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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

7 december, kl 18.30
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Julfest
med klurig

Frågesport

Nu är det dags för den årliga julfesten! Alla är välkomna på mötet då det
serveras extra stor fika med glögg, lussebullar och pepparkakor. Mattias
har lovat att göra en spännande frågetävling som kommer organiseras
lagvis. Och som vanligt snackar akvaristik, lånar böcker och har en
auktion!
Välkomna på årets sista akvariemöte!
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Ordförande har ordet
Hej akvarister!
Tiden går osannolikt fort när man har roligt. Det är redan dags för
decembermötet. Jag tyckte det var igår som vi hade novembermöte då
Lotta Kvarnemo från Stockholms Universitet lärde oss mer om sjöhästarnas kärleksliv, något som visade sig vara en intressant historia
med inslag av långa parförhållanden och hanlig yngelvård. Allt illustrerat med häftiga bilder. Nu på decembermötet är det dags för den
traditionella julfesten och tillhörande frågesport. Se nu till att plugga
ordentligt så att det blir riktigt jämnt och spännande. Vi ses på mötet!
God jul och Gott nytt år,
Anna
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Ormhuvud igen
I det här bladet har jag tidigare skrivit en del om hur ormhuvudfiskar, Channa, ställer till det på sina håll. I
USA har man fått in dem i två dammar/sjöar, vilket resulterade i att man torrlagde en sjö, och förgiftade en
annan. Allt för att utrota firrarna i fråga. Med tanke på att de kan bli stora, är glupska, och inte alls hör till den
lokala faunan, så var nog besluten de rätta.
Men nu har man hittat en ormhuvudfisk i ett vatten som nog blir lite svårt att torrlägga (även om man i många
år har jobbat bra på att förgifta det).
I en hamn nära Chicago fann en fiskare en något ovanlig fångst i sina nät, nämligen en halvmeterlång
ormhuvudfisk. Firren åkte i frysen, och fiskaren började höra sig för. Forskare från Illinois Department of
Natural Resources insåg snabbt att det här var en ny resurs, och en resurs de inte ville ha i Lake Michigan och
resten av de Stora Sjöarna.
Man hoppas nu innerligt att det här bara är en enskild fisk. Men för att vara på den säkra(re) sidan så skall
man ta och el-shocka fisk i och runt sagda hamn.
Mycket sushi lär det bli de närmaste dagarna.
Nu kan man konstatera att eventuella ormhuvudfiskar inte skulle vara de första nya gästerna i Lake Michigan.
Zebra-musslan har redan ställt till mycket trassel, och en goby-art, Round Goby, har också hittat det. Samma
sak med nejonöga. Alla ställer till det, eftersom de inte hör hemma där.
En annan art som man väntar på är karpen, som håller på att vandra uppför Mississippi. Karpar smet ur
odlingsanläggningar (precis som man kunde tänka sig) längs med floden, och fann till sin tillfredsställelse att
det gick lika bra att föröka sig utanför dammarna som inne i dem.
Det finns en vattenled som förbinder Mississippi-flodsystemet med Lake Michigan, och där finns sedan
tidigare en elektrifierad undervattensbarriär (undrar hur en sån ser ut) som var till för att stoppa ovanstående
goby från att ta sig från Lake Michigan. Det lyckades naturligtvis inte. Så nu ska man bygga en ny barriär,
denna gång för att stoppa karpen att ta sig till sjön. Jag misstänker att jag kommer att få skriva en artikel om
hur bra karpen trivs i Lake Michigan om några år.
Har vår Integrationsminister ett svar på det här problemen?
Källa: Planet Ark, 18 oktober 2004.

/Joakim
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Odlingsbiten
Året närmar sig sitt slut, men odlingskampanjen är fortfarande i sin linda.
Följande odlingar rapporterades förra mötet:
Martin Axelsson: Neolamprologus multifasiatus (B), Tropheus sp. Black ’Kiriza’ (S)
Anna Österman: Maylandia estherae (Röd zebra) (B)
Jonas Persson: Nannacara anomala (B)
Ola Svensson: Aequidens pulcher (B), Puntius vittatus (B)
Förra säsongens sammanfattning av odlingar hade naturligtvis tappat en hel drös av odlingar, jag får be om
ursäkt för den missen. Följande odlingar hade ju också skett:
My Hedvalls: Poecilia endleri (S), Xiphophous maculatus (B)
Anneli Hedwalls: Geraldinus metallicus (B)
Caterina Otarola: Poecilia reticulata (B),
Renée Otarola: Heterandia formosa (B), Ancistrus sp (B), Phallichthys amates (B), Alfaro cultratus (S)
I mina burkar händer väl inte så himla mycket på odlingsfronten, just nu håller jag på med en stor
flyttkarusell. Några akvarier får stryka på foten, eftersom vi behöver utrymmet till annat (jag vet, det är
skandalöst), men jag kommer att ha 13 akvarier på totalt 1800 liter kvar, så jag klarar mig nog.
Men lite har hänt. Min 250 liters burk med småfiskar (tetror, rasboror och lite annat, som väntar på att få leka
av sig) fick tillskott efter förra mötet, då jag köpte ett par fantastiska Nannacara anomala av Jonas Persson
(som han odlat, se ovan). Inte nog med att firrarna var jättefina, de hade även en liten instruktion medskickad,
som Jonas hade tankat ned från nätet. Mycket bra initiativ! De gjorde sig hemmastadda, och i lördags såg jag
honan simma omkring med ett 20-tal små yngel, som betade ur algerna på en rot. Jag misstänkte att något var
på gång tidigare, eftersom hanen hade varit aggressiv i ett hörn av burken, och resten av firrarna höll sig i
andra delar av akvariet. Jag ger väl inte ynglen någon större chans, de bor som sagt i en burk full av snabba
och hungriga stimfiskar, men så snart jag kan ska jag fånga upp föräldrarna och flytta dem till en ny burk,
som är lite lugnare.
Stänktetrorna är fortfarande aktiva, och ännu ett täckglas fullklistrat med ägg flyttades till en annan burk.
Stänktetran är ju rolig då den hoppar upp ur vattnet och fäster äggen på någon lämplig yta, ett blad i naturen,
och ofta ett täckglas i akvariet. Sedan står hanen under och plaskar vatten på äggen tills de kläcks, då ynglen
trillar ned i vattnet för att klara sig själva.
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Jag brukar låta äggen gå så långt att man kan se ynglen röra sig i dem, och då flyttar jag täckglaset till ett
annat akvarium. Jag sänker ned äggen i vattnet, men man kan ta en bubblare under som får stänka rejält som
en substitut-hane. Jag har provat att lägga ned glasen i rejält ingådda burkar, sådana som jag har tagit ut all
fisk ur, och som egentligen skulle rengöras. Det har fungerat ganska bra, och är framför allt ett enkelt sätt att
få upp lite fisk. För i dessa burkar finns massor med småorganismer som ynglen kan leva av, så min insats har
varit minimal, och jag har fått upp ett tiotal yngel från respektive kull. Ah, det är så odling ska va, fiskarna får
göra jobbet, och jag får glänsa i odlingkampanjen ;-)
Joakim

