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Ampullariidae - Pomacea bridgesii. Blå æble snegl.
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Møde torsdag den 18. sept. kl. 19.00
Vi mødes hos Helle og Frank, Overdrevsvej 11, Sørby Magle
Frank har omorganiseret sit akvarierum og har fået flere arter sø-
heste hjem, som han forsøger at lave opdræt på.
Vi skal se Franks akvarierum og snakke om hans opdræt.
Vi håber at snakken over aftenkaffen kommer til at dreje sig om 
opdræt i det hele taget, da vi med vore egne opdræt kan være med 
til at skåne naturen for overfiskning af akvariefisk.
Overvej om det ikke skulle blive din næste helt store interesse, at 
opdrætte dine egne akvariefisk - og deltage i DAUs opdrætskon-
kurrence hvor du deltager individuelt, og klubben deltager samlet.
Der er tilmelding senest mandag den 15. sept. på sms eller tlf. 
50469700 eller på mail helleogfrank@atix.dk.

Mysistur
Vi planlægger en mysistur en lørdag eller søndag i september.
Vi har et par spejdere ude for at finde ud af hvor chancerne for at 
fange mysis er størst.
Når vejret tillader det, kalder vi sammen og inviterer medlemmerne 
med på en tur til stranden for at fange mysis.
Alt du skal have med er en god portion optimisme, en kande kaffe/
te eller anden drikkelse, et net og en spand. - et par waders kan 
også være nyttig, men badevandstemperaturen er høj for årstiden, 
så et par badebukser/en badedragt kan nok også gøre det.
Der indkaldes med kort varsel via hjemmeside, nyhedsbrev og sms-
service.

Støt vore annoncører - De støtter os

Akvariemesse og udstilling i Køge
lørdag og søndag 8.-9. november
Gruppen bag Akvariemesse Køge 
afholder en stor akvariemesse med 
aktiviteter i to haller i Køge Haller-
ne, Ved Stadion 2, 4600 Køge.
Åbningstider på messen:
Lørdag 8/11-2014 10-17.
Søndag 9/11-2014 10-15.
Der vil være en stor overvægt af 
stande med akvariefisk, og resten vil 
være med krybdyr og blomster.
Det hele foregår i 2 haller, ialt 2200 

kvadratmeter.
Gruppen bag Akvariemesse Køge 
vil bl.a. sætte fokus på udstilling af 
akvarier i samarbejde med DAU og 
regionerne. 
Derudover vil der være en masse 
’fede’ salgs-stande. 
Glæd Jer til denne weekend. - Glæd 
Jer til en weekend der går i fisk. 
www.akvariemesse.dk
Støt Akvariemesse Køge og deltag i 
messen. - Entreen er 60 kr. pr. dag, 
eller 80 kr. for en weekendbillet.

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
mailto: helleogfrank@atix.dk
http://www.akvariemesse.dk
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

Dagens program:
Kl. 12.00 Velkomst og dagens første foredrag, som holdes af Peder Bach

foredraget omhandler:
Udstillingsakvariets planlægning opbygning og det praktiske omkring
en udstilling/hjemmebedømmelse.

Pause

Kl. 14.00 Dagens andet foredrag, holdes af Christian Jørgensen
foredraget omhandler:
Prydakvariets planter, hvilke planter der er egnede til udstillingsakva-
riet - hvordan vi holder dem sunde og pæne - og hvordan vi får en
plantesamling ud af det. Christian kommer også ind på hvordan man
kan opbygge en god fiskesamling.

Foredragsdag
og Ølstykke Akvarieforening afholder

Søndag den 21. september 2014
i Jørlunde Skoles auditorium

Roskildevej 22, 3650 Ølstykke
(Indgang gennem kælderen)

DAU Region
Sjælland

Alle
er velkomne

Der er mulighed for at købe frikadeller og kartoffelsalat,
kaffe, øl og vand

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://danskakvarieunion.dk/images/stories/sjaelland/foredragsdag_2014.pdf
https://www.google.dk/maps/mm?authuser=0&hl=da
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Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

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

Artemia
Krill
Mysis
Tubifex

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

Mød os på 
Facebook
eller tilmeld 
dig vores 
nyhedsbrev

www.sup
erko

i.dk

http://www.superkoi.dk
http://killi.dk
http://killi.dk
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Tema:

