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Fællesmøde mandag den �2. april. kl. �9.�5 i klublokalet. 
Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Vi gentager en af vore mange sucesser, nemlig rejseforedra-
get.
Foredragsholder er Max Bjørneskov, der er i fuld gang med 
at sammensætte en ny spændende beretning med indtryk og 
billeder fra hans mange rejser til Mellemamerika.
      Vel mødt - Bestyrelsen

Fotogruppen: Møde torsdag den 22. april kl. �8.�0
Fotogruppen skal besøge Peder Bach, der bor og arbejder ved 
Danmarks Akvarium. - Peder har rådighed over en kælder, 
hvor han har en del akvarier (fra 50-1500 liter) med hovedsa-
gelig sydamerikanske tetraer og cichlider.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Bilka, Slagelse (ved 
varmecentralen) kl. 18.30 og ved Føtex, Ringsted kl. 18.50, 
hvorefter vi kører samlet ind til Peder Bach.         Hilsen Per

Akvariegruppen: 
Møde mandag den �9. april kl. �9.00 
På dette sidste møde i forårssæsonen skal vi besøge en akva-
rist, der lige for tiden har maller som det centrale interesse-
område. - Det er Michael Hansen, der bor i Stenlille.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Bilka, Slagelse (ved 
varmecentralen) kl. 19.00, hvorefter vi kører samlet ud til 
Michael i Stenlille.      Hilsen Bjarne

Aftenen afsluttes som vanligt med auktion hvis medlemmer-
ne har medbragt auktions-effekter (planter, fisk, brugt udstyr 
eller lignende).

Husk at vi ved hjemmebesøg hver især plejer at give værten en �0’er som et 
tilskud til dækning for udgiften til forplejning under mødet.

Til gengæld giver klubben gratis kaffe/the og kage på fællesmøderne.
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er 12. april vatk Fællesmøde: Rejseforedrag v. Max Bjørneskov
19. april vatk Akvariegruppemøde Hjemmebesøg
22. april vatk Fotogruppemøde
24. april vatk Fodertur til Hov Vig
15. maj vatk Forårstur til Kongskilde

I maj vatk Havebassingruppens sæsonstart
13. aug. vatk Sommerfest

Check også Aktivitetskalenderen, Arrangementer og 
 Nyt fra klubben på www.vatk.dk
      - siden opdateres løbende året igennem

Havebassingruppens sæsonkalender
Efter den langvari-
ge vinter med frost 
fra før jul til langt 
ind i marts måned, 
har det vist sig 
umuligt at få lavet 
aftaler med folk 

med havebassin om at gruppen kan 
komme på besøg.
Derfor har det heller ikke været mu-
ligt at få Havebassingruppens mø-
dekalender med i dette medlems-
blad, der er det sidste i forårs-
sæsonen.
Når mødeplanen foreligger, vil mø-
dekalenderen blive lagt ud på klub-
bens hjemmeside. - Samtidig vil der 
blive udsendt et Nyhedsbrev med 
meddelelse om at sæson-planen er 

klar, og hvor på siden kalenderen 
kan hentes og evt. printes ud.
Kalenderen vil som tidligere år ligge 
i pdf-format.
For de medlemmer, der ikke har in-
ternetadgang, vil det være muligt at 
få tilsendt en trykt mødekalender 
med posten ved henvendelse til 
klubbens sekretær på adressen:
Per kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup
4100 Ringsted
eller på telefon:
25 88 33 54
Hvis du har internetadgang og ikke 
har tilmeldt dig vores Nyhedsbrev 
kan du gøre dette ved at sende en 
mail til:
nyhedsbrev-til@vatk.dk

www.vatk.dk

Havebassin-kalender 2009
Mandag den 4. maj

Årets første bassinbesøg går til Prammands Bonnie Dyrecenter, hvor vi skal se på 
forretningens inden- og udendørs bassiner og filtersystemer.

Mandag den 11. maj
Vi skal besøge en lille men meget flot japansk inspireret have. Haven ligger i Ølstykke, 

så p.g.a. afstanden, starter vi fra mødestedet allerede kl. 18.30.

Mandag den 25. maj
Denne aften går turen til Kirke Stillinge, hvor vi skal besøge Erik Schultz.

