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Monocirrhus polyacanthus. Bladfisk. Foto lånt fra @quarium.
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Støt vore annoncører - De støtter os

Generalforsamling
tirsdag den 9. februar kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes hos John og Mette, 
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse.

Andre aktiviteter
Reptilmesse i Næstved
Sydsjællands Reptil Messe foregår søndag den 31. januar kl. 11.00-17.00 på 
Grønnegades Kaserne i Næstved.
Entré: Voksne 50,- kr. Børn 25,- kr. - Børn under 10 år ifølge med voksne, gratis.
Se mere på www. reptilmessesyd.dk

Vejle Akvariemesse
Afholdes i weekenden 27.-28. februar. Lørdag kl. 10-16 - søndag 10-15.
Se program for weekenden på www.vejleakva.dk.

Generalforsamling i DAU
I forbindelse med Vejle Akvariemesse 2016 afholder Dansk Akvarie Union
ordinær generalforsamling søndag den 28. februar 2016 kl. 13.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Hjemmebedømmelse i Region Sjælland 
Dansk Akvarie Union, Region Sjælland afholder hjemmebedømmelseskonkur-
rence søndag den 3. april.
DM i hjemmebedømmelse
Dansk Akvarie Union afholder danmarksmesterskab i hjemmebedømmelse i 
weekenden den 9.-10. april 2016.

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016 KL.19.00

Generalforsamlingen afholdes på formandens adresse:
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse

 Dagsorden:
 1. Valg af referent.
 2.  Valg af dirigent. 
 3.  Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse af regnskab.
 5.  Indkomne forslag,
  herunder fastsættelse af kontingent.
  Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen
  i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 
 6. Valg af: 
  a.  Kasserer for 2 år
   b.  To bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
  c.  To suppleanter - vælges for 1 år
  d.  En bilagskontrollant- vælges for 1 år
  e.  En suppleant for bilagskontrollanteen - vælges for 1 år
 7.  Eventuelt.

På valg er: a. Kasserer Mette Pærrmand
 b. Bestyrelsesmedl. Bjarne Larsen
   Frank Johansen
 c. Suppleanter Birthe Petersen
   Lis Nordgaard
 d. Bilagskontrollant Henrik Steiner
 e. Suppleant for 
  bilagskontrollanten Helle Johansen

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2016. - Udsendt i uge 1, 2016.

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
http://www. reptilmessesyd.dk
http://vejleakva.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

Hjemmebedømmelse 
i klubben og Region Sjælland
Klub- og regions mesterskaber i hjemmebedømmelse 2016

Region Sjælland af-
holder igen i år en 
hjemmebedømmelses-
konkurrence, der sam-
tidigt kan bruges af 
klubberne/foreninger-
ne som klub-/for-
enings-mesterskaber.

Konkurrencen foregår søndag 
den 3. april 2016.
Tilmeldingsfristen til Regionen er 
for klubberne/foreningerne fastsat 
til søndag den 20. marts 2016. 
- Vi har i Vestsjællands Akvarie- og 
Terrarie Klub sat fristen til dagen 
før, altså lørdag den 19. marts, så vi 
har tid til at videresende tilmeldin-
gen til Regionen (send gerne tilmel-
dingen tidligere). Hvis du vil delta-
ge i konkurrencen, skal du sende 
dine udfyldte skemaer til Per Kyl-
lesbech Petersen (se mailadresse 
m.v. på side 15).
Deltagerne får, forinden bedømmel-
sen finder sted, tilsendt en deltager-
liste via deres mailadresse med an-
givelse af cirka-tider for besøg hos 
den enkelte deltager.

Ved tilmeldingsfristens udløb skal 
der være tilsendt regionsformanden 
en deltagerliste med angivelse af 
deltagernes navn, adresse, tlf., 
e-mail adresse, opstillings-klasse, 
akvarie-størrelse, fiskeliste og evt. 
planteliste (tilmeldingsskema med 
indsendelsesadresse, samt fiske- og 
planteliste-skema kan downloades 
fra Regionens hjemmeside*.
Der er allerede nu bestilt dommere 
hos DAS, men i skrivende stund ved 
vi endnu ikke hvem det bliver. - Når 
vi ved det, kan du se det på  Regio-
nens hjemmeside*.
Efter bedømmelserne offentliggør 
Regionen resultaterne fra bedøm-
melserne. Bestyrelsen og vores be-
dømmelsesansvarlige, Per Kylles-
bech, tilmelder derefter de akvarier 
der er kvalificeret til at gå videre til 
DM-bedømmelserne, der finder sted 
i weekenden 9.-10. april 2016.

