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Hemiodontichthys acipenserinus. Pinocchio malle. Foto: Ingo Seidel.
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Dette nummer:
• Side 3:  Møder og andre aktiviteter - Nyt trykkested
• Side 4: Havebassingruppens sæson 2017
• Side 6: Sommerfesten
• Side 7: 36. internationale killi-show 16.-17. september
• Side 8-10:  Hemiodontichthys acipenserinus Pinocciomallen
• Side11: Danish Guppy Show EM - Akvadag i Ølstykke 12. november
• Side12-13: Blyantsfisk - Nannostomus marginatus
• Side 14: Poecilia salvatoris - Liberty molly
• Side 15: Bestyrelsen - kontaktpersoner - kontingentsatser 

Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør:  Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand, formand
  Trykkeri:   Danmarks langsomste Lyntrykkeri
  Stof til næste blad: Senest 10. sept. 2017 (udk. i uge 39).

Støt vore annoncører - De støtter os

Hjemmebesøg og foredrag i Bringstrup 
tirsdag den 19. september kl. 19.00
Mødested: Bilka Slagelses P-plads (v. varmecentralen) kl. 18.30

eller hos Birthe og Per, Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted kl. 19.00
Hans Ole Kofoed fra Holbæk Akvarie Klub kommer denne aften hos Birthe og 
Per hvor han holder et foredrag om opstart af nyt akvarium med hovedvægten på 
hvordan man opnår den bedste opstart for planterne. Han tager udgangspunkt i sit 
eget akvarium som han nyetablerede i november 2016.
Hans Ole har en masse billeder med som han fremviser på PowerPoint.
Tilmelding til Bjarne senest søndag d. 17. sept. 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
07-10-2017 Reptil- og Terrariemessemesse i Rødovrehallen
11+12-11-2017 Akvarie- og Terrariemesse i Rønbjerghallen i Skive
12-11-2017 Akva-dag i Ølstykke. Arr. ØAF og DAU Region Sjælland
Se mere på http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

SÆLGES
Akvarium, aluminium med glas 160x55x55 + pumpe (har været tomt i et par år).
Sælges for 400 kr.

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

Nyt trykkested
Pragtsmerlingen har gennem mange år 
været »trykt« på én af Dagbladets far-
vekopi-maskiner. Dagbladet har i 43 år 
været redaktørens arbejdsplads, og vi 
har kunnet benytte printeren i 5 år efter 
hans pensionering.
Bestyrelsen har været meget glad for 
den mulighed, som nu desværre er slut, 
da arbejdspladsen står overfor afde-
lingsmæssige ændringer.

Vi har været ude på »det frie marked« 
og fundet en mindre virksomhed i det 
jyske, som har kunnet tilbyde et meget 
flot produkt til en, for klubben, over-
kommelig pris. Det er Danmarks lang-
somste Lyntrykkeri, der ligger i Sto-
holm, hvor også KA’s medlemsblad 
Akvariebladet trykkes.
Dette nummer af Pragtsmerlingen er 
det første der er printet hos DLL.

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
mailto:bjarne_larsen%40live.dk?subject=Tilmelding%20til%20m%C3%B8de%20i%20VATK
http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
http://www.langsom.dk/
http://www.langsom.dk/
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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 sæson 2017
Havebassingruppen har i år haft en sæson med ringe tilslutning
Havebassingruppen har i år haft svært 
ved at skaffe besøgssteder, og det har 
samtidig været småt med tilslutning til 
de møder der er blevet gennemført.
Derfor har der kun været 2 møder i juni, 
og 1 møde i juli.
P.g.a. den ringe tilslutning i foråret, har 

der ikke været arrangeret møder i 
august.
Der er derfor truffet beslutning om at 
sætte Havebassingruppen på »stand-
by« og ikke forhånds-arrangere møder/
besøg til næste år, medmindre der viser 
sig fornyet medlems-interesse for det.

Billeder fra sæsonen:

06-06-2017: Mogens Nielsen, Solrød (medl. af Københavns Akvarieforening).

20-06-2017: Lis og Ole (+ nabo), Strøby Egede.

