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Medlemsmøde i april er aflyst
P.g.a. Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at der 
ikke afholdes møde i april 2021
På trods af lempelser i restriktionerne, og en delvis oplukning af 
samfundet, bliver der ikke afholdt medlemsmøde i april måned. 
Bestyrelsen håber dog på at vi senere på foråret kan samles for at læg-
ge planer for fornyet aktivitet over sommeren og i efteråret. Men det 
kræver nok, at de nuværende restriktioner for indendørs aktiviteter 
lempes, og at vacinationsprogrammet kommer lidt længere frem end 
det er for nuværende. 
Følg evt. med på vores hjemmeside på https://www.vatk.dk

Forsiden:
Paradisfisk
En historisk akvariefisk.
De første paradisfisk blev bragt til Europa af en fransk soldat, 
Gerault, i 1869.
Lever i ferskvand i Østasien, lige fra den koreanske halvø til det 
nordlige Vietnam. Denne art kan nå en standardlængde på 6,7 
cm, selvom de fleste kun er ca. 5,5 cm.

Videnskabeligt navn: Macropodus opercularis
Slægt: Macropodus
Orden: Anabantiformes
Familie: Labyrinthfisk

Vi byder vores nye annoncør Colourplus Slagelse velkommen
Takket være et af vores nye medlemmer, Knud Pedersen, har vi fået 2 nye sponsorer/annoncører.
Se klubbens anden nye annoncørs annonce på side 4.          Støt vore annoncører - de støtter os

Colourplus Slagelse - Kinavej 12, 4200 Slagelse - Tlf.: 58 50 30 40

http://akvariestuen.dk
https://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
https://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
https://vatk.dk
https://colourplus.dk
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Sommerens arrangementer 
er sat på stand-by
Klubbens traditionelle forårs- og sommer-aktiviteter afventer mere klarhed 
over situationen omkring Covid 19 pandemien.
Bestyrelsen har besluttet at se tiden an i 
forhold til at arrangere forårstur og af-
holde sommerfest som der ellers er tra-
dition for.
Opståede helbredsproblemer blandt fle-
re af bestyrelsens medlemmer, samt 
usikkerheden omkring Corona-situatio-
nen gør, at vi ikke har muligheder for at 
kunne afholde de traditionelle forårs- 
og sommeraktiviteter i år.

Det er derfor besluttet, at vi, situationen 
taget i betragtning, ikke vil fastlægge 
forårs- og sommer-aktiviteterne på nu-
værende tidspunkt.
Hvis situationen ændrer sig, og vi sene-
re ser os i stand til at arrangere og gen-
nemføre en forårstur og/eller sommer-
festen, vil vi melde det ud ved at 
udsende et eller flere nyhedsbreve til 
med lemmerne.

Klubbens biblioteksudlån - Sådan låner du
Klubben har et ret om-
fattende bibliotek af 
gamle og nyere bøger og 
tidsskrifter, som vi har 
arvet fra hedengangne 

Slagelse Akvarieforening, samt fra tid-
ligere og nuværende medlemmer af 
VATK.
Klubbens medlemmer kan se en liste på 
hjemmesiden over disse effekter, og 
ved forud-henvendelse til formanden, 
låne og aflevere disse på et af vore 
medlemsmøder.
Vi har på det seneste fået en hel del 

udenlandske tidsskrifter fra et medlem. 
- Disse kan nu også ses listen. 
Gå ind på vores hjemmeside under 
»Medlemsside« og klik på »Biblioteks-
lister«. - Der kræves indlogning som 
medlem for at se disse lister (indlog-
ningsmodulet er nederst på siden).
Log ind og se om der er noget interes-
sant mellem klubbens litterære effekter. 
Bestil de ønskede bøger/tidsskrifter fra 
biblioteket hos formanden - se tlf., 
mail adr. m.v. på side 15 her i bladet, el-
ler find tlf. og mailadr. i menuen »Om 
os« på hjemmesiden.

For at gøre klubbladet mere 
medlemsorienteret, kunne vi godt tæn-
ke os at høre fra medlemmerne selv.
Hvad går du og pusler med derhjemme. 
- Hvilke fisk/dyr har du - hvad interes-
serer dig mest indenfor hobbyen - er 
der noget, du gerne vil vide mere om.
Kort sagt; kontakt os (se side 15) og giv 
os inspiration til temaer og artikler om 
emner indenfor vores spændende hob-
by; det være sig indenfor akvarie- og/
eller terrarie-hobbyen.

