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Akvariemøde i 
september
Onsdag den �2. sept.

kl. �9.00 hos Bjarne.
Mødet bliver holdt hjemme hos Bjar-
ne, hvor vi skal se på hvad han går og 
laver i øjeblikket.
Vi skal også have en snak om hvad vi 
kunne tænke os at lave i gruppen/
klubben resten af året. 
Vi mødes hos Bjarne på Valbygårds-
vej 35, 4200 Slagelse kl. 19.00.
Der er tilmelding senest onsdag d. 5. 
september. på sms eller tlf. 28820557 
eller på mail Bjarne_larsen@live.dk.
	 	 													Hilsen Bjarne

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag: .  .  .  . kl . 09 .30-17 .30
Fredag:  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-18 .00
Lørdag: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-14 .00

 . . . . . . . . . . . . . .Dyrecenter
Nørregade 27B - 4100 Ringsted - Tlf . .57 61 19 95
www .poppi-ringsted .dk

HVIS DYR ER DIN HOBBY 
SÅ SES VI I

Dette nummer:
• Side 3:  Møder/aktiviteter  i september
• Side 4-5:  Sommerfesten 2012
• Side 6: Terrariemessen i Rødovre - Opfordringer fra klubben
• Side 7-10: Barbus fasciolatus - Congo-barben
• Side 12-13: Fisketurberkulose hos akvarister
• Side 14:  Turen til Zen Garden - Kommende aktiviteter
• Side 16:  Bestyrelsen - kontaktpersoner - kontingentsatser 

Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:   www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør: Per Kyllesbech Petersen
 Ansvarshavende:  John Pærremand
 Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
 Stof til næste blad: Senest	17.	september	(udk. i uge 39).

Støt vore annoncører 
- De støtter os

www.akvariestuen.dk
Merkurvej 4b, 4200 Slagelse

Telefon 58 52 05 68

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-tirsdag-onsdag  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -15 .00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -15 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lukket

Mysistur
Vi forsøger at arrangere en mysis-tur 
i september. Da en sådan tur er af-
hængig af vejret og deltagernes mu-
lighed for hurtig udrykning, bliver 
det en lørdag eller søndag. 
Dato, tid og mødested meldes ud via 
klubbens nyhedsbrev.
Der indkaldes med kort varsel.
Forslag til mulige fangst steder mod-
tages gerne (red.).

mailto: Bjarne_larsen@live.dk
http://www.poppi-ringsted.dk
http://vatk.dk
http://akvariestuen.dk
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Den traditionelle sommerfest 
løb af staben lørdag 
d.18. august i haven 

hos Frank og Helle.
Det blev i den grad en 
sommerfest der levede 

op til navnet. 
30º varmt fra en skyfri him-

mel og derefter en trope-nat.
Teltet var sat op, - mest for skygge og 
evt. til at tage duggen senere på aften 
– alt var klar til en aften i godt sel-
skab.
Der var rigtig flot tilslutning til arran-
gementet, både nye og ”gamle” med-
lemmer var mødt op. Alle var i et væl-
dig godt humør.

Flot buffet
Aften startede med at vi spiste en buf-
fet, som var leveret af Jysk Diner. Det 
var en super succes, det var dejlig mad 
i rigelige mængder.

Bål
Da mørket faldt på blev der tændt op 
i bålet, som lystigt knitrede og lyste 
op i haven.
Stemningen var hyggelig og der blev 

Sommerfesten 
2012
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aftenen.

Aftenens »helt«
Lidt panik opstod der, da Mogens 
ville redde Marianne fra at blive stuk-
ket af en hveps. 
Da han klaskede den med fluesmæk-
keren, faldt den lige ned i skødet på 
Marianne, og så skulle der handles 
hurtigt med at finde/fjerne hvepsen, 
før det gik galt. Hvepsen blev fundet 
og tilintetgjort, og alt endte godt. - 

Marianne slap med 
skrækken.

Senere på aften blev der sat 
op til at lyslokke nattens 
flotte og farvestrålende 

insekter. Bl.a. denne Bjør-
nespinder

Det var en stemningsfyldt aften, 
der holdt til den lyse morgen.

