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2 PRAGTSMERLINGEN

Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender - @kva-net undskylder.
• Side 6: Køb og salg.
• Side 7: Forårstur og Sommerfest.
• Side 8-10: Asiens vilde strømme.
• Side 11: Første fællesmøde i de nye lokaler.
• Side 14: Aktiviteter i jubilæumsåret - Bak op om grupperne.
• Side 15: Resultater fra hjemmebedømmelsen* - Hjemmesiden.
• Side 16: Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 14, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen
Stof til næste blad: Senest 19. august 2003

* Se billeder af akvarierne på hjemmesiden
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Mødet kommer til at foregå hos Mogens Pedersen i Skee
ved Store Merløse som er et af vores "nye" medlemmer
som allerede har fået samlet sig nogle akvarier.
Vi mødes ved stop 39 kl. 19.00 med forventet ankomst
19.30, eller man kan selv køre dertil hvis det er nemmere. 
Mogens adresse er: Egebrovej 17, Skee. Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde Tirsdag den 22. april
Vi mødes ved stop 39 kl. 19.00.

Fællesmødet i april omhandler traditionen tro den lige
afholdte hjemmebedømmelse, hvor vi kun havde 2 delta-
gende akvarier, nemlig Lone & Finns selskabsakvarie
samt Pers tankanyikabiotop. En af dommerne ved denne
lejlighed, Hans Ole Kofoed, kommer for at gennemgå
bedømmelserne af disse akvarier, og efterfølgende holde
et foredrag om opdræt af selskabsfisk. 
Mød op, det bliver en lærerig aften.

Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00.
Vel mødt . . . Erling

Havebassingruppen starter denne dag sæsonen med et
foredrag, og det er endnu en gang Jan Lyngdorfs store
viden vi trækker på. - Denne gang er det havedamsfolket
(og os andre) der får fornøjelsen af hans utraditionelle
facon. Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00. Vel mødt

Erling og Finn

Fællesmøde mandag den 7. april kl. 19.15 i klubbens nye
klublokale “Fælleslokalet”, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej
18, Sørbymagle (se kort og kørevejledning på side 11)

Aprilmødet holdes hos mig, hvor vi snakker opbygning
med bregnerod i terrarier.

Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 28. april kl. 19.00.

Fællesmøde mandag den 5. maj kl. 19.15 i klublokalet
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5.-6. april
7. april
22. april
28. april
5. maj

DAU: Stor Aquadag og delegeretmøde i Avedøre
VAT: Fællesmøde i klublokalet
VAT: Akvariemøde hos Mogens Pedersen
VAT: Terrariemøde hos John
VAT: Fællesmøde i klublokalet

(sæsonstart for Havebassingruppen)

@kva-nets redaktør Ib Vestergaard
skriver i @kva-net NYT 7. marts:
“Siden sidst er jeg kommet gru-
somt galt af sted. Vestsjællands
Akvarieklub blev støttemedlem i
december 2002.
Banken havde registreret deres ind-
betaling under deres kasserers
navn. Derfor var jeg lettere forbløf-
fet, da jeg så at man brugte stof fra
@kva-net i foreningens blad og
oven i købet skrev, at man "støttede
@kva-net".
Det blev en rykker i stedet for en
tak - meget pinligt - jeg vil godt
sige offentligt undskyld til Vest-
sjælland, som du i øvrigt kan
besøge på  http://hjem.get2net.dk/

vestsj_akvarieklub/ - De har den
gode idé at lægge hele deres blad
ud på Internet, så kan man sidde
der og læse det og samtidig får et
indblik i hvad der foregår i den
aktive forening.
Vestsjællænderne bruger også ar-
tikler fra @kva-net, det må de
meget gerne. I de seneste udgaver
af deres blad har man kunnet læse
vor serie om Asiens biotoper - oven
i købet i et meget flot lay out - og
det er med @kva-net's url og det
hele.Jamen kan man ønske mere?!”

For en ordens skyld, kan jeg tilføje,
at vi også støttede @kva-net i 2001
og selvfølgelig også gør det i 2003.  

red.