16-07-2017: Fuchiagaarden, Jyderup (Åben Have).

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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Vellykket sommerfest på Overdrevsvej
Årtets sommerfest 
kunne mønstre hele 
17 deltagere.
Igen i år havde vi 
valgt at grille, og 
Frank og Helle og 
Mogens havde stillet 
deres gasgrill til rå-
dighed for grillning 
af nogle rigtig gode 
bøffer og forskellige 
pølser. Birthe og Lis 
havde lavet salater-
ne, og Mette og Helle havde sørget for 
kold kartoffelsalat og flødekartofler.
Som dessert havde Helle valgt at arran-
gere dejlige vaffel-is med 5-6 forskelli-
ge slags is. - Desserten var selvbetje-
ning.

Vi startede kl. ca. 18.00 og hyggede os 
med spisning, en havevandring og mas-
ser af snak frem til omkring midnat.
Vejret var med os - kun to 3-minutters 
byger og en, for sommeren generelt, 
lun og stille aften.

Stor tak til Helle og 
Frank for det vellyk-
kede arrangement der 
foregik i deres ny-
renoverede overdæk-
kede terrasse.
Godt I nåede at få den 
færdig!

Mogens stod for grillningen . . . 
bøfferne var stegt perfekt
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Stor og imponerende ser den ud, men 
den måler kun 10 cm og er dermed den 
mindste mundrugende piskehale malle. 
Navnet på dåbsattesten er Hemiodont
ichthys acipenserinus men populært 
kaldes den mange steder for Pinocchio 
mallen fordi den har den lange næse. 
Dens videnskabelige navn betyder: 
Hemiodonthichthys betyder fisk med 
halve tænder - acipenserinus betyder 
stør-lignende.
 
Oprindelse 
Sydamerika hvor den er vidt udbredt i 
Brasilien, Fransk Guyana, Surinam, 
Guyana, Peru og Bolivia. 

Biotop 
Flodernes sandbund. 

I akvariet 
Vandet skal være iltholdigt med mode-
rat gennemstrømning. Mange Pinoc-
chio maller dør under transport fordi de 
mangler ilt. 
Akvariets hygiejniske standard skal 
være høj med regelmæssige vandskift. 

Vigtigt: Bundlaget skal jævnligt renses 
op. Fisken er meget modtagelig overfor 
bakterier i råddent bundlag som kan 
give den finneråd. 
Ved god hygiejne i akvariet er den ikke 
særlig svær at holde. 
Bundlaget skal være blødt sand som 
den kan rode i og ikke mindst grave sig 
ned i. 
Et rigtig godt supplement til bundlaget 
er nogle visne blade, eg eller bøg. 
Øvrige indretning udgøres af en rod, et 
par grene og nogle sten med bløde, run-
de former. Vandet skal have PH 6-7, 
DH 2-12, temperatur 24-28 °C.

Se den på YouTube 
På filmen på internetadressen
http://www.youtube.com/
watch?v=Q1g8yqTEq7o
ser du 2 Pinocchio maller som søger 
føde i sandbunden.
De kan næsten ligne er par spadestør, så 
man forstår godt deres efternavn. Dej-
ligt når navngivningen følger Carl von 
Linnés principper og ikke bare skal 

hædre en sagen uvedkommende per-
son. 

Selskab 
Fredelige små akvariefisk som neon- 
og kardinalfisk, dværgcichlider og an-
dre fredelige småfisk.
Pinocchio mallen er en fredelig fisk, 
men lad den få bunden for sig selv. In-
gen andre bundlevende i det akvarium 
tak! 
Det er også vigtigt at denne meget fre-
delige malle ikke er sammen med arter 
der er frække ved spisetid, thi så får den 
ingen mad, men blot en lang næse - og 
det har den jo allerede. 
I akvariet bliver man ikke mæt af at 
holde på bordskik og gode manérer. 
Selskab af artsfæller skal ikke være 
overvældende. Én han og én hun pr. 
akvarium er det optimale. 

