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Akvariemødet i oktober kommer til at foregå hos Finn
Andersen i Haslev, som vil fortælle lidt om opdræt.
Efter besøget hos Finn skal vi besøge Michael som også
bor i Haslev; han har en del Malawi cichlider.
Vi mødes ved Stop 39 kl 18.30 med forventet ankomst til
Haslev ca. 19.15 - eller man kan køre direkte til Finn i
Haslev. - Adressen er Florparken 8.

Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde mandag den 20. oktober 
Opsamling ved Stop 39 kl. 18.30. (Bemærk tidspunktet)

Fællesmødet i oktober vil komme til at handle om planter
og deres pleje og pasning. Vi har lavet en aftale med Jan
Bastian, som har lovet at komme og fortælle os om pleje
og pasning at planterne i vore akvarier. Mød talrigt op, det
bliver en rigtig sjov aften, da Jan kan andet end det med
planter . . . . . . Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00.

Vel mødt . . . Erling

Fællesmøde mandag den 6. oktober kl. 19.15 i klubbens
mødelokale “Fælleslokalet”, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej
18, Sørbymagle (se kort på side 2)

På Fællesmødet i september havde vi besøg af Lars Skov,
der gav et spændende foredrag om, hvordan han holder
terrariedyr. På gruppens møde i oktober tager vi på genbe-
søg hos Lars, der har sine dyr på sin arbejdsplades i Viby
Fritidshjem, hvor der står 3 meter terrarier med bl.a. frøer.
Vi mødes ved Stop 39 kl 19.00 med opsamling på par-
keringspladsen ved  Ringsted Øst kl. 19.30.

Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 27. oktober

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

for traktementet.



VAT: Fællesmøde i klublokalet
VAT: Akvariemøde
DAU: Akvariets Dag på hotell Park Inn i Haninge, Sverige

Se programmet på:
http://www.bollmoraakvarieklubb.org/akvarietsdag.htm

VAT: Terrariemøde
VAT: Fællesmøde
Exotiske Insekter: Udstilling i Roskilde.
VAT: Akvariemøde
VAT: Terrariemøde
VAT: Julemøde med auktion, gløgg og æbleskiver

VAT: Fællesmøde
VAT: Akvariemøde
VAT: Terrariemøde
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6. oktober
20. oktober
25.-26. okt.

27. oktober
3. november
15.-16. nov.
17. november
24. november
1. december
2004:
5. januar
19. januar
26. januar

Aktivitetskalender

På bestyrelsesmødet den 19. august
vedtog bestyrelsen at købe mere
plads til klubbens hjemmeside, der
gennem længere tid har manglet
plads til at udvide servicen med
bl.a. flere årgange af klubbladet og
mere brug af billedmateriale.
Klubben råder nu over 200 MB
plads på internettet, og det er fir-
maet www.b-one.net der lægger

hotelplads til klubbens nye domæne
der blev taget i brug den 22. sep-
tember. Der henvises fra den gamle
adresse til den nye.
Siden har bevaret sit gamle udseen-
de, med ganske få ændringer i farve
og skriftvalg.
Vores links-side har nu 125 links til
danske og udenlandske akvarie- og
terrarie-sider på Internettet.

Klubben har fået eget domæne
på Internettet

www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
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Worldwide Discus 
Import/export
Michael Madsen 
Lynggårdsvej 11, 4450 Jyderup 
Mobil 26 80 47 94 
Åben hver lørdag fra 10.00–15.00 
samt efter aftale
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Klubben indledte efterårssæsonen
med en aften i selskab med en
meget erfaren “terrarist”, nemlig
Lars Skov.
Lars kom ind på mange aspekter af
emnet pasning og især fodring af
forskellige terrariedyr som pilegift-
frøer, gekkoer og lignende.
Men nu er det ikke alene terrarie-
dyrene der skal fodres når man er
“terrarist”, det er også i høj grad
foderdyrene der skal fodres, og det
er ikke lige meget hvad man fodrer
foderdyrene med.
En stor del af foredraget gik ud på
at fortælle om, og give gode råd om
sunde foderemner til foderdyrene,
der, hvis di fodres rigtigt, overfører
mange vitaminer og mineraler til
terrariedyrene.

Et af de vigtigste ingredienser i
foderplanen er plastikdåser.       �

Interessant foredrag
om pasning af 
terrariedyr
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I sidste nummer af Pragtsmer-
lingen bragte vi en artikel om en
af de artsrigeste fiskegrupper -
barberne. I dette nummer er turen
så kommet til en anden af de mest
populære grupper af selskabsa-
kvariefisk, nemlig tetraerne.

