten, selv ikke i umiddelbar nær- spiralhus nedenunder. Jeg fandt disse
hed. Andre arter findes kun på dødt snegle
regeltræ, hvoraf der er rigeligt på stejle mæssigt i sinter
banker. De synes at ernære sig af ef- (kiselholdige)
terladenskaber og den sparsomme al- terrasser under
gevækst. Andre arter igen fandt jeg vandfald, for
kun på klipper og rullesten i de tidli- eksempel ved
gere nævnte søer. Nogle steder i Lake de velkendte
Matano, er Tylomelania så alminde- Saluopa Vandlige, at jeg kunne tælle mindst 68 i et fald
nordøst
markeret område på 1 m2). Jeg afstak for Lake Poso
området vilkårligt og indsamlede og Sumbersari
derefter sneglene den næste dag for Terrasserne
således ikke at bukke under for fri- nær Kendari.
stelsen til at vælge et tæt besat område Et stort antal
og derved forvrænge resultatet. En af disse snegle
sådan populationstæthed, rejser selv- findes i rolige
følgelig, spørgsmålet om føde. Søerne zoner med tæt
er oligotrofe (næringsfattige) og giver nedfaldne bladerfor kun få næringsstoffer til, at der de.
kan gro alger. Men populationen af
rejer og snegle nogle steder er enorm. Tylomelania cf.
Hvem drager nytte af hvem? Spiser
Centaurus ses
sneglene overfloden af rejeekskre- ofte på dødt træ

13
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Overraskende mangfoldighed
Jeg kunne skrive side efter side om levestederne for Tylomelania arterne.
Der er nogle nye beretninger om disse
snegle, som f.eks. den rapport om, at
den lille Zebra Sulawesi Goby, Mugilogobius adeia, i Lake Matano bruger
de tomme huse som gyde huler, svarende til sneglehusbeboerne i Tanganyikasøen, der bruger de tomme
skaller af Neothauma.
Tylomelania er sikkert stadig fuld af
overraskelser. Slægten er kun delvist
udforsket og tilbyder et utroligt spændende studieområde, især med hensyn til artsbestemmelse. Den opmærksomme læser vil have bemærket,
at jeg har afholdt mig fra at tale om
de videnskabelige navne. Over 30
forskellige arter er blevet beskrevet
ud fra disse naturtyper (Rintelen &
Glaubrecht, 2005), og sandsynligvis
venter mange flere på deres videnskabelige beskrivelse. Jeg ønsker at undgå risikoen for at de forkerte artsnavne blive brugt, og derfor undgår jeg

normalt at omtale dem på artsniveau, skønt
jeg i nogle få
tilfælde har
besluttet mig
for at forsøge
en artsidentifikation. Mere vigtigt er det at forstå,
hvor ekstremt varieret denne fascinerende bløddyrsslægt er, og hvordan
arterne er forskellige i deres krav. På
mine fremtidige rejser til Sulawesi vil
jeg holde øje med disse langsomme
fyre, der møjsommeligt drager afsted
gennem de smukke undervands landskaber på min drømme-ø.
Tak
Jeg vil gerne takke min ledsager, Jeffrey Christian, for hans fortsatte støtte på området. Maike WilstermannHildebrand har kritisk gennemgået
mit manuskript, venligt kommenteret, og gjort opmærksom på slægten
Protancylus.

I akvariet er, Tylomelania cf. centaurus nem at passe og yngler uden
problemer.
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Ny dyrehandel ser dagens lys 1. november
Så åbner Nikolaj og John deres dyrehandel Fuld af Dyr her d. 1.11.2014 - Vi har
de sidste 3 år arbejdet med tanken, og nu
er det ved at være. Som medlem i Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub har
vi igennem årene besøgt dyrehandlere i
hele landet. Vi har været på ture og set og
oplevet mange dyr. Vi har tit tænkt at det
kunne være spændende selv at få vores
butik.
Nikolaj blev uddannet dyreassistent for 4
år siden og John har taget dyrehandler
kurser på Roskilde tekniske skole.
Hvordan får man den tossede ide. Da en
butik for 3 år siden lukkede opkøbte vi
deres akvarier og terrarier. For det kan
man jo altid bruge. Der var rigtig meget,
nok til at starte en dyrehandel; så kurser
som iværksætter blev taget og vi begyndte
at kigge på muligheder med at finde egnede bygninger, og der blev ansøgt om
tilladelse og meget andet. Nogle meget
lærerige år.

Det er med stor glæde at vi i nu åbner og
vi glæder os til at udvikle vores butik.
Vi håber at I vil kigge forbi og følge med
i vores projekt.
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Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk
Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen:
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontingent 2015
Voksne. . . . . . . . . . .  : kr. 200 pr. år Pensionist par. . . . . .  : kr. 190 pr. år
Junior/pensionist. . .  : kr. 130 pr. år Familiekontingent*. . .  : kr. 275 pr. år
Alle er velkommen til at deltage et par møder før man bestemmer sig for
medlemskab.
* alle familiemedlemmer i samme husstand
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Scan qr-koden og se
vatk.dk i browseren
på din smartphone
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PRAGTSMERLINGEN NR. 7

NY DYREHANDEL

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Åbner 1. november 2014
ÅBNINGSTILBUD
ÅBNINGSTILBUD
Lørdag den 1. 11. og søndag den 2. 11. 2014
Akvariefisk

Kilepletbarber

10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Hvid skybjerg

10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Flammetetra

10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

50.50.50.-

Slanger
Kornsnoge og kongepython unger

Normalpris 350.- . . . . . . . . . . . . . . Pr. stk. kun kr.

150.-

Tilbuddene gælder så længe lager haves. Forbehold for trykfejl

Se flere gode åbningstilbud på www.fuldafdyr.dk
v. John og Nikolaj Pærremand

Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider:

Ma.-fr. 10-17.30 -

Lø.-sø. 10-15

