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Støt vore annoncører - De støtter os

Butiksbesøg hos Garagefisken i 
Fensmark tirsdag den 18. april
Vi mødes på Bilka Slagelses P-plads (v. varmecentralen) kl. 18.30
April mødet bliver den 18. april hvor vi skal besøge Garagefisken i 
Fensmark. Det er en ny forretning som er lavet i en tidligere Rema 
1000 butik. Vi kører fra Bilka’s P-plads kl. 18.30, men hvis I selv vil 
køre direkte dertil skal I være der kl. ca. 19.15. Adressen er Holme-
gaardsvej 80, 4684 Holmegaard. 
Tilmelding til Bjarne senest lørdag d. 15. april på tlf./SMS 2882 0657 
eller mail: bjarne_larsen@live.dk.
Mangler du kørelejlighed til mødet, kan du aftale evt. samkørsel med 
Bjarne ved tilmelding til mødet.

Andre aktiviteter
01-04-2017 Jysk Reptil- og Terrariemessemesse i Hedensted Centret 
08+09-04-2017 DM i hjemmebedømmelse
06-05-2017 Reptil- og Terrariemessemesse i Rødovrehallen
06-08-2017 Sydsjællands Reptilmesse i Herlufsholms Idrætscenter i Næstved
07-10-2017 Reptil- og Terrariemessemesse i Rødovrehallen
11+12-11-2017 Akvarie- og Terrariemesse i Rønbjerghallen i Skive
Se mere på http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

SÆLGES
For nevø sælges et akvarium (160x55x55 cm) med vist nok pumper m.m.
Sælges for oplægspris kr. 800,-.

Henv.: Jens V. Bruun . Telefon/SMS: 2014 4321.

Reptil- og Terrariemesse 
Rødovre
Lørdag den 6. maj kl. 10-16
Udstillings- og salgsmesse.
Messen foregår i Rødovrehallen, Rød-
ovre Parkvej 425, 2610 Rødovre.
Entré voksne: 85 kr.
Entré børn (6-11 år): 45 kr.
Børn under (0-5 år) gratis.

Planlagte klubmøder i efteråret
Efterårs-sæsonen er allerede på teg ne-
brædtet. - Vi har planer om to foredrag 
og et hjemmebesøg, foruden et ju le-
frokost-arrangement i december.
Aftalerne er endnu ikke helt på plads, 
så det endelige program må vente til 
det næste blad der udkommer omkring 
1. september.

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
mailto:bjarne_larsen%40live.dk?subject=Tilmelding%20til%20m%C3%B8de%20i%20VATK
http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
http://rtr-total.dk/Maj/
http://rtr-total.dk/Maj/
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
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

Havebassingruppens møder
Havebassingruppen har mange besøgsemner, men har endnu ikke 
fået nogen aftaler med bassin-ejere 

Mødesteder og -datoer for Havebassingruppens møder udsendes alle som 
nyhedsbrev og lægges på hjemmesiden efterhånden som de bliver fastlagt.

Havebassingruppen har i år, som det er 
sket de senere år, haft svært ved at få 
lagt et program for sæsonens møder.
Mange vil gerne vise deres havebassi-
ner frem, men de kan ikke overskue 
hvordan deres bassin tager sig ud et par 
måneder frem i tiden. - Derfor har det 
været meget svært at få sat datoer på 
Havebassingruppens besøg.
Af den grund har vi ikke mulighed, her 
igennem medlemsbladet, at annoncere 
Havebassingruppens møder.

Vi vil i stedet for annoncere havebas-
singruppens møder efterhånden som vi 
får aftaler med bassin-ejerne, ved at ud-
sende et nyhedsbrev hver gang vi får et 
møde i hus.
Hvis du er interesseret i at få besked om 
gruppens møder, og ikke har tilmeldt 
dig vores nyhedsbrev, kan du gøre dette 
ved at sende en mail til vores sekretær 
og »webmaster« på adressen:
per@kyllesbech-petersen.dk
Emne: Tilmeld nyhedsbrev

Generalforsamling og foredrag
På årets generalforsamling havde vi et 
dejlig stort fremmøde. - Både »gamle« 
og nye medlemmer var mødt op.
Vi var 19 medlemmer der var mødt op 
hos Mette og John, der lagde hus til ge-
neralforsamlingen, og hvor der efter-
følgende var booket et foredrag af Car-
sten From.
Generalforsamlingen blev gennemført i 
»god ro og orden«, og der var derefter 
tid til at »bese staldene« - John, Mette 
og Nikolajs dyrehandel »Fuld af dyr«.
Da vi igen var samlede i John og Met-
tes køkken, fik vi et foredrag der om-
handlede Carstens store passion for le-
vendefødende tandkarper, især de 
vildt  levende guppyer som han finder i 
små og store naturlige bassiner og lagu-

ner på  især De canariske Øer.
- En generalforsamling lidt ud over det 
sædvanlige, hvor vi både hyggede os 
og fik en oplevelse med hjem.

