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Støt vore annoncører - De støtter os

Annonceprisliste

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklubs medlemsblad Pragtsmerlingen udkommer 7 gange årligt, 
og annoncer tegnes forud for et år ad gangen.-Tegningsperioden er fra 1/1-31/12.
Tegnes en annonce inde i den periode, modregnes der i prisen for hver manglende udgivelse.

Alle priser er for annoncer i farve. 
 Ønskes annoncen bragt i sort/hvid,  
reduceres prisen med 30%.

1/1 side (180x125 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910 kr.
1/1 side, omslagets inderside (190x125 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.170 kr.
1/1 side, omslagets bagside (190x125 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.300 kr.
1/2 side (87x125 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 kr.
1/4 side (40x125 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 kr.
1/8 side (20x125 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 kr.

Besøg hos Den lille Cichlide  
Torsdag den 19. januar
Vi mødes på Bilka Slagelses P-plads (v. varmecentralen) kl. 18.15.
Torsdag d. 19. januar skal vi besøge Den lille cichlide  i Tureby. 
Butikken er ikke så stor, men den har et fint udvalg af fisk m.m. 
Vi mødes på Bilka Slagelses P-plads (ved varmecentralen) kl. 18.15, 
hvorefter vi kører mod Tureby så vi kan være fremme ca. kl. 19.00.
Tilmelding til Bjarne senest tirsdag d. 17. januar 
på tlf./SMS 2882 0657 eller mail: bjarne_larsen@live.dk.

Foredrag i forbindelse med 
generalforsamlingen 
Tirsdag den 7. februar
I forbindelse med generalforsamlingen hos Mette og John, Skælskør 
Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse den 7. februar kl. 19.00, har 
vi inviteret Carsten From til at komme og holde sit foredrag: 
Vildguppyer og andre akvariefisk, der kan fanges i Europa
Foredraget starter efter generalforsamlingen kl. ca. 20.00.
Der er ikke tilmelding til dette arrangement, men giv gerne besked til 
John på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk af hensyn 
til plads og forplejning. 

OBS. Se indkaldelse til generalforsamling på side 4.

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
mailto:bjarne_larsen%40live.dk?subject=Tilmelding%20til%20m%C3%B8de%20i%20VATK
mailto:paerremand@atix.dk
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Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017 KL.19.00

Generalforsamlingen holdes hos Mette og John, Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse

 Dagsorden: 
 1. Valg af referent.
 2.  Valg af dirigent. 
 3.  Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse af regnskab.
 5.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
  Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen
  i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 
 6. Valg af: 
  a.  Formand - vælges for 2 år
  b. Sekretær - vælges for 2 år
  c.  To bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
  d.  Suppleanter - vælges for 1 år
  e. En bilagskontrollant - vælges for 1 år
  f.  En suppleant for bilagskontrollanten - vælges for 1 år
 7.  Eventuelt.

På valg er: a. Formand John Pærremand
 b. Sekretær Per Kyllesbech Petersen
 c. Bestyrelsesmedl. Bjarne Larsen
   Frank Johansen
 d. Suppleanter Birthe Petersen
   Lis Nordgaard
 e. Bilagskontrollant Henrik Steiner
 f. Suppleant for Helle Johansen
  bilagskontrollanten

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2017. - Udsendt i uge 51, 2016.

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
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Arrangementerne i efteråret 2016
2-års fødselsdag, »Københavnertur« og julefrokost
Siden sidste nummer af Pragtsmerlin-
gen, har vi afholdt tre arrangementer i 
klubben.
Den 1. november var vi inviteret til 
2-års fødselsdag i Fuld af dyr.
Mange medlemmer mødte op og gjorde 
dagen festlig.
John havde tændt op i grillen, og der 
blev serveret masser af pølser, brød og 
flødekartofler. - Det blev en rigtig hyg-
gelig aften sammen med Mette, John, 
Sille og Nikolaj og deres venner.

Københavnerturen
Vi havde en fin tur til københavnsområ-
det, hvor de 7 fremmødte medlemmer 
nåede at besøge tre akvarieforretninger.
Vi startede i Akvariebutikken i Brønd-
by. Det er ejerne af det tidligere Cichli-
decentret i Vallensbæk, som har flyttet 
forretningen til Brøndby.
En rigtig flot butik med mange store 
akvarier og god plads omkring dem.