Skriv om et møde eller en tur
Når vi kommer på den anden side af 
Corona-pandemien, søger vi også no-
gen der har lyst til at skrive om de akti-
viteter vi har i klubben - også for at in-
spirere andre til at deltage i møderne. 
- Derfor efterlyser vi medlemmer, der 
lejlighedsvis vil tage lidt notater og 
skrive om sine oplevelser på et eller fle-
re af vore møder og øvrige aktiviteter.
Kom ud af busken og vær med til at 
præge klubben og medlemsbladet.

Skriv
 til bladet

Velkommen til
Schultz Automobiler ApS Slagelse
Vores værksted tilbyder service og reparation af alle bilmærker og speciale af Hyundai og Kia.
Værkstedet er moderne udstyret for at kunne udfører en kvalitetsmæssig, korrekt reparation og service.

Schultz Automobiler ApS
Bornholmsvej 11 - 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 18 50
https://www.schultzauto.dk

En del af

https://www.schultzauto.dk

Vi byder vores nye annoncør Schultz Automobiler, Slagelse velkommen
Du får som medlem af VATK 10 % på din værkstedsregning  

ved fremvisning af annoncen herunder og gyldigt VATK-medlemskort.

Andres aktiviteter i 2021 - oversigt
(med forbehold for ændringer i forhold til Coronavirus-restriktioner).
26./9. 2021 Klub- og Regionsmesterskaber i hjemmebedømmelse
2.-3./10 2021 Viborg Akvariemesse
10./10. 2021 DM i hjemmebedømmelse
26.-27./2 2022 Vejle Akvariemesse
Se mere på https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

https://www.schultzauto.dk
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
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Sværddrageren (Xiphophorus helleri) 
er en ferskvands-akvariefisk på 13 - 16 
cm, der oprindeligt kommer fra Mexi-
co, Belize og Honduras. Den er kultive-
ret og findes i efterhånden mange far-
vevarianter. Den oprindelige er grøn/
grå, men findes i dag i blandt andet rød, 
orange, gul og sort med forskellige af-
tegninger.
Fisken genkendes på det for hannerne 
så karakteristiske sværd, der sidder i 
forlængelse af halen. Sværddrageren er 
nem at holde og nem at få til at formere 
sig. Under selve kurtiseringen spreder 
hannen sine finner ud, og farer rundt 
om hunnen.
Sværddrageren hører til familien af un-
gefødende tandkarper, og føder levende 
unger. I stedet for befrugtning ved gyd-
ning, overfører hannen sin sæd i små 
pakker, gennem et specialdesignet be-
frutgningsorgan kaldet gonopodium. 
Hunner kan opbevare sæd fra flere han-
ner i sig på en gang. Æggene udvikles 
inde i moren, og hunnen føder svøm-
mefærdige unger efter 4-6 uger. Unge 
hunner kan undertiden pludselig udvik-
le sværd og blive til hanner.
Arten trives ved en pH-værdi omkring 
7,0 - 8,5, temperaturen skal ligge om-
kring 18 - 28 °C og vandets hårdhed 
skal ligge i området 12 - 30.

Fisken er hårdfør og en udpræget be-
gynderfisk blandt nye akvarister. Den 
kan i akvariet fodres med flagefoder, 
men holder af frostfoder som supple-
ment.

Sværddrager

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvorfor har sværddrageren et sværd? 
Hvad er formålet? 
Hvorfor er det kun hannen der har et 
sværd? 

Dette emne har optaget forskerne G. G. 
Rosenthal og C. S. Evans fra Depart-
ment of Zoology, University of Texas, 
USA. De lærde herrer stillede sig 
spørgsmål som de ovenstående. 
De foretog en række forsøg. Forsøgene 
gik ud på at man viste hunnerne nogle 
levende billeder på en computerskærm 
ved siden af akvariet. 
Billederne forstillede hanner med nor-
malt sværd. Desuden havde man redi-
gerede billeder af hanner med særligt 
stort sværd, hanner uden sværd og han-
ner med et meget lille sværd. 
Hunnerne var tydeligvis mest interesse-
rede i hannerne med de store sværd. 
Jo større sværd jo bedre. Hanner med 
lille sværd eller slet intet havde ikke da-
mernes interesse. 
Konklusion: Hunnerne ser et stort 
sværd som en positiv arveegenskab. 
Han må have gode gener, som han kan 
give videre til afkommet

Denne artikel er skrevet af tidl. @kva-
Net’s, nu @quarium’s redaktør.
Kilde: University of Texas.