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
mailto: per@kyllesbech-petersen.dk
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Sommerfest 5. august
kl. 17.30 på Overdrevsvej 11, 
Sørbymagle, 4200 Slagelse

Sommerfesten er er et af de arrange-
menter der er med til at gøre sammen-
holdet i klubben så godt som det er, og 
der er lagt op til en aften med god mad, 
med sjov og hygge sammen med ven-
nerne i klubben.
Det er igen i år Helle og Frank, der læg-
ger omgivelser til festen, og vi håber 
selvfølgelig på tørvejr og en lun sen-
sommeraften.
Deltagerne betaler selv for maden, 
og tager selv drikkevarer med.
Også i år laver vi et grill-arrangement 
med hjemmelavet tilbehør.
Prisen for deltagelse i sommerfesten 
er:             

150,- kr. pr. deltager.

Prisen afspejler indkøb af 
mad, kaffe/te, småkager 
og snacks m.v.

Øl/vand/vin kan evt. købes 
til rimelige priser hos Helle 
og Frank.

Af hensyn til indkøb til festen er til-
melding nødvendig og bindende. 
Betaling ved tilmelding via NetBank 
til klubbens konto: 9383 4568686115 
eller MobilePay til 25883354
(eller efter aftale, kontant på dagen).

Sidste frist for tilmelding er
søndag d. 23. juli.

Tilmelding til: 
Per Kyllesbech Petersen
på tlf./sms 25883354 eller
mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Hjemmemødet hos Henrik og Marianne
Tirsdag den 21. marts var vi på besøg 
hos Henrik og Marianne i Sandved.
Henrik har gennem nogen tid genetab-
leret sit akvarierum hvor der nu er ble-
vet isoleret, kloakeret, lagt fliser på gul-
vet og etableret varmepumpe til 
regulering af temperatur og luftfugtig-
hed.
17 medlemmer havde fundet vej til 
Sandved, så der var trængsel ved akva-
rierne.
Henrik har efterhånden mange akvarier 
under vand. Akvarierne er i størrelses-
ordenen fra 30 til 325 liter, og de er pla-
ceret i en 3 etagers reoler langs den ene 
væg, en reol med plads til større akvari-
er i 2 etager langs den anden væg; og en 
reol med små akvarier på den tredje. På 
den fjerde væg er der blevet plads til 
arbejdsbord med skabe og vask, og i 
hverdagen er der fri gulvplads til et lille 
café-bord og et par stole.

Henrik har allerede fået opdræt af flere 
arter, bl.a. forskellige ancistrus maller 
og Julidochromis marlieri hvor der i to 
akvarier var 1-2 dage gamle unger.
Disse, og flere andre opdræt, vil senere 
blive kontrolleret og anmeldt til DAU’s 
opdrætskonkurrence - en konkurrence 
der også gælder internt i klubben; så I 
opfordres alle til at få Jeres opdræt 
kontrolleret og anmeldt, så vi kan få en 
intern opdrætskonkurrence op at stå i 
år.
Det er Bjarne Larsen der er tovholder 
og kontrollant i opdrætskonkurrencen. 
- Snak med Bjarne om at få dine opdræt 
kontrolleret. - De skal være 6-8 uger 
gamle når de kontrolleres og anmeldes.
Den interne konkurrence baserer sig på 
DAU’s konkurrenceregler og de opdræt 
der bliver anmeldt til DAU’s opdræts-
konkurrence.

mailto: per@kyllesbech-petersen.dk
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Fiskene på billedet er et par sejlfinne 
molly, Poecilia latipinna. 

De er sølvfarvede, og det er da meget 
pænt, men naturlige er de ikke. 
Ligesom utallige andre sejlfinner er de 
fremavlede, men de har deres naturlige 
egernskaber og det er en god ting. 

Den flotte rygfinne 
Hannen har sin rygfinne der ofte når 
langs hele kroppens længde. 
Rygfinnen er ikke noget som er fremav-
let. De vilde eksemplarer har også dette 
imponerende kendetegn som kan 
skræmme rivaler og imponere hunner-
ne. 