Efter at have set og handlet i butikken, 
kørte vi til Neonfisken, hvor der som 
sædvanligt var meget at se på. Også her 
blev der handlet.
På vejen tilbage mod motorvejen, var 
vi lige inde omkring Bonnieforretnin-
gen i Rødovrecentret. Det er en for-
holdsvis lille forretning, men de har et 
meget stort sortiment af fisk, rejer og 
snegle. Altid i en rigtig god kvalitet.

Julefrokosten

Der var noget bedre tilslutning til jule-
frokosten. - Hele 16 medlemmer havde 
fundet vej til Birthe og Per i Bringstrup.
Maden var bestilt hos »Smageriet«, og 
den var god og rigelig.
Efter vi havde spist, var der pakkeleg 
og kaffe. - Det var også en rigtig god 

aften med hygge-
ligt samvær sam-
menmed klub-
bens medlemmer.

Hjemmebedømmelse 2017
Klub- og Regionsbedømmelse søndag den 26. marts 2017

En del af 
Akvariebutikkens 
interiør.

DAU Region Sjælland af-
holder klub- og regionsme-
sterskab i hjemmebedøm-
melse søndag den 26. marts 
2017.

Deltagerne får forinden tilsendt en del-
tagerliste via deres mailadresse med 
angivelse af cirka-tider for besøg hos 
den enkelte deltager.
Tilmeldingsfristen til Regionen er fast-
sat til søndag den 6. marts 2017.
Tilmeldingsfristen til klubben er dagen 
før, lørdag den 5. marts 2017.
Ved fristens udløb skal deltagerne (fra 
vatk) have indsendt et deltagerskema 
med angivelse af deltagernes navn, 
adresse, tlf., e-mailadr., opstillings-
klasse, akvarie-størrelse, en fiskeliste 
og evt. planteliste til klubbens hjemme-
bedømmelsesansvarlige. Tilmeldings-
skema og evt. planteliste kan downloa-
des fra Regionens hjemmeside:
http://danskakvarieunion.dk/index.
php/regionerne/region-sjaelland.

Regionen har bestilt dommere hos 
DAS, men der er endnu ikke sat navn 
på disse. - Navnene bliver offentlig-
gjort på regionens hjemmeside (se 
ovenstående link).
Efter bedømmelserne offentliggør Re-
gionen resultaterne fra bedømmelserne, 
og klubbernes/foreningernes bedøm-
melsesansvarlige tilmelder de akvarier 
de ønsker skal gå videre til DM-be-
dømmelserne, der finder sted først i 
april 2017 (dato kommer senere).
Det er klubbens hjemmebedømmelses-
ansvarlige, Per Kyllesbech Petersen, 
der sender tilmeldte akvarier fra klub-
ben videre til DM-konkurrencen.
Du kan se DAU’s konkurrenceregler og 
bedømmelsesregler for de enkelte klas-
ser på regionens hjemmeside (se oven-
stående link).
Er du i tvivl om hvordan du gør, kan du 
rette henvendelse til Per Kyllesbech 
Petersen på tlf. 2588 3354 eller mail 
per@kyllesbech-petersen.dk.

Allan Morgen, vatk’s DM-akvarie i Klasse 2, 2016

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
mailto: per@kyllesbech-petersen.dk
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Pelvicachromis taeniatus lever i Came-
roun og Nigeria. 
Den findes i mange former og Aquari-
um Glaser GmbH har importeret flere 
af dem fra Cameroun. 
På importlisten står både Pelvicachro-
mis taeniatus Daphne, Moliwe, Kienke, 
Loube, Wouri, Nigeria Red og Calabar. 

Billedet herover (og på forsiden) viser 
et par Pelvicachromis taeniatus Moli-
we. 
Der er ikke tale om forskellige arter, 
men lokale varianter som findes flere 
steder i Vestafrika. De krydser meget 
let, derfor bør der kun holdes én form i 
samme akvarium. 