*) Hent skemaerne på:
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland
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Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

Vores
 online butik

 er åben hele året
Se vores åbningstider på www.superkoi.dk

Mød os også på:  Facebook.com/superkoiroskilde

IKEDA godbidder til akvarie- 
og havedamsfisk
Frysetørrede naturlige fødeemner til 
akvariets og havedammens fisk.

Artemia - Krill - Mysis - Tubifex m.m.
Ikeda indeholder en velafbalaceret form for ernæring 
til alle akvarie- og havedamsfisk. - Fiskenes naturlige 
farver fremmes bl.a. grundet indholdet af astaxanthin.

Fås i forskellige varianter:
1 liter  med én af ovennævnte slags . . . . . . kr. 79,-
4 varianter i en 6 liters spand . . kr. 299,-

Billeder og film fra klubbens historie

Tilmelding til DM i hjemme-
bedømmelse 2016

Dansk Akvarie Union 
afholder DM i hjemme-
bedømmelse i weeken-
den den 9.-10. april 
2016.
Tilmelding til DM fore-
går gennem klubbesty-

relsens bedømmelsesansvarlige (Per 
Kyllesbech). - Det er en forudsæt-
ning for at kunne deltage i DM, at 

du har deltaget i klub- og regions-
konkurrencen, og vundet mindst én 
af konkurrencerne.
Hvis det er tilfældet vil du få tilsendt 
et nyt tilmeldingsskema*, der skal 
returneres i udfyldt stand til Per (se 
mailadresse m.v. på side 15).
Per vil så videresende din tilmelding 
til formanden for DAU, der står for 
DM-konkurrencen. 
Tilmeldingsfrist til DM er senest 4. 
april 2016.

*) Yderligere information og skemaer til brug for DM-konkurrencen kan 
hentes forlods på 
http://danskakvarieunion.dk/index.php/forside/nyhedsarkiv-nyhedsbrev

Januarmødet hos Birthe og Per hav-
de 11 deltagere.
Aftenen startede med en masse snak 
hen over spisebordet.
Derefter samledes vi i dagligstuen 
hvor vi så noget af det billed- og vi-
deomateriale, som Per har samlet 
gennem årene. - Det tidligste var fra 
1995; det var en 
VHS-optagelse fra et 
møde i Saltvands-
gruppen, der besøgte 
Gunner Smidt i Slan-
gerup. - Han havde et 
1800 liters indbygget 
saltvandsakvarium.
Vi så også en billed-
serie fra 1998, 1999 

og 2002 fra bl.a. sommerfester og 
forårsture.
Der blev også tid til at se på udstil-
lingsakvarier fra flere hjemmebe-
dømmelser og fra en vellykket tur til 
Sverige i 2010, hvor vi foruden 4 
akvarieforretninger, besøgte Alf og 
Anita Stalsberg.

http://www.superkoi.dk
http://facebook.com/superkoiroskilde
http://danskakvarieunion.dk/index.php/forside/nyhedsarkiv-nyhedsbrev
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I dette øjeblik æder en gedde i Julsø en 
anden fisk. Det samme sker i Mala-
wi-søen og i Mekong floden i Thailand. 
Fisken på billedet, som er en Monocir-
rhus polyacanthus, pop. bladfisk, æder 
med sikkerhed en anden fisk hvis den 
får den lokket i nærheden med sin ca-
mouflage som et vissent blad. 
I stueakvarierne over hele verden er der 
også fisk som lever af andre fisk og der-
for ser vi i denne artikel på begrebet 
foderfisk og hvad du skal være op-
mærksom på når og hvis du fodrer 
akvariefisk med andre akvariefisk. 