Kim DK skriver:
Tetra har altid hørt til blandt mine
favoritter.
De findes i alle forretninger. Tetra
er sådan nogle, som næsten alle har
prøvet som begynderfisk. Men selv
om de måske er "lette", så er der
altså nogle finesser, som du skal
kende for at du rigtigt kan komme
til at opleve dem i al deres skønhed. 
Denne artikel handler om tetra, de
problemer og de muligheder som
de kan give dig. 
Tetra - de hører til slægten karpe-
laks (Charachoidae), som er en
noget løstdefineret slægt. Slægten
vil uden tvivl blive gennemrevide-
ret på et tidspunkt. Indtil nu er den
et vidt begreb, der strækker sig fra
kardinaltetra til piratfisk. 
Min artikel tager sit udgangspunkt i
de små sydamerikanske arter, som
har størst udbredelse i akvariet. Det
er Paracheiridon, Hemigrammus og
Hyphessobrycon.
De er alle farvestrålende småfisk.
Størrelsen bliver et par cm. Du kan
og SKAL holde dem i stime.

Næsten alle har en fedtfinne. Det er
næsten tetraernes varemærke. Den
er en lille, tyk, finne uden stråle
bag rygfinnen. De fleste tetra stam-
mer fra blødt, surt, vand. I naturen
er de rovfisk, ernæringen er orm og
insektlarver. De større slægtninge
jager ivrigt deres mindre artsfæller. 
Tetra er aktive fisk, de skal have et
rummeligt akvarie. Vandområdet er
det nedre og det mellemste, så
akvariet behøver ikke at være højt.
Det helt rigtige akvarie er langt og
lavt med et rumindhold på min. 100
liter.
"Minimum" betyder også her: Helst
mere ! 
De fleste tetra arter bryder sig ikke
om stærkt lys. Det er rigeligt med et
enkelt, gerne, svagt rør. Det vil kun

understrege fiskenes røde og blå
farver. 
I stærkt gult lys, vil farverne virke
udvaskede. Jeg brugte selv i en
periode det violette gro lux lys. Det
kunne min kone godt lide, men jeg
syntes efterhånden, at det lignede
lidt for meget et akvarie, som min
tandlæge havde i sit venteværelse. 
Og så er Gro Lux jo ikke noget
værd for planterne, selv om både
min kone og min tandlæge stadig
hævder noget andet.
Det er næsten frit valg mellem fil-
tertyper, men, fiskene lever ofte i
små, stille, vandhuller i regnskove.
Derfor må de ikke udsættes for en
kraftig filterstrøm. 
Små fisk kan sluges af filterets
indsugning. Husk altid at bruge fil-
terkurv.
Akvariet skal være tæt beplantet.
Planterne skal give gode skjuleste-
der.
Jeg vil anbefale Aponogeton og
Echinodorus, som giver et fremra-
gende skjul. Bregner er også veleg-
nede, nævnes skal Ceratopteris
thalictroides og Microsorium pter-
opus (Java-bregne). Men, planten

der bare ikke må mangle i et tetra
akvarie er Veliscularia dubyana
(Java mos). Den er bare det rigtige
til formålet - og så er den let at dyr-
ke og let at anskaffe.
Når du skal gøre det helt rigtigt, så
skal du dekorere med en rod, altså
en god, stor en.... 
Den fuldender interiøret og er det
helt rigtige voksested for bregner
og mos.
Da jeg virkelig gjorde i sydameri-
kanske tetra, var jeg så heldig at
finde to rødder på stranden. De var
åbenbart drevet i land og havde lig-
get der så længe, at de var helt
udvaskede for alt. Jeg har dem sta-
dig. 
Den ene er i mit Congo akvarie,

hvor jeg i øvrigt
også har en stime

Congo tetra.
Den anden

Sådan holder jeg tetra
- en artikel af Kim DK skrevet til http://akva-net.hjem.orangenet.dk

En populær Hyphessobrycon er
blødende hjerte H. erythrostigma.