En opfodring til alle 
medlemmer
Der er plads til mange flere, 
til vore familiearrangemen-
ter det er altid rigtig hygge-
ligt. 
Næste gang er det julefro-
kosten der finder sted fre-
dag den 7. december. 
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WWW.Akvarie-Huset.dk
+45 40 88 92 94

Vi giver 25 % rabat til Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarieklubs medlemmer på 
alle ikke nedsatte varer mod forevisning af 
medlemskort

Åbningstider: 
Man.-Tor. kl. 15.00 - 18.00 
Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lør.-Søn. kl. 10.00 - 16.00

Møllevangen 12, 4220 Korsør

Klubben søger stadig 
medlemmer (eller an-
dre) der har mod på 
at være vært ved ét el-
ler flere af klubbens 
møder.

Da klubben står uden fast mødelo-
kale, er vi afhængig af at nogen vil 
lægge lokale til de af vore møder, der 
ikke er en udflugt, et akvarieforret-
ningsbesøg eller en anden form for 
»udenklubs«-aktivitet.

Du skal ikke foretage dig noget aktivt 
i forhold til mødets indhold - blot 
lægge stue/akvarierum til et besøg af 
6-12 af klubbens medlemmer (der er 
tilmelding til vores møder, så du se-
nest dagen før ved hvor mange der 
kommer).
Dit akvarium eller terrarium kan evt. 
danne baggrund for mødeemnet.
Tilmeld dig som mødevært hos for-
manden, John Pærremand eller én af 
klubbens andre kontaktpersoner . . .

Er du klubbens næste mødevært?

Kommende aktiviteter:

Reptil- og Terrariemesse i Rødovrehallerne
Lørdag den 6. oktober kl. 10-16 af-
holdes der reptil- og terrariemesse i 
Rødovrehallerne på adressen Rødov-
re Parkvej 245, 2610 Rødovre.
Formålet med messen er at lave en 
begivenhed, hvor alle med interesse 
indenfor terrariehobbyen kan mødes 
en gang om året.
Her kan private sælge opdræt af de-
res dyr, tilbehør og lignende.
Dyrehandlere kan præsentere deres 

forretning, og foreninger kan hverve 
medlemmer og rådgive interesserede.
Der er rig mulighed for at købe, eller 
nøjes med at kikke, og dermed få et 
større indblik i hvad der rører sig in-
den for terrariehobbyen. Entré 80/45.
På årets messe er klubben repræsen-
teret af  John og Nikolaj Pærremand.
Sidstnævnte har en stand på messen 
hvor han har salg af bl.a. slanger, ed-
derkopper og hårløse rotter.

For at gøre klubbladet mere med-
lemsorienteret, kunne vi godt tænke 
os at høre fra medlemmerne selv.
Hvad går du og pusler med derhjem-
me. - Hvilke fisk/dyr har du - hvad 
interesserer dig mest indenfor hobby-
en - er der noget, du gerne vil vide 
mere om.
Kort sagt; kontakt os (se bagsiden) 
og giv os inspiration til temaer og ar-
tikler om emner indenfor vores spæn-

dende hobby, det være sig indenfor 
akvarie- og/eller terrarie-hobbyen.

Skriv om et møde
Vi mangler nogen der har lyst til at 
skrive om de aktiviteter vi har i klub-
ben - også for at inspirere andre til at 
deltage i møderne. - Derfor efterlyser 
vi medlemmer, der lejlighedsvis vil 
tage lidt notater og skrive om sine op-
levelser på et eller flere af vore møder 
/aktiviteter.

Skriv til bladet

http://www.akvarie-huset.dk
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Denne afrikanske barbe har alle for-
udsætninger for at blive en populær 
akvariefisk, men den er sjældent i 
handelen. 
Årsagen er at den lever i lande hvor 
fangst og eksport er ret begrænset. 
Den er ikke så udbredt, men opdræt 
er ikke svært. 
Den blev opdrættet 1. gang i Dan-
mark helt tilbage i 1974. 
Denne artikel fortæller om fisken og 
om at holde den i akvarium. 

Navn
I mange år var den kendt som Bar-
bus/Barbodes barilioides. 
Disse navne gælder nu som synony-
mer for Barbus fasciolatus. 
Den har flere popnavne, udover Con-
go barbe kendes den også som An-
gola barbe. 
I engelsktalende lande kendes den 
også som Blue Banded Barb. 

