Sturisomatihthys Leightoni

Foto: Per Selvager

Medlemsmøde hos Bjarne Halgreen i Rødovre.

HAK’s klub arrangement for
september måned blev afholdt i
Rødovre, hvor Bjarne Hallgren var
så venlig at åbne døren for de 5
medlemmer der havde mulighed
for at deltage denne gang.
Foto: Bjarne Halgreen
Deltagerne var følgende: Per,
Søren, Torsten, Tommy (vores nye klubmedlem) samt Carsten C.
Vi havde ikke været der ret længe før det stod os alle klart at vi her ikke
alene havde at gøre med en meget erfaren og dygtig akvarist, men også en
”Hønse-dommer”, musiker, Racekatte opdrætter, genetik-kyndig og
meget, meget andet.

Foto: Bjarne Halgreen

Bjarne var en gavmild fortæller og vi
fik en grundig gennemgang af hans
fisk, planter, opdræt af diverse fisk,
herunder de sorte sommerfuglecicklider og den bagvedliggende
genetik samt fremstilling af vand til
brug ved opdræt etc. Et netop
hjemkøbt RO-anlæg med stærkt
forbedret forhold mellem spildvand
og RO vand var ikke monteret
endnu, -men det så lovende ud. Det var af mærket
Aquasafe AS50000FF.... det burde I kigge på hvis der
skulle være nogen der overvejer køb af et RO-anlæg.

Det blev sent før vi vendte kursen hjemad... et udtryk for en rigtig god og
lærerig aften i et hyggeligt selskab. Stor tak til Bjarne herfor!

Per Selvager har fået unger af Sturisomatihthys Leightoni.

Det er ikke første gang, at medlemmer af HAK får godkendt et Dansk
førstegangsopdræt.
1980 – Gert Urban, opdræt af Ancitrus triradiatus
1982 – Helmer Nielsen, opdræt af Dasyloricaria filamentosa
1999 – Carsten Christensen, opdræt af Scleromystax barbatus
2000 – Carsten Christensen, opdræt af Corydoras concolor
Per fik som reglerne foreskriver
første gangs godkendt sine 15
unger inden 2 uger fra
klækningen af 2 personer.
Opdrættet skal godkendes
anden gang når ungerne har
nået "salgsklar" størrelse, dvs.
når de har fået farvetegning og
form, så de kan artsbestemmes,
dog senest 16 uger efter
klækning/fødsel.
Per’s han der passer æg. Man kan næsten
se ungerne i æggene

Klik ind på
hjemmesiden

www.akvarieklub.dk

Per havde et par kan købte for 9 år siden.
Dem supplerede han vor 6 år siden med
den en flok ungdyr på klubbens tur til
Gredo i Nordjylland. Fiskene har leget en
gang før, desværre umiddelbart før Per
skulle på ferie med familien, så han fik ikke
gjort noget ved det. Vi håber Per kan holde
2 ugers gammel unge
liv i ungerne.
Per har en blanding af regnvand og postevand (hårdhed ca. 6 GH), og han
skifter 30 % hver 7-10 dag.
Sturisomatichthys leightoni er en art af pansrede malle af familien

Loricariidae, der er endemisk i Colombia, hvor den forekommer i de øvre
Magdalena- og Cauca -flodbassiner. Denne art vokser til en længde på 1418 cm. I modsætning til de fleste andre loricariid maller yngler de ikke i
huler, men lægger deres æg åbent (normalt på en af de lodrette
akvarieruder). Efter gydning beskytter hannen æggene, indtil de klækker.

Vi siger velkommen TommyJensen som nyt medlem i vores forening

Den 10. september døde Ole G. Nielsen, Ølstykke efter længere tids
sygdom.