Foder 
Altædende. I naturen tager den alle 
slags smådyr som den kan rode op fra 
bunden. 
I akvariet skal du give dafnier, mygge-
larver og tubifex. Andet animalsk foder 
som er findelt og som synker til bunds 
er også helt rigtigt her. 
Bundsynkende fodertabletter og en ski-
ve agurk eller squash bør også være på 
spisekortet i det mindste en gang imel-
lem. 

Modtagelighed for sygdomme 
Som allerede nævnt er Pinocchio mal-
len meget følsom overfor infektioner af 
svamp og bakterier og sådan nogen tri-
ves i bundlaget hvis det ikke holdes 
rent. Et angreb kan give finneråd og 
meget andet grimt så husk støvsugnin-

gen når du hyppigt 
skifter vand. 
 
Manden på bil-
ledet støvsu-
ger måske 
ikke bun-
den i et akvarium, men han er med for 
at vise støvsugningens nødvendighed. 

Han eller hun? 
Hannens krop er diamant formet med 
en karakteristisk piskeformet hale med 
en lille halefinne. Snuden er lang med 
en lille pukkel ved roden. Brystfinnerne 
er af beskeden størrelse. Gatfinnerne er 
moderat runde. 
Med tiden udvikler han et stort slør ved 
læberne. Dette modsat hunnen. 
Hans tænder har skeformede kroner, 
hvor hunnen og ungfisk har spidse tæn-
der. Modsat de fleste loricaridae har 
den ingen veludviklede odontoder 
(tandlignende hudforbeninger). 
Farverne på hannens krop og finner 
changerer mellem svagt bronze og oli-
venbrunt med et svagt mønster af mør-
kebrune pletter som tjener camouflage-
formål. Hunnens farver afviger ikke 
nævneværdigt. 

Billedet herunder viser en amerikansk 
spadestør, Polyodon spathula og man 
må jo indrømme at der er visse lighe-
der, så efternavnet er passende. 

Hemiodontichthys acipenserinus
Pinocchio mallen med den lange næse
Tekst: @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad
Fotos: Fra @quarium og Aquarium Glaser GmbH

http://www.youtube.com/watch?v=Q1g8yqTEq7o
http://www.youtube.com/watch?v=Q1g8yqTEq7o
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
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Denne artikkel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

Opdræt af Pinocchio mallen er ikke 
svært. Den er æglæggende og legen fin-
der sted om natten. De nærmere detal-
jer er ikke beskrevet. 
Når legen har fundet sted kan man se 
hannen bære æggene mellem sine læ-
ber - det er derfor han udvikler sit ka-
rakteristiske slør ved munden. 
Den »drægtige« han bør fjernes fra 
akvariet og anbringes i et separat le-
ge-akvarium. 
Han bærer på æggene i 12-14 dage. 
Æggene iltes ved hans kropsbevægel-
ser. Når æggene er klækkede forlader 
ungerne den fædrene omsorg og nu er 
hans rolle udspillet. 
Ungerne har madpakke med i form af 
en blommesæk og dén skal fortæres før 
der fodres. 
Når fodringen påbegyndes skal de have 
artemia og andet af det fine foder som 
du giver andre fiskeunger. 

Ungerne er ekstremt følsomme overfor 
vandets kvalitet. Der må ikke ske æn-
dringer i vandets kvalitet og der skal 
fodres hyppigt. De små Pinocchio mal-
ler har en høj risiko for at dø af under-
ernæring. 
Kort sagt: Et vellykket opdræt er totalt 
afhængigt af høj hygiejnisk standard og 
konstant adgang til foder. 
Opdræt i Danmark er ikke registreret. 

Pinocchio mallen i Danmark 
Den var i 2014 aktuel i Tyskland hvor 
Aquarium Glaser GmbH importerede 
den fra Peru. 
En undersøgelse primo februar 2014 
viste ikke noget resultat i danske akva-
rieforretninger, men man kan jo håbe at 
denne dejlige og sjældent sete malle 
kommer i handelen hos os. 
Den vil uden tvivl få sine venner blandt 
danske malle akvarister.