SNEGLE
Ampullariidae - Æble Snegle
Æble sneglen er en af natu-
rens mere vellykkede arter: 
den har eksisteret i sin nuvæ-
rende form i mere end 150 
millioner år. Æble snegle, der 
har eksisteret siden dinosau-
rernes dage er blevet holdt af 
generationer af akvarister. 
De er fordringsløse og relativt 
robuste. 
Spike-topped apple snail 
(den spidstoppede æblesnegl), Poma-
cea diffusa, er ideel til akvarier. De 
spiser ikke levende planter, men for-
tærer foderrester og andet organisk 
materiale, og yder dermed et væsent-
ligt bidrag til renholdelse af akvariet. 
Tilgængeligheden af varierende far-
vekombinationer bidrager til deres 
popularitet. En hvid til offwhite eller 
blåsort kropsfarve kan være kombi-
neret med gul, brun, lilla, pink, eller 
hvide sneglehuse. 
Sneglehusene på disse dyr er i gen-
nemsnit 40-45mm i størrelse.
Sneglene lægger deres æg uden for 
vandet i kalkholdige kokoner der in-
deholder 100-250 æg, og med en stør-

relse på 2,5-5 cm er de nemme at fin-
de. De kan let fjernes, når der ikke 
ønskes afkom. 
Zebra æblesneglen, Asolene spixi 
har en hvid til grå, brun plettet krop 
og en gul skal med brune eller sorte 
linjer. 
De lever primært af uspist foder. De 
kan til dels spise skud og blade af 
bløde planter, men i et tæt beplantet 
akvarium er dette knap nok til at se. 
Asolene spixi  lægger gelatineagtige 
ægsække, der indeholder 10 til 30 æg 
under vandet på planter eller dekora-
tioner. Efter cirka 14 dage udklækkes 
æggene.
Så længe bestanden ikke er alt for 
stor, forårsager disse snegle ikke ska-
de af betydning. 
Andre æble snegle, som den furede el-
ler gyldne æble snegl, Pomacea cana-
liculata, æble sneglene P. glauca, og 
Marisa cornuarietis, spiser alle plan-
ter, herunder Anubias, Java Bregner, 
og Cryptocoryner, så de er ikke egnet 
i tilplantede akvarier. Imidlertid er 
disse dyr, lette at have og holdes der-
for af mange snegle fans. 
Æble snegle lever til de er omkring to 
år gamle.

I dette og kommende numre af 
Pragtsmerlingen gennemgår vi 
nogle af de efterhånden meget po-
pulære snegle-arter der findes på 
markedet - og som måske er på vej 
i handelen.
Kilde til artiklerne er det amerikan-
ske tidskrift Amazonas. Her har 
Maike Wilstermann-Hildebrand 
skrevet om de mange sneglearter.
Mogens Nestel har oversat og bearbejdet disse artikler.
Akvariesnegle er måske det mindst værdsatte dyr af dem vi kan have i vore akva-
rier, og mange mennesker klassificerer simpelthen de fleste snegle som ådsel-
ædere/skraldemænd eller bare skadedyr. I virkeligheden findes der mange meget 
attraktive snegle, hvoraf nogle er rigtig smukke og fascinerende at se på, og nye 
arter importeres regelmæssigt. - Det er denne tema-series formål at hjælpe dig 
med at finde ud af hvilke snegle der er gode at have, eller bedst at undgå, imellem 
de mange flotte og spændende sneglearter, der er eller kommer i handelen.

Fotos:
Side 8 øverst. Nærbillede af den 
blå æble snegl Pomacea bridgesii.

Side 8 nederst: Spike-topped 
apple snail, Pomacea diffusa. Det 
indsatte billede viser det toppede 
sneglehus

Side 9:
Zebra æble snegl, Asolene spixi.

Tekst: Mogens Nestel
Fotos: Amazonas
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Forårs-
turen

Forårsturen den  31. maj var en »kø-
benhavnertur« forstået på den måde, 
at vi kørte samlet til København, hvor 
vi besøgte så mange akvarieforretnin-
ger som muligt på en lørdag.
Det lykkedes faktisk at besøge 4 for-
retninger inden den sidste, Neonfi-
sken, lukkede.
Første stop var rasteplad-
sen »Kværkeby Syd« hvor 
vi fik kaffe og rundstykker 
m.m. inden vi kørte mod 
første destination, nemlig 
Fikken på Amagerbro-
gade.
Fra Fikken gik vi til fods 
til Malawi Amager på Øre-
sundsvej - en sidevej til 
Amagerbrogade.

Derefter kørte vi til Bonnie i Rødov-
re-Centret og til sidst til Neonfisken 
på Frederikssundsvej.
Da alle havde handlet, gik/kørte vi et 
par hundrede meter til en græsbe-
klædt plads i udkanten af Utterslev 
Mose, hvor vi spiste vores medbragte 
mad inden vi drog hjemad.

Vi nåede ikke at komme i Botanisk 
Have som planlagt, men det gjorde 
ikke så meget, da Havebassingruppen 
efterfølgende arrangerede en tur der-
til sidst i august.