Geografisk udbredelse
Vidt udbredt fra (DR) Congo til store 
dele af det sydlige Afrika.
 
Biotop 
Barbus fasciolatus findes i mange for-
skellige biotoper. 
Den almindeligste biotop er bugter 
og stille hjørner i floder, vandløb og 
søer. Strømmen er langsom. Vegeta-
tionen er tæt og iltindholdet er højt. 

Vandet er mørkt, men ikke sort. 
Det har et højt indhold af humussyre 
fra vandets indhold af plantemateria-
le under nedbrydning. Den tætte ve-
getation giver Barbus fasciolatus et 
godt skjulested. Her står den det me-
ste af dagens lyse timer. 
I den korte skumring og daggry er 
den aktiv med at søge føde.

Sådan ser Barbus fasciolatus ud. 
Fuldt udvokset når den 6 cm.

Akvariet 
Minimum 80 liter, men gerne mere. 
Hvis der er for mange fisk på for lidt 
plads kan der blive stridigheder. 
Akvariet indrettes med masser af 
planter. Bundlaget skal være blødt 
sand. 
Dekoration kan være en rod eller en 
gren som bør anbringes så den giver 
det skyggefulde opholdssted som 
Barbus fasciolatus sætter så stor pris 
på. 

Vandet 
Det skal være som i den naturlige 
biotop. Tilsætning af blade fra bøg 
eller eg eller måske ketapang. 
En blanding af alle tre er også veleg-
net. Bladene giver den sidegevinst at 
efterhånden som deres nedbrydning 
skrider frem vil der opstå kolonier af 
mikro organismer som kan give et 
supplement til føden for eventuelle 
unger. 
Filtrering over tørv er det helt rigtige 
i dette akvarium. Det samme er en 
håndfuld tørv på akvariets bund.

Vandets værdier:
Temperatur: 20º C – 26º C. 
PH: 5.0 – 6.5. 
Er vandet for hårdt eller for alkalisk 
kan du se det på fiskenes farve. 
DH: 5 – 12. 
Belysning: Dæmpet. 

Planter 
Planter fra de afrikanske floder, hvis 
akvariet skal være geografisk korrekt. 

Hvis den geografiske korrekthed be-
tyder mindre for dig er Microsorum 
pteropus, Taxiphyllum barbieri eller 
nogle cryptocoryner i potter alle vel-
egnede. 
Flydeplanter i overfladen medvirker 
til at give det rette dæmpede lys. 

Foder
Barbus fasciolatus er alsidig i sine 
krav til føden. I naturen lever den af 
alle slags vandlevende smådyr. Og al-
ger. I akvariet er et godt flagefoder el-
ler do. foderpiller velegnede. 
Sammen med artemia, krill og dafni-
er. 
Planteføde i form af blancherede 
mælkebøtteblade er velegnet. 
Som altid vil et tilskud af spirulina 
også være helt rigtigt. 

Selskab 
Artsfæller eller andre afrikanske te-
tra. Små maller eller små, fredelige 
cichlider. Undgå altid store og strid-
bare fisk. Barbus fasciolatus søger sel-

skab af artsfæller, men 
den er ikke en egentlig 
stimefisk. 
Den færdes gerne i flok så 
du bør have mindst 8 Bar-
bus fasciolatus sammen. 
Der kan dog hurtigt op-
stå en hakkeorden mel-
lem hannerne. Derfor 
skal akvariet have en ri-
melig størrelse i forhold 
til antal fisk. 
Det skal være sådan at 
svage hanner fra flokken 
kan søge skjul og tryghed. 
Du må aldrig holde den 

Barbus fasciolatus 
– Congo barben 

Version 1.0
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uden artsfæller eller kun som par el-
ler trio. Det vil betyde at du kun ser 
den som sky og tilbagetrukken.  

Han eller hun
Hannen har en langt mere intens 
farvning især når han er i leg eller 
skal vise sig for en anden han. Hun-
nen er lidt større og rundere i formen. 
Hendes farver er blegere end han-
nens, men det er jo ikke noget nyt. 