Etisk overvejelse 
Det er helt forståeligt hvis du siger at 
du ikke vil have drab og frygt i dit 
akvarium, men så skal du ikke holde 
akvariefisk som tilhører kategorien rov-
fisk. 
Der er masser af dejlige fisk, som ikke 
driver jagt på andre fisk, og som du kan 
glæde dig over i dit akvarium, men hvis 
du holder rovfisk er der nogle fakta som 
du skal kende. 

En genskabelse af fiskens livsform i 
naturen 
I naturen søger og jager en rovfisk an-
dre fisk, hvilket er ganske naturligt, da 
det er dem den lever af. 
I naturen vil rovfisken jage fisk der har 
en størrelse så den kan æde dem uden 
forudgående kamp. En kamp med en 
næsten lige så stor og stærk modstander 
vil svække rovfiskens kræfter og så kan 

den selv ende med at blive bytte for en 
rovfisk der er større end den selv. 
Du må derfor kun fodre med foderfisk 
af en størrelse så rovfisken kan sluge 
dem i én og kun én mundfuld.. 
Det er unødig lidelse for byttefisken at 
få taget en bid og derpå skulle svømme 
invalideret og blødende omkring med 
en pinefuld død som eneste fremtidsud-
sigt.

Foderfisk som smittekilder
Fisken på side 9 er en kampfisk og som 
det fremgår har den det ikke godt. 
Ude i naturen ville den sikkert snart bli-
ve ædt, men i akvariet skal du være kri-
tisk. 

Fisken er syg og hører ikke hjemme på 
spisekortet - du spiser jo heller ikke kød 
fra syge dyr, i det mindste ikke bevidst, 
selvom man kan tiltænke det industriel-
le landbrug lidt af hvert. 
Men altså ingen skidtfisk som foder-
fisk. 
Hvis du køber foderfisk skal du være 
lige så kritisk med de fisk som hvis du 
købte et avlspar. 
Kun de bedste akvariefisk må komme i 
dit akvarium, uanset formålet. 

Hvad med de deforme? 
Hvis du får tilbudt foderfisk der bevise-
ligt er misdannede som følge af indavl, 
men ellers ikke fejler noget kan du trygt 
fodre med dem. 
Men bortset fra det skal de altså være 
sunde og raske.,før de bliver foderfisk 
Det er vigtigt at fiskene holdes forsvar-
ligt før de bliver fanget op og brugt. 
De må ikke udsættes for noget der kan 
give dem sygdom eller stress og de skal 
fodres ligeså godt som hvis du ville 
bruge dem som avlsfisk. 
Jo bedre foder de har fået, jo mere næ-
ringsrige er de og du bruger dem jo for-
di du vil give dine rovfisk det bedste. 

Foderfisk som en del af menuen 
Her th. er en løve ude på den afrikanske 
savanne, ikke i Københavns Zoo og gi-
raffen hedder ikke Marius. 

Men altså, der er giraf på spisekortet, 
og når man ikke har fået kød i mange 
dage, sådan er det for både løver og fisk 
i den fri natur, så løber tænderne i vand. 
Ligheden mellem den ikke københavn-
ske løve og en rovfisk er den, at dine 
akvariefisk heller ikke skal have fisk 
hver dag. Dét får de aldrig i naturen, 
her må de finde alternativer, især i tørti-
den. 
Det samme gælder for løver. Når der er 
tørtid i Kenya og græsæderne er vand-
ret langt ned i Tanzania må dyrenes 
konge æde græs eller faste. 
Altså, reglen om at du aldrig må over-
fodre dine akvariefisk kan udvides med 
at du kun må give dem foderfisk en 
gang i mellem og ellers skal du afbalan-
cere diæten med anden føde. 
Søg altid oplysning om hvad din fisk 
også lever af. Du må forvente at sælge-
ren ved det. 
Det er helt unaturligt at vænne en akva-
riefisk til kun at leve af andre fisk.

Gør foderfisk rovfisk aggressive? 
I mange tilfælde ja. Det at rovfisken 

Fodring med levende fisk
- fordele og ulemper
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kan jagte sit bytte giver en stimulans af 
dens naturlige reflekser og jagtinstinkt. 
Det kan medføre visse aggressioner 
mellem artsfæller ligesom i naturen. 
Dette skal du tage hensyn til i akvariets 
indretning og i sammensætningen af 
fisk. 

