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Medlemsblad for
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Nr. 2
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2007
Kardinalfisk Pterapogon Kauderni Foto: Cecilia Jensen. Omtale side  6-7.
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Dette nummer:
• Side 2:  Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3:  Februar måneds møder.
• Side 4:  Aktivitetskalender.
• Side 6-7: Pterapogon Kauderni en spændende saltvandsfi sk.
• Side 8-9:  Verdens mindste fi sk?
• Side 10:  Klubbens mindste fi sk!
• Side 12:  Udfl ugt til Fyn og Sønderjylland.
• Side 14:  Årets tilbud til medlemmerne.
• Side 15:  Bestyrelsen og gruppernes kontaktpersoner.

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmeside:  www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
Klubbladet:  Redaktør: Per Kyllesbech Petersen
 Ansvarshavende:  Erling Jensen
 Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
 Stof til næste blad: Senest 19. februar
 Næste klubblad udkommer i uge 9.

OBS!   Benyt indgangen ved skoven
(på venstre side af bygningen)

Mødested: 
Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)
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Fællesmøde mandag den 5. feb. kl. 19.15 i klublokalet.
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
Ordinær generalforsamling
Dagsorden udsendt med klubbladet nr. 1

Vel mødt - Erling

Fotogruppen: Møde tirsdag den 20. feb. kl. 19.30 hos 
Frank (adr. på s. 15).
Vi skal lave noget praktisk udstyr til gruppens aktiviteter, 
nemlig et lille fotoakvarie og en undervandskikkert, så vi 
kan tage undervandsbilleder udendørs uden refl ekser.
       Hilsen Per

Akvariegruppen: 
Møde mandag den 19. feb. kl. 19.30 hos Johannes.
Akvariegruppen skal lægge sidste hånd på den sydameri-
kanske baggrund i et 250 liters akvarium, som vi har arbej-
det med de sidste 2 gange. Hvis der bliver tid og lyst til det 
vil vi også tale om hjemmelavet bord.
Vi mødes hos mig: Sørbylillevej 15, Sørbylille, 4200 Sla-
gelse kl 19.30             Hilsen Johannes

Saltvandsgruppen og Terrariegruppen: 
Møde mandag den 26. feb. kl. 19.30 hos Frank.
Vi mødes hos Frank (adr. på s. 15) hvor vi vil starte op på et 
lille saltvandsakvarie. som gruppen eventuelt kan bruge til 
udstilling.

Hilsen Frank og John

Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”
- medbring evt. effekter.

Check for evt. ændringer i mødeaktiviteterne på hjemmesiden:
vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
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Aktivitetskalender
5. feb. VAT: Ordinær generalforsamling

19. feb. VAT: Akvariegruppemøde
20. feb. VAT: Fotogruppemøde
24. feb. VAT: Udfl ugt til Fyn og Sønderjylland
26. feb. VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
28. feb. VAT: Foredrag om Koralrevets biologi i samarb. m. LOF
4. marts AN: Akvadag Nordsjælland - Stor auktionsdag
5. marts VAT: Fællesmøde

11. marts VAT: Hjemmebedømmelse, klubmesterskaber
19. marts VAT: Akvariegruppemøde
20. marts VAT: Fotogruppemøde
23. marts VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
25. marts DAU: Kreds 2-3: Hjemmebedømmelse, kredsmesterskaber
1. april DAU: DM i hjemmebedømmelse
2. april VAT: Fællesmøde

16. april VAT: Akvariegruppemøde
22. april DAU: Kreds 2: Akvadag i Holbæk
23. april VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
24. april VAT: Fotogruppemøde
7. maj VAT Havebassingruppens møderække starter

Husk der er klubmesterskaber
i hjemmebedømmelse
søndag den 11. marts

Meld dig som deltager i konkurrencen!
Tilmelding til Erling senest mandag den 5. marts
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Hjemmeside kommer snart!