@kva-nets redaktør undskylder 
misforståelse

Aktivitetskalender

Der er gratis kaffe/the på møderne i klublokalet
På hjemmemøderne plejer deltagerne at give en fem’er til værten

for traktementet.
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Vi søger efter to killi'er:
Pseudepiplatys annulatus (epiplatus annulatus) og 
Aphyosemion australe "Gold" (kulturform)
m.v.h. 
Allan og Bettina Henriksen
Engvej 1, 4270 Høng - Tlf. 20 12 70 02 - Email allan@hongnet.dk
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Sælges:
UV-anlæg m/pumpe - passer til 5.000 liters havebassin. - Helt nyt.
Nypris kr. 4.500,-. Sælges for kr. 2.800,-.
Akvariebøger:
Bailey & Sandford: Aschenhaugs store Akvarieleksikon.
Gina Sandford: Aschehaugs Akvariebog. 
Politikens Akvariefisk i farver. - Prisen snakker vi om.

Finn og Lone Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse - Tlf. 58 53 52 62
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Klubbens forårstur i 2003 står i
havebassingruppens tegn.

Vi skal  på besøg i Birkegårdens
Haver.
Ud over besøget i Birkegårdens
Haver, skal vi på vejen kigge ind til
en keramiker.
Vi mødes søndag den 18. maj kl.
11.00 på rastepladsen "Enemærke"
ved landevejen mellem Ruds Vedby
og Dianalund, hvor vi starter dagen
med morgenkaffe. - Husk at pakke
en frokostkurv.
Tilmelding til Finn og Lone
senest på havebassinmødet den
12. maj.

Forårstur til Birkegårdens Haver

Årets grill-fest løber af stablen
Lørdag den 21. juni kl. 19.00.
- Atter i år stiller Erling og Lotte
fasciliteter til rådighed for årets
sommerfest med spisning og hyg-
geligt samvær for klubmedlemmer
og deres familie.
Vi starter festlighederne kl. 19.00
på Bøstrupvej 52 i Sørbymagle,
hvor der er stillet en kæmpegrill op
ved Erling og Lottes carport.
Deltagelse koster kr. 125,- pr. vok-
sen deltager. I kan købe øl, vand,
og vin til rimelige priser, eller selv
tage drikkevarer med.

Af hensyn til indkøb af madvarer,
m.v. er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Erling på 
Tlf. 58 54 55 69.
el. e-mail: lotte-erling@image.dk
Sidste frist er mandag den 16.
juni 2003.

Sommerfest med grill og 
hyggeligt samvær



9NR. 4 - APRIL-AUGUST 20038 PRAGTSMERLINGEN

Asiens vilde bjergstrømme
Asiens floder og vandløb udsprin-
ger i bjergene. Regn og nogle steder
smeltevand danner hurtige strømme
på vej mod det varme og rolige lavl-
and.
Denne artikel handler om at indret-
te og pleje et asiatisk bjergstrøms
akvarie.
Vandet har fart på når det strømmer
ned fra højderne. Måske ikke som
de norske elve, men alligevel.
Faldet er stort og det skaber strøm.
Det er ikke så svært at efterligne i
akvariet som man måske skulle tro.
Bunden er sandbund. Ofte med
klippestykker og sten. De er som
små øer i strømmen. Formen er sle-
bet rund og blød af de rivende vand-
masser. Vandet er klart og iltrigt.
Biotopen finder man blandt andet i
det nordlige Thailand. Især efter
regntiden kan vandløbene være ret
brede. Ofte ser man et træ, der er
revet op med rode, drive ned ad
strømmen.
Flora og fauna er ikke så mangfol-
dig som i lavlandet. Jeg har selv sej-
let på tømmerflåde i det nordlige
Thailand. Hvis der var noget liv i

