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Forsiden:
Malawi: Mbuna-hun med unger
Erik Lind Larsen skriver om Mbuna-cichlider fra Malawisøen.
Ordet Mbuna stammer fra de indfødte fangere (dykkere), der 
fangede fisk til eksport, disse fangere kaldte alle farvestrålende 
fisk under 15 cm. for Mbuna, de øvrige fisk over 15 cm. kaldte 
de indfødte for Utaka. Disse to navne blev sidst i 1960´serne 
brugt af mange importører i Europa og nu bruges de overalt.

Da de første »røde zebra« cichlider blev fanget og eksporteret, kom der kun hun-
ner, da de indfødte kastede de dårligt farvede hanner tilbage i søen, kønne røde 
hunner solgte jo bedst. Der er heldigvis sket meget siden dengang og først i 
1970’erne det blev også muligt at købe Utaka-cichlider, store fisk med flotte far-
ver.
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Colourplus Slagelse - Kinavej 12, 4200 Slagelse - Tlf.: 58 50 30 40

Hjemmebesøg hos Lis Nordgaard
Mandag den 8. november kl. 19.00
Vi mødes på adr.: Thorsvej 40, 4200 Slagelse.

Møde-emnet er en snak om Lis’ Malawici-chlider og om Malawi-cichlider i al 
almindelighed.
Lis har haft Malawi-cichlider i et par år nu, så vi forventer en god snak om det at 
have cichlider. Lis har i mange år mest haft selskabsakvarie-fisk, så vi kommer 
nok til at få en snak, både om cichlider, og om hvordan det er at skifte over til en 
helt anden slags fisk i akvariet.
Tilmelding til John senest lørdag den 6. november kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.

Støt annoncørerne - de støtter os

http://akvariestuen.dk
https://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
https://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
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Velkommen til
Schultz Automobiler ApS Slagelse
Vores værksted tilbyder service og reparation af alle bilmærker og speciale af Hyundai og Kia.
Værkstedet er moderne udstyret for at kunne udfører en kvalitetsmæssig, korrekt reparation og service.

Schultz Automobiler ApS
Bornholmsvej 11 - 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 18 50
https://www.schultzauto.dk

En del af

https://www.schultzauto.dk

Du får som medlem af VATK 10 % på din værkstedsregning hos Schultz Automobiler, Slagelse 
ved fremvisning af annoncen herunder og gyldigt VATK-medlemskort.

Andres aktiviteter i 2021-2022 - oversigt

Nov. 2021 Køge Akvariemesse 2021 er AFLYST
26.-27./2 2022 Vejle Akvariemesse, Hældagerhallen, Nørremarksvej 157,  
 7120 Vejle Ø.
27./2. 2022 DAU ordinær generalforsamling, Hældagerhallen, Nørremarksvej  
 157, 7120 Vejle Ø kl. 13.
20./3. 2022 DAU Region Sjælland: Klub- og Regionsmesterskaber  
 i hjemmebedømelse.
3./4. 2022 DAU: Danmarksmesterskab  i hjemmebedømelse.
17.-19./6. 2022 International Ungeføder Weekend i Haderslev
Nov. 2022 Køge Akvariemesse 2022 (dato endnu ikke fastsat)

Se mere på https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

Julefrokost lørdag d. 20. november kl. 17.30
Holdes hos Marianne og Henrik Steiner, Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Traditionen tro afholder vi en julefrokost 
sammen med de af vore medlemmer, der 
har lyst til at deltage. 
- Vi indbyder hermed medlemmerne med 
evt. ledsager til at deltage i arrangementet.
Der vil være et stort julefrokostbord med 
forskellige traditionelle juleretter. Deltag-
erne skal selv tage eget forbrug af drikke-
varer med.  - Der vil være kaffe/te og 
snacks ef ter vi har spist frokosten.

