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2 PRAGTSMERLINGEN

Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender / Pas på ræven
• Side 6: Demonstration af glaskunst
• Side 8-9: Ægyptisk mundruger
• Side 10-11: Hvad skal vi vælge af tetra
• Side 13: Fodertur / Ikke-planlagte udflugter. 
• Side 14-15: Månedens opskrift. Voksmøl. 
• 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 22. februar 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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Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg: a. Formand - vælges for 2 år

b. Sekretær - vælges for 2 år
c. Kasserer - vælges ekstraordinært for 1 år
d. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
e. To suppleanter - vælges for 1 år
f. En revisor - vælges for 1 år
g. En revisorsuppleant - vælges for 1 år

7. Eventuelt.
Vel mødt . . . Erling

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

Februarmødet foregår igen hos Frank. - Vi fortsætter og
udbygger emnet fra januarmødet, og vi kommer også ind
på indretning af teknik, dekoration og dekorationsmateri-
aler.                                                             Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 28. feb. kl. 19.15.
Vi mødes ved skolen i Sørbymagle og kører samlet over til Frank.

Vi skal besøge Knud Rasmussen som intreserer sig for kil-
lies og har en del forskellige slags, ud over dem har han
også  3-4 forskellige ungefødene fisk.
Vi mødes ved Stop 39 kl. 19.00, eller hvis man vil køre
selv, kl. 19.30 på adressen Hovedgaden 77, Ubby, 4490
Jerslev Sjælland.                                         Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde mandag den 21. feb. kl. 19.30. 
- Der samles op ved Stop 39 kl. 19.00.

Generalforsamling mandag den 7. feb. kl. 19.15 i Fælles-
lokalet, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle 
(se kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
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Generalforsamling. 
Akvariemøde. Hjemmebesøg i Ubby
Terrariemøde. Dekoration af terrarier / akvarier
Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 
Fællesmøde. 
Akvariemøde. 
Terrariemøde. 
Fællesmøde. 
Fællestur til Credofish

7. februar
21. februar
28. februar
7. marts
21. marts
28. marts
4. april
18. april
24. april
1. maj
6. maj

Aktivitetskalender 2005
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT: 
VAT:
VAT:
VAT: 
VAT: 
DAU:

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

Kreds 2-3 inviterer alle kredsens
medlemmer med på en fællestur til
Credofish i Ålborg, der er en stor
og velassorteret forretning, grossist
og importør af akvariefisk.
Det er Sydhavsøernes Akvariefor-
ening, der arrangerer turen.
Da det ikke har været muligt at
arrangere turen på en lørdag, er
turen berammet til
Fredag den 6. maj 2005
Turen vil starte fra Slagelse kl. ca.
07-07.30, og vil foregå i privatbiler.
Der vil blive arrangeret fællestrans-
port.

Det forventes at arrangementer
kommer til at koste ca. kr. 200,- pr.
deltager.
Af hensyn til arrangementet er det
desværre nødvendigt med meget
kort varsel på tilmeldingsfristen.
Tilmeldingsfristen er senest 
torsdag den 17. februar 2005
hvor der er Kredsmøde, og hvor
turen skal endelig besluttes.
Tilmelding til Erling Jensen (se
adr., tlf. og email-adr. på bagsiden)
senest kl. 17.00 den 17. februar.
Flere detaljer om arrangementet
kommer senere her i bladet.

Fællestur til Credofish
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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



På januar-fællesmødet fik de 12-14
fremmødte medlemmer en fremra-
gende demonstration af, hvilke red-
skaber, materialer samt hvilket
håndelag, der skal til for at skære
glas, sætte det sammen og lime
stykkerne sammen til et akvarium
eller et terrarium.
Det var Terrariegruppens første
gruppeleder glarmester Poul Wis-
mann, der stod for demonstratio-
nen, og det fremgik tydeligt, at han
har stor erfaring og ekspertise i den
ædle kunst at skære glas og lime
disse sammen til akvarier og terra-
rier på lige de mål, man kan ønske
sig.

Demonstrationen foregik på Pouls
værksted på Ndr. Stationsvej 8 i
Slagelse.

Den første betingelse for et godt
resultat er det rigtige værktøj, og vi
fik et klart indtryk af forskellen på

godt og dårligt værktøj.
Glasskærerens kvalitet er den
første betingelse, og Poul fremvi-

ste og brugte den professionelle
udgave med indlagt petroleum til

smøring og køling af
skæret. - En model Poul

ved henvendelse kan
levere for ca. kr. 175,-.

