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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

1 april, kl 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Niclas Kolm
berättar om

Varför simmar Banggai-karidnalfisken hem, och hur
länge kommer den att kunna simma hem?

Vi gästas denna månad av Niclas Kolm som till vardags forskar i Zooekologi vid Uppsala universitet. Han
kommer att berätta om delar av sin egen forskning som gjorts på benggai-kardinalfisken (Pterapogon
kauderni). Vi kommer bland annat att få lära oss mer om “homeing”, det vill säga hur dessa fiskar håller sig
med extremt stabila hemterritorier och även hur denna art påverkas av fisket till akvariebranchen. Detta
föredrag är ett måste för saltvattensakvaristen, men även för oss sötvattensakvarister som vill drömma oss
bort och/eller vakna upp!
Som vanligt håller vi även en mindre auktion med fiskar och växter, samt tar oss en fika eller två.

Välkomna!
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Redaktören har ordet
Hej alla trevliga akvariemänniskor!

Nu har det hänt saker här skall ni veta! Ett stort gäng snäcklekare, Neolamprologus multifasciatus, har hittat
hem till oss. För er som inte vet rör det sig om en grupp ciklider från Tanganyikasjön som bor och leker i
tomma snäckskal. De är relativt vanliga men ack så trevliga! Hanen blir som vuxen runt en fyra-fem
centimeter, honan är knappt hälften så stor. De tar små territorier och bildar kolonier. Nu är grävmaskinen i
full gång och den förut så plana sanddynen på bottnen av akvariet har förvandlats till ett dynamiskt grop- och
kraterlandskap. De små cikliderna är oerhört nätta men försvarar sina snäckor och revir med en oförtruten
envishet. Förhoppningsvis kommer de bli fler såsmåningom varvid vi i alla fall skrapat ihop ytterligare ett
poäng till odlingskampanjen. Som så många andra ciklider förökar de sig utan att man kan göra så mycket åt
det.

Förra mötet bestod i att en klurig frågesport fick oss att lagvis slå våra kloka huvuden ihop. Själv kunde jag
väl hälften av frågorna. Hur Tropheus duboisi ser ut och leker, det visste jag väl. Men killibilden och frågorna
om mygglarverna överlät jag glatt åt resten av laget. Hur som helst var det roligt att prata med några nya
akvarister. Jag hoppas att alla andra hade lika trevligt som jag.

Ett önskemål som kom upp på marsmötet yttrade sig i att presentera en medlem i varje nummer av
SAF-bladet. Det vore väl trevligt att veta vilka som kommer på våra träffar, vad de heter och vart deras
intresse inom akvaristiken ligger?! Om någon känner sig manad att vara den första “månadens medlem” så är
det bara att höra av sig till mig, via e-post, vanlig post eller telefon. Jag presenterade ju mig själv när jag tog
över redaktörskapet, så någon annan får det nog bli.
Jag hoppas vi ses på storauktionen och på aprilmötet den första april (nej, det är inget skämt)!

Ha det så bra tills dess!

/Sara
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Flower horn igen
Bosse Quiding skrev i Bollmora AKs tidning klubbaktuellt för något nummer sedan om denna fisk, som han
liknade vid ett par damtrosor som simmade runt i akvariet. De av er som läst artikeln i Aftonbladet som jag
medverkade i, kanske undrar varför jag anser att den här typen av fiskar borde bojkottas eller till och med
förbjudas. Jag vill här berätta varför:
Flower horn är i likhet med den s.k. ”Blood red parrot” en artificiellt framställd hybrid, alltså en blandning
av flera olika arter som har tagits fram på konstgjord väg. Flower horn är dock inte lika ”missbildad” som
”Parroten”, utan har ett mer normalt ciklidutseende i kroppsformen. Den finns i en mängd olika färgvarianter,
en del nästan ”normalfärgade”.
Det är väl inte så farligt kan man tycka, man borde ju bli mer upprörd över t.ex. ”Parroten” eller de extrema
odlingsvarianter av guldfisk som finns. Ur en ren djurväns synpunkt är det antagligen så, MEN, och det finns
ett stort men.
När (inte om) den här fisken kommer ut i naturen på grund av att någon akvarist tröttnar på dem, så kan vi
ligga väldigt illa till om det visar sig att de kan konkurrera ut den inhemska faunan. Ett exempel på att sådant
kan hända är de ormhuvudsfiskar som släpptes ut i en isolerad damm i U.S.A. och fick