Senere på aftenen, rafler vi om nogle 
smågaver som vi beder del ta gerne med-
bringe (værdi: 10-40 kr.).
For at deltage i arrangementet skal du 
tilmelde dig senest lørdag den 6. novem-
ber til Marianne Steiner Nielsen på 
tlf./sms 4026 4443 eller på 
mail: steinernielsen@godmail.dk.
P.g.a. de sidste 18 mdr.s Corona-re-
striktioner, har vi besluttet at tage 
spenderebukserne på og gøre delta-
gelse i julefrokosten gratis ...

Pris pr. 
deltager   

Kr. 150,-
Kr. 0,-

Husk at medbringe raflepakke og
eget forbrug af drikke varer.

Fri kontingent i 2022
Dette nummer af Pragt smerlingen er 
det sidste i 2021, og det er her på denne 
tid vi plejer at bede medlemmerne om 
at forny medlemskabet for næste år.
Det gør vi ikke i år.
I december 2020 bad vi medlemmerne 
om tilslutning til at udskyde 2021-ge-
neralforsamlingen med et år, samt til-
slutning til at vi friholdt 2022 for kon-
tingent for medlemmer der havde betalt 
kontingent for 2021, hvilket vi fik til-
slutning til.
Årsagen til dette var som bekendt 
Corona-pandemien som hærgede på 

det tidspunkt, og som umuliggjorde ak-
tiviteter i klubben fra april 2020 og helt 
frem til august-september i år.
Den eneste aktivitet der kunne fasthol-
des, var udgivelse af Pragtsmerlingen, 
der udkom planmæssigt i hele perio-
den.
Corona-pandemien påvirkede desværre 
også med lemstallet en smule. - Seks 
medlemmer valgte ikke at forny med-
lemskabet ved at undlade at betale kon-
tingent for 2021, hvorimod tre nye har 
valgt at melde sig ind. 
- Velkommen til de nye!

https://www.schultzauto.dk
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
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Malawi-søens klippekyst cichlider

Har man sagt Malawi-søen har man 
også sagt cichlider og så er det nærlig-
gende at tænke på søens klippekyst ci-
chlider som dem vi ser på billedet og 
det er dem denne serie handler om.

Mbuna og Utaka
Erik Lind Larsen har været så venlig at 
sende en lille definition på hvad der er 
mbuna og hvad der utaka.
Erik skriver:
Mbuna-cichlider fra Malawisøen, ordet 
Mbuna stammer fra de indfødte fange-
re (dykkere), der fangede fisk til eks-
port, disse fangere kaldte alle farvestrå-
lende fisk under 15 cm. for Mbuna, de 
øvrige fisk over 15 cm. kaldte de ind-
fødte for Utaka.
Disse to navne blev allerede sidst i 
1960´serne brugt af mange importører i 
Europa og nu bruges de overalt.
Da de første »røde zebra« cichlider 
blev fanget og eksporteret kom der kun 
hunner, da de indfødte kastede de dår-
ligt farvede hanner tilbage i søen, køn-
ne røde hunner solgte jo bedst. Der er 
heldigvis sket meget siden dengang og 
først i 1970’erne det blev også muligt 

at købe Utaka-cichlider, store fisk med 
flotte farver.

De stridbare fisk
Klippekyst cichlider er farvestålende, 
hårdføre og lette at få i leg.
Men der også yderst territorielle og 
hvis det går galt kan det ende med et 
blodbad i dit akvarium..
I denne artikel får du at vide hvordan 
du kan bevare freden i dit klippekyst 
cichlide akvarium.

Fisken på billedet er en Pseudotropheus 
socolofi pop Blå komet cichlide.
Den blå farve er ikke almindelig for 
fisk i naturen, men blandt klippekyst 
cichlider er der mange blå arter.
De strålende farver får mange ikke 
akvarister til at undre sig over om ci-

chliderne skulle være koralrevsfisk.

Klippekyst cichlider selskab
Intet akvarium kan rumme en så stor 
artsrigdom som et Malawi akvarium.
Et klippekyst akvarium i gennemsnit-
størrelse kan rumme op til 30 forskelli-
ge klippekyst arter, et større 50 arter 
eller mere.
Forestil dig et akvarium med 30 cichli-
de arter fra Centralamerika - det ville 
være kaos.
Det samme gælder et akvarium med al-
mindelige selskabs fisk. Men klippe-
kyst cichlider kan du holde i denne use-
te artsrigdom i samme akvarium.