Thiaridae - Thiarids
Snegle af familien Thiaridae er i prin-
cippet alle egnet til akvariet. 
Malaj sneglen, Melanoides tubercu-
lata, betragtes som »akvariets regn-
orm«. Disse dyr er alle hunkøn og 
formerer sig ved hjælp af ubefrugtede 
æg, som de beholder i en rugepose 
bag deres hoveder, indtil æggene 
klækkes og ungerne frigives i vandet. 
Formerings raten er meget høj og 
med et godt udbud af føde, formerer 
disse dyr sig voldsomt. 
I akvariet bliver sneglehusene sjæl-
dent længere end 1-1,5 cm. I naturen 
derimod kan disse dyr nå en snegle-
huslængde på 6 cm eller mere. 

Pagode Tiara
Thiara scabra, har et ca. 1,5 cm hus 
med løgformet drejning, samt knuder 
og torne på rygkammen.
Disse snegle formerer sig også uden 
befrugtning og føder levende unger.  
De formerer sig dog langsommere 
end Melanoides tuberculata og kan 
ikke konkurrere med dem. Derfor 
bør du ikke blande disse arter. 

Typisk for den store 
Behårede snegl Thiara cancellata 
(op til ca. 3 cm), er de stive, bagud-
vendte børster. Sneglene ser interes-
sante ud og lever længe i akvarier. De 
producerer frit flydende larver, som 
det desværre endnu ikke er lykkedes 
at videreudvikle i akvarier.

Fotos:
Øverst: Melanoides 
tuberculata

Herunder: 
Thiara scabra

Nederst:
Thiara cancellata
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Havebassin-sæsonen 2014
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Så er havebassinsæsonen overstået 
for i år.
Også i år havde vi svært ved at finde 
nye steder at besøge, så et par af ste-
derne var gengangere fra tidligere; 
men der er altid en udvikling i gang i 
og omkring folks bassiner, så der har 
været nok at se på, sæsonen igen-
nem.
Ved sæsonstart havde vi kun fundet 
fire af syv besøgssteder. Disse blev 
annonceret på vanlig vis i kalender-
form. først inde i juni måned fik vi 
styr på de sidste tre møder, der blev 
annonceret via nyhedsbrev og hjem-
meside.

Første besøg var 4. maj hos Plantora-
ma i Hillerød hvor vi var pænt mange 
med. Vi nåede dog ikke besøget i Fre-
densborg Slotspark som planlagt.
11. juni besøgte vi Ole Christiansen i 
Strøby Egede. - Her var vi kun fire, 
men vi hyggede os alligevel på Oles 
overdækkede terrasse.

18. juni besøgte vi Lis Norgaard i 
hendes lille rækkehushave, der er rig-
tig godt udnyttet med både bassin og 
»løbegård« til skildpadden. - Her var 
vi 8 deltagere.
Vi skulle have besøgt Erik Lunde-
mann den 25. juni, men han måtte 
aflyse. I stedet fik vi kontakt til Gitte 
Pedersen i Bildsø, der har et stort flot 
bassin med tilhørende pumpehus i en 
stor åben landbohave. - Et godt er-
statningsbesøg med mange deltagere.

Efter sommerpausen startede grup-
pen op igen med et besøg den 6. 
august hos Winnie og Ole Noe i Sve-
bølle. Der var også pæn tilslutning til 
dette møde.
20. august havde vi arrangeret en tur 
til Skovtroldens Planteskole i Herføl-
ge. Desværre kom der kun fire delta-
gere, men vi fik alligevel den helt store 
rundvisning i planteskolens »show-
garden« hvor man kunne se plante-
skolens store 
sortiment i »vok-
senudgave«. 
Vi var også inde i 
ejerens private 
have med tilhø-
rende sø og 
sjældne planter.

Havebassinsæsonen sluttede søndag 
den 24. august med en tur til Bota-
nisk Have i København.
Da alle 14 deltagere var ankommet til 
haven, startede vi med at indtage en  
dejlig brunch som vores kasserer 
Mette havde arrangeret flot på et af  
bænke-bordene på en overdækket 
terrasse nær indgangen.