Ole var en aktiv akvarist indtil for kort tid siden.
Som mangeårig formand og primus motor i før Ølstykke Akvarieforening og
nu Egedal, har Ole sat sit præg på foreningen helt fra dannelsen af den
selvstændige Ølstykke Akvarieforening i 1994, og endda også før mens der

Onsdag den 13. oktober 2021, kl.
19.30

var tale om en fælles forening for holdere af tropiske fugle og akvariefisk.
Jeg har arbejdet tæt sammen Ole som formand i DAU, hvor Ole var
landssekretær. Her udviklede sig et venskab også med hans hustru Birthe.
Æret være Oles minde.

Medlemsmøde hos Finn Andersen,
Floraparken 8, 4690 Haslev

Onsdag den 10. november 2021
kl. 19,30
Medlemsmøde hos Michael
Christiansen, Plantevej 49, 4700
Næstved

Onsdag 8. december 2021 kl.
19.30
Julemøde hos Hans Ole Kofoed,
Valmuevej 6, 4300 Holbæk.

HUSK VI LAVER SAMKØRING TIL
MØDERNE UDENFOR HOLBÆK.
Kontakt formanden 40406169, hvis
du vil med.
Det koster 20 kr. pr. næse, som
betales til det medlem der lægger bil
til.

Oktober: Vi skal besøge en ”gammel” opdrætter.

Turen går til Haslev, hvor vi skal besøge opdrætteren Finn Andersen og
hans "produktion" af diverse ancistrus maller.
Finn har gennem årene haft gang i utroligt meget opdræt i hans nu 80
akvarier. Mange forskellige arter
er opdrættet med stor succes og
noget af det han især er kendt for
gennem mange år, er hans
sommerfugleciklider.
I kan glæde jer til en hyggelig aften
i godt og ligesindet selskab, hvor jeg vil tro de fleste vil få lidt tips og ideer
med hjem!
Derudover talte Finn om at vi (som sædvanlig) kan se frem til kaffe med
hjemmebagte boller, som Finns kone i vanlig stil vil servere for os.
Vi mødes d. 13. oktober kl 19.30 hos Finn Andersen på adressen:
Floraparken 8,
4690 Haslev.
November: Vi skal høre om opdræt af bl.a. corydoras og hører om nyt
og spændende foder

Turen går til Næstved og besøge Michael Christiansen, som vi besøgte for 3
år siden.
December: Julehygge hos formanden.

I år skal formanden ikke på decemberferie og vi benytter lejligheden til at
se hans nye akvariereol og hans planteakvarie. Der serveres som sædvanlig
gløgg og æbleskiver.

Medlemsfortegnelse pr- 1.09.2021
Nr.

Navn

8002

Adresse

Tlf.

Email

Valmuevej 6, Holbæk

40 40 61 69 ilho@webspeed.dk

X

Fuglsvej 22, Holbæk

59 43 79 13 henk@bassethound.dk

X

Hans Ole Kofoed
8101

61 30 53 28

Henk MøllerRasmussen
8607

Kalundborgvej 239,
Hol.

42196129

rimoto56@gmail.com

X

Torsten Jonasson

Godthåbesvej 23,
Hol.

25130538

carsten.armand.nielsen@gmail
.com

X

Carsten & Leni

Bakkekammen 6

30 75 54 58 carsten.b.christensen@gmail.c
om

X

20401022.

X

9003

A. Nielsen
9301

Carsten Christensen
0410

4300 Holbæk
Færøvej 68,

Per Selvager Jensen
1201

per@selvager.dk

4293 Dianalund

Orebovej 32,

2030 4731

annettebrynjolf@yahoo.dk

X

Annette & Martin
Brynjolf

4295 Stenlille.
Fjordgårdsvej 5, 1. th. 20 78 28 38
4300 Holbæk

perteglskov@gmail.com

Per Teglskov

Ridebanevej 46, Udby
4300 Holbæk

31192044

svenssonfisk@gmail.com

X

Søren Svensson og frue

Juelsmindevej 22 st.tv
2610 Rødovre

60154843

ilt@live.dk

X

Henrik Fallentin

Staslundevej 18, 4300
Holbæk

42762614

tommywjensen@gmail.com

Tommy W.Jensen

1301
1902
2101
2102