Klippekyst cichlider i naturen
Som ved alle fisk skal du kende og for-
stå deres naturlige miljø.
Både Mbuna og Utaka er endemiske i 
Malawi-søen. Malawi-søen er verdens 
9. største sø og den næst dybeste.
Søen er 579 km lang og 80 km bred.
En sø af denne størrelse er næsten som 
et hav. Den har bølger, klipper, skær og 
sandstrande.
Intet under at de tidlige opdagelsesrej-

sende troede at den var et hav.

Billedet herover viser en klippekyst 
biotop i Malawi-søen. Her lever Mbuna 
og Utaka cichliderne.

Sådan kom cichliderne til Malawi-
søen
Cichliderne kom til Malawi-søen via de 
floder som munder ud i Malawi-søen 
De indvandrede slægter er Tilapinerne 
og Haplochrominerne som fandt en va-
rig biotop i søen.
Gennem mutationer udviklede de sig til 
omkring 1.000 arter, hvilket svarer til 
antallet af samtlige fiskearter i Nordat-
lanten.
Fiskene har betydet et væsentligt eksi-
stensgrundlag for menneskene omkring 
søen.
For videnskaben har Malawi-søens 
artsrigdom betydet enestående mulig-
heder for at studere udviklingsbiologi.

Billedet på næste side viser traditionelt 
fiskeri i Malawi-søen. Fiskene ville 
være en pryd for et hvert akvarium, 
men fangsten bliver saltet og tørret.

En serie af artikler der i 2016 
har været bragt i @quarium, 
Danmarks eneste akvarie-
ugeblad.

Billeder: www.
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Tilberedning med hirse, majs eller 
grøntsager.

Klippekyst cichlider i akvariet
Det særlige ved klippekyst cichlider er 
at de trods deres mangfoldighed kan 
holdes på samme måde.
De stiller samme krav til foder, vand og 
indretning. Så hvis du har prøvet en en-
kelt art kan du udvide med lige så man-
ge du har plads og lyst til.

Fiskene på billedet er populært kendt 
som rød/rød zebra, Videnskabeligt hed-
der den Pseudotropheus maylandia est-
herae. De er han og hun. Hannen ken-
der du på ægpletterne på gatfinnen.
Disse cichlider er typiske mbuna.

Vandet
Det skal være rent og iltrigt. Så du skal 
filtrere godt og give akvariet masser af 
vandskift.

Vandet i Malawi-søen er mineralrigt, så 
der skal være en høj PH, KH og DH.
Blødt og surt vand siger fiskene NEJ 
TAK til.
Hvis du bor i et område med blødt vand 
kan du med fordel bruge kalksten som 
dekoration, men sørg for at løs kalk er 
fjernet først så det ikke udledes i vandet 
og sætter sig i fiskenes gæller.

Klippekyst akvariets størrelse
I naturen er mbuna sjældent større end 
7-10 cm, i akvariet kan de blive noget 
større.
Fælles for dem alle er at de er særdeles 
territorielle og at de forsvarer territoriet 
med vild og voldsom styrke.
Den bedste måde at holde fred i akvari-
et er at have et akvarium i stor størrelse 
befolket med mange fisk.
Længden på et akvarium til klippekyst 
cichlider må ikke være < 120 cm , helst 
større.
Akvariet skal være så dybt som muligt,.
Et akvarium med længde 120 cm bør 
have en dybde på 60 cm og en højde på 
60 cm.

Klippekyst akvariets indretning
Opbygning med sten som i akvariet på 
billedet.
Glem alt om planter - de hører ikke 
hjemme i denne biotop, og cichliderne 
vil ødelægge dem på rekordtid.