Det lykkedes os at få set det meste af 
haven og drivhusene mellem bygerne, 

som vi ikke kunne undgå, efter at vej-
ret var slået om fra den varmeste 
sommer i juni/juli til en kølig og regn-
fuld august.

http://www.aquariumphoto.dk
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Klubbens biblioteksudlån - Sådan låner du
Klubben har et ret 
omfattende bibliotek 
af gamle og nyere bø-
ger og tidsskrifter, 
som vi har arvet fra 
hedengangne Slagelse 

Akvarieforening, samt fra tidligere 
og nuværende medlemmer af VATK.
Klubbens medlemmer kan nu se en 
liste på hjemmesiden over disse effek-
ter, og ved forud-henvendelse til for-
manden, låne og aflevere disse på 
medlemsmøder.
Vi har på det seneste fået en hel del 
udenlandske tidsskrifter fra et med-
lem. - Disse kan nu også ses listen. 

Gå ind på vores hjemmeside under 
»Alt om klubben« og klik på »Med-
lemslister og bibliotek«. - Der kræves 
indlogning som medlem for at se disse 
lister.
Log ind og se om der er noget interes-
sant mellem klubbens litterære effek-
ter. 
Bestil de ønskede bøger/tidsskrifter 
fra biblioteket hos formanden - se tlf., 
mailadr. m.v. på bagsiden.
Du kan også gå ind på rubrikken Nyt 
fra klubben (topmenu) og finde links 
til formandens mail og til indlog-
ningssiden.

Deltag i DAU’s opdrætskampagne 2014
Vi har fået en opfordring fra Dansk 
Akvarie Union (DAU) om at med-
virke til at gøre det, at lave egne op-
dræt, til en væsentlig del af  hobbyen.
I klubberne har vi gode muligheder 
for at udveksle de opdrættede fisk, så 
det at komme af med fiskene ikke bli-
ver for besværligt. Vi har et tæt sam-
arbejde med de fleste klubber/for-
eninger i regionen.
I VATK vil vi gerne være med til at 
gøre opdræt af egne fisk til en del af  
medlemmernes tilgang til hobbyen, 
så vi støtter fuld op om DAU’s be-
stræbelser.
Derfor opfordrer vi klubbens medlem-
mer til at anmelde deres opdræt til 
DAU’s opdrætskonkurrence ...
Det er opdrætteren selv der anmelder 
opdrættet - efter det er blevet god-
kendt af et bestyrelsesmedlem i den 

klub, du repræsenterer. I VATK’s til-
fælde er det Bjarne Larsen, der er 
klubbens opdrætskontrollant.
Opdrættet anmeldes i en formular på 
DAUs hjemmeside: 
http://danskakvarieunion.dk - (klik
Opdrætskonkurrencen / Anmeldel-
sesformular).
To opdræt pr. art tæller med, så ...

Lav et opdræt.
Bed Bjarne godkende det (6-8 uger 
efter klækning).
Anmeld opdrættet til DAU.
Se resultatet på DAUs hjemmeside 
(når det er godkendt af DAU) på:

http://danskakvarieunion.dk - (klik
Opdrætskonkurrencen / Resultater).
Læs også konkurrencereglerne under 
http://danskakvarieunion.dk - (klik 
Opdrætskonkurrencen). Se kontakt-
oplysninger til Bjarne på bagsiden.

1.
2.

3.
4.

Sommerfesten = hygge og god mad
Som altid havde vi store 
forventninger til sommer-
festen der også i år blev 
holdt i Helle og Franks 
store have i Sørby Magle.
Sommeren 2014 har været 
den varmeste og længstva-
rende i »mands minde«, 
men alligevel slog vejret 
om kort før sommerfesten 
skulle løbe af stabelen.
Det var med »bævende hjerte« vi kør-
te fra Ringsted mod Sørby Magle den 
9. august.
Regn og blæst var den fremherskende 
vejrtype i Ringsted og omegn; men 
da vi ankom hos Helle og Frank, var 
det tørvejr med lidt sol og en lidt 
kraftig vind. Der var dog sat sider op 
i festteltet, så der var læ og behageligt 
at være.
Der skulle dog et par brede bagage-
remme til for at holde det hele på 

plads. - Vinden løjede imidlertid af i 
løbet af aftenen.
Med 13 tilmeldte deltagere blev der 
en rigtig god og hyggelige stemning i 
teltet. Med udsigt til 13 til bords, ud-
nævntes en af Helle og Franks hunde, 
den der sidder hos Mogens, til Lud-
vig den 14.
Maden var god og rigelig og alle var 
meget tilfredse med arrangementet, 
der sluttede i en kreds om et dejlig 
varmende bål i haven.             Per K.

http://danskakvarieunion.dk/
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=45
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=43
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Mail: paerremand@atix.dk

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

Kasserer: Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
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Mail: helleogfrank@atix.dk 

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Saltvandsområdet: 
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk
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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

Scan qr-koden og se 
vatk.dk i browseren 
på din smartphone

Aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsområdet: 
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Koordinering – Udlån – Havebassinmøder – Terrarieområdet: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - 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

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk
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