Hvilke foderfisk er egnede og hvilke 
skal du passe på? 
Guldfiskene på billedet herunder er en 
flok i god foderstand og ved godt hel-
bred må være de helt rigtige foderfisk - 
eller hvad? 
Både og. Guldfisk kan gives til store 
rovfisk, men du skal være helt sikker på 
at guldfisken bliver slugt i én og samme 
mundfuld. 
Og så er der det med skællene. 
Alle guldfisk hører til karpeslægten Cy-
priniformes og et af denne slægts ken-
detegn er de store skæl. Skæl er altid 
vanskelige at fordøje, ikke mindst når 
de er store og rovfisken får mange af 
dem i maven. Så er der mavepine og 

måske sygdom, lidelse og død. Derfor: 
Ikke for mange guldfisk & slægtninge 
på spisekortet - Tak! 

Hvor mange foderfisk ad gangen? 
Du må kun give så mange foderfisk 
som du med sikkerhed ved vil blive ædt 
på ganske få minutter. Dette er særlig 
vigtigt hvis dine foderfisk har gået på 
lavere temperatur end i deres ”endelige 
akvarium”. 
Foderfisk som overlever i deres sidste 
akvarium vil føre en kummerlig tilvæ-
relse præget af angst og stress. Det er 
urimelig lidelse så glem alt om at fodre 
”på forskud”. 
Dét kan du i øvrigt aldrig gøre med no-
gen form for foder. 

Generelt 
Foderfisk er godt foder til rovfisk, men 
du skal overholde reglerne fra denne 
artikel. 

Vigtigst af alt: Aldrig unødig lidelse. 

Kært barn har mange navne. 
Fiskene på billedet hedder Celest-
ichthys choprae. 
Fornavnet betyder ”himmelsk fisk”. 
Efternavnet har den efter dr. B.N. 
Chopra, der beskrev den første gang. 
Den har også en stribe synonymer og 
ofte er den mere kendt under synony-
mer end under det officielle navn. 
Fra en ende af er de: 
Brachydanio choprai (Hora, 1928); 
Danio choprai Hora, 1928; 
Danio choprae Hora, 1928;
På dansk kendes den som rød danio el-
ler glødelys danio. 
Den stammer fra Myanmar (Burma), 
hvor den lever endemisk i bifloder til 
Ayeyarwaddy floden. 
Biotopen er små bjergstrømme med lav 
dybde. 

Vandets værdier er iflg. Kulander, 2012, 
temperatur 25ºC PH 7,6.

Akvariet 
Indrettes med tæt beplantning. Bundla-
get mørkt og med store runde sten. 
Den bevoksede rod hører også til her. 
Beplantningen kan være med Micro-
sorium, Bolbitis eller Anubias. 
Der bør være god gennemstrømning, 
men ikke for kraftig; hvis den er det vil 
de små fisk, deres størrelse er 2,5-3,0 
cm, samle sig i nærmeste rolige hjørne 
og der bliver de! 
Oprindelses stedet er det nordlige 
Myanmar (Burma) så de er ret tolerante 
overfor temperaturen som kan ligge 
mellem 16ºC og 26ºC. 
Låget skal slutte helt tæt, ellers smutter 
fiskene ud. - Foder som andre danio. 

Lige en burmeserfisk mere:

Celestichthys 
choprae

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
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Adfærd 
Celest ichthys choprae er en udpræget 
stimefisk, så køb mindst 10 stk. gerne 
flere. Fredelig, men stimen udvikler 
hurtigt en hakkeorden. Finnebid kan 
forekomme. 
Velegnet til selskab med andre fisk fra 
tilsvarende biotop. 
Opdræt som andre danio. De fleste som 
kommer i handelen er opdrættede, men 
vildfangede forekommer.
 
I handelen 
Ultimo februar 2015, da denne artikel 

blev udgivet i @quarium, var den al-
mindelig i handelen. Siden den 1. gang 
kom i handelen i 2003 er den blevet en 
af de meste populære akvariefisk. 