Jeg kom hjem fra en lille ferie 29.-7. og 
så i avisen at ovennævnte udstilling var 
åbnet. Jeg havde intet hørt om den på 
forhånd, men jeg bor 1 km fra udstillin-
gen, så jeg kørte op næste morgen og så 
udstillingen.
Der var vel omkring 100 akvarier på 
vel små 15x15x15 cm. Der var guppyer 
i ca. 60%. De var bedømt og vinderne 
havde fået medalje.
Jeg havde taget video med og filmede 
vel ca. en tredjedel, da mange var reelt 
gengangere fra type til næste type. 

Jeg har ikke meget forstand på de for-
skellige typer guppyer, men der var 
nogle med forlængelser på halen enten 
alene for oven eller for neden eller beg-
ge steder. Der var farve-forskelligheder 
og mønstrede i forskellige typer og far-
ver. I alt var det sjovt, at se hvad man 
kan drive det til med guppy opdræt.
Jeg kendte ingen, men der var især en 
del fra Norge. Enkelte talte et andet 
sprog.

Selskabet er ikke med i DAU.

Danish Show Guppy

afholdt EM i guppy-opdræt 29/30 juli i Taastrup

v/ Jens V. Bruun

Hemiodontichthys acipenserinus han med æg i munden. 
Foto: Aquarium Glaser.

Akva-dag i Region Sjælland
DAU Region Sjælland og Ølstykke Akvarieforening 
afholder Akva-dag
Søndag den 12. november 2017 
i lokalerne under Sandbjerghallen, Skolevej 9, 3660 Stenløse.
Alle med interesse for akvariefisk er velkomne. 
– Entré kun 20,- kr. –
Program: Foredrag af Sven Erik Riedel om belysning. 
Foredrag af Kurt Buchmann om fiskesygdomme.
Der vil efterfølgende være auktion.

Læs mere om auktionen på Ølstykke Akvarieforenings hjemmeside 
(http://www.3650fisk.dk/).

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
mailto:?subject=
http://danskakvarieunion.dk/images/stories/sjaelland/Akvadag_2017_version5a.pdf
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ETYMOLOGI: 
Artsnavnet betyder med bånd eller 
sømme.

STØRRELSE : 3 cm.

FARVE / FORM : Langstrakt, cigar-
formet krop. Ryggen er olivenbrun 
medens bugen er hvidlig med sølv-
skær. På kropssiden er der tre mørke-
brune længdebånd. Det øverste starter 
over øjet og løber parallelt med ryg-
gen ned til halerodens øverste del. Det 
midterste starter på snuden og løber 
gennem øjet ned til underste del af ha-
leroden medens det nederste bånd lø-
ber fra nederste del af gællelåget langs 
bugen til gatfinnens start. Striberne 
mellem disse bånd er sølvagtigt hvi-
de, dog også med et gyldent skær, 
hvis fiskene føler sig godt tilpas. Ryg-
finnen er gennemsigtig med en sort 
forkant og en stærkt rød trekantet plet. 
Halefinnen er gennemsigtig, gatfinnen 
og bugfinnerne er også gennemsigtige 

med hver sin store knaldrøde plet.

KØNSFORSKEL : Hannen er tyde-
ligt slankere end hannen, og endvide-
re har hannens gatfinne en tydelig sort 
bort, ligesom hans farver oftest er lidt 
kraftigere end hunnens.

UDBREDELSE : 
Britisk Guyana, Surinam og Amazo-
nas mellemste/nederste løb.

SYSTEMATIK : Ingen oplysninger.

ØKOLOGI/BIOLOGI : 
Arten lever i bredområderne i floder-
nes stille sidevande, kun sjældent i 
hovedløbene af de store floder.

ADFÆRD : 
En fredelig stimefisk, der helst skal gå 
i en mindre stime for at have det godt.