Sejlfinne molly i naturen 
Billederne på modsatte side viser en 
han og en hun som de ser ud i naturen. 
Hannen har den imponerende rygfinne 
som skal dupere hunnerne, hvilket den 
også gør. Hun behøver bare at ligne sig 
selv. Men, synes fiskemagere i såvel 
USA som Sydøstasien, den kan blive 
flottere endnu og de tænker også lidt på 
ligestilling. 
Man kan ikke give hende hans flotte 
rygfinne men hun kan fremavles så hun 
bliver, nærved eller næsten, så farverig 
som hannen. se det sølvfarvede par 
øverst i artiklen. 
Dens naturlige biotop er kystnære 
vandhuller, stille strømme og grøfter. 

Bevoksningen er tæt og vandet fuldt af 
alger og andet phytoplankton 
Vandet er mere eller mindre brakvand 
og værdierne kan skifte hvis der kom-
mer en oversvømmelse fra Atlantens 
salte bølger. 

I akvariet 
Akvariet skal være tætbeplantet men 
med åben svømmeplads. 
Sejlfinnerne er udprægede planteædere 
så vær forberedt på at de napper af de 
unge skud. De er en delikatesse som 
unge asparges eller nye kartofler er for 
os. Lidt ældre planter med bløde blade 
kan også komme til at bidrage til målti-
det. 
Sejlfinne hannen bliver med rygfinne 
13 cm. Hunnen et par cm mindre. 

Vandet 
Temperatur 21-26ºC PH 7,0-8,5 DH 
15-35. 

Foder 
I naturen er sejlfinne molly 100% vege-

tar. Føden er alger og anden vegetabilsk 
føde. De sejlfinner du kan købe hos os 
er opdrættede i generationer, vildfam-
gede forekommer ikke i handelen. De 
er nærmest altædende, men den er skabt 
som vegetar og med for lidt planteføde 
vil hannens rygfinne ikke udvikle sig 
som den skal. 

Selskab 
Velegnet for selskab af fisk med samme 
vandkrav som den selv. 
Med tiden kan den dog finde på at tage 
fisk som er mindre end den selv. I lege-
tiden kan hanner være aggressive ind-
byrdes. Bedste selskab er andre ungefø-
dende tandkarper 

Opdræt 
Dansk 1. gangsopdræt tilskrives L. 
Søncksen i 1905 og siden er der født 
utallige i danske såvel som udenland-
ske akvarier 
Du skal holde den i forholdet 1 han + 2 
hunner. Også her er trioen bedst for alle 
parter. Han kan være ret voldsom i sin 
kærlighed til en hun så er det bedre at 
der er en mere til at sprede sin kærlig-
hed på. 
Der fødes som hos alle andre ungefø-
dende tandkarper. Graviditeten er ret 
lang; 2 mdr. varer den søde ventetid. Et 
kuld på 50 unger er ret almindeligt. Un-
gerne er relativt store og fodres som 
unger af andre tandkarper. 
Der er ingen yngelpleje. Det bedste er 
at fange den gravide hun op og lade 
hende gå i et separat akvarium. 
Sejlfinne molly er opdrættet gennem 
mange generationer, måske er det der-
for at de opdrættede har langt større til-
bøjelighed til at æde deres unger end 

De flotte sejlfinne mollyer

Her lever sejlfinne mollyen 
Kortet viser dens udbredelse som er kystnære områ-
der fra North Carolina til Mexico. Desuden har man 
udsat den i flere lande over hele verden, hvilket har 
gjort den til en faunaforurener. 
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det ses hos deres vilde artsfæller. 
I naturen er der så mange andre faktorer 
der kan begrænse bestanden. I akvariet 
må fiskene selv gøre det. 

Krydsning 
Vilde eksemplarer kan have forskellige 
farvemønstre. I akvariet er der opstået, 
eller frembragt, utallige farvevarianter, 
ligesom den er blevet krydset med an-
dre mollyer, især Poecilia sphenops. 
Hvis du holder den sammen med andre 
mollyer vil krydsning også kunne op-
stå. Derfor bør du kun holde én molly 
art i hvert akvarium. 

Billedet herunder viser et par eksem-
pler på frembragte krydsninger. de kal-
des ballon mollyer.

OBS. Der er meget stor sandsynlighed 
for lidelser i svømmeblære og fordøjel-
se hos disse »balloner«.