Foder
Fisken på billedet græsser alger på en 
sten ligesom den ville gøre i naturen.
Klippekyst cichlider lever af plante-
vækst på klipper og sten.
Sammen med det grønne ryger der 
hvirvelløse smådyr med og sådan skal 
du også fodre dine klippekyst cichlider.
Altså foder med højt vegetabilsk ind-
hold blandet med lidt animalsk.

Klippekyst cichlider er mundrugere
Billedet viser en mbuna hun med en or-
dentlig mundfuld unger.
Hun er typisk for alle klippekyst cichli-
der fra Malawi-søen.
Legen foregår ved at hunnen lægger 
sine æg, hvorpå hannen befugter dem, 
Altså ganske traditionelt.
Når æggene er befrugtet tager hun dem 
i munden og går med æggene i 4 uger.

Når æggene er klækkede slipper hun 
ungerne løs, men dermed er hendes rol-
le som moder ikke udspillet.
Ungerne holder sig nær moderen og 
ved den mindste fare åbner hun mun-
den på vid gab og ungerne søger tilflugt 
hjemme hos mor.
Det er naturligvis også her de tilbringer 
natten.
Yngelplejen varer ret længe. Faktisk til 
ungerne er blevet så store at de bare 
ikke kan være i hendes mund.
Når de endelig kan klare sig selv og er 
flyttet hjemmefra begynder hun at dan-
ne rogn og det ender med en ny leg.
Faderens rolle er udspillet når legen er 
afsluttet.

Stripping - en dårlig idé
I USA er det meget anvendt at tage æg 
eller unger fra moderen på et tidligt 
tidspunkt.
Metoden kaldes stripping og går ud på 
at man fanger moderen op og stryger 
hende under munden så hun spytter 
indholdet ud.
Hvis det er æg lader man dem klække 
kunstigt. Hvis der tale om unger vil de 
blive født kunstigt op.
Metoden kan ikke anbefales.
Moderen varetager yngelplejen i natu-
ren og det kan hun også i akvariet.
Det ideelle vil være at fange hende op 
og sætte hende i et akvarium for sig 
selv.
Der kan hun gå med afkommet til de er 
i stand til at klare sig selv.
Når yngelplejen er helt afsluttet kan du 
sætte hende på en legeforberedende 
diæt så hun er velnæret før hun igen 
kommer tilbage til det oprindelige 
akvarium.
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Her vil hun som rognsvær hurtigt gøre 
et godt indtryk på en han og så kan hi-
storien gentage sig.

Den temperamentsfulde han
Fisken på billedet er en flot mbuna han 
og mon ikke han kan gøre indtryk på en 
dejlig rognsvær hun.
Sådan en som ham, handler denne del 
af artiklen om.
Mbuna og Utaka arterne har yngelpleje,
men de lever ikke som en familie.
Hannens rolle er afgørende, men kort-
varig. Hans mål er at være den eneste 
han af sin art i hele Malawi-søen og at 
lege med
alle søens hunner. Bagefter må de klare 
sig selv.

Hannens scoretricks
Han ved hvad der gør indtryk på en 
rognsvær hun og han bruger sine mid-
ler.

Det første er farverne. De skal være så 
strålende som muligt så hunnerne kan 
blive tiltrukket af hans skønhed, men 
andre hanner må også gerne se dem så 
de ved at her er en rival som man skal 
holde sig fra.
Billedet nederst tv. viser en klippekyst 
cichlide han i forventning om et snar-
ligt damebesøg.
Hunnerne kan da se hans skønne hule 
og må da få lyst til et kort, men heftigt
besøg i den.
Han er optimist og regner med at få be-
søg af en ny hun ca. hvert 10. minut.
Bagefter forventer han ingen vrøvl med 
pasning af æg og unger - dén må de 
længere over til Sydamerika med.