Sælgren skal naturligvis kunne oplyse 
hvilken form af Pelvicachromis taenia-
tus han tilbyder. Krydsninger skal som 
altid undgås og hvis sælgeren ikke ken-
der det fulde navn + oprindelsessted 
skal du lade ham beholde fiskene. 
Importer fra Cameroun hører ikke til 
dagens orden, men Pelvicachromis tae-
niatus kan købes opdrættede så den 
største attraktion ved denne import er at 
cichliderne er vildfangede og dermed et 
bedre genetisk materiale og ikke kryds-
ninger. 
Er Pelvicachromis taeniatus opdrættet i 
Danmark? DAUs opdrætsliste var ude 
af drift ved artiklens tilblivelse i 2014, 
så spørgsmålet må være ubesvaret. 

(Opdrætslisten viser dog ved udgivel-
sen i Pragtsmerlingen, at arten er op-
drættet første gang i 1990 -red).

Pelvicachromis taeniatus i naturen 
Biotopen er de stille vande med tæt be-
voksning i regnskoven. 

I akvariet 
Pelvicachromis taeniatus er en lille 
cichlide. Hannen når max. 8 cm. Hun-
nen max. 6 cm. Derfor er et akvarium 
på 80-100 liter tilstrækkeligt. 
Akvariet skal være med masser af skju-
lesteder og steder hvor der kan leges. 
Der møbleres med liggende urtepotter, 
rødder og sten. 
Beplantningen skal kunne give skjule-
steder og et låg af flydeplanter er noget 
fisken vil sætte pris på. 
Bundlaget skal være fint sand. I forbin-
delse med leg graver den gruber og dét 
skal du give mulighed for. 

Vandet 
Temperatur 22-16 ºC.
PH 5,0-7,5, DH 5-12. 

Selskab 
Det er almindeligt at den lille cichlide 
anbefales til selskabs akvariet , men det 
er en sandhed med visse modifikatio-
ner. 
Den er fredelig det meste af tiden, men 
når legen begynder bliver den territori-
al. 
Det dårlige selskab er store og domine-
rende fisk af alle arter. 
Det gode selskab er små fisk med sam-
me krav til vand og biotop. 
Det behøver ikke være vestafrikanere. 
Hovedsagen er at de stiller samme krav 

så kan de være små barber, danio, co-
rydoras, guramier eller loricaridae (su-
gemaller). 
Hvis du vil holde andre små cichlider 
fra Vestafrika skal de være andre end 
Pelvicachromis. 
Hvis du vil holde mere end 1 par Pelvi-
cachromis i samme akvarium skal det 
være rummeligt og med mulighed for 
hvert par for at danne territorium. 
Og husk lige det med risikoen for 
krydsning mellem forskellige Pelvi-
cachromis taeniatus. 

Foder 
Næsten altædende, men lad godt ani-
malsk foder, levende eller frosset, være 
hovedingrediensen. 

Han eller hun? 
Hannen er større end hunnen og udvik-
ler prikker på ryg– og gatfinne. 
Når hunnen bliver med rogn udvikler 
hun et karakteristisk lyserødt skær på 
siderne og så er hun rundere i sin krops-
form end hannen. 

Leg og opdræt 
Det er ikke svært, så af den grund behø-
ves der ingen import af vildfangede fisk 
fra det centrale Afrika. 
Pelvicachromis taeniatus er monogam. 
For at få det rette ynglepar køber du en 
flok på mindst 6 stk. ungfisk som du la-
der vokse op sammen. Så finder parre-
ne selv sammen. Hvis du køber et en-
kelt par og der ikke er den rette kemi 
mellem dem kan det ende tragisk. Han-
nen gør kort proces overfor en modvil-
lig hun. Hvis du absolut kun vil købe ét 
par så skal du tage den største han og 
den mest farverige og rognsvære hun. 

Pelvicachromis taeniatus
Den stribede kribensis fra Cameroun
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Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

 
Legeakvariet 
Pelvicachromis taeniatus er huleleger, 
så du skal indrette legeakvariet med 
masser af huler. De kan være en rod an-
bragt på den rette plads eller de altid 
anvendelige urtepotter der ligger på si-
den. Der skal være så mange huler som 
muligt. 
Vandets temperatur skal være 23-27 ºC, 
PH 6,0-7,0. 
Filtreringen skal være stille og meget 
gerne over tørv. 

Legens forberedelser 
Parret fodres godt og alsidigt. Som det 
gamle ord siger: »Uden mad og drikker 
duer helten ikke«. 