Tlf: 2567 3636

Stort udvalg af både danske
og importerede akvarier, mm.

Fisk

Dekorationer
Materialer

Udstyr
Planter

Vi er tilknyttet en lang række 
dygtige grossister, bl.a. også:

- granitimportør
- brolægger 
- tømrer 
- planteskole 
- vognmand

Sammen skaber vi de perfekte 
rammer for et spændende og 
sundt vandmiljø.

Email: info@aqua-nature.dk

Opsætning & vedligeholdelse 
efter ønske og behov

- naturen i dit hjem

En verden af liv og oplevelser

Alt til
Akvarier & havedamme
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Tekst: Frank Johansen
Foto: Cecillia Jensen

Det var ikke de fl otte og skrigende 
farver, der gjorde mig interesseret i 
denne smukke fi sk, men derimod en 
særpræget form med forlængede 
fi nner og kraftige sorte streger på en 
sølvskinnende krop.
I havet mellem Borneo og Ny Gui-
nea ligger øen Banggai, og det er 
her i havet rundt om denne ø kau-
dernien fi ndes, det er en fi sk, der 
godt kan gå hen blive truet af over-
fi skning, da den kun fi ndes der. Men 
heldigvis er det en fi sk, vi selv kan 
opformere.
De holdes på 26-28 Cº og en vægt-
fylde på 1,024, som jo er hvad de 
fl este saltvandsfi sk og bløddyr tri-
ves ved. I akvariet fi nder de et sted, 
hvor de kan stå og holder øje med, 
om der skulle komme noget forbi 

der kunne spises, og når det sker, 
skyder de frem med stor fart og slu-
ger maden; de har en virkelig stor 
mund.
De spiser grådigt frostfoder som f.
eks. optøet myses, artemia og tor-
skerogn, men er derimod ikke inte-
resseret i tørfoder.
Kaudernien bliver op til 8 cm. og er 
meget fredelig over for de andre fi sk 
i akvariet, men når et par har fundet 
hinanden, jager den de andre arts-
fæller væk. Jeg købte 4 unge fi sk, 
og det gik godt i starten, men da de 
blev kønsmodne, jog den domine-
rende han to af de andre ind mellem 
koralerne, og lod kun hunnen kom-
me til foderet, så nu har jeg kun et 
par tilbage. Kønsforskellen er me-
get lille, men hannen får lidt længere 
rygfi nne end hunnen og bliver lidt 
grovere at se på; han får desuden 
lidt større kæbeparti, da de er mund-
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Husk at tilmelde dig til Koralrevsforedraget
Tilmeldingsfrist: Senest  14. februar 2007

OBS! Foredraget er gratis for medlemmer af
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub

Pris for ikke-medlemmer: Kr. 50.-

Du kan tilmelde dig:
1.  på LOF’s hjemmeside: 
 http://www.lof.dk/slagelse/index.php?kursus=99932329 - eller
2. på telefon til LOF: 58 52 56 81 ma. – to. 09.00 – 16.00.
3.  Husk: For at kunne komme gratis ind skal du ved tilmeldingen op-

lyse, at du er medlem af Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub.

rugere. Han kan have 15-20 æg i 
munden, som han svømmer rundt 
med mellem 18 og 21 dage. Æggene 
er ca. 2,5 mm store og laksefarvede, 
de kunne til forveksling ligne sten-
biderrogn. Når han slipper ungerne 
ud, foregår det om natten og deref-
ter har han ikke mere noget med un-
gerne at gøre. Han faster under hele 
forløbet og fasten holder sig nogle 
timer efter frigivelsen af ungerne, så 
der er også tid til at skille ham fra 
ungerne. Derefter har man så et stk. 
kaudani, som er meget sulten, og 
skal have godt med foder, for efter 
14 dage er den gal igen, så svømmer 
han rundt med munden fuld af æg 
og kan ikke spise igen.
For at forhindre ungerne i at blive 
spist af akvariets andre beboer, fan-

