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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

11 januari, kl 18.30
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Film: Den blå planeten
-Det fria havet

Välkommen till det nya året! SAF mjukstartar med att visa ett avsnitt ur den
dyraste naturfilmsproduktionen hittills, BBC:s “Den Blå Planeten”. Vi kommer få
se fantastiska sekvenser från de öppna vattenmassorna och det mycket speciella
ekosystem som finns där. Vi fortsätter med vårt nya koncept med “drop in” redan
vid halv sju och då är det gratis småfika, sedan fikar vi lite större efter filmen. Om
ni har några önskemål eller synpunkter så säg gärna till oss i styrelsen som är med
på mötet, eller lägg en lapp i förslagslådan.
Med förhoppningen om ett riktigt gott nytt och lovande SAF-år!
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Ordförande har ordet
Hej!
Hoppas att helgerna varit bra och inte sugit musten ur er totalt. Vi sparkade ju igång
julfirandet tidigt på vårt senaste möte då Mattias Grönlund bjöd på klurig frågesport.
Föreningens små grå gick för högtryck och det blev riktigt jämnt-- bara 0,5 poäng skilde
lagen åt.
På januarimötet blir det filmtime-Vi kommer att se ett avsnitt ur BBC:s påkostade
dokumentärserie "Den blå planeten" Har ni inte sett något av programmen så missa inte det
här tillfället. Har ni det så är den väl värd att se om. Glöm heller inte att betala
medlemsavgiften!
Vi ses på mötet!
Med håven i hand, Anna
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Odlingsbiten
Inga odlingsprotokoll senaste mötet, men jag fick åtminstone lämna äver några diplom.
Mina firrar leker som aldrig förr, stänktetrornas ägg har utvecklats till ett stim av minikopior
av sina föräldrar, och en ancistrushane ’ruvar’.
Det mest spännande är det som har skett i mitt stora akvarium i vardagsrummet. Där går
Ancistrus, diverse pansarmalar, Ctenopoma acutirostre (en stor afrikansk labyrintfisk) och
Canna orientalis (en ormhuvudfisk på en 20 cm).
För en dryg månad sedan såg jag ett yngel som sakta dalade mot botten mitt i akvariet.
?????!!! Det var inget Ancistrus eller Corydoras-yngel. Men vad? Ctenopoma eller Channa?
Oavsett vilket så skulle det vara jätteroligt.
Letar i burken och hittar massor av små yngel uppe bland ytväxterna. Fortfarande gulesäck.
Fångar upp ett hundratal och flyttar till en mindre burk.
Dan efter ser jag en ormhuvudfisk stå bland växterna under ynglen. Hmmm....
Borta! Inte ett yngel kvar i stora akvariet efter några dagar. Trodde jag. Men efter
ytterliggare några dagar ser jag en av ormuvudfiskarna (hanen tror jag) spotta (nåja, de
simmar ut ur gälarna på honom) ut en massa småyngel i växtsoppan vid ytan (en blandning
av ytväxter och växter som de vuxna fiskarna tydligen hade dragit upp ur bottnen för att få
ett riktigt rejält gömställe för ynglen) , de dalar sakta ned genom vattnet, landar på bottnen,
hanen simmar ned, tar upp dem en och en i munnen, simmar upp igen, spottar ut dem, de
dalar ned osv. Ett varv tar cirka tre minuter, han håller på hela dan.
Ynglen i yngelakvariet äter inte, och de tynar bort och dör.
I stora akvariet så bor nu småynglen uppe i växtsnåren vid ytan. Favoritstället är ovanför
Eheim-filtret i ena hörnet. Ett filter som har helt kloggat igen av smuts, men jag vågar inte ta
upp och tvätta det. En av föräldrarna är ständigt där och passar dem och den andra jagar bort
varenda fisk som vågar sig i närheten (med en ljudlig smäll rammar ’hon’ sidan på de stora
Ctenompomorna, som är försiktiga att inte komma för nära).
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Jag fångar ett fyrtiotal yngel till mindre burk. Försöker mata med artemianauplier, torrfoder,
frysta cyclops och bosmider, men de äter dåligt.
Nu plötsligt börjar ynglen i stora akvariet växa med en vansinnig fart. Förstår inte hur det går
till, för jag ser dem inte äta något. Men så en dag så ser jag hanen (tror jag) ta in yngel i
munnen, och när de simmar ut genom gälarna så har de alldeles klotrunda magar!!!????
Va!!! Men nu kommer jag ihåg något jag hade sett en notis om i Bollmora AK:s
klubbtidning, Channa orientalis matar sina yngel med obefruktade ägg. Det är det som
händer. En av föräldrarna har tydligen ägg i munnen som ynglen matas med.
Nu, efter en dryg månad, så har ynglen i stora akvariet, ett femtiotal, blivit ungefär två
centimeter. De i yngelakvariet har decimerats (troligen kannibalism) och de som är kvar är
cirka en centimer. Alla äter så det står härliga till. I stora akvariet står föräldrarna fortfarnade
vakt, men ynglen börjar röra sig utåt mer och mer.
Fortsättning följer.
/Joakim
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Glöm ej....
...att betala in medlemsavgiften för 2005!

Ni vet väl att ni kan få SAF-bladet per e-post? Ett
utskick sker i samband med postutskicket, sedan kommer en liten påminnelse om mötet dagen innan. Glöm
inte att tömma era mejlboxar så bladet kommer fram
ordentligt!

Välkommen till det nya året önskar SAF!
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http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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