Tilføjelse
En anden sejlfinnemolly-art er Poecilia 
velifera, også kaldet Stor sejlfinne mol-
ly (se forsidebilledet).
Denne art bliver et par cm større end 
omtalte Poecilia latipinna, men ellers 
er deres krav til omgivelserne ens, og 
kan holdes på samme måde. Poecilia 
velifera, kan endog tilvænnes til rent 
saltvand
De to arter forveksles ofte, og det er 
vanskeligt at skelne unge fisk fra hinan-
den; den eneste pålidelige metode er at 
tælle rygfinne stråler. P. velifera har 18-
19, mens P. latipinna har kun 14.

Lidt om mine erfaringer om at holde 
cichliden Neolamprologus savoryi, 
også kaldet »Prinsen af Burundi«, nok 
fordi den blev indført lige efter Neo-
lamprologus brichardi (Prinsessen af 
Burundi). 
Begge arter har jeg haft i mine akvarier 
i lang tid, de blev mine favoritter af 
mange grunde; en meget interessant ad-
færd under formeringen, et par danner 
en stor familiegruppe, hvor de første 
unger hjælper med at passe de næste 
kuld unger. 
Men når de ældste »babysittere« nåede 
en vis størrelse hvor de kunne blive en 
trussel til selve familiegruppen, blev de 
jaget ud på egen hånd. 
Denne adfærd ses også hos andre ci-
chli de arter fra Tanganyika søen, for 
eksempel har jeg observeret adfærden 
hos alle Julidochromis arter. 

Blandt de hundredevis 
forskellige cichlider jeg 
har haft igennem mange 
år, mange utrolig farve-
prægtige , både fra Afri-
ka og Syd-og Central-
amerika, så blev 
Prin sessen af Burundi 
en favorit fordi den for-
uden sin adfærd også 
var meget elegant at se 
og studere, nem at holde 
- fodre, måske endda en 

god begynderfisk. 
Neolamprologus savoryi »Prinsen af 
Burundi« blev måske min største favo-
rit, ikke på grund af sine pragtfulde far-
ver, men på grund af sin adfærd som 
var den samme som de allerede nævnte, 
dertil en adfærd som jeg ikke havde set 
hos andre arter, når »Far« syntes at nu 
var tiden inde til at nu kunne de ældste 
unger godt prøver at klare sig selv, blev 
de jaget hjemmefra og de flygtede selv-
følgelig efter den truende fremfærd fra 
deres far. Men så snart han vendte ha-
len til og ville tilbage til hulen, så lå den 
jagede unge på ryggen rystende af 
skræk lige under fars mund, og det pa-
cificerede ham totalt. 
Denne adfærd minder meget om den 
samme som jeg havde læst om hos 
ulve, beskrevet af adfærdsforskeren 
Konrad Lorenz. 
Personligt ville jeg gerne skifte popu-
lær navnet »Prinsen af Burundi« ud 
med »Ulven fra Burundi«; denne ci-
chli de fra Tanganyika søen fortjener at 
blive kendt mere blandt cichlide-entu-
siasterne. 
@quarium og vi takker Erik Lind Lar-
sen for artiklen og billederne.

Neolamprologus savoryi - 

Prinsen af Burundi 
- en artikel af Erik Lind Larsen

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
mailto:?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
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Akvariet på billedet er et eksempel på 
et Congo akvarium og i sådan et hører 
Phenacogrammus interruptus til. Pop-
navnet på denne tetra er Congo tetra, 
men der findes, som nævnt i @quarium 
7. juni 2014, en del flere tetra i verdens 
næststørste regnskovsområde. 
I denne artikel ser vi på Phenacogram-
mus interruptus og hvordan du holder 
den. 
Meget af dette gælder også andre Con-
go tetra. 

Congo tetra i naturen 
Congo-tetraen lever i Congo floden for 
at sige det kort, men ligesom 
Amazonfloden går Congo over sine 
bredder i regntiden og fiskene breder 

sig langt ind over det oversvømmede 
land. 
Dens naturlige biotop er langs flod-
bredderne hvor tetraen ofte står ved 
trærødder som hænger ned fra bredden. 
Denne biotop bør du også efterligne i 
akvariet. 

Billedet nederst på forrige side viser 
Phenacogrammus interruptus han og 
hun. 