det vand, så skulle det være helt
inde under bredderne, hvor trærød-
derne stikker ned og vandet er lidt
roligere.
Litteraturen skriver om bundlaget,
at det skal være grus størrelse fint /
mellem. Ofte taler man om "natur-
lig farvning". Hertil kan oplyses, at
bundlaget nærmest er lyst brunligt,
måske lidt karrybrun. Der er mange
runde småsten på bunden.
Akvariet indrettes i øvrigt med sto-
re, runde sten. De skal ligge frit -
ingen kirkegårdsdiger her - TAK!
En tyk gren fra bund til overflade,
eller en kraftig rod - også her - bør
ikke mangle. De er der bare - ude i
det nordlige Thailands frodige
natur.
Vandet er kraftigt iltet. Det er langt
fra den stille rismark. Vandet er gar-
vesyre frit. Det er krystalklart som
kildevand, hvad det næsten også er. 
Vandets værdier er:
pH 6,5 - 7,0
dH 5 - 10
Temperatur 24ºC
Akvariet skal være rummeligt. Dets
beboere kræver mere plads end de

som lever i stillestående vand.
Strømmen skal have plads at løbe
på. Det er som altid fristende at
prøve alle biotopens arter, men

begræns dig til én eller to af arter-
ne pr. gang. Det asiatiske bjergs-
trøms akvarie er frem for noget et
special-akvarie.

Bjergstrømmens fisk
Fiskene i det asiatiske bjergstrøms
akvarie kunne være:

Pragtsmerling Botia macracantha
også kaldet Klovnsmerling. Den er
en ret sky fisk og skal have et klip-
pestykke som skjule- og tilholds-
sted.
Barber er naturlige i dette miljø.
Særligt kan anbefales Puntius fila-
mentosus og Puntius cumingi.
Den kinesiske algeæder, Gyrino-

cheilus aymonieri er også velegnet.
Med tiden kan den blive ganske ter-
ritorialkrævende og aggressiv.
Dette især overfor artsfæller, men
også overfor andre fisk.
Den kinesiske algeæder findes i
såvel Indien som Thailand. Gode
skjulesteder er absolut påkrævet. 
@kva-net tager senere algeæderen
op i en specialartikel.

Foto: Keith L. Jackson, © 2001

Botia macracantha

Gyrinocheilus aymonieri



Denne og tidligere artikler om Asiens forskellige vandbiotoper er
hentet på @kva-nets hjemmeside på adressen:

http://akva-net.hjem.orangenet.dk
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub støtter @kvanet med et
årligt støttemedlemskab. 
Du kan også støtte @kvanet - bestil deres ugebrev på ovennævnte
link og læs hvordan.
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Planterne skal have kraftige blade.
Det kræver den stærke strøm.
Vegetationen i strømmene er spar-
som. Strømmen giver ikke mange
chancer for rodfæste. Hvad skal
man da plante?
Man fristes næsten til at sige
javamos, den er jo sikker på
succes næsten hver gang. Og,
ganske rigtigt Vesicularia
dubyana som den hedder
videnskabeligt, fæstner sig til
træ og sten. Den er den helt
rigtige bevoksning på akvariet
rod og på dets runde sten.
Et sikkert hit er også java-
bregnen, Microsorium ptero-
pus. Den er også hårdfør og
fæstner sig til de substrater,
som akvariet nu byder på.
Cryptocoryner. de får mere
lys i denne biotop end deres

slægtninge får i lavlandets dunkle
vande.
Som forslag nævnes forskellige ste-
der: C. ciliata, C. balansae, C. cris-
pulata, C. tonkinesis.

Bjergstrømmens planter

Microsorium
pteropus
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Der var pænt fremmøde til det
første møde i de nye klubloka-
ler i Sørbymagle, hvor tidl.
formand for Slagelse Akva-
rieforening, Kurt Eliasson
havde et foredrag med til-
hørende lysbilleder om hans
egne og andre medlemmer af
SA’s opdrætsfasciliteter, og
hvorledes de lavede blødt vand til
deres mange opdræt af bl.a. scalare.
- Efter foredraget fik vi lejlighed til
at se nærmere på Jørgen Jørgensens
“medicinkasse”, og vi fik lejlighed
til at supplere vores eget medi-
cinskab op med bl.a. midler mod

hvide pletter og svamp. En klubaf-
ten hvor alle fik noget med hjem.
Kørevejledning til det nye lokale:
Ved motorvejsfrakørsel 39 ved Sla-
gelse (Stop 39) køres mod Næstved.
Ved Sørbymagle drejes til venstre
ad Ringvejen og umiddelbart deref-

ter til højre (følg
skiltene mod Sør-
byhallen).
Hvilebjergskolen
ligger lige efter
hallen. Der er par-
keringsplads
lige foran skolen.
Gå ind ad døren
ved skiltet “Bibli-
otek”.
Klublokalet, der
både er hyggeligt
og rummeligt, lig-
ger for enden af
den lange gang.