U.S.A.:s

inrikesminister att reagera med ord som ”monster” och liknande. Incidenten skapade rubriker över hela
världen, även här i Sverige.
Flower horn är enligt uppgift till skillnad från ”Blood red Parrot” fertil. Den är dessutom väldigt aggressiv
och blir upp till 60 cm. lång, så ett liknande scenario är absolut inte otroligt, och om den kommer ut i en
känsligare miljö än en damm så kan det bli en ekologisk katastrof av oanade mått.
Även om det visar sig att just ”Flower horn” inte klarar av detta, så lär det komma fler sådana här
konstgjorda hybrider i en allt tätare ström från de asiatiska fiskfabrikerna. Man behöver inte ha en speciellt
livlig fantasi för att inse hur vi kommer att behandlas när det visar sig att detta dessutom är en konstgjord
hybrid som bara är framställd för vårt höga nöjes skull. När katastrofen väl är ett faktum så kommer både
akvariehobbyn och akvariehandeln utsättas för en storm från myndigheter och media av en sådan kraft, att en
artikel i Aftonbladet kommer att framstå som en lätt kindpuss. Efterdyningarna kommer med all säkerhet
innebära kraftiga restriktioner för import och försäljning av fisk för akvarieändamål.
Den organisation eller person som vill värna om akvariehobbyn måste säga ifrån idag, imorgon är argument
som att ”det är svårt att sätta gränser” bara bleka bortförklaringar.

Ola Åhlander
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Dags för ciklidstämma
För er som ännu inte bestämt er för att åka på stämman, eller ni som inte tänkt att åka alls så vill jag bara
uppmana er att åka dit. Tar ni er dit kommer ni med all säkerhet inte ångra att ni var där. Det finns väl få
tillställningar som inspirerar sprider kunskap som att få lyssna på duktiga ciklidister i världsklass och träffa
andra med samma intresse.

Sista anmälningsdagen för övernattning har passerat men det går ju att ordna övernattning på egen hand.
Löser det sig inte med övernattning kan man ju åtminstone delta en av dagarna, då går man i alla fall inte
miste om hela eventet.

Läs mer här om årets stämma i Linköpng:
http://194.236.255.117/akvarienet/ciklidstamman/ciklidstamma.pdf

Bilder från förra årets stämma finner ni här:
www.ciklid.se/ncs_index.asp?NR=8

Ta tillfället i akt och åk på stämma!

Med vänliga hälsningar
Nordiska Ciklidsällskapet
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Self-cloning crayfish threatens native species
GERMANY: February 21, 2003
LONDON - A mysterious self-cloning female crayfish, popular with German aquarium owners, could pose
a threat to native European species if it were released into the wild, scientists said.
The marbled crayfish, called Marmorkrebs, is probably related to a North American species although
scientists at Humboldt University in Berlin admit they do not know exactly where it originated. But they are
sure that it can reproduce without mating. Parthenogenesis, a form of self-cloning, is found in creatures such
as snails and water fleas but is unusual in crayfish. The Marmorkrebs' ability to produce 20 or more clones
of itself in six months could be a danger and a competitor to crayfish in the wild, according to Gerhard
Scholtz, a comparative zoologist at the university. "It might pose a threat to European native crayfish," he
told Reuters. Marmorkrebs, which can be bought for about five euros ($5) in Germany, may also be able to
transmit a deadly crayfish plague to other less robust species, according to Scholtz, who published his
findings in the science journal Nature. "This crayfish, which is now widespread in Europe's aquaria, could
become a menace to European freshwater ecosystems, as the release of even one specimen into the wild
would be enough to found a population that might out-compete native crayfish," he said in the report.

REUTERS NEWS SERVICE
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Åtta år i backspegeln - möten och aktiviteter
Så där, då är man pensionerad ordförande. Äntligen kan jag sätta mig längst bak på mötena, och muttra om
att det var bättre förr…
Åtta år som ordförande, det betyder 72 ordinarie möten. Sen har det blivit några terrariemöten, och en utflykt
eller två. Alla möten skall ha ett program, och att få fantasin att räcka till var inte alltid lätt för styrelsen.