De andre hanner
De to Psudotropheus zebra hanner på 
billedet er klar til kamp.
Det værste klippekyst cichlider af han-
køn ved, er en anden han af samme art, 
eller en han af en anden art, men med 
lignende farver og udseende.
Han skal tæskes væk og det bliver han 
hvis han ikke er den stærkeste.
Under alle omstændigheder bliver der 
kamp, og hvis de to kombattanter lever 
i samme akvarium, kan det ende med 
den svagestes død.
Derfor aldrig 2 hanner af samme art, el-
ler forskellig art med lignende udseen-
de. Det kan kun gå galt.
Når hannerne slås er det klogest for 
hunnerne at forsvinde, ellers kan de 
også få del i hans aggressioner.

Den udsatte hun
Hvis en hun ikke forstår hans opfor-
dringer til leg kan han blive aggressiv 
overfor hende så skjulesteder og flugt-
muligheder er helt afgørende.
En god regel når du holder klippekyst 
cichlider er 2, eller flere, hunner pr. 
han.
En enlig hun er alt for udsat for hans til 
tider noget stormfulde kærlighed.

Sådan kan du forebygge dramaer
Hold mange klippekyst cichlider i sam-
me akvarium.
En tæt befolkning vil få ham til at opgi-
ve territoriedannelse, og en jaget hun 
vil kunne forsvinde i mængden.
Opdel akvariet ved at opbygge en klip-
pevæg som opdeler akvariet i flere om-
råder. En klippekyst cichlide krydser 
nødigt en afgrænsning.
Det er også en god idé af og til at møb-
lere om på stenene, så der skabes et helt 
nyt landskab med helt nye muligheder.

Filmen på http://tinyurl.com/zzehurf 
viser to klippekyst cichlider i kamp.
Kampen er på den klassiske måde, 
mund til mund, og dét skal du undgå.
Afgørelsen er vist nærmest uafgjort.
Bemærk de stridende parter er af for-
skellig art, men da de ligner hinanden 
opstår der alligevel strid.

Herunder ser vi på nogle af klippekyst 
cichliderne fra Malawi-søen.

Labidochromis caeruleus
Denne lille mbuna, længde 10 cm, er 
endemisk i Malawi-søens nordlige del.
Af en klippekyst cichlide at være er den 
ret fredelig.

Labidochromis caeruleus er egnet til at 
holde i flok eller stime.
Hannerne kan være ret territorielle når 
de er i leg.
Du skal altid have flere hunner for hver 
han og hunnerne skal have skjulesteder 
når hans tilnærmelser bliver for vold-
somme.
Opdræt er ikke svært.
Hannen kender du på at han er lidt stør-
re end hunnen.
I legetiden er hans farver kraftigere end 
hunnens.
Det sorte i finnerne står kraftigere hos 
hannen.
God begynderfisk for dig der er ny på 
området klippekyst cichlider.

Køb altid så mange du har plads til. Al-
drig bare et par eller en trio

Melanochromis cyaneorhabdos
Melanochromis cyaneorhabdos er en-
demisk i Malawi-søen, hvor den findes 
på en begrænset lokalitet omkring Li-
koma Island.
Den 10 cm lange cichlide er aggressiv 
og territoriel.
Dårligt selskab er alle fredelige fisk, 
men hvis du holder den sammen med 
andre mbuna

http://tinyurl.com/zzehurf


12 PRAGTSMERLINGEN NR.7 NOV.-DEC. 2021 - 28. årgang 13

og sørger for masser af klippehuler kan 
den holdes i selskab.
Agressionen er især rettet mod artsfæl-
ler så glem alt om flok eller stime med 
mere end én han.
Den må aldrig holdes som par, det vil 
medføre et liv i stress for hunnen.
Du skal give en enlig han så mange 
hunner som muligt og hunnerne skal 
have rigeligt med huler og andre mulig-
heder for at flygte fra hans stormende 
tilnærmelser.
Det kritiske spørgsmål er hvad er han 
og hvad er hun?
Det er kun fiskene selv der kan afgøre 
dette spørgsmål.
En usikker regel siger at hannen er lidt 
større end hunnen.
Leg og opdræt er ikke svært.
Den er mundruger på klassisk Malawi 
facon med hunnen som alene mor.