Microsorium
pteropus - 

Javabregne
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ligger i haven, udsat for vind og
vejr og venter på at blive søsat igen
en dag.
Sten er udmærkede som dekorati-
onsmateriale, men VIGTIGT: De
må aldrig udfælde stoffer, der
hærdner vandet. 
Derfor: Gør ikke som jeg gjorde en
gang for mange år siden.
Jeg fandt nogle pæne, runde, kalk-
sten, garanteret uden risiko for
udledning.
De skulle i tetra akvariet og det
kom de. 
Der kom heller ingen udledning.
Men, fra uge til uge, kunne jeg
måle større hårdhed i vandet.
Kalkstenene gjorde deres virkning.
De endte siden i et Malawi  akvarie,
men det er en anden historie og dér
gjorde de nytte.
Bundlaget skal være mørkt grus.
Størrelse fin eller mellem.
Baggrunden skal være mørk.
Begrundelsen for alt dette mørke er
fiskenes strålende farver,  der kun
rigtigt kommer til deres ret i et
mørkt biotop, der i øvrigt også sva-
rer til forholdene, de lever under i
naturen. 

Vandet skal være meget blødt og
meget surt. DH 1 - 2. pH 5,5 - 6,5.
Du kan med held blande lednings-
vand med regnvand, hvis det altså
er rent, hvad det ikke altid er. Eller
du kan blande  med destilleret
vand. En udmærket, men dyr
løsning. 
Temperaturen skal holdes på 22°C -
24°C. Ja, du læste rigtigt.
Min kone og andet godtfolk tror, at
tetra skal have det varmere, men
det er og bliver usandt. De lever
længere og trives bedre, når tempe-
raturen er holdt nede på det rette
niveau. 
Da mit arbejde som eksportvogn-
mand gør, at jeg er meget hjemme-
fra, påtog min søde kone sig vand-
pjaskeriet i mit fravær. Det gik strå-
lende, men af godhed fandt hun, at
temperaturen burde være et par
grader højere.
Husk altid: Det skal den ikke være. 
Jeg fik det heldigvis stoppet i tide.
De pågældende fisk levede ganske
længe og trivedes tydeligt, netop
fordi de aldrig fik mere end 24°C. 
Undtagelsen er legeakvariet, hér er
det en god idé at hæve til 26°C.
Men det er også kun der, du kom-
mer op til den høje del af skalaen. 
Tetra har en tolerance, der er større
end de værdier, jeg har nævnt her.
Det vil de handlende sikkert give
mig ret i. Men et er, at de kan over-Hemigrammus armstrongi
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leve under disse
ringe vilkår -
og ringe er de
- et andet er

om de trives. 
Litteraturen er

ofte mere vild- end vejledende.
Ofte ser man anbefalet temperatur
"20°C - 27°C". Jamen, hvad mener
de? Der er en verden til forskel
mellem de to temperaturer. Skal
man vælge gennemsnittet, eller
hva' ?? !!
En tetra, der trives har klare, strå-
lende, farver. Det er sådan
nogle, du skal købe.
De, der bare overle-
ver, kender du på, at
de er blege og farve-
løse. Sådanne blege
fisk fra forkert vand leger
og yngler ikke. Det er de simpelt-
hen ikke i stand til.
Vandskift sker i små, hyppige,
intervaller. Det helt rigtige vand-
skift er på 10 %, 3 - 4 gange om
ugen. Det modsvarer fordampning
og nedbør i den tropiske regnskov.
Jeg havde mine forskellige tetra i
2x200 l akvarier. 
Min tandlæge, som jeg nævnte før,
holder forskellige tetra sammen
med større fisk. De går i et akvarie
i hendes venteværelse og det er en
blandet forsamling. Glødelystetra
sammen med scalarer. Sidstnævnte

købt som små, men de voksede
godt og så en dag var der ikke flere
glødelys. 
Hun prøvede også at holde tetra
sammen med sværdragere og platy-
er.
De ungefødende kan godt lide
hårdt, alkalisk vand. Tetraerne skal
som sagt have det anderledes.
Kombinationen duer ikke ! 
Du kan da godt holde tetra sammen
med barber (mine yndlingsfisk) og
rasbora. Det går også med små
maller, især Corydoras, de små