I akvariet 
Congo-tetraen opholder sig ved bunden 
og i de mellemste vandlag. 
Akvariets størrelse skal være mindst 
200 liter og det skal være så langt som 
muligt og det skal være velbeplantet. 
Der er brug for skjulesteder, men der 
skal også være åben svømmeplads så 
Congo-tetraen kan udfolde sine gode 
evner som svømmer. 
Nogle steder siges det at Congo tetraen 
nipper planteskud. 
Der skal ikke være for meget lys, så 
husk flydeplanter til dækning af over-
fladen. 
Rent vand er et krav så du skal have 
god filterkapacitet. 
Et mørkt bundlag er det helt rigtige her. 
Det fremhæver fiskens farver og svarer 
til forholdene i den afrikanske regn-
skov. 

Vandet 
pH 6 – 7,5. Flere anbefaler 6.0 som den 
optimale værdi 
DH 4 – 18 
Temperatur: 23ºC – 28ºC 
Filtrering: Tørv 
Vandskift: Hyppige 
Vigtigt: Congo tetra er meget følsom 
overfor gift og medicinrester i vandet. 

Foder 
Levende foder skal indgå i menuen, og 
det skal være levende nu. 
Det må aldrig have været i fryseren. 
Det levende kan være myggelarver, tu-
bifex, insekter. Du må gerne supplere 

med godt flagefoder. Sultestrejker kan 
forekomme. [Bem. fra Kim DK: Jeg 
har ofte oplevet at mine Congo tetra 
ikke æder før jeg har fjernet mig langt 
fra akvariet]. 

Adfærd 
Congo tetra er en fredelig fisk. Nogle 
skriver at du kan holde den som par, 
men dens natur er at leve i stime og det 
er som stimefisk at den viser sin skøn-
hed og naturlige adfærd. 
Så køb en 10 – 12 stykker når du er i 
gang. Du har jo pladsen og forholdene 
til dem, ellers skal du købe noget andet. 
Vigtigt: Congo-tetraen reagerer meget 
nervøst mod forstyrrelser udefra, som 
for eksempel bank på ruden eller børns 
leg tæt på akvariet. 
Tænk på hvor du anbringer akvariet og 
så er bank på ruden jo altid en uskik. 

Selskab 
Det dårlige selskab er finnebidere af en 
hver slags. 
Øvrige slagsbrødre er også bandlyst og 
det samme gælder alle urolige fisk. 
Det gode selskab er artsfæller og andre 
Congo tetra. 
Fisk fra tropiske flodområde i andre 
verdensdele, men med samme krav og 
adfærd er godt selskab. 
Der er faktisk en del at vælge imellem, 
men som altid undersøg hver enkelt art 
før du køber. 

Leg og opdræt 
Hannen kender du på hans længere fin-
ner og stærkere farvepragt. 
Se billede side 12. 
Congo-tetra leger parvis, men leg i sti-
mer forekommer også. 

Mest for viderekomne:

Phenacogrammus interruptus - 

Den kendte Congo tetra
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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
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Hvis du vil have et godt resultat skal du 
indrette et legeakvarium. 
Det indretter du med masser af fint lø-
vede planter. Vandet skal være blødt. 
Du skal sætte parret på en diæt af myg-
gelarver og artemia. 
Legen begynder som regel ved daggry. 
Kim DK fra Foreningen Akva-Net som 
har været konsulent på denne artikel si-
ger at legen fremmes, hvis legeakvariet 
får direkte sollys eller spotlys fra en 
kraftig lampe som skal være anbragt så 
den sender en lysstråle direkte ind til 
parret. 
Legen fører til et kuld på 300 æg. Parret 
skal fjernes omgående efter legen da de 
æder æggene. 
Et alternativ til selv at overvåge akvari-
et er at bruge legerist eller en tæt bund- 
beplantning med javamos. Hovedsagen 
er at parret ikke kan få fat i æggene. 
Efter 6 døgn klækker æggene. Når un-
gerne svømmer frit skal du begynde 
med at fodre med infusorier og lidt se-
nere frisk klækkede artemia. 

Phenacogrammus interruptus blev op-
drætttet for 1. gang i Danmark af Den-
nis Petersen i 1967.
 
Indkøb 
Phenacogrammus interruptus er en sti-
mefisk så køb et rigeligt antal. 
Den er ikke skabt til ensomhed eller to-
somhed 

Generelt 
Phenacogrammus interruptus  er ikke 
den letteste tetra, og begyndere bør nok 
vælge andre tetra først. 
Den stiller krav og kan volde proble-
mer, men under rette forhold er den en 
skøn fisk til det tropiske skovakvarium. 

Denne artikel er skrevet i samarbejde 
med Kim DK fra Foreningen Akva-
Net.

Fiskene på billedet er albino 
Congo tetra made in Indonesia. 
Dem kan man godt se bort fra, 
for dette handler om den natur-
lige form. 

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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