Mandag den 8. juni
Vi skal besøge Ejlif Byrnak, der har mange års erfaring med

krebseopdræt i sine søer.

Mandag den  22. juni
Kim Baisner har en forholdsvis nyanlagt ”natursø” i naturskønne omgivelser.

Vi skal høre om søens tilblivelse og udvikling.

Mandag den 10. august
Erik Lundemand i Korsør har arbejdet intenst på at færdiggøre sit 

havebassinprojekt. Denne aften skal vi se resultatet af anstrengelserne

Søndag den 23. august
Årets sidste bassintur går til Nordsjælland, nemlig til Koigarden i Gilleleje.

 Da besøgsstedet ligger langt fra Slagelse, har vi valgt at besøge dem på en søndag,
hvor vi starter vi fra mødestedet allerede kl. 09.00.

Denne mødekalender findes på klubbens hjemmeside på adressen vatk.dk.
Klik ind på rubrikken Interessegrupper + Havebassingruppen

Klik derefter på billedet af kalenderen, og hent mødeprogrammet op som en pdf-fil
der kan printes ud og hænges op på opslagstavlen.

Hvis ikke andet er angivet, udgår turene kl. 19.00 fra klubbens mødested
på Bilka Slagelses parkeringsplads, Idagårdsvej 1 (ved varmecentralen).

Med forbehold for ændringer undervejs

Følg med på klubbens hjemmeside på
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag: .  .  .  . kl . 09 .30-17 .30
Fredag:  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-18 .00
Lørdag: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-14 .00

 . . . . . . . . . . . . . .Dyrecenter
Nørregade 27B - 4100 Ringsted - Tlf . .57 61 19 95
www .poppi-ringsted .dk

HVIS DYR ER DIN HOBBY 
SÅ SES VI I

www.akvariestuen.dk
Strædet 2, Rosted, 4200 Slagelse • Telefon 58 57 10 17

ÅBNINGSTIDER:
Onsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 .30 -21 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -16 .00

Fodertur
til Hov Vig
Lørdag den 24. april tager vi en tur 
til Hov Vig ved Nykøbing Sjælland, 
hvor vi skal fange daphnier.
Turen udgår fra Bilka Slagelses par-
keringsplads kl. 8.00.
Derfra køres direkte til parkerings-
pladsen på Nakke-siden af Hov Vig, 
hvorfra der gås ned til bådehuset.
Når fangsten er hjemme, køres straks 
tilbage, så »byttet« kan nedfryses hur-
tigst muligt efter fangsten.
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Forårsturen i år går til de rekreati-
ve områder omkring Kongskilde 
med Kongskilde Fritidsgård som 
udgangspunkt. - Vi mødes på par-
keringspladsen ved Kongskilde 
Fritidsgård lørdag den 15. maj 
kl. 9.00. Adressen er Skælskørvej 
34, 4180 Sorø.
Derefter går vi ned til søen hvor vi 
spiser morgenbrød, som klubben 
giver, og drikker kaffe/the som vi 
selv har taget med. - Efter mor-
genmaden kører vi en tur rundt i 

det smukke landskab 
omkring sø-

erne (Tystrup-Bavelse); vi besøger 
steder som Baunen og Røde Hus. 
- Undervejs finder vi en plet hvor 
vi kan spise vores medbragte mad. 
- Vi vender tilbage til Fritidsgår-
den, hvor vi går en rask tur, og af-
slutter med kaffe/kage på Fritids-
gården.      (Ret til ændringer forbeholdes).

Sommerfest fredag d. ��. august
Igen i  år stiller Helle og Frank Jo-
hansen deres have til rådighed for 
klubbens traditionelle sommerfest, 
der i lighed med sidste år er flyttet 
fra juni til august måned.
Der bliver stillet et stort party-telt op 
på Helle og Franks græsplæne, og 
der er lagt op til en hyggelig aften 
sammen med klubbens medlemmer 
og deres familie.
Der vil igen i år blive købt mad ude-
fra - enten fra KokAmok eller Kok-
ken og Jomfruen.
Festlighederne starter kl. 18.00.
på adressen: 

Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Deltagelse koster kr. 125.- pr. vok-
sen deltager (børn under 16 gratis).
Du/I skal selv tage drikkevarer med, 
men det kan evt. købes til rimelige 
priser hos Helle og Frank.
Af hensyn til diverse indkøb er til-
melding nødvendigt. Sidste frist for 
tilmelding er søndag d. 1. august.