Leg og opdræt
Hvis de overlades til sig selv i et kor-
rekt indrettet akvarium vil fiskene 
selv finde ud af det og der vil komme 
unger. Opdræt under mere kontrolle-
rede former sker ved at du indretter et 
legeakvarium. 
Vandet skal være 2 – 5 DH, PH 6.0 – 

6.5. Temperatur 23º C  – 24º C. 
Dæmpet belysning. Overfladen dæk-
kes med flydeplanter. 
Bunden dækkes med fintløvede plan-
ter – javamos er helt rigtigt – du be-
høver ikke give akvariet bundlag. 
Tørvefiltrering og meget lidt bevæ-
gelse.
Før legen skal fiskene bringes i form. 
Du tager et par eller flere og sætter 
dem i legeakvariet. 
Her sætter du dem på en rigelig diæt 
af animalsk foder. 
Når en hun er rund og tyk sætter du 
hende sammen med en han i legefar-
ver. Så skal parret lege ret snart. Le-
geakvariet bør stå i rolige omgivelser 
og fiskene skal være så uforstyrrede 
som muligt. 
Selve legen finder sted mellem de fint-

løvede planter på bunden. 
Et kuld er på flere hundrede æg og 
forældrene vil æde dem alle hvis de 
kan komme til det. Så parret fjernes 
hurtigst muligt efter legen. 
Æggene klækker efter ca. 40 timer. 
En uge gamle er ungerne fritsvøm-
mende. De fodres op som andre un-
ger med infusorier i den allerførste 
tid. Derpå foder som svarer til deres 
aktuelle størrelse. 

I handelen
Ultimo marts 2011 var den i hande-
len hos en forretning som ofte impor-
terer spændende fisk. 
Prisen var kr. 40 pr. stk., men som 
sagt holdes den ikke solo. 
10 stk. koster kr. 350,- og det er der 
ikke noget at sige til når fiskene er 

vildfangede fra Congo. Størrelsen er 
3 – 4 cm

Generelt
Barbus fasciolatus er en velegnet fisk 
til regnskovsakvariet. 
I forhold til dens egnethed for akva-
riet er den sjældent set på markedet. 
Det er en skam, den har alle mulighe-
der for popularitet.

Denne artikel er skrevet af @kva-
nets redaktør med forskellige kilder 
på Internet + venlig rådgivning fra 
Kim DK, Foreningen Akva-Net. 
© Foreningen Akva-Net
Udgives her med tilladelse af For-
eningen Akva-Net
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Baggrund
På baggrund af en henvendelse fra 
Danmarks Radio, Nordjylland, som 
havde fået en henvendelse fra et ægte-
par i Ålborg der havde fået ”fisketu-
berkulose” efter at have renset deres 
akvarium, har DAU undersøgt pro-
blemstillingen nærmere, med fakta 
og anbefaling til akvaristerne i Dan-
mark.

Fakta
Ifølge Klementsen og Scheel, 1971, 
skyldes fisketuberkulose bakterien 
Mycobacterium piscium, som imid-
lertid trives bedst ved temperaturer 
på 25-30° C, og dør ved 37°. Den kan 
således ikke smitte mennesker. 
Noget tyder på, at andre tilsvarende 
bakterier kan fremkalde det, vi kal-
der fisketuberkulose, bakterier, der 
kan angribe mennesker. 
Her er tale om Mycobacterium mari-
num.
Ifølge professor og overlæge Åse An-

dersen, Odense Universitets Hospital 
er der ikke tale om egentlig tuberku-
lose, men om en miljøinfektion.  My-
cobacterium marinum trives bedst 
mellem 25-30° C, og derfor specielt 
angriber hænder, hvor legemstempe-
raturen her er lavest.
Bakterien findes i danske vandløb og 
farvande, men også i vores akvarier. 
Hun er bekendt med ret få tilfælde, 
der i alvorlige tilfælde kan angribe 
fingrenes sener. 
Hos Statens Seruminstitut bekræfter 
fagchefen for TB-afdelingen Erik 
Svensson det samme, men fortæller 
endvidere, at det er uklart, hvad der 
kræves før mennesker bliver angrebet. 
De har på Seruminstituttet registreret 
5 tilfælde sidste år, hvoraf 3 er akva-
rister, 1 lystfisker og 1 arbejder på en 
filetfabrik. 
Erik Svensson er af den opfattelse, at 
symptomerne nok er mere udbredt 
end man har registreret, da mange til-
fælde ikke bliver diagnosticeret. Han 

understreger dog, at sygdommen kan 
blive alvorlig, og kan kræve antibio-
tisk behandling over længere tid.

