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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

2 november, kl 18:30
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Lotta Kvarnemo
talar om

Sjöhästarnas kärleksliv
samt

Månadens odling: Spathodus erytrodon

Lotta kommer från Zoologiska institutionen vid Stockholms Universitet där hon
bedriver forskning om sexuell selektion, främst hos fisk. Idag är det sandstubb
hon arbetar med men under två år i Australien arbetade hon med sjöhästar i en
fältstudie som utfördes söder om Perth. Kvällens föredrag kommer att bjuda på
både berättelser och dykbilder från denna. Vi kommer att få lära oss mer om sjöhästarna intressanta reproduktion som innehåller både dans och långa parförhållanden samt utpräglat hanlig yngelvård och problem med att fastställa moderskap. Mer om Litta: www.zoology.su.se/research/lotta.htm
Som vanligt fikar vi, snackar akvaristik, lånar böcker och har en auktion!
Välkommen!
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Ordförande har ordet
Kul att se att vi var så många på oktobermötet. Extra tack till Annelie och Renee
som gjorde ett hästjobb med fikat. Oktobers föredragshållare Jonathan Ready
berättade om sitt arbete med att använda färger i artbeskrivningar av Discus och
Apistogramma. Mycket intressant. De sydamerikanska cikliderna blev nästan ett
tema för mötet när Ola Svensson berättade om sin odling av Crenicichla. Som
grädde på moset visade han en hemvideo av fiskarna i fråga. Novembermötet får
man bara inte missa om man är medlem i SAF. Vi tänker nämligen förnya oss och
kör mötena enligt nytt koncept. Vi kommer numera slå upp portarna redan
klockan 18:30 då vi bjuder på gratis fika och tid för att snacka fisk och annat
innan vi kör igång med föredraget redan klockan 19:00. Syftet är att vi ska hinna
vara sociala också. men jag kan lugna alla neofobiker(fint ord för oss som får
skrämselhicka av ordet förändring) med att mycket kommer att vara sig likt.
Föredraget i november bjuder på en frisk fläkt av hav när Lotta Kvarnemo från
Stockholms Universitet pratar om sexuell selektion hos sjöhäst. Dykbilder från
Australein är utlovade. Lotta jobbar även med andra fiskar så passa på att ställa
frågorna ni undrat över om hur fiskarna väljer sin partner. Vi får också lära oss
konsten att sätta halsband på en sjöhäst(!)
Vi ses på mötet 18:30!
/Anna
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Ny tid!
OBSERVERA ATT VI BÖRJAR
MEDLEMSMÖTET REDAN KLOCKAN
18:30 MED “DROP IN”!
GRATIS FIKA!
FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR KLOCKAN
19:00.
VÄLKOMNA!

SARF-aktuellt!
På novembermötet kommer det senaste numret av SARF-aktuellt att delas ut. Ni
som inte kommer på mötet kommer istället att få detta i decemberutskicket. Några
av rubrikerna i nästa månads utskick:
Neontetor Romrövande och yngelätande Vietnamesisk kardinalfisk

55

Odlingsbiten
Några odlingar från den nya säsongen har jag fått reda på.
Ola Svensson har odlat Rivulus cryptocallus (brons), Fundulopanchax gardneri (silver) och Crenicichla menezesi
(GULD!)

