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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

3 februari, kl 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)
På programpunkten står:

Årsmöte
samt

Carl Westholm
visar

Fotografier från Tanganyikasjön
och berättar om sin resa dit
I februari är det dags för årsmöte. Efter det har Carl Westholm lovat att visa ett gäng av hans oerhört vackra
fotografier från Tanganyikasjön. Carl är en av så många som efter ett par års uppehåll återfallit i akvariehobbyn, och i det här faller med dunder och brak! Många stora akvarier i liten lägenhet och med mycket projekt
på gång, till exempel nitiskt byggande av egna bakgrunder och resor till främmande länder. Carl var faktiskt
i Malawisjön och dök förra året men det vi skall få se är fotat i Tanganyikasjön. Hur Carl får sin tid att räcka
till är för oss alla en gåta då han även jobbar som läkare och spelar/turnerar med diverse hårdrocksband!
Så här beskriver Carl sig själv: Jag har hållit tanganyikaciklider i flera år, både som barn och som vuxen och
hela tiden varit nyfiken på allt om dessa fiskar. Slutligen reste jag dit och kom hem med flera hundra bilder
samt massor av erfarenheter, både genom dykning och genom samtal med andra intresserade samt kunniga
människor som jag träffade på plats (bl. a Ad Konings). Jag tänkte visa en massa bilder, kanske mer med
inriktning på miljöer och reflektioner kring akvaristik än att bara visa närbilder och rabbla långa namn
(jodå några smaskiga närbilder blir det nog). Samtidigt ska jag försöka dela med mig av känslan av att dyka
bland sina favoritfirrar i dess hemmiljö.
Kom på februarimötet och lyssna på ett annorlunda föredrag om en spännande resa! Som vanligt är det fika
och samkväm som gäller, samt en liten auktion med fiskar och växter.
Välkommen!
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Redaktören har ordet
Hej igen!
Nu har vi haft vårt första möte för året! Christina Ghiasvand höll ett föredrag om olika färger hos fiskar och
hur de kan ärvas. Visste ni till exempel att det finns flera typer av albinism hos fiskar, och att begreppet
albino inte är särskilt rättvisande? Eller att black molly är så uppavlad med platy och annat att de exemplar vi
har i butiken idag knappt kan anses vara renrasiga? Vi fick lära oss att vissa färgvarianter är behäftade med
sjukdomar och vilka typer av albinism som förekommer eller inte i naturen. Anders Östlund delgav oss sina
erfarenheter av att ha odlat Pseudomugil gertrudae. Tricket var att hitta ett så litet foder som möjligt till
ynglen. Micromask och artemia var tydligen alldeles för stort! Att få tag på fisken verkade inte helt enkelt det
heller, Anders är med i en australiensisk akvarieförening men fick äggen från Kanada!?
Nu är det dags för årsmöte, ekonomin ser bra ut och vi får se hur den nya styrelsen kommer att bli. Om någon
känner för att hjälpa till i föreningen är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Vi kommer också att få se en del
tjusiga bilder som Carl Westholm fotat när han var nere i Tanganyikasjön och dök i höstas.

Jag hoppas ni kommer på mötet och jag välkomnar alla nya medlemmar!
Med vänlig hälsning/
redaktören
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Vår svenska fiskfauna

Jag läste en intressant artikel om svenska fiskfaunan i tidskriften Miljöforskning som ges ut
av Formas

(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,

www.formas.se).
Där nämnde man att Fiskeriverket hade provfiskat en mängd sjöar, och nyfiken som jag är
gick jag in på deras hemsida för att leta. Mycket riktigt finns en massa spännande information om vad man kan finna i sjöar och vattendrag.
Är du intresserad av vad som finns i din lokala sjö, kan du leta på
http://www.fiskeriverket.se/
Gå in under ‘Resurs- och miljövervakning’ och vidare till ‘Fiskedatabaser’. Här kan man leta
i de olika databaserna för att se vad som har fiskats upp var, både i sötvatten och havet. I
Stockholms län kan man hitta information från 49 provfiskade sjöar och sammanlagt 128
provfisketillfällen.

Se bilder som månadens föredragshållare,
Carl Westholm, tagit:

http://www.stockholmsciklidklubb.com/cgi/
bilder2.pl?member=Carl_Westholm
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Ciklidstämma 2004
Ciklidstämman 2004 är ett samarrangemang mellan Nordiska Ciklidsällskapet, Stockholms Ciklidklubb
och Naturhistoriska Riksmuseet. Den går av stapeln i Hörsalen på Naturhistoriska riksmuseet helgen
27-28/3.
Programmet är nu klart och det blir mycket gediget. Ken McKaye (USA) som forskar på malawiciklider och
nicaraguaciklider sedan 30 år tillbaka kommer över för att hålla två föredrag. Ett om malawisjön och ett om
cikliderna i Nicaraguas kratersjöar. I malawiföredraget kommer Ken ta upp olika hot mot malawiciklider
men även prata om deras beteende. Sonia Guinane & Dave Tourle (England) kommer att berätta om sina
erfarenheter av att odla madagaskarciklider. Självklart kommer Sven O Kullander samt hans doktorand
Oldrich Rican att hålla ett föredrag om amerikanska ciklider. Carl Westholm kommer att berätta och visa
bilder från en dykresa till Tanganyikasjön. Det vi får på februarimötet är en aptitretare. Sedan är ju
Riksmuseet en attraktion i sig med sina utställningar och Cosmonova vilket gör att hela familjen kan följa
med! Det kommer dessutom att erbjudas tillfälle att få en guidad tur genom Riksmuseets fisksamlingar i
anslutning till stämman. Museet har mer än 400 000 fiskar i sprit fördelade på mer än 6000 arer!
Trots högklassiga föredragshållare så är nog ändå det bästa med Ciklidstämman att vi får möjlighet att träffa
likasinnade. Mycket ciklidsnack blir det!
www.stockholmsciklidklubb.com/stamma.shtml

Bollmora AF har Auktion söndag 29 februari
kl 12-17, inlämning kl 11-12.
Bollmora Föreningsgård,
Tyresö Centrum, Dalgränd 2.
Mer info hittar man på deras hemsida
www.bollmoraakvarieklubb.org
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Kalendern
SAF-kalendern
3 febr uar i

För enings möte

2 mar s

För enings möte

4 apr il

S tor auktion S AF

6 apr il

För enings möte

4 maj

För enings möte

Vad händer annars?
1 febr uar i

S tor auktion Nynäs AF

29 febr uar i

S tor ktion B ollmor a AF

27- 28 mar s

Ciklids tämma i S tockholm, ar r S CK

17- 18 apr il

S vens ka killidagar na, S tockholm

————————————————————————————————
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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