Tilmelding til: Frank Johansen
på ovennævnte adresse eller på
Tlf. 32 11 33 84
Mail: helleogfrank@atix.dk

Forårstur lørdag den �5. maj
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AKVARIEFISKEN
er flyttet på landet

Forretningen er overtaget af Mads Christensen, Hemmeshøjvej 2, 4241 Vemmelev
Tlf. 22 73 44 87

mail: mads@akvariefisken.dk

www.akvariefisken.dk

Frakørsel 40 Vemmelev

Servicemeddelelse:

Akvariefisken er fly
ttet tilb

age til K
orsør

Forretningens nye adresse er:

Jens Baggesens Gade 24, 4220 Korsør

Åbningstid
er:

Tirsd
ag 

�4.00 - 2
0.00

Onsdag 
�4.00 - ��

.�0

Torsdag 
�4.00 - 2

0.00

Fredag 
Lukket

Lørdag 
�0.00 - �5

.00

Søndag 
�0.00 - �5

.00
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Mange af arterne i barbeslægten 
har indenfor de sidste år ændret 
navn til Puntius. Mange akvarister 
og mange gamle og nye artikler 
bruger dog stadig navnet Barbus, - 
det giver stadig forvirring i forhold 
til hvilket slægtsnavn, der skal bru-
ges officielt til de forskellige arter.
I denne nye artikel har vi valgt at 
bruge betegnelsen Barbus.

Beskrivelse 
Barbus vittatus er en relativ lang-
strakt barbe uden skægtråde, der bli-
ver op til 5 cm. Ryggen er oliven-
grøn, siderne sølvglinsende med 
grønligt skær, bugen sølvhvid. Hvert 
skæl har en mørk plet ved basis. 
Finnerne er gullige, rygfinnen har et 
skråt, mørkt bånd, der foroven bli-
ver afgrænset af et orangefarvet om-
råde. Ungfiskene har en sølvagtig 
længdestribe. Hannen er slankere 
ende hunnen. Rygfinnerne ender 
mere spidst.

Levested
Barbus vittatus er fundet i Pakistan, 
Indien og Sri Lanka. Her lever den i 
rismarkernes stille vande. 

Regntidens små vandhuller eller den 
stille grøft er også en naturligt bio-
top for den. Den  lever den hovedsa-
gelig af alger.

Barbus vittatus i akvariet 
Barbus vittatus er en fredelig stime-
fisk. Den skal ikke holdes parvis. 
Dens naturlige adfærd er at færdes i 
stime så dét skal den kunne i akva-
riet. 

Barbus vittatus / Puntius vittatus
- en barbe til planteakvariet
Tekst: Hans Ole Kofoed        Foto: Johannes Noval



APRIL - AUGUST 2010 9

Som mange andre stimefisk har den 
undertiden behov for enrum, så 
skjulesteder er vigtige.
Barbus vittatus er plantevenlig. Den 
roder ikke i bunden. Selv sarte plan-
ter lader den være i fred. 
Du kan holde Barbus vittatus sam-
men med andre rolige fisk som f. 
eks. andre roligt barber og rasbora 
samt tetraer.

Foder 
Der kan fodres med myggelarver, 
dafnier og lignende. Som afveksling 
grøntfoder og måske lidt flagefoder.

Opdræt 
Det er ganske enkelt. Legeakvariet 
skal være min. 20 – 30 liter, absolut 
ikke mindre, thi som andre barber er 
Barbus vittatus en æggerøver. 
Hvis æggene når at klække, så jager 
den med glubsk appetit såvel larver 
som unger. 
Værdierne i vandet skal være: dH 8 
– 15, pH 6 – 6,5. Temp. på 26°C – 
28°C.  
Et vellykket opdræt starter før le-
gen. Tilfældigt udvalgte par giver 
sjældent det ønskede resultat. Man 
udvælger en god, rognsvær, hun. En 
uge før legen flytter du hende til et 
separat akvarie. Her skal hun gå i 
fred og ro med masser af godt fo-
der.
Hannen flyttes til legeakvariet. Om 
aftenen, når det er mørkt, du må ikke 
tænde akvariets lys! – sætter hunnen 
/ hunnerne ind til ham. Legen finder 
sted næste morgen. Straks efter le-
gen, og det kan ikke gå hurtigt nok, 

Barbus vittatus blev første gang beskrevet som 
Puntius vittatus ved F. Day i �8�5. 