Selskab i legeakvariet 
Du kan godt have andre fisk i legeakva-
riet og de har faktisk en opgave. De kan 
nemlig gøre parret mindre sky. Helt 
alene i akvariet kan få parret til at gem-
me sig og blive tilbageholdende. 
Men selskabet kan ikke være hvad som 
helst. Det kan være små tetra eller ras-
bora. Undgå altid bundlevende fisk, de 

vil tage æggene, det 
gælder især maller, som 
du måske kunne fristes 
til at holde i akvariet. 

Tegn på  
forestående  
leg 
Som allerede nævnt 
kendes den legeklare 

hun på at hendes farver bliver langt 
mere intense. Hendes bug bliver næ-
sten purpurfarvet. Hun har sine virke-
midler, især nå hun begynder at danse 
foran ham. Forståeligt nok lader han sig 
forføre, sådan er det også blandt fisk. 

Legens sidste forberedelser 
Nu begynder parret at søge en hule. 
Forhåbentlig er akvariets boligmarked 
righoldigt nok til at de kan finde noget 
der passer dem. Hvis ikke graver de en 
i bundlaget under en rod eller en gren. 

Æglægning og ungernes første tid 
Æggene lægges som regel på hulens 
loft eller vægge. Hunnen tager sig af 
æggenes pasning, mens hannen bevog-
ter hulen mod alle ubudne gæster. Hvis 
hunnen ikke viser sig i et par dage bety-
der det hun har lagt æg. 
Æggene klækker i løbet af 2-3 dage og 
ungerne svømmer frit efter 7-8 dage. 
Parret er forbilledlige forældre og det 
bliver de ved med at være til hunnen 
igen bliver rognsvær og viser legefar-
ver. 

Pelvicachromis taeniatus par, Nigeria

Foto F. Ingemann Hansen

En af de fisk som Aquarium Glaser 
GmbH i Tyskland har fået hjem fra Ca-
meroun er barben Barbus jae som du 
ser på billedet. 
Den har et dansk popnavn, Klippebar-
be, det betegnes som uofficielt, jamen 
det er popnavne da altid. Størrelsen er 
3,5-4 cm. 
En dansk importør havde Barbus jae på 
salgslisten i efteråret 2013. Den blev 
betegnet som »meget sjælden« åben-
bart så sjælden at den ikke var på listen 
primo januar 2014. 

Geografisk udbredelse 
Barbus jae er vidt udbredt det vestlige 

og centrale Afrika. Den lever i Came-
roun, Ækvatorial Guinea, Gabon, Re-
publikken Congo og »DR« Congo. 
Fælles for disse lande er at der ikke 
eksporteres mange akvariefisk fra dem 
og at de har mange ukendte arter. 
Barbus jae kendes i mange farvevaria-
tioner og ligeså mange forskellige 
mønstre. En udredning mangler. Måske 
vil den vise at der er tale om flere for-
skellige arter. 
Aquarium Glaser GmbH nævner ikke 
hvilken variant man tilbyder, kun at den 
er fra Cameroun. Den danske forret-
ning som havde den i efteråret 2013 er 
heller ikke meddelsom på det punkt. 

Barbus jae 
- den lille barbe fra Cameroun

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
mailto:?subject=
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Syge Guramier
v/ jens v. bruun

I stort set hele min tid som akvarist 
har jeg holdt guramier. De holder 
2-3 år, og så får de nogle sår på si-
derne, som vel er dem, som forår-
sager deres død.
Jeg ved blot ikke, hvad sårene opstår 
af, og kan derfor ikke rigtigt hjælpe 
dyrene.
 
Er der nogle blandt læserne som kan 
give et bud? 

I naturen 
Billedet viser Barbus jae’s biotop. Den 
stille strøm i regnskoven med marginal 
vegetation og vand brunet af tanin. 
Bunden med masser af nedfaldent løv. 
grene og kviste. 
Vandet er relativt køligt. Det er meget 
blødt og mørkt. 
Skoven lader ikke meget sollys slippe 
igennem. Den biotop skal du efterligne 
i akvarium med Barbus jae. 
Akvariet bør have en min. længde på 
40 cm. 