gouramier og andre små karpe-
laks. De (over)lever sam-

men...... 
Jeg siger selv NEJ til den
fiskesuppe. Der er så

mange tetra, at du sagtens
kan indrette et flot og velfun-

gerende artsakvarie og du kan lave
det med tetra fra samme geografi-
ske område og samme biotop, så
hvorfor rode tingene sammen ?! 
De næringsdrivende forsøger ofte
at sælge fisk, ligesom en blomster-
handler sælger brudebuketter. Når
farvesammensætning og størrelse
er ok, så er alt godt (siger de) ! 
Men det er det
ikke! Ligesom
brudeparret 
med buketten
ikke nødven-
digvis lever
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lykkeligt sammen til deres dages
ende, gør fiskene det heller ikke. 
For at blive i samme billede, så er
der altså flere krav end bare at se
godt ud sammen, der skal være
opfyldt.
Om tetra opdræt kan jeg give et par
generelle regler: 
Vandet skal være blødt og surt.
Ellers bliver der ingen kærlighed
med deraf følgende resultat. Før
legen adskiller du parret. Nu skal de
leve godt. Diæten hedder bananflu-
er, dafnier, tubifex og artemia.
De skal bare gå og have det godt -
hver for sig. Forventningens glæde
breder sig og den gode mad gør, at
hun bliver rognsvær. Du må ikke
være i tvivl. Hun skal være det helt
synligt.
Men, altså, når tiden er inde, skal
hun sættes sammen med den rette
han i et legeakvarie. 
Akvariet skal ikke være særlig stort.
10 - 20 l er helt rigtigt. Temperatur
23°C, som gradvist hæves til 26°C. 
Med "gradvist" mener jeg i løbet af
8 - 12 timer. Der skal være et bund-
lag af javamos eller lignende. 
Æggene er som regel lysfølsomme,
så sluk det direkte lys. Nogle dæk-
ker akvariets ruder til. Det er nok
ikke nødvendigt, men altså tænk på
et mørkt vandhul i regnskoven. Det
er dét lys, der skal være i lege akva-
riet. 

Efter vellykket leg klækker æggene.
Ungerne skal fodres. Først med
infusorier, siden med artemia. De
vokser langsomt, men efter 8 måne-
der skal de være udvoksede.
Det er en tommelfingerregel, der
kan være variation hos de enkelte
arter. Som allerede sagt: Tempe-
raturen skal ikke være så høj, som
mange tror.
Men PAS PÅ temperaturfald.
Pludselige fald kan få følger, meget
alvorlige følger! Temperaturen skal
være stabil.
Flere steder skriver man, at Metylen
blåt og Malakit grønt kan være ska-
deligt, specielt overfor tetra. Det
gælder uanset dosering. Jeg har
ikke personlige erfaringer med det,
men har set det omtalt flere steder. 
Kim DK
[@kva-nets Red. Bem.: Raymond
F. Hunziker skriver dette i TFH,
januar 1986. Raymond anses for at
være en af USA's største kapaciteter
på området tetra. Muligvis er det
herfra, at Kim har sin viden. Jeg har
selv citeret Ramond's synspunkt i
AKVA-NYT i 1986. Jeg husker
ikke præcist i hvilken udgave] 
@kva-net og vi siger en stor tak til
Kim DK for denne artikel.
Kim er medlem af Foreningen
Akva-Net og skriver jævnligt til
@kva-net ligesom han er en værdi-
fuld rådgiver på mange artikler. 
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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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Århus Akvarieforening
Inviterer i samarbejde med Kreds 4 til

Akvadag
Lørdag d. 1/11-03 kl 12.30-17.30

På Åby Bibliotek, Århus

Program for dagen:
12.30-13.00  Indlevering af effekter til auktionen. Kun effekter indleveret til
tiden kommer med på auktionen. Hver person må max. indlevere 5 effekter
til auktionen. Indlevering efter kl. 13.00 vil blive afvist. 

13.00 Velkomst ved Bodil Sørensen
13.05-14.00 Peter Riley, England; "A beginners guide to fish collecting in 

Mozambique".
14.00-14.30 Pause
14.30-15.30 Poul Petersen, tidligere formand i DAU; "Mit stueakvarium".
15.30-15.45 Pause
15.45-16.15 Peter Riley, England; "How to feed fish the natural way"
16.15-16.30 Pause
16.30-17.30 Auktion. Her er muligheden, for at sælge eller gøre en god 

handel                                                                                  

HUSK: 
- Fisk pakkes bedst og så vidt muligt med 1/3 vand og 2/3 luft i "fiskeposer" med
rund bund. Er du i tvivl om posen er for lille - så brug en større
- Planter skal være i lufttætte plastposer. 
- Hver pose skal mærkes med indhold, både art, antal og helst også kønsfordeling 
- Ingen teknik der er defekt må sættes på auktion. 
- Alle der indleverer effekter vil få et indleveringsnummer, og effekterne mærkes
med dette nummer. Navn og adresse på personer med det respektive indleverings-
nummer registreres.

Se eventuelt vores hjemmeside www.aarhus-akvarieforening.dk for at få mere infor-
mation eller kontakt formand Bodil Sørensen på akvarie.bodil@get2net.dk eller tlf.
28561428.



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-petersen.dk (ny mail-adr.)

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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