Vittatus’en er en dejlig stimefisk, der fortjener 
større udbredelse end tilfældet faktisk er.
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flytter du de voksne bort fra akvari-
et.

Indretning af legeakvariet
Groft bundlag, helst små, runde, 
sten eller legerist. Der skal være tæt 
fintløvet beplantning 
– ja, den gode, gamle, javamos er 
også velegnet her.
Det er vigtigt at følge denne vejled-
ning. Indretningen er til beskyttelse 
for æggene. Forældrene æder alle de 
æg, de kan finde. 
En typisk leg starter meget beske-
dent. Hun lægger kun ganske få æg. 
Men, så sker der noget, æggene fos-
ser ud af hende og det bliver de ved 
med i resten af den times tid som le-
gen normalt varer. Et kuld på 250 
æg er normalt.

 Sådan opdrætter du ungerne
At fjerne forældrene fra opvækst 
akvariet er altså det første og afgø-
rende, som du skal gøre. Når de er 

væk, er der fred og ro. Æggene kan 
bare ligge og klække. Du må gerne 
hæve temperaturen til 25°C.
Når æggene er klækkede ser du små 
larver, der hænger overalt. Det lader 
du dem bare gøre. De har deres 
blommesæk som de kan leve af i det 
næste døgn.
Efter 24 timer svømmer de frit. De 
vil stå tæt under overfladen, typisk 
under en skyggefuld flydeplante. Nu 
skal der fodres. Menuen hedder in-
fusorier og de skal have så mange, 
at du senest efter et kvarter kan se at 
de har en rund, fyldt, mave. 
Når de er 2 – 3 dage gamle, så er det 
tid til friskklækkede artemia eller 
andet animalsk foder i samme stør-
relse. Husk også her tommelfinger-
reglen, at størrelsen på foder bør 
være = fiskens øje, aldrig større. Ef-
ter 3 – 4 uger med regelmæssige 
vandskift og god fodring er ungerne 
1 cm lange og nu begynder de at 
farve ud.
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DAU har fået ny struktur og bestyrelse
Den 6. marts 2010 afholdt DAU 
ekstraordinært delegeretmøde i Vej-
le, hvor nystartede Vejle Akvarie-
forening lagde lokaler til.
På dagsordenen  var vedtagelse af 
nye vedtægter og valg af en besty-
relse.
De nye vedtægter blev vedtaget, og 
den nye bestyrelse består af:
Formand: Hans Ole Kofoed (HAK). 
Næstformand og webmaster: Tage 
Falz Billeskov (AAF). Sekretær: 
Ole G. Nielsen (ØAF).

Som en konsekvens af vedtagelsen 
af de nye vedtægter er Hovedbesty-
relsen, og dermed Kredsene nedlagt. 
Forretningsudvalget er skiftet ud 
med ovennævnte bestyrelse.
Ny Kreds/Region?
DAUs tidligere Kreds 2-3, der be-
står af Holbæk Akvarieklub, Karle-
mosens Akvarieklub, Ølstykke 
Akvarieforening og Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarieklub, samles 
den 14. april i Karlemoseparken for 
at drøfte det fremtidige samarbejde.

Nyt æresmedlem af DAU
På delegeretmødet i Vejle udnævn-
tes Erik Lind Larsen til æresmed-
lem i DAU.
Erik, der nu bor på Langeland, har 
før i tiden haft sin gang i bl.a. Ros-
kilde Akvarieforening.
Erik Lind Larsen var indtil den 6. 
marts kasserer i DAU.

Brug klubbens hjemmeside til at orientere dig om hvad der 
rører sig rundt omkring i akvarieverdenen

Se evt. mødeændringer eller klub-nyheder på www.vatk.dk

Vær også opmærksom på
- at der i sæsonens forløb kan forekomme aflysninger/ændringer.