ger jeg ham op, når han har gemt på 
æggene omkring 14 dage, og sætter 
ham over i et lille yngleakvarium, 
hvor jeg skifter lidt vand en gang i 
mellem, men da han ikke spiser, me-
dens han bære æggene, så sviner 
han jo heller ikke.
Ungerne er ca. 8 mm. store og ligner 
de voksne på en prik. De spiser vil-
ligt nyklæggede artemia og andet 
småt foder de kan fi nde i akvariet, 
og de vokser utroligt hurtigt. 
Giver man sine artemia noget alge-
vand at leve af, har man snart fl ere 
kaudani end man selv skal bruge, og 
kan dermed glæde andre akvarister 
eller bytte dem hos en dyrehandler.
Det er en rolig og hårdfør fi sk som 
jeg varmt kan anbefale alle, både er-
farne som nybegyndere.  
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The Royal Society i London offent-
liggjorde 25. januar 2006 en rap-
port, hvor videnskabsmænd siger at 
de har opdaget verdens mindste fi sk. 
Den er fundet i et truet sumpområde 
på Sumatra i Indonesien. 
Vandet i området er surt og meget 
tørveholdigt. 
Habitatet er truet af ukontrolleret 
udnyttelse. Adskillige bestande af 
den lille fi sk formodes allerede ud-
ryddet, måske også hele arter og 
slægter. 
 
Fisken, som tilhører cypriniderne, 
har en gennemsigtig krop. Hovedet 
er ubeskyttet da der ikke er noget 
kranium. 
Kønsmodne hunner når en længde 
på ca. ½ cm. Hannen kendes på sine 
forstørrede halefi nner og sin krafti-
ge muskulatur omkring dem. Dette 
har muligvis en funktion i legead-
færden. 
Den hidtil mindste kendte fi sk er en 
goby fra det indo-pacifi ske område, 
men den var 1/10 mm større end Pa-

edocypris pro-
genetica, som 
den nye opda-
gelse er kom-
met til at hed-
de.

”Den er en af de mærkværdigste 
fi sk, jeg har set i hele min karriere” 
siger Ralf Britz, som er zoolog ved 
Natural History Museum i London. 
”Den er lille, den lever i surt vand 
og den har højst mærkværdige gri-
befi nner”. 
Også Maurice Kottelat, den kendte 
schweiziske videnskabsmand, som 
har navngivet utallige fi sk, betegner 
fundet som enestående.
 
Biotopen er mørkt, thefarvet vand 
med mindst 100 gange større surhed 
end surt regnvand. Livet i så sure 
sumpe har hidtil været anset for at 
være yderst sparsomt. Dét er det nu 
ikke, dens seneste forskning viser 
en mangfoldighed af arter, hvoraf 
mange er ganske enestående. 
 

Verdens mindste fisk?
Tekst: Ib Vestergaard, Akva-net NYT -  http//.akva-net.hjem.orangenet.dk 

Paedocypris progenetica



FEBRUAR 2007 9

Den 29.-9. 2006 bragte @kva-net 
NYT en omtale af “verdens mindste 
fi sk” Paedocypris progenetica.
Men er den verdens mindste? 
Det mener Ted Pietsch, University 
of Washington, ikke.
Han mener at den fornemme titel til-
kommer 2 hanner af arten Photocor-
ynus spiniceps,som han har studeret. 
De 2 fi sk er hhv. 6,2 mm og 6,5 mm. 
Hunner af  arten beskriver han som 
værende hhv. 46,0 og 50,5 mm.
 