Det første fællesmøde i klubbens
nye lokale
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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

så smør dem med
ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63
for at bevare hudens
blødhed og glatte for-
nemmelse.

Har du haft hænderne meget i vand

Aloe Vera
for at pleje din krop

LONE FRIED
Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse

Mobil 20 33 41 03
aloe-vera-lone-fried@mail.dk

Din uafhængige FLP forhandler

90 dages
tilfredsheds-

garanti
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Bestyrelsen har på flere møder
drøftet hvilke tiltag, der kan kom-
me på tale i anledning af klubbens
10 års jubilæum.
Aktiviteterne vil komme til at fore-
gå omkring tidspunktet for oprettel-
sen, i september/oktober.
Aktivitetsniveauet vil også komme
til at afhænge af medlemmernes
opbakning til at gøre en indsats for
at få noget op at stå.
Foreløbig står to muligheder åbne.
Hvis opbakningen fra medlemmer-
ne bliver ringe, vil bestyrelsen stå
for et eller to lørdagsarrangementer
hos områdets akvariehandlere med

informationsmateriale om klubben.
Hvis medlemmerne, som vi både
tror og håber, slutter op og melder
sig som aktive deltagere, vil besty-
relsen forsøge at skabe en egentlig
jubilæumsudstilling, evt. med gæs-
teudstillere.
Klubbens nye lokale er velegnet til
et sådant arrangement. Derfor skal
der herfra lyde en opfordring til
medlemmerne om at slutte op om
dette, og melde klart ud til Erling,
gerne hurtigt, så bestyrelsen kan få
god tid til at lave et godt arrange-
ment til efteråret.

red.

Aktiviteter i jubilæumsåret

Her fra redaktionen skal der lyde en
opfordring til at bakke op om grup-
perne. Især har Terrariegruppen
været ramt af manglende interesse
fra gruppemedlemmernes side, idet

der til de sidste par møder kun er
mødt få medlemmer op. - Mød op
på møderne og giv inspiration og
opbakning til gruppelederne, der er
masser af emner at tage op.      red.

Bak op om grupperne

Cichlider Købes
Klubben har modtaget en e-mail fra Planteimporten i København, der
måske kan have interesse for medlemmer med cichlider:
Vi har fået vores Cichlidereol op igen efter at den er blevet renoveret, og
vil i den forbindelse høre om nogle i Jeres cichlidegruppe har opdræt af
forskellige arter til salg. Det kunne være vi var interesseret i nogle af dem.
Fortæl dem om det og lad os høre fra Jer.
Mvh. Planteimporten, Diana Pless Holst, tlf. 33 21 67 07

mail: post@planteimporten.dk
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Klasse 2 - Prydakvarier:
Lone & Finn Parker Olsen,
250 l selskabsakvarium.
Klub/Kreds 67,5 point 1. plads
Akvariet gik ikke videre til finalen.

Klasse 4 - Biotopakvarier:
Per Kyllesbech Petersen,
960 l biotopakvarium, Tanganyika
Klub/Kreds 84,0 point 1. plads
DM 84,0 point 2. plads

Hjemmebedømmelseskonkurrencen 2003
Resultater fra klub/Kreds-konkurrencen og DM:

Følg med på klubbens hjemme-
side hele året
Forårsæsonen går på hæld, men
aktiviteterne i klubben er langt fra
slut. Der er fællesmøde og møder i
undergrupperne i april, og Have-
bassingruppen starter sæsonen op
på fællesmødet i maj.
Dette blad er det sidste i forårs-
sæsonen, men du kan hele året føl-
ge med i aktiviteterne på klubbens
hjemmeside, der løbende bliver
opdateret og udbygget.
Er du til at “surfe rundt på nettet”,
kan du fra klubbens Links-side
komme rundt til mere end 110
hjemmesider med akvarie- eller ter-
rarie-indhold.
Vil du blot sikre dig datoen for et
bestemt møde, er Møde-siden altid
opdateret med tid, sted og mødeem-
ne.