Et godt fif når der skal
limes små akvarier er
at bøje spidsen på
siliconepatronen

6 PRAGTSMERLINGEN

Demonstration af “glaskunst”
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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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En charmerende lille afrikansk
cichlide, som er velegnet for be-
gyndere, men også for viderekom-
ne.
Denne artikel handler om Pseu-
dcrenilabrus multicolor, populært
kaldet lille egyptisk mundruger.
Den lille mundruger er udbredt
over store dele af Afrika, men først
og fremmest i Nilsystemets floder
og søer, deraf populær navnet. Den
blev opdaget i 1903 (Schoeller) og
fik først navnet Haplochromis stri-
giger (Hilgendorf, 1903), navnet
gælder stadig som synonym. Siden
fik den navnet Hemihaplochromis
multicolor, som i dag også bruges
som synonym. 
Dens seneste og nu gyldige navn er
Pseudcrenilabrus multicolor. Pop.
navnet "lille" skyldes at den ikke
bliver særligt stor, max. 8 cm. 

Geografisk udbredelse 
Nilsystemet i Østafrika med Nilens
kilder, Lake Albert, Semliki River,
Victoria og Kyogasøen, Malawa og
Aswa Rivers, Lake George, Lake
Nabugabo, Kachira, Kijanebalola
og Nakavali som ligger mellem
Edward- og Victoria søerne.

Biotop 
I naturen lever den i vandløb og
vandhuller. Biotopen er sandbund
med skjulesteder. Dette skal efter-
lignes i akvariet.    
Vandværdier i naturen:  
pH 6,5 - 7,5
dH 8 - 15
Temperatur 22°c - 24°c
Føden i naturen er orm og insekter.  
Akvariet må gerne vær beplantet,
den rører ikke planterne.
Den er ikke aggressiv, men som hos
alle andre fisk skal der være skjule-
steder. Dette i form af et par sten
med bløde, runde former og en
trærod eller to. 
Den lille egypter er velegnet som
selskab med andre fredelige fisk af
lignende størrelse og med lignende
krav. 
Som bundlag anbefales finkornet
sand f.eks. Robbedale 2-4 mm. 
Akvariet skal være mindst 112 liter. 
Foder     
Cyclops, myggelarver (sorte, hvide
og røde), mysis og små regnorme.
Flagefoder og foderpiller er et vel-
egnet supplement. 
Leg og opdræt    
I naturen leger den lille mundruger

Den lille ægyptiske mundruge
Pseudocrenilabrus multicolor
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på sandbund med skjulesteder. Den
graver gruber i sandet, hvor legen
finder sted.   
Hunnen har yngelpleje og tager sig
af ungerne i de første par uger efter
hun har sluppet dem fri. Ligesom
andre mundrugere æder hun ikke
mens hun går med ungerne.
Opdræt er meget let
Før legen skal fiskene være velfod-
rede og i god form. 
Det ideelle er at have en stime på 5-
10 stk. gående sammen.
Sørg altid for flere hunner end han-
ner. 
Før legen jager hannen den udvalg-
te hun rundt i hele akvariet.
Forinden har han som regel lavet en
lille fordybning i bundlaget, hvor
legen foregår. 
Herefter passer hunnen sig selv,
men hannen kan godt blive ret så
grov og jager hende på kryds og
tværs, derfor kan det anbefales, at
hun får et lille akvarie helt for sig
selv, evt. 
sammen 

med andre "gravide" mødre af sam-
me art. 
Generelt 
Pseudcrenilabrus multicolor er en
dejlig fisk som er let at holde.
Velegnet for begyndere. 
Synonymer:
Chromis multicolor Schoeller,
1903; Haplochromis strigigena
Pfeffer, 1893); Haplochromis mul-
ticolor (Schoeller, 1903); Pseudo-
crenilabrus multicolor (Schoeller,
1903); Paratilapia multicolor
(Schoeller, 1903); Hemihaplochro-
mis multicolor (Schoeller, 1903)
Denne artikel er baseret på svar fra
Johnny Hansen og Sergej Pedersen.
Væsentlige oplysninger er hentet
fra Cichlidbladet (årgang / nr. ?) og
www.fishbase.org m.fl. Materialet
er bearbejdet af @kva-net's redak-
tør. Artiklen bringes med tilladelse
fra @kva-net, det elektroniske
akvarieblad 
http://akva-net.hjem.orangenet.dk