Joakim Ström Ancistrus sp (b) och stänktetra (s)
Förhoppningsvis kommer det in fler protokoll framöver.
Odling ja, för min del så är det ju för det mesta fiskarna som odlar sig själva, och jag tar hand om de yngel
som klarar sig, eller som jag hittar.
Mina Ancistrus-malar sköter det mesta själva. Jag har några stycken riktigt storvuxna djur i två akvarier, och
titt som tätt dyker det upp något centimeterstort yngel i de burkarna. Men den här spontana överlevnaden har
sjunkit betänkligt (tja, till noll) sedan jag skaffade ormhuvudfiskar i dessa burkar. Fast Channorna ser ju
glada och mätta ut förstås...
I en av burkarna, min 375 litersburk i vardagsrummet, har jag några halva kokosnötsskal som Ancistrushanarna gillar. Ungefär en gång i månaden (dvs när jag av en tillfällighet kommer ihåg det, eller när en av
hanarna varit betänkligt frånvarande en längre tid) så vänder jag försiktigt på skalen och kikar in i dem. Två
gånger har det varit fullt med yngel (och arg pappa). Jag flyttar då över kokosnötsskalet med ynglen (som är
bra stora) till något lämpligt akvarium och där utfodras de med algtabletter, skalade och mosade gröna ärtor,
brysselkål, frysta cyclops etc.
De växer bra, och är säljfärdiga efter några månader. Ni lär få se en del på auktionsbordet framöver.
Så det här är en trevlig och fredlig fisk som verkligen kan rekommenderas. De små malarna äter med glädje
alger, även om de lite större hellre verkar vilja äta pansarmalarnas fodertabletter, fryst foder etc. Hanarna
känns igen på sitt skägg, långa utväxter på huvudet, och honorna kan bli väldigt romstinna. Inga större
problem att se skillnader. Har man tur får man lek av dem, och det är ju onekligen ett extra plus.
Att säga vilken art det är, kan vara lite värre. Det finns en mängd Ancistrus, där många ser ungefär likadana
ut. Min sort såldes under namnet A. dolicopterus, men om de är det vågar jag inte svära på. Helt ärligt vet jag
inte ens om alla är av samma art.
Sådär, så enkelt var det att skriva några rader om sina fiskar i SAF-bladet. Kan inte du också göra det? Då får
vi ett trevligare och intressantare blad, och redaktören får lite mer att göra. Skriv mer och låt era fiskar odla
sig önskar
Joakim
66

Guppy – krävande fiskar!
Jag håller mest på med ungfödare och malar. I mina akvarier har jag Alfaros knivfisk (Alfaro cultratus),
Glada änkan (Priapichthys amates), Heterandria formosa – som jag kallar smygare – en stackars ensam
Dvärgsvärdbärare (x pygmaeus), Metalltandkarp (girardinus metallicus) och Endlers guppy (Poecilia endleri). Och förutom dessa så klart även guppy, platy, molly och svärdbärare!
Jag tänkte att jag mest skulle skriva om ”legendfisken” Guppy! För när jag säger att jag har ungfödare så
tänker de flesta på guppy, och säger även gärna lite nedvärderande: ”Jaha, ja, sån där guppy. Ja, de är ju fina
och enkla!” Och allmänt så ses guppy som en enkel nybörjarfisk. Som dessutom är enkel att föröka.
Pyttsan! Av alla mina fiskar är guppy den absolut svåraste! Dels att få den att trivas och överleva, dels att
odla på. Jag har köpt affärsguppy – både svenskodlad och importerad – och fått tag på hemmaodlade genom
annons m.m. De överlever i snitt ca 3 v. Jag försökte ett tag att bara köpa gravida guppyer. Mammorna dog
alltid strax efter att de släppt ynglen. De blev väldigt magra, fick svamp och dog. Ynglena är även de svåra
att få att överleva. Kanske någon kom upp i nästan vuxen ålder. Men när jag sätter tillbaka dem till de vuxna
så klarar de inte omställningen. Åtskilliga hundralappar, om inte tusenlappar senaste åren har gått åt till
inköp, transporter, medicin och vattenvårdande produkter, utan framgång. Guppyn är i dag en svår och
krävande fisk!
Men nu till slut tror jag att jag kan ha lyckats! Först var det egentligen Caterina, min dotter, som hade turen
med sig. Av alla guppy vi införskaffat var det två honor som hon kallade Didi och mini-Didi som fick yngel.
Hon tog hand om ynglena i små burkar och skötte noggrant om dem. Så småningom växte de till sig och fick
flytta till en lite större burk, alla tillsammans, där de växte vidare och frodades. När de började färga ut fick
vi tag på ett litet 25 l. där de bor nu. Där har de sällskap av en egenuppfödd ancistrus och har fått yngel. De
äldsta ynglena börjar nu färga ut, och det dröjer nog inte långt förrän de första barnbarnen kommer.
Dessutom har jag två ”gäng” till som verkar må bra och förökar sig. Om turen är med oss kanske vi kan få
upp en livskraftig stam av guppy som vi kanske, till slut, tom kan dela med oss av!
Till slut en lustig observation: Då och då har ett eller fler yngel fötts krokryggiga. Sett framifrån i akvariet
påminner de om ett liggande S. Dessa yngel är nästan utan undantag mycket livskraftiga och friska. Jag har
delat upp dessa i honor och hanar för att inte avla på dem, fast de flesta krokryggar är hanar. De växer upp,
färgar ut och blir mycket vackra. Och trots, eller kanske tack vare, sin missbildning är det dessa som mår bäst
och överlever längst av alla mina guppies!
Renée
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Kalendern

http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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