Ny tid!
Ni glömmer väl inte att vi har en ny tid på mötet?
Vi ses redan klockan halv sju med lite “drop in”.
Frågesporten kommer igång strax efter sjusnåret.
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Tack och adjö!
En gigantisk, global undersökning av amfibier, The Global Amphibian Assessment, där cirka 500 forskare
från över 60 länder samarbetade, har funnit oroväckande tendenser.
Man har inventerat utbredningen och skyddsstatusen hos de 5 743 kända amfibiearterna. Vad man kommer
fram till är ju ingen munter läsning.
Åtta arter har utrotats sedan 1981. Det var ju inte så farligt, säger antagligen Bjørn Lomborg, det finns inga
problem med utrotning.
Problemet är bara att ytterligare 113 arter har man inte funnit i vilt tillstånd de senaste åren,och de antas vara
försvunna.
Det är inte slut med det. 1 856 arter anses vara hotade, det är 32 % av de kända arterna. Samma siffror för
fåglar är ‘bara’ 12% och för däggdjur 23%.
43% av alla amfibiearter ser en nedåtgående populationstrend, medan endast 1% hade en uppåtgående. 27%
var stabila, och resten hade man inte tillräkligt med data om.
Varför detta kan man fråga sig. Svaren är (som vanligt...) förorening av luft och vatten, habitatförstörelse,
klimatförändringar och introduktion av främmande organismer.
Vad som är skrämmande för vår egen art är att amfibier är bland de första att känna av (läs ”dö av”) förändringar, medan vi andra känner av dem senare.
/Joakim
Källa: Planet Ark, 15 oktober 2004, Amphibian Extinctions Sound Global Eco-Alarm -Study
Not: Bjørn Lomborg har skrivit boken ‘The Skeptical Environmentalist’, där han påstår att allt är bra på Jorden, det finns inga problem men klimat, biodiversitet, föroreningar, utrotning etc. Han underbygger det hela med statistik. Låt säga att man kan få fram
nästan vad man vill genom att välja den statistik man ser på. Boken är stor bland de som anser att miljövård är strunt, och sågad i
tidskrifterna Scientific American, Science, Nature och av Union of Concerned Scientists med flera.
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Injicera En Guppy?!

Genmanipulerade fiskar kan en dag kanske användas till producera mänskliga proteiner, som kan användas
till att bota ett flertal sjukdomar.
Forskare i UK och USA har lyckats framställa ett koagulerande ämne, Faktor VII, som kan användas för att
behandla olycksfall och blödarsjuka.
Hur gjorde dom kan man fråga sig. Jo, en genmaipulerad Tilapia fick sätta livet till. Tja, det var nog betydligt fler än en, förstås. Tilapian är gjord så att den producerar proteinet i fråga. Och med tanke på hur snabbt
Tilapia förökar sig, så anser forskarna att det inte finns några problem att möta efterfrågan.
Nu är de inte i mål än, det är långt innan produkten når marknaden, men är det hela lyckat så har forskargruppen en lista på ytterliggare ett 20-tal proteiner som de tror att fiskar skulle kunna producera åt oss.
Odlingskampanjen får onekligen en ny dimension nu...
/Joakim
Källa: Planet Ark, 10 September 2004.

Fisksymposium den 6:e december på Naturhistoriska Riksmuseet!
http://artedi.nrm.se/fishbase_se/symp2004.pdf
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Säljes
Några akvarier måste bort, för att ge plats för annat.
(Liter ungefärligt, längdxbreddxhöjd i cm. Täckglas inkluderat.
Samtliga grönmålade sidor och bakruta)
25 liter, 50x20x25 genomskinlig silikon 100 kr (nypris ca 300 kr)
55 liter, 60x31x30 genomskinlig silikon. Skadat bakre hörn, lagat med
fastlimmad glasplatta. Funkar. 50 kr
74 liter, 70x30x35 genomskinlig silikon. 200 kr (nypris ca 550 kr)
85 liter, 70x35x35 svart silikon. Nästan oanvänt. 250 kr
(nypris ca 600 kr)
Är du intresserad ring till Joakim Ström 97 79 60 kvällstid, 721 64 36
dagtid, eller skicka ett mail till 08977960@telia.com
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Kalendern

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