Akvariet
Indretning som regnskovs akvarium 
med tæt beplantning, blød bund og do. 
vand . En rod og nogle grene er sam-
men med et par passende sten standard 
møblement her. Akvariet skal have ri-
geligt med skyggefulde steder 

Barbus jae i akvariet 
Barbus jae i akvarium - se det selv 
På filmen på http://www.youtube.com/
watch?v=1AKpHVJoRCg 
ser du et 147 liter akvarium befolket 
med 15 Barbus jae. 
Fiskene svømmer muntert rundt i det 
virkelig artsrigtige akvarium og mon 
ikke det ender som det skal mellem 
hannerne og hunnerne 

Blade på bunden 
Naturligvis! Det er småt med bøgetræer 
i Centralafrika, men danske bøge- og 
egeblade i tørret tilstand er godt på 
bundlaget. 
Udover det dekorative element er bla-
dene leverandører af masser af infusori-
er som er et godt ekstrafoder. Bladenes 
naturlige indhold af tanin fremmer i 
øvrigt fiskens røde farvenuancer. 

Vandet 
Temperatur 17-24 ºC, PH 5-6. Vandet 
må aldrig være alkalisk, det skal være 
meget blødt. 

Foder 
Barbus jae er en typisk micropredator, 
altså den lever af helt små dyr. 
Du kan fodre den med fint tørfoder men 
der skal mere til så dafnier og artemia 
må ikke mangle. Den animalske del af 
menuen gavner både farve og legelyst. 

Selskab 
Barbus jae er sky og tilbageholdende så 
den er ikke nogen udpræget selskabs-
fisk. Den må under ingen omstændig-
heder holdes sammen med større og 
dominerende fisk. 
Den kan holdes sammen med andre 
små og fredelige arter der stiller tilsva-
rende krav. 

Barbus jae er trods sin lidenhed ikke en 
stimefisk, men bør holdes i en flok på 
6-8 individer. Hannerne udvikler en 
rangorden og det er nødvendigt med 
skjulesteder hvor de svagere kan søge 
skjul. 
Du må aldrig holde Barbus jae kun ale-
ne eller parvis. 

Leg og opdræt 
Det vides ikke om Barbus jae er op-
drættet i Danmark, men opdræt er be-
skrevet i udlandet og det kan kort siges 
at det er på samme måde som hos andre 
barber. 

Generelt 
Hvis Barbus jae igen dukker op i Dan-
mark er den værd at prøve for dig som 
holder afrikansk eller andet regnskovs-
akvarium. Måske er den bedst i special-
akvarium som vist på filmen.

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

Aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsområdet: 
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Koordinering – Udlån – Havebassinmøder – Terrarieområdet: 
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: 
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk

Den ligner noget fra urtiden og det er 
den også. 
Senegal bikiren, Polypterus senegalus 
senegalus. som primo december 2016 
tilbydes af flere akvarieforretninger i 
Danmark.

Kort om bikirer 
Bikiren, Polypteridae, en familie af 
»primitive« (tidligt opståede) benfisk, 
som findes i ferskvand i Afrika. 
De mange oprindelige anatomiske ka-
rakterer isolerer bikirer fra alle andre 
nulevende fisk, og det er stadig omdis-
kuteret, hvilke grupper bikirer er nær-
mest tilknyttet. 
Bikirer var en dominerende fiskegrup-
pe i Karbon og Perm for ca. 360-245 
mio. år siden, men omfatter kun ti nule-
vende arter. 
Heraf er de ni egentlige bikirer, samlet i 

slægten Polypterus, og den sidste, pan-
serålen, Erpetoichthys calabaricus, ad-
skiller sig fra de egentlige bikirer ved 
den kraftige skælbeklædning og ålefor-
mede krop. 
Bikirer er forsynet med både gæller og 
lunge, men gællerne er så dårligt udvik-
lede, at fisken vil kvæles, selv i meget 
iltrigt vand, hvis den forhindres i at 
snappe luft fra overfladen. 
Ungerne er forsynet med bladformede, 
udvendige gæller. 
Bikirer er rovfisk, der kan blive op til 
50 cm. 
De er populære spisefisk, der ofte ste-
ges i deres eget panser, som er dannet 
af de sammenvoksede skæl.

Sammendrag af artikel i @quarium 9. 
december 2016 indsendt af Jens V. 
Bruun.

Senegal bikir 
Polypterus senegalus senegalus

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende
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Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk
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