I Aktivitetskalenderen kan du få en
oversigt over fremtidige aktiviteter.
Husk hvis du er i tvivl om en akti-
vitet, er hjemmesiden et godt sted
at få aktuelle oplysninger - også i
tilfælde af aflysninger p.g.a. vejret
eller lignende.
Har du ikke adgang til Internettet er
du selvfølgelig altid velkommen til
en personlig henvendelse til for-
manden, gruppelederne eller et af
de øvrige bestyrelsesmedlemmer. -
Se adresser og telefonnumre på
bagsiden af klubladet.
Annoncørerne har fået deres
egen hjemmeside
Med henvisning fra forsiden på
klubbens hjemmeside, har annon-
cørerne i Pragtsmerlingen fået de-
res egen hjemmeside med links
direkte til egne hjemmesider eller
email-adresser.

Begge akvarier blev klubmestre. Da der kun stillede 1 akvarie pr. klasse
op i Kredsen er det usikkert om der her er tale om en konkurrence.
Pers akvarie blev slået med ½ point i DM-finalen af Bent Jacobsen, KA.



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 52 62

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 52 62

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Saltvandsgruppen: Gruppen er ikke aktiv for tiden.
Kunne du tænke dig ny aktivitet i gruppen, så kontakt Erling Jensen på
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: lotte-erling@image.dk

Terrariegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@stofanet.dk

Akvariegruppen: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:

Grupperne:

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.
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Placeringen af havedammen er vigtig. Dammen bør
ikke ligge under træer, der om efteråret kan fylde den
op med blade. Find et sted, hvor jorden er nogenlunde
jævn, og hvor der er 6-8 timers daglig sol. Bestem
dammens ydre form med et reb eller en haveslange,
før du begynder at grave.
Udgravningen starter, hvor dammen skal være dybest.
Et område på ca. Ø60 cm -
Ø80 cm er passende.
Dybden skal være ca. 80
cm, hvis fiskene skal over-
vintre. Når det dybeste sted
er udgravet, begynder du at
arbejde dig ud mod dam-
mens sider, som helst skal
være udformet med terras-
ser og ca. 45° skrå sider.
Lav ikke lodrette sider, da
jorden kan skride ud. Sørg
for at der ikke findes lave
steder langs kanten, hvor
vandet kan løbe over.
Når dammen er udgravet
fjernes alle sten og rødder,
som kan beskadige folien.
Herefter dækkes dammens
sider og terrasser med et lag
fint grus, sand eller
sphagnum.
For yderligere at beskytte
folien kan man udlægge en
fibemåtte. Den virker som

beskyttelse mod sten, der arbejder sig op og senere
kan beskadige folien. Eventuelle folder i fibermåtten
er uden betydning.
Pålægningen af folien skal ske omhyggeligt. Den sker
nemmest, hvis man er flere personer om det. Gå ikke
på folien med fodtøj, der kan beskadige
den! Folien ilægges og der fyldes vand i til kanten af

det dybe hul. Derefter foldes foli-
en, så den følger havedammens
form. Med tiden vil man ikke
kunne se folderne på grund af
alger, planter o.l.
Kantningen giver dammen et
"færdigt" udseende, og det er vig-
tigt, at man er omhyggelig med
dette afsluttende arbejde. Vent 3-4
dage før kantningen foretages, så
dammen kan nå at sætte sig. Se på
illustrationerne. De kan give dig
nogle ideer. Sørg for at folien
afsluttes over vandspejlet, så man
ikke får udsivning over kanten.
Som kant kan bruges sten, fliser,
tørveblokke, sveller eller andet
holdbart materiale; kun fantasien
sætter grænser.
Foliens levetid forøges væsentligt,
hvis du sørger for at den er helt til-
dækket, så den ikke udsættes for
sollys. Vent med at skære den
overskydende folie af indtil du er
sikker på at dammen har sat sig.

Anlæg af havedam med plastfolie