Cynotilapia afra

Navnet betyder »med hundetand« og 
det siger noget om denne mbuna, stør-
relse 7,5-8,5 cm.
Hanner kan blive op til 10 cm.
Den er en udpræget klippekyst cichli-
de, altså territoriel og stridbar overfor 
artsfæller og det der ligner.
Den findes i utallige farvevarianter alt 
efter hvor den stammer fra.
Blandt varianterne kan nævnes Chewe-
re, Chinuni, Chitande, Chuanga, Liko-
ma, Lumbila, Lundu, Lupingu, Mbenji, 
Metangula, Minos Reef, Msobo, 
Ndumbi, Njambe, Nkhata Bay, og Nko-
longwe.
Alle er endemiske i Malawi-søen.

Maylandia lombardoi
Fiskene på billedet er han og hun af 
Maylandia lombardoi.
Når fiskene er udvoksede er kønsbe-
stemmelse ikke svær.
Den gule fisk i baggrunden er hannen.
Den blå med striber er hunnen.
Bemærk hannens svage striber.
De er et levn fra hans ungdom hvor han 
og hun har samme blå farve og samme 
striber.
Som udvokset er Maylandia lombardoi 
13 cm så den kommer ind under kate-
gorien Utaka.

Den er endemisk i Malawi-søen, mere 
nøjagtigt ved Mbenji Island som du ser 
på billedet.
Som de øvrige klippekyst cichlider er 
den mundruger.
Under mundrugningen er hunnen terri-
toriel og antager hannens farver.
Den kendes også med efternavnene 
kenyi eller kennyi.
Yderst aggressiv.
De afrikanske klippekyst cichlider er jo 
slagsbrødre, men selv i denne kategori 
er Maylandia lombardoi i særklasse.
Det høje aggressions niveau gælder så-
vel for hanner som hunner.
Som selskab kan holdes andre aggressi-
ve klippekyst cichlider, eller du kan 
holde den i special akvarium med én 
han og flere hunner.

Akvariet indrettes med masser af skju-
lesteder.

Melanochromis auratus
Efternavnet betyder gylden og henviser
til hunnens farve.
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Tilmelding til aktiviteter – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
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: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43 - Mail: steinernielsen@godmail.dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

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

På billedet på forrige side er det den ne-
derste der er hunnen.
Ungfisk er alle hunner af udseende, 
men på et tidspunkt bliver hannerne 
som fisken øverst i billedet og farve-
skiftet kan udvikle sig hurtigt.
På et par timer kan en »hun« blive en
voksen han af udseende - velkommen
i de voksnes rækker!
En fuldvoksen auratus er 12-15 cm un-
dertiden længere.

I akvariet
Let et holde, men vær opmærksom på 
at den er særdeles aggressiv.
Dette gælder især hannerne så hvis de 
skal være i selskab skal der være
mange klippekyst cichlider i akvariet.
Hold én han med mange hunner og sørg 
for masser af skjulesteder.
Bemærk: Er modtagelig for Malawi 
syge.

Labeotropheus trewavasae
Billedet nederst. Udbredt over hele Ma-
lawi-søen. Størrelse 11 cm.
Udpræget klippekyst cichlider.
Græsser alger på klipperne.
Findes i flere farvevarianter.

Adfærd
Særdeles aggressiv - så er det sagt.
Kan holdes i selskab med andre klippe-
kyst cichlider, men sørg for at akvariet 
er tætbefolket da den ellers vil kræve 
hele akvariet for sig selv. Der skal være 
så mange hunner pr. han som muligt.
Flere hanner i samme akvarium kræver 
særdeles god plads med mange huler 
og skjulesteder.
Hunnerne skal have mulighed for at 
søge tilflugt for hans ofte voldsomme 
interesse.
Uegnet for selskab med fredselskende 
cichlider.
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mailto:helleogfrank%40atix.dk?subject=
mailto:per%40kyllesbech-petersen.dk?subject=
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v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-on.-fr. 10-17.30 - To. lukket -  Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

OBS: Lukket TORSDAG

https://fuldafdyr.dk
https://facebook.com/fuldafdyr