Se tidligere artikel om sværddrageren i 
Pragtsmerlingen nr. 5 fra 2008.

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

Xiphophorus helleri - hvorfor sværd? 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A6rddrager
https://vatk.dk/images/klubblad/pdf/0805.pdf
https://vatk.dk/images/klubblad/pdf/0805.pdf
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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En historisk akvariefisk
Paradisfisk var nogle af de første fisk 
som blev holdt i det nymodens akvari-
um i det 19. århundrede.
De første paradisfisk blev bragt til 
Europa af en fransk soldat, Gerault, i 
1869.
Af de første parti paradisfisk der kom 
fra Østen overlevede 22 ud af 100 fisk.
Fiskene kom til Paris hvor Pierre Car-
bonnier gennemførte de første europæ-
iske opdræt samme år.
Dens oprindelige popnavne var »kine-
sisk kampfisk«, »paradis gurami« og 
»blå paradifiskfisk«.
Det første danske opdræt blev foretaget 
omkring 1910 af K. K. Lauersen.
Opdræt har siden været almindeligt, så 
vildfangede paradisfisk importeres 
næppe. I tidens løb er der frembragt en 
lang række kulturformer.

Fiskene på disse billeder er hhv. rød og 
blå paradisfisk. 

Her lever paradisfisken 
Kina, syd for Yangtze floden og på øen 
Hainan. Taiwan, Nordlige og centrale 

Viet-Nâm, nordøstlige Laos.
Desuden findes den udsat i Sydkorea, 
Japan, Malaysia, Singapore, Indien, og 
USA.

Kært barn har mange navne
Paradisfisken har i tidens løb haft man-
ge videnskabelige navne. Dens synony-
mer er: Labrus opercularis Linnaeus, 
1758; Labrus operculatus Gmelin, 
1789; Chaetodon chinensis Bloch, 
1790; Macropodus chinensis (Bloch, 
1790); Macropodus viridi-auratus La 
Cepède, 1801, Macropodus venustus 
Cuvier, in Cuvier & Valenciennes, 
1831, Macropodus filamentosus Oshi-
ma, 1919, Macropodus baviensis 
Nguyen Nguyen 2005

Sådan et akvarium har helt sikkert væ-
ret befolket med paradis-

fisk.
I en tid uden nævne-
værdige tekniske 

hjælpemidler til 
akvariet har pa-

radisfisk været en 
af de sikreste akva-

riefisk og i øvrigt en 
af de få eksotiske 
fisk man kunne få.
Den første artsbe-
skrivelse var 1758 
baseret på en fisk 
fanget nær Guang-
dong i det sydlige 
Kina.

Paradisfisken Macropodus 
opercularis
i naturen og akvariet

Billedet herover viser paradisfiskens 
rede med æg.
Dén og alt det andet om paradisfisk i 
akvariet og naturen handler denne del 
af artiklserien om.
I forrige del kunne du læse lidt om pa-
radisfiskens historie som akvariefisk.
Denne del handler om paradisfisk i na-
turen og i akvariet.

Paradisfisk i naturen
Særdels tilpasningsegnet. Biotopen kan 
være små stille vandløb, eller små livli-
ge strømme. Den trives i rismarkernes 
stille vande og i små damme.
Som nævnt i den foregående del findes 
den både i tropiske og subtropiske om-
råder.

Paradisfisk i akvariet
Paradisfisken bliver 7-8 cm.
Den skal have et akvarium på minimum 
80x30 cm En god akvarierod bør ikke 
mangle. Gerne sammen med et par gre-
ne. Det hele anbragt så fiskene kan fin-
de skyggefulde steder.

Paradisfisken
- en sand klassiker

Macropodus 
opercularis
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Denne artikelserie er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

Overfladen dækkes med flydeplanter.
De tørrede blade på bunden må heller 
ikke mangle her.
Du kan holde paradisfisk i et uopvar-
met akvarium og da den mest lever i 
subtropiske områder er en kølig vinter-
periode en del af fiskens årlige cyklus, 
så ned med varmen i den kolde tid. Det 
var faktisk en af årsagerne til dens suc-
ces i akvariets barndom.

Vandet
Temperatur 10-22 0C alt efter årstiden.
PH 6,0-8,0.
DH 90-357 ppm.