Et lille PS:
Efternavnet chopra er som nævnt givet 
efter dr. Chopra, men han hedder rette-
lig Chopral, altså med et L til sidst tak. 
På burmesisk er mandlige og kvindeli-
ge efternavne forskellige og den gode 
doktor er altså en mand og det vil han 
helst opfattes som. Ja, det burmesiske 
sprog er vist ikke let. 

Fisken på billedet nederst på side 12 er 
en smerling. 

Navnet er Homaloptera parclitella. 
Den var importaktuel i Tyskland hvor 
Aquarium Glaser GmbH for første 
gang importerede den. 
Medio april 2015, hvor denne artikel er 
skrevet, var den (endnu) ikke tilbudt i 
Danmark, men vi vil uden tvivl få den 
at se. 
Opdræt er ikke kendt så de Homalopte-
ra parclitella vi vil få bliver vildfange-
de. 
Oprindelsen er Malacca halvøen, mest 
den malaysiske del, men den lever også 
i det sydlige Thailand. 

Opdaget i 2005 
Homaloptera parclitella blev beskrevet 
og navngivet i 2005. 

I naturen 
Billedet foroven er fra delstaten Pahang 
i Malaysia og viser den biotop som er 
hjemsted for Homaloptera parclitella. 
Billedet er taget i tørtiden. 
Regntiden vil gøre hele flodlejet til en 
rivende strøm og vandet vil stå langt op 
i skovområdet på begge sider. 
Altså skal akvariet indrettes som en asi-
atisk strøm med rent og iltrigt vand. 
Der skal filtreres kraftigt. 
En omsætning af vandet på 10-15 x/t er 
passende. 

I akvariet 
Akvariet skal svare til biotopen på bil-
ledet. 
Vandet skal være rent og iltrigt med 
god gennemstrømning. 
Filteret skal have en kapacitet på 10-15 
x i timen 

Homaloptera parclitella 
en ny smerling med muligheder

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk i browseren 
på din smartphone

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

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, 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

Bundlaget skal være grus, sand eller en 
god blanding af begge dele.
Bunden møbleres med runde sten af 
forskellig størrelse. 
En bevokset rod findes ikke så ofte i 
den oprindelige biotop, men i akvariet 
kan den være til gavn og glæde.

Vandet 
Temperatur 20-26ºC vil efterligne for-
skellen mellem regn- og tørtid. PH 
6-7,5 DH 18 - 179 ppm. 

Planter 
Dette herlige billede viser en Homalop-
tera parclitella der slapper af i trope-
varmen. 

Billedet siger også noget planter og 
hvad fisken kan bruge dem til. 
Den hviler gerne på et planteblad. 
Planter i akvariet kan være Microso-
rum, Crinum eller Anubias sp. 

Foder 
Homaloptera parclitella har specialise-
rede madvaner. 

Den græsser på biofilm. den æder små 
krebsdyr og hvirvelløse i samme stør-
relse. 
I akvariet tager den da synkende tørfo-
der, men en stor del af menuen skal 
være dafnier, artemia og lignende småt 
animalsk 
Alger på sten græsses og er et godt 
grønt indslag. 

Adfærd 
Fredelig og selskabelig overfor artsfæl-
ler. 
Skal som andre smerlinger holdes i 
flok, altså minimum 6 stk. sammen. 
Den sætter tydeligvis pris på artsfællers 
selskab og må ikke leve i en- eller 

tosomhed. 
Biotopen er som al-
lerede nævnt vand-
løb med en vis gen-
nemstrømning, 
men Homaloptera 
parclitella er ikke 
ude i strømmen, 
men tæt på bredden 
hvor den finder sine 
tilholdssteder sam-
men med artsfæller. 

Generelt 
En interessant smerling for dig der har 
erfaring med andre smerlinger. 
Homaloptera parclitella kommer uden 
tvivl til Danmark og så bør du købe en 
flok til dit asiatiske akvarium. 
Størrelse 7-8 cm. Akvariet skal være 
1,20 m x 30 cm og låget skal slutte helt 
tæt, ellers slipper smerlingen ud. 

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende
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