Disse vil være at finde på hjemmesidens startside

Se DAUs begrundelse for at udnævne Erik Lind Larsen til æresmedlem på DAUs hjem-
meside: www.danskakvarieunion.dk
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Tekst og billeder: Frank Johansen

På et af vores møder fik jeg stukket 
et stykke papir i hånden og spurgt 
om dette var noget for mig.  Det vi-
ste sig at være et 5 dages kursus i at 
lave kunstige dekorationer til akva-
rier, terrarier og til havebassin i be-
ton. Det så ud til at være rigtig spæn-
dende. Så John og jeg meldte os på 
kurset, som fandt sted på Roskilde 
landbrugsskole.

Kursisterne kom fra hele landet, der 
var folk fra offentlige akvarier, an-
lægsgartnere, folk med krybdyr, 
akvarister og folk der lavede deko-
rationer til rollespil; så det var en 
broget flok der var mødt op.
Efter en hurtig præsentation af de 
forskellige deltagere skulle vi se 
lysbilleder om noget af det, som vo-
res lærer Erik Heiss havde bygget. 
Han har været chef i Randers regn-
skov, hvor han har lavet rigtig me-

- et kursusforløb
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get af deres klippe-dekorationer. 
Han har udviklet en speciel beton 
(Make Make) der egnede sig til at 
modellere med, og har på den bag-
grund lavet sit eget firma, der hed-
der ZOOPLY, som laver anlæg i hele 
verden.
Efter lysbillederne skulle vi i gang, 
og noget af det sværeste, syntes jeg, 
var at vælge et emne at bygge. Jeg 
valgte at lave en træstamme, der lå 
oven på en sten og en lille stendyn-

ge. Stenene var hule og skulle bru-
ges som huler til nogle dværgmus. 
John valgte at lave et klippeparti 
med vandfald til sine frøer.
Vi gik i gang med at forme flamin-
gostykker og lime dem sammen 
med PU-skum - og der er det vigtigt 
at huske - grundformen skal være 
mindre end det færdige resultat, for 
nu skulle vi smøre Make Make med 
fibre i ud over formen. Den skulle så 
stå og tørre et døgns tid. Så dagen 
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efter kørte vi til Helsingør og så på 
Øresundsakvariet; de havde nemlig 
også været på dette kursus. Vi så 
hvad de havde fået ud af det, der var 
sket meget, siden vi var der på klub-
turen sidste år. De havde haft megen 
glæde af kurset. 

Den næste dag skulle de-
korationerne have det 
sidste lag på. Da det 
havde fået lov at 
hærde lidt, be-
gyndte vi at 
kave, det vil 
sige, at lave de 
fure der er i klipper 
og træstammer, ja i alle 
naturlige overflader.  Det er her man 
virkeligt bruger meget tid på at få 
det til at se naturligt ud. Der er utro-
ligt mange teknikker man kan bruge, 

og kun fantasien sætter grænser, for 
hvad man kan lave.
Den sidste dag skulle vores projek-
ter males og patineres - og dér kom-
mer man til kort - for det viste sig at 
være svært, at ramme lige det som 
det skulle ligne; men er man dygtig 

til dét med farve, 
er det min på-
stand, at man 
kan redde selv et 
mindre heldigt 
projekt.
Da jeg kom hjem 
og stolt viste 
mine ting frem 
sagde konen, 
”det er en fin 
træstamme du 
har lavet dér, 
men hvorfor har 
du lavet en ele-
fantlort?”. . .
Ok, jeg kan 

godt se, at det 
ikke ligner 
en stenbun-
ke, og at lidt 

bedre farve-
lære nok havde 

været på sin plads. 
- Johns klippestykke faldt bedre ud, 
det kan man da se hvad skal fore-
stille.
Og ja, så er der jo heller ikke spring-
vand i en elefantlort  ;-)     
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Formand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: foodee@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator 
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 30 703 702
Mail: johannes@noval.dk

Medlem: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 32 11 33 84
Mail: helleogfrank@atix.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. 32 11 33 84 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt:
Jens Bjarne Larsen, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

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

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

Havebassingruppen:
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: foodee@post.tele.dk K
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Suppleanter:
Birthe Petersen Tlf. 57 61 70 41 birthe@kyllesbech-petersen.dk
Kim Baisner Tlf. 58 58 43 79 kbaisner@city.dk 

Klubbens adresse er formandens
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