r
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Hvis jeg skulle starte fra grunden
med et tetra akvarie, ved jeg at jeg
ville tage en stime = 20 stk. neon
tetra (Paracheirodon innesi) eller
en tilsvarende stime kardinal tetra
(Paracheirodon axelrodi). 
Sådan en stime med deres lysende
blå og røde farver er bare dejlig at
se på. Husk igen det mørke vand og
den mørke bund, så farverne kom-
mer helt til deres ret. Min kone
synes også, at de er dejlige. Hun
spørger til stadighed om jeg ikke
vil have sådan nogle igen. (Måske
en dag). 
20 fisk er så mange at de virkelig
kan vise deres naturlige stimead-
færd. Hvis akvariets størrelse tilla-
der det, må der gerne være flere.
Stimen svømmer som styret af en
stor fælles bevidsthed. 

N å r
dine 
neon / 
kardinaler er 
faldet godt til, så
må du godt begynde at
tænke på en forøgelse. Dét har du
sikkert gjort længe, men nu må du
godt! 
I de fleste akvarieforretninger har
de et rimeligt udvalg af tetra. Som
regel nok til, at du kan komme i
tvivl om, hvad du nu skal vælge.
Du skal kun vælge noget hvis for-
retningen er OK! Altså 0 syge og
døde fisk, 0 medicinering og 0 sli-
mede og snavsede akvarier og så
skal handleren kunne fortælle om
det vand han bruger. (Se @kva-
net's checkliste). 
Altså, du finder biksen OK og nu
står du der med skinnende øjne og
penge der brænder på lommen. Så
er det, du spørger om han har nog-
le sorte neon Tetra (Hyphesso-
brycon herbertaxelrodi). De er dej-
lige og på @kva-net kan du læse
om hvordan man opdrætter dem.
Det er ikke så let, men det kan lade
sig gøre. Jeg skal selv prøve det ved
lejlighed. 
Sort fantomtetra (Megalamphodu

Valg af tetra
Hvilke tetra skal vi vælge?

Sort Neon Tetra
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negal-
opterus)

Den er en
dejlig, fredelig

fisk fra Rio Sao
Francisco i det centrale Brasilien.
Den lever i stime, men kan også
holdes parvis. Flere hanner vil
prøve at imponere hinanden, det
kan se drabeligt ud, men det er helt
uden kamp. 
Hvis du er til tetra, så skal du prøve
den. Du kan se forskel på han og
hun. Hannen har røggrå kropsfarve.
Finnerne er større end hos hunnen.
Rygfinnen er større og alle finner
dybtsorte. Hunnen har rød fedtfin-
ne og røde gat- og brystfinner. 
Blødende hjerte. Min kone siger det
lyder så romantisk og det kan der jo
være noget om. Det er et af de nav-
ne, som forretningerne finder på,
men der en vis logik i det. Populær
navnet stammer fra den stærkt røde
plet midt på kroppen. Viden-
skabeligt hedder den Hyphesso-
brycon erytrostigma, men det er jo
næsten ikke til at sige. 
Hannen har en lang, seglformet
rygfinne. Det er en stor fisk. Den
bliver >6 cm og kan holdes både i

stime og par. Den er fredelig og går
fint sammen med andre fredelige
fisk. - kun fredelige! Tak! 
Opdræt er endnu ikke lykkedes. Jeg
troede selv, at nu måtte ske noget
for mine blødende hjerter, men nej,
aldrig noget der bare lignede. Så
dine blødende hjerter er med garan-
ti vildfangede i Peru, hvor de lever i
Amazonfloden.

Det var bare et par forslag til tetra.
Der er masser af andre og de er dej-
lige, fredelige og som regel ikke
svære. 
Ved senere lejlighed skal jeg uddy-
be de enkelte nærmere. Indtil da:
God Fornøjelse. 

Kim DK 

Artiklen bringes med tilladelse fra
@kva-net, det elektroniske akvarie-
blad 
http://akva-net.hjem.orangenet.dk

“Blødende hjerte”
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Her er et tilbud til de hårde nysere.

Søndag den 13. februar
er vi nogle stykker, der tager en tur
i skoven for at se, om der er dukket
nogle daphnier, cyclops eller myg-
gelarver frem af vintermørket.
Det foregår på en tur til Lorup-
skoven ved Sørby, og vi vil gerne
invitere alle medlemmer med fami-
lie til en utraditionel skovtur (i
hvert fald en skovtur på et utraditi-
onelt tidspunkt).