Photocorynus spiniceps er en dyb-
havs fi sk. Den forekommer i bugten 
ved Panama og ved Filippinerne.
Hannen er altid meget mindre end 
hunnen. Dette er hans overlevelses-
strategi. Når han har fundet en mage, 
så forbliver han hende med garanti 
tro. Han hæfter sig simpelthen fast 
til hende for resten af livet. Viden-
skabeligt kaldes fænomenet for 
ectoparasitisme eller seksuel parasi-
tisme. 
Hunnen kan have 
mange hanner hæf-

tet på sig. Nogle anser hende for at 
være en funktionel hermafrodit, alt-
så et væsen med begge køn. Det 
minder om snegle, her er forskellen 
at hun er født som ét køn, men hen-
des trofaste hanner gør, at hun reelt 
fungerer som et et to-kønnet væsen.
 
Den lille han kan bedst beskrives 
som en “sæk med kønsorganer”. 
Mange af hans andre organer fi ndes 
kun på et rudimentært stadium. Hans 
symbiose med hunnen gør, at han 
ikke er skabt til et selvstændigt liv 
ret længe. Han skal giftes! og dét 
bliver han.
 Når han er hæftet fast til hunnen har 
han kun én opgave. Den er regel-
mæssigt at befrugte hende. Til gen-
gæld sørger hun for hele hans tilfør-
sel af føde.
 
Ovenstående stammer fra The Natu-
ral History Museum, London. 

Hvis du klikker på 
 http://www.nhm.ac.uk/
about-us/news/2006/feb/
news_7606.html kan du se 
fi skene i symbiose.
På samme adresse fi nder 

du også hele artiklen på engelsk.

Denne artikel bringes med tilladelse 
fra @kva-net - Det elektroniske 
akvarieblad 
http//akva-net.hjem.orangenet.dkPhotocorynus spiniceps
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Klubbens mindste fisk!
På side 8 og 9 omtaler Ib 
Vestergaard to af Verdens 
mindste fi sk. I artiklen 
nævner han også en lille goby fra  
det indo-pacifi ske område.
Der er formentlig tale om Pandaka 
pygmaea (Herre 1927) Populærnavn 
Pygmæ gobi eller dværg gobi. 
Jeg stødte på denne charmerende 
lille gobi på en tur til Avifauna i ef-
teråret 2006, hvor jeg købte nogle 
eksemplarer.
Som det fremgår af nedenstående 
beskrivelse, som jeg har oversat 
delvist fra en side på internettet, var 
det nogle meget små fi sk, så jeg ind-
rettede en »mini-hapitat« i en glas-
vase til dem, da jeg kom hjem.
Det er meget rolige fi sk, som ikke 
bevæger sig meget, selvom jeg en 
enkelt gang har observeret to der 
sloges (mundkamp).
Jeg kunne ikke få dem til at spise 
nogen former for tørfoder, så da jeg 
ikke havde artemi, der ville klægge, 
måtte jeg ud i byens »anlægs-sø« og 
hente cyclops. Fiskene 
kunne tage de cyklops, der 
landede i den mest fi nma-
skede si.
Jeg har taget nogle bille-
der af dem, men de er så 
små, at kameraet har svært 
ved at fokusere på dem.

Beskrivelse: Moderat lang-
strakt krop, robust. Han-

nen slank, ryg og bug profi len næ-
sten retlinet; hunnen meget 
kraftigere, rygprofi len lidt afrundet, 
maven fremstående, mavens omrids 
stærkt buet. Stort stumpt hoved. Ho-
ved meget bredere end langt. Meget 
kort snude, som er bred og afrundet. 
Gattet er meget kort og afrundet hos 
hunnen, længere og smallere på 
hannen.
Størrelse mellem 7.5–11 mm hun-
nen er større end hannen; hannen op 
til 9 mm, hunnen 10-11 mm. Æg-
læggende.
Levested: Ferskvand, endemisk i 
Malabon River, Philippinerne. Kan 
forekomme i brakvand.
Fødeemne: Plankton.
Økologisk status: Truet
Anses for at være en af de mindste 
fi sk i verden.
Kilde: ”Guide to the Philippine Flo-
ra and fauna”, Band IX, ISBN 971-
1026-27-9