Här kommer en lista på vad vi hittade på under 1995 till 2002. Förhoppningsvis kan den hjälpa vår nye
ordförande att se vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

1995
januari:

Discus - Sven Fornbäck

februari:

Apistogramma - SARF-dia
Reptiler i Turkiet - Mikael Lundberg (terrariemöte)

Mars:

Det svenska fiskfamlandets historia - Erik Åhlander
Insekter (terrariemöte)
Storauktion

april:

Fiskfångst i Victoriasjön - Bo Selbrink
Pilgiftsgrodor - Bengt Ohlsson (terrariemöte)

Maj:

Foder - Jan Prevéus, Håkan Olbrink, Joakim Ström

September: Bygge av akvariebakgrunder - Tyrone Lundström
Grodor - video (terrariemöte)
Oktober:

Akvariekemi - Kent Andreasson
Greklands reptiler - Mikael Lundberg (terrariemöte)

November: Labyrintfiskar 3 - SARF-dia
Syrsor och syrskulturen i Kina - Lars Fredriksson (terrariemöte)
Utställning på Naturhistoriska Riksmuseet - Tema Vatten - fyra akvarier
December: Akvaristik då och nu - 'Spånga-Bengt' Sandgren
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1996

Januari:

Biotoper hemma och borta, samt nya spännande fiskar från Malawi-sjön - Anders Wickman
Varaner - Karl Törnros (terrariemöte)

Februari:

Med kameran i akvariet - SARF-dia
Reseberättelse från Dominikanska Republiken - Mikael Thorén

Mars:

Vattenväxter - Lena Kautsky
Storauktion
Pratmöte (terrariemöte)

April:

De importerade fiskarnas ursprung - Tyrone Lundström
Sköldpaddor - Joakim Eggert

Maj:

En akvarist på besök i Phuket - Torbjörn Hongslo
Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

September: Foder - Bosse Quiding
Pratmöte (terrariemöte)
Oktober:

Stockholms Sjöar - Sonia Eriksson
Studiebesök - Spånga Gymnasiums terrarieavdelning
Akvariets Dag med Stockholms Akvarieförenings 70-års-firande

November: Fiskar i Afrika - SARF-dia
Reseskildring - Mikael Thorén
December: Julfest i Tommy Larssons och Lars Kallanders odlingslokal
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1997

Januari:

Utmaningen - frågesportstävling mellan Stockholmsföreningarna
Dendrobat-workshop (terrariemöte)
Husdjursmässan - SAF skötte fem akvarier

Februari:
I
Mars:

Odling av akvariefisk - Tyrone Lundström
nsekter (terrariemöte)
Tanganyika-sjön - video
Storauktion
Akvarieutställning på Aquaria Vattenmuseum

April:

Akvariefisk - Helmut Pinter

Maj:

Killies - Sverre Launy
Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar
Safari vid Igelbäcken - undersökning av flora och fauna vid Igelbäcken

September: Fiskar i Centralamerika och Karibien - Torbjörn Hongslo
Oktober:

Fiskodlingsworkshop - Ola Åhlander och Tyrone Lundström
Reseberättelse från Peru - gunnar Eklöv (terrariemöte)

November: Labyrintfiskar med mera - Helmut Pinter
Kackerlackor - Joakim Eggert
December: Julfest i Tommy Larssons och Lars Kallanders odlingslokal

Detta var den första tiden, resterande år kommer i nästa nummer av SAF-bladet!
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Medlemsannonser
Jag skall flytta och behöver sälja två akvarier:

Akvarium, ROSTFRITT, 140X46X50 cm (330 l), m. ställning och belysning, 3000:-

Akvarium, ROSTFRITT, 90x35x35 cm (110 l), en ruta trasig, 500:-

Björn Wallgren
Rådjursv. 2
17832 EKERÖ
Tel 08-560 30263
070-3930558

Appropå Odlingskampanjen...

Odlingsansvariges dator har havererat, så inrapporterade odlingsprotokoll kan för tillfället
inte nås. Dock kan du alltid lämna in ditt odlingsresultat på föreningsmötena!

Lycka till med din odling!
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Kalendern
SAF-kalendern
30 mar s

S tor auktion S tockholms Akvar ieför ening

1 apr il

För enings möte

6 maj

För enings möte

18 maj

Vår utflykt till Dr ottningholm

Vad händer annars?
12- 13 apr il

S ARF- r iks s tämma i Ör ebr o

25- 26 oktober

Avar iets Dag B ollmor a

————————————————————————————————
B es ök gär n a S AR F : s kalen der f ör m er in f or m at ion :
http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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