I AKVARIET : 
Akvariet bør have både tætte beplant-

ninger og fri svømmeområder. Der er 
vel intet så smukt at se på som en flok 
på 10-15 N. marginatus, der kommer 
ud fra plantetykningen for at svømme 
rundt i det fri på deres karakteristiske 
lidt rykvise svømning. Man bør IKKE 
holde denne art sammen med alle muli-
ge andre fiske-arter i et såkaldt »hytte-
fad«. Enten må man lave en fiskesam-
ling af små og mellemstore, fredelige 
tetra-arter eller også må man tage kon-
sekvensen af at have købt en flok af dis-
se meget smukke fisk, og indrette et 
lille artsakvarium til dem. Hvis man 
f.eks. sætter dem i et 50 liters akvari-
um, kan man fint have nogle små Co-
rydoras-maller i bunden og måske nog-
le få af de mindre øksefisk i akvariets 
øvre regioner. Temperaturen bør ligge 
fra 24-26 °C. medens den ideelle pH er 
omkring 6,5 og hårdheden ikke bør 
være meget mere end 8-10 °dGH. En 
let filtrering over sphagnum gør vandet 
en smule brunt, og det er bestemt ikke 
det værste for denne lille fisk. Arten bør 
have småt levende foder eller frostfo-

der, men tager dog også tørfoder som 
tilskud.

FORPLANTNING: Indret et ca. 30 li-
ters akvarium med hasselnøds store 
sten, læg en bundrist over og sæt nogle 
bundter fintløvede planter ned midt i. 
Vandet skal være 25 °C, pH omkring 6 
og hårdheden nede omkring 5-7 °dGH. 
Brug kun de kraftigste hunner til legen, 
og de livligste og mest farveprægtige 
hanner. Æggene lægges i det frie vand 
og falder ned mod bunden, hvor de ofte 
kan blive hængende mellem planterne. 
Arten er en slem ægrøver, der begynder 
at æde af æggene, lige så snart de er 
færdige med at lege. Dette betyder, at 
man må være meget opmærksom på le-
gen, og fjerne de voksne fisk, lige så 
snart legen er overstået. Æggene klæk-
ker efter ca. 48 timer, og efter endnu 
nogle dage er ungerne fritsvømmende. 
De er meget små, og man må begynde 
fodringen med infusorier og først ca. 8 
dage efter kan man gå over til Artemia, 
som sætter ekstra gang i deres vækst.

Blyantsfisk:

Nannostomus 
marginatus
Tekst: Fishbase v. Benny B. Larsen
Foto: F. Ingemann Hansen

Nannostomus marginatus motentaleri.  Foto F. Ingemann Hansen.
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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

Fra ungefødernes Glemmebog 

I tidens løb har der været en del diskus-
sion om hvad denne lille tandkarpe var 
for en fisk.
Det var længe en vedtagen sandhed at 
den var en farvevariant af Poecilia 
sphenops.
Den opfattelse er siden blevet forladt.
Mens de fleste små ungefødende er 
mere eller mindre fredelige akvariefisk 
velegnede til selskab, er det lidt ander-
ledes med Liberty mollyen.
Den kan være ret aggressiv, hvilket den 
har til fælles med andre mollyer, men i 
dette tilfælde er det mere udtalt.
Liberty molly er en smuk og dejlig lille 
fisk, men nok mest for de lidt videre-

komne og et special-
akvarium vil nok 
være den bedste 
måde at holde den 
på.
I et lille akvarium vil 
hannerne slås skån-
selsløst og hvis der 
kun er 2 hanner i 
akvariet vil den sva-
geste blive tyrannise-
ret til døden afgør 
kampen.
Hvis du vil have flere 
hanner i samme 
akvarium skal der 
være masser af plads 
og skjulesteder.

Forholdet mellem hanner og hunner 
skal være mindst 2 hunner pr. han, men 
gerne flere.
En enkelt han + 3 hunner i akvariet vil 
være det ideelle.
Akvariet til sådan en trio bør være 
mindst 130 liter.
Hannen måler op til 8 cm. Hunnen er 
som regel lidt større.
Foderet skal være vegetabilsk og med 
et stort indhold af alger.
Sten med algebevoksning græsses og 
hører absolut til i dette akvarium.
Det fremgår ikke af DAUs opdrætsli-
ster om Liberty molly er opdrættet i 
Danmark.

Poecilia salvatoris

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

Liberty 
molly
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v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
https://www.facebook.com/Fuldafdyr
https://www.facebook.com/Fuldafdyr