Vi mødes kl.
13.30 ved Hvi-
lebjergskolen, Kir-
kerupvej 15, Sørbymagle, hvoref-
ter vi kører samlet ud til en skovsø
i Lorupskoven, hvor vi forhåbentlig
kan få dyppet vore fangstnet uden
at skulle hakke hul på isen.
Det vil være en god ide at tage
varmt tøj på, og en termokande
med varm kaffe eller the og evt.en
bid brød til at varme sig på.

Fodertur til Lorupskoven

Hvad siger du til at blive tilbudt at
tage med på en tur til Avifauna -
Danmarks Akvarium - et køben-
havns.raid eller en tur til en terra-
riemesse i Sverige eller lignende -
uden først at have læst om det i
klubbladet.
Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi
hurtigt kan samle medlemmer, der
kan have en interesse i at tage med
på en tur, som et andet medlem har
lyst til at tage på - “her og nu”.
Det blev besluttet at undersøge
interessen for dette, og finde en
brugbar måde at advisere interesse-
rede medlemmer på.
En måde kan være at etablere en
telefonliste, der sættes i gang på

opfordring af det medlem, der ger-
ne vil have de andre medlemmer på
listen med på en tur.
Det kan også være en selvstændig
side på hjemmesiden, hvor der bli-
ver indkaldt til turen, hvorefter
interesserede medlemmer tilmelder
sig på det opgivne telefonnr.eller
email-adresse.
Medlemmer, er er interesseret i at
deltage i spontant arrangerede ture,
bedes henvende sig til Per Kyl-
lesbech (tlf. nr. eller email-adr. på
bagsiden). Kom med en god idé,
eller angiv hvilken af ovennævnte
metoder der passer dig bedst. - Der
vil så senere blive etableret en ord-
ning, hvis der er interesse for det.

Ikke-planlagte ture og udflugter
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Opskrift: Lars Skov

Opdrætsbeholder:
Til opdræt af voksmøl kan

man bruge en plastikbeholder
med tætsluttende låg.
Gennemsigtige slikbøtter der
kan fås i næsten alle døgnkio-
sker er ganske brugbare.
I låget pålimes et meget fint-
masket metal-net til ventila-
tion. Det skal være metal, da
voksmøllarverne har kraftige
kæber der uden problem gna-
ver igennem evt. stof net. Man
kan prikke huller i låget med
en tynd nål (larverne er utrolig
små lige når de er klækket),

men et net er bedre, da man
undgår fugtproblemer.

Fremgangsmåde: Man poder
en beholder med voksmøl
eller endnu bedre med larver
der har forpuppet sig. I behol-
deren lægger man noget sam-
menkrøllet køkkenrulle eller
noget bølgepap, møllene kan
lægge deres æg i, samt foder
til larverne. Lidt blomsterpol-
len eller en "foderkage" er
fint, der skal bare være noget
de første larver kan leve af,

Voksmøl Galleria mellonella
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Alle Lars Skovs foderopskrifter findes også på klubbens hjemmeside:

www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk

ellers vil de forsøge at komme
ud af opdrætsbeholderen.
Møllene vil lægge æg i div.

revner og kanter i beholderen
også i kanten mellem spand og
låg, så undgå så vidt det er
muligt at åbne låget indtil alle
æg er klækket. Når man har
podet kan man lade beholde-
ren passe sig selv, da møllene
ikke spiser noget.
Kulturen stilles lunt (ca. 25
grader) og mørkt, men husk
jævnligt at kikke til kulturen
da larverne kan sætte impone-
rende mængder af føde til livs.
"Foderkage"
1 kg. Havregryn
850 gram honning (to bøtter)
Pollen
Nektar
Vitaminer
Det hele blandes til en fast
ikke for våd masse, Hvis man
opvarmer honningen i mikro-
ovnen bliver den flydende og

det gør det meget lettere når
havregryn og honning skal
blandes. Pollen og vitaminer
tilsættes efter behag.
Massen kan deles ud i passen-
de portioner, der kan fryses til
senere brug.

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



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

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

A
lle

 in
te

re
ss

er
ed

e 
er

 v
el

ko
m

m
en

 t
il 

at
 d

el
ta

ge
 i 

1-
2 

m
ød

er
, 

fø
r 

m
an

 b
es

te
m

m
er

 s
ig

 f
or

 m
ed

le
m

sk
ab

.

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