Pandaka pygmaea

Tekst og fotos: Per Kyllesbech Petersen
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Nu synes vi i bestyrelsen at det er 
tid til en udfl ugt. Det bliver 

lørdag den 24. februar
med start fra mødestedet kl. 8:30

Kl. 9:30-10:30:
Fyns akvarie centrum i Odense. 
Det er en spændende forretning. Ib 
som har foretningen er en erfaren 
akvarist. På sin hjemmeside skriver 
han bl.a.:
Jeg har over 25.000 liter vand i for-
retningen. 171 stk. akvarier. Der er 
et lokale til almindelige fi sk, et lo-
kale til Malawi og sydamerikanske 
fi sk, et lokale til Tanganika og dis-
cus samt et showroom. 
Se mere på 
www.fynsakvariecentrum.dk.
Kl. 12-13:
Avifauna i Kollund (Sønderjylland). 
Det er ligeledes en spændende og 
meget stor forretning. 
De skriver på deres hjemmeside:
Her fi nder du mere end 5000 tilbe-
hørsartikler.  Ligeledes lagerfører 
vi et bredt udvalg i: Fugle Akvarie-
fi sk Havedamsfi sk Krybdyr Gnavere 
Granit Keramik Vandspil. 
Se mere på www.avifauna.dk
Kl. 13 -14:
En tur over grænsen hvis der er 
stemning for det.

Kl. 15:45 -?
Hvis der er tid og kræfter til det kan 
vi køre forbi AkvarieWest i Vorbas-
se. 
Det er ligeledes en spændende bu-
tik, hvor man kan fi nde en del spe-
cielle fi sk. Det er ikke dem alle som 
der er til salg, da Tonny også har 
nogle kun for egen interesse. 
Tonny har mange udlandske kon-
takter, og det resulterer ofte i nogle 
spændende fi sk. 
I 200 fl yttede han foretningen fra 
Vesterbro i København til Vorbasse 
i Jylland. Tonny er ligeledes en 
kendt og erfaren akvarist. Se mere 
på www.akvariewest.dk

Mødested: 
Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)

Vi mødes på 
Bilkas parkerings plads ved 

varmecentralen 
kl 08.30.

Udflugt til Fyn og Sønderjylland



FEBRUAR 2007 13

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-15.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen

Årets tilbud til alle medlemmer
Vil du gerne opsætte et nyt akvarie eller terrarie, trænger det til omlæg-
ning, eller har du svært ved at fi nde den rigtige fi skesammensætning. Så 
har du her alle tiders chance. Via grupperne tilbyder vi nu medlemmer 
hjælp til komme igang. Du skaffer materialer og vi kommer og hjælper 
dig på et af gruppemøderne. Det er efter først til mølle princippet. Kontakt 
os for nærmere information:
Akvariegruppen: Johannes Noval Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk
Terrariegruppen: John Pærremand, Tlf. 58 58 44 76 - Mail: perremand@post.tele.dk
Havebassingruppen: Erling Jensen Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk
Saltvandsgruppen: Frank Johansen Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Fotogruppen tilbyder »portrætfoto« af din yndlingsfi sk. Vi kommer på et 
af gruppemøderne og bruger en aften på at tage billeder af dine akvarier 
og fi sk eller dine terrarier og dyr. Kontakt os for nærmere information:
Fotogruppen: Per Kyllesbech Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag  . . .10.00 -15.00PR
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største udvalg
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Formand: Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - 28 52 08 70

Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

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

Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88

Mail: johannes@noval.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 20 25 84 25

Mail: mogens@nestel.dk

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

Mail: jens.bruun@skovbo.dk

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54

Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Johannes Noval, Sørbylillevej 15, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk

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

Fotogruppen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Havebassingruppen: 
Erling Jensen, Snakagervej 34, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk K
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På gensyn i
Spar Nord Næstved og på
www.sparnord.dk/naestved

Dorte Jappe Buch
dbh@sparnord.dk
25 27 09 55