Smittemåde
For at blive smittet af  bakterien kræ-
ves der sår eller læsioner (små rifter 
m.v.). Der kan ikke svares på, om 
bakterierne er kommet med fiskene 
eller fra akvarievandet.  

Symptomer
Hudlæsioner som opstår typisk på al-
buer, knæ og fødder i svømmehal-re-
laterede sager, og på hænder og fingre 
hos akvarieejere. Læsioner forekom-
mer efter en inkubationsperiode på 
ca 2-4 uger, og efter 3-5 uger er de ty-
pisk 1-2,5 cm i diameter.

Ingen grund til panik!
Som det fremgår, er det yders sjæl-
dent at det medføre alvorlig kompli-

kationer, - og hvem har ikke stukket 
hånden i akvariet, selv om man havde 
fået en rift efter havearbejde på hæn-
derne. Men vi skal passe lidt bedre på 
fremover.

Brug gummihandsker 
og søg læge
Har du sår på hænderne, så tag et par 
gode gummihandsker på.
Fjern syge fisk og hold en god akva-
riehygiejne.
Hold dig ikke tilbage med rengøring 
af dit akvarium.
Skulle du endelig være så uheldig at 
få ovennævnte symptomer på en in-
fektion, så gør din læge opmærksom 
på, at du kunne være blevet smittet 
med bakterien Mycobacterium mari-
num.

Artiklen er skrevet af Dansk Akvarie 
Unions formand, Hans Ole Kofoed.

Sidste nyt fra DAU:

Fisketuberkulose hos akvarister
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ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Kommende klubaktiviterer
Oktober:
Københavnertur: Besøg i københavnske akvarie-/dyreforretninger. - Vi besø-
ger forretninger med specialer indenfor saltvand, terrariedyr og alm./spec. 
akvariefisk. Turen afvikles en lørdag i okt. Datoen er endnu ikke fastlagt.
November:
Foredrag: Et medlem af KAK kommer og holder et akvarieforedrag. - Emnet 
og tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
December:
Julefrokost: Alle med tilknytning til klubben, der har lyst til en hyggelig aften 
op til jul, er velkomne. Arrangementet holdes i Bringstrup fredag den 7. dec. 
Maden fås udefra. Deltagerne betaler selv for maden og tager selv drikkevarer 
med. 

Der er tilmelding til alle møder/arrangementer. Det vil fremgå af bladet/hjem-
mesiden hvem der modtager tilmeldingerne i hvert enkelt tilfælde. 

Læs mere om de nævnte arrangementer i de kommende numre af Pragtsmer-
lingen. (Ret til ændringer forbeholdes).

Havebassingruppens sensommertur til Zen Garden
Den 8. august afholdte Havebassin-
gruppen sæsonens sidste møde.
Det var et genbesøg i Jørgen Nielsens 
stenhave, Zen Garden i Vedde. 
- Vi valgte at besøge denne have igen i 
år, da vi var ved at drukne i regn un-
der besøget sidste forår.
Siden da har Jørgen åbnet en ny afde-
ling på den anden side af vejen, hvor 
der er etableret en kæmpe-sø, der står 

i forbindelse med den store sø i den 
gamle del af  haven. Den nye sø bliver 
brugt som »buffer« ved både meget 
og ved lidt regnvand året igennem. 
Den nye sø bliver også brugt til van-
ding af de mange planter der er i beg-
ge anlæg.
De 11 fremmødte sluttede sæsonen, 
på en tør og solrig aften i det nye an-
læg, hvor klubben gav kaffe og kage.

http://bonniedyrecenter.dk/find-naermeste-butik/sjaelland/slagelse/
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Formand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsen:
Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator 
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Mette Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

Medlem: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk 

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

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Jens Bjarne Larsen, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk

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

Havebassingruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk K
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Suppleanter: 
Birthe Petersen Tlf. 57 61 70 41 birthe@kyllesbech-petersen.dk
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk 

Klubbens postadresse er formandens