Foder
I naturen står insektlarver og små hvir-
velløse på spisekortet. Du skal fodre 
med dafnier, artemia, banafluer og lig-
nende suppleret med et godt tørfoder

Adfærd og selskab
Undgå alle fisk der ligner paradisfisken 
i udseende, men giv den gerne selskab 
af fredelige stimefisk med samme krav 
til akvariet.
Hannerne er territoriekrævende, ikke 
mindst i yngletiden.

Hvis akvariet ikke er meget stort skal 
der kun være én han, men han må gerne 
have 2-3 x dameselskab.

Han eller hun?
Hannen er større end hunnen.
Han har forlængede bløde stråler i ryg-, 
gat- og halefinner.

Leg og opdræt
Bygger boblerede. Vandet skal være 
lidt blødere og temperaturen lidt hævet 
for at fiskene kommer i legestemning.
Akvariet skal have tætsluttende låg og 
det skal slutte så tæt som muligt. Nogle 
dækker overfladen ekstra med en pla-
stikfilm, thi luften ved overfladen skal 
være så varm som muligt så ungerne 
kan udvikle deres labyrintorgan. Parret 
behøver ikke være isoleret for at kunne 
lege. Hannen plejer at bygge sin rede af 
lidt overfladevegetation.
Når reden er færdig vil han gøre indtryk 
på hunnen, evt. flere af dem. Nu viser 
han sin rygfinne og sin halefinne.
Den rognsvære hun er lidt blegere i far-
verne end hannen.
Legen foregår i reden og han omslyn-
ger hende på typisk labyrint maner.

Ved legens højdepunkt lægger hun nog-
le få æg som han befrugter. Æggene er 
dækket med et tyndt lag olie og er lette-
re end vandet så de stiger mod overfla-
den ofte med hannens hjælp
Det hele gentages og ender med at hun 
har lagt flere hundrede æg som flyder i 
overfladen som på billedet side 9.
Det er som sagt vigtigt at akvariet er 
lukket i overfladen.
Reden bliver ofte ødelagt under legen 
og æggene ligger i en klump. Efter 3-4 
dage klækker æggene. Ungerne bliver 
omkring reden, eller resterne af den til 
de har fortæret blommesækken.
Herefter svømmer de frit og nu mister 

hannen interessen for dem og nu bør 
han fjernes.
Ungerne fodres som andre små unger 
med foder i passende størrelse

Hvad er labyrinten
Paradisfisk er ligesom gurami, kamp-
fisk m.fl. labyrintfik. Labyrinten er et 
specielt åndedrætsorgan der gør at fi-
sken kan optage ilt fra overfladen.
I naturen gør det at labyrintfisk kan leve 
i iltfattigt vand som f.eks. rismarker.
I akvariet er det vigtigt at stuetempera-
turen er den samme som vandet i akva-
riet.

Paradisfisken Macropodus opercularis i en blå variant

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
mailto:?subject=
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Fisken på billedet er den kinesiske 
kæmpebitterling, Acheilognathus ma-
cropterus. 
Den bitterling som du ser på billedet 
herover er en han på frierfødder, hvilket 
du ser på hans finner og farver.
Acheilognathus marcropterus er med 
sine op til 25 cm den største bitterling.
Det vides ikke om fisken er i handelen i 
Danmark

Geografisk udbredelse
Kina, Nord- og Sydkorea, det nordlige 
Viet-Nâm og sydøstlige Rusland.
Den er indført i Japan, hvor den er ble-
vet en invasiv art som det jo går når en 
art slippes løs uden tanke for konse-
kvenserne. Altså er Acheilognathus 
marcropterus ikke en tropefisk men til 
koldtvands akvarium eller havedam.

Biotop
Velbevoksede, langsomme, vandløb, 
eller helt stille vand.
Acheilognathus marcropterus synes i 
særlig grad at trives i menneskeskabte 
regnvands bassiner og lignende.

Billedet viser en han i hverdagstøjet. 
Der er ingen damer at gøre indtryk på.

Størrelse
Den førnævnte størrelse på 25 cm, nog-
le kilder siger endog >25 cm, er sand-
synligvis undtagelsen fra en regel om 
størrelse 10-15 cm som standard.
Dén størrelse er vel ikke ligefrem 
»kæmpe«.

Vandet
Vandets værdier: hedder: Temperatur 
14-22 0C PH 6,0-8,0 DH 36-248 ppm.

Akvariet
Størrelse 180 60 cm, men gerne større.
Biotopen du skal efterligne er en lang-
som strøm med et bundlag af fint grus 
og nogle runde sten.
En bevokset akvarierod med hårdføre 
planter som Bullbitis, Microsorium og 
Anubias er helt rigtig her.

Foder
I naturen lever Acheilognathus mar-
cropterus af insektlarver suppleret med 

ferskvands plankton. I akvariet tager 
den tørfoder sammen med dafnier, arte-
mia og andet småt animalsk. Den er ab-
solut ikke kostforagter.

Adfærd
Kan være aggressiv i yngletiden, men 
ellers fredelig. 
Kan æde helt små fisk som kommer in-
den for dens rækkevidde.

Selskab
Godt selskab er alle fisk i samme stør-
relse og med samme krav.
Dårligt selskab er alle fisk med krav om 
tropisk varme og alle fisk der er så små 
at bitterlingen kan gabe over dem.

Bitterling i havedam generelt
Det følgende handler ikke kun om 
Acheilognathus marcropterus, men 
også om den europæiske bitterling, 
Rhodeus amarus.
En havedam kan have mange størrelser
og være udformet på mange måder.
Hvis du vil have bitterling i den skal du 
have en dybde på 20-40 cm
Dammen skal have beplantede områ-
der, men også åbne zoner så du kan se 
fiskene.

Bundlaget skal være fint og lyst sand af
hensyn til de dammuslinger som er 
nødvendige for at dine bitterlinger kan 
formere sig.

Vandets gennemstrømning
Vandet skal have en let gennemstrøm-
ning som du skaber med en lille pumpe.
Størrelse og volumen afhænger helt af 
dammens størrelse.

Foder i dammen
Ligesom i akvariet, men en velfunge-
rende havedam kan levere et tilskud af 
insekter fra naturen.

Hvilke bitterlinger skal du vælge?
Du bør vælge enten europæiske eller 
asiatiske arter.
Hvis du holder bitterlinger fra begge 
verdensdele er der stor risiko for kryds-
ninger. Krydsningerne er sterile så de 
kan ikke formere sig sammen.
Der er også en del kulturformer blandt 
andre guld bitterlingen.
Fisken på billedet herunder er en kun-
stigt frem avlet gylden bitterling.
Den er som andre kulturformer, af den 
europiske bitterling, men endnu er           
Acheilognathus marcropterus ikke til-
budt alle steder hvor man fører fisk til 
havedam. 

Acheilognathus macropterus
- kinesisk kæmpebitterling

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Mail: paerremand@atix.dk

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43
Mail: steinernielsen@godmail.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
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Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Suppleanter: 
Lis Nordgaard Tlf. 29 91 22 19 lisnordgaard@yahoo.dk 
Mette Pæremand Tlf. 61 11 21 56 paerremand@atix.dk

Klubbens postadresse er formandens
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Tilmelding til aktiviteter – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
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: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43 - Mail: steinernielsen@godmail.dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

Internal - KMD A/S

DAUs Region Sjælland er optimistiske og planlægger afholdelse 
af hjemmebedømmelseskonkurrence 2021.

Vi satser på, at vi kan smide mundbind og mødes igen, 
så der kan gennemføres bedømmelser hjemme hos jer 

SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2021

Så hvis du vil være klar med et akvarium hvor det er tydeligt, at 
fiskene er udvoksede og planterne ikke er nyindkøbte men i god 
vækst, så det hele bare spiller, er det måske allerede nu du skal 
overveje hvordan det skal indrettes, og søge efter de fisk og 
planter du mangler.

Corona restriktioner = tid til at nørde din hobby.

Egedal Akvarieforening - Holbæk Akvarieklub - Karlemosens Akvarieklub - Københavns Akvarieforening -
Roskilde Akvarieforening - Storkøbenhavns Akvarie Klub - Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub

Klubvinderne kan forhåbentlig se frem 
mod et danmarksmesterskab som 
forventes afviklet søndag 10-10-2021. 
Mere om det senere.

Tilmeldingsprocedure udmeldes når vi 
nærmer os starten af september måned.
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ÅBNINGSTILBUD

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

Åbningstider: Ma.-on.-fr. 10-17.30 - To. lukket -  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

OBS: Lukket TORSDAG

https://facebook.com/fuldafdyr

