November 2017

Nr 9

Årgång 42

Vi kör en tipstolva under varje månadsmöte = 10/år. De åtta bästa
resultaten räknas. Du får 10 poäng för närvaron = inlämnat
tävlingslapp och 1 poäng för varje rätt svar. Du får alltså mellan 10
och 22 poäng varje gång du deltar.
Vinnaren i en tävlingsomgång gör nästa månads frågor, dock bara
en gång/år. Några tipstolvor bör göras av juniorer.
Du måste ha deltagit minst sex gånger för att kunna bli totalsegrare
till årsslutet.
Vi delar ut ett pris i senior- och ett i juniorklassen. Dessutom lottas
det ut ett pris bland alla som deltagit minst åtta gånger.
LYCKA TILL 2017
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Onsdagen den 8 nov kl 19.00
i Södermalms Akvarieaffär
Krukmakargatan 3

Program
19.00 MÖTET BÖRJAR M

med utlottningen av

MÅNADENS FISK

En artikel krävs av vinnaren!!

PROGRAMMET

är

JANNE WESTER

som säkert ha något att
talar om.
sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN

som

XERCES P.

totat ihop och

EFTERSNACK

för dom som vill så

21.00 MÖTET AVSLUTAS

VÄLKOMMEN
TAG MED EN KOMPIS TILL MÖTET!
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Hej medlemmar!
Det blev inget månadsmöte på mig i oktober, utan jag fick ägna mig åt
yngelvård och medicinering. Jag närvarade dock genom en halvenkel
tipstolva, som jag kommenterar med lite text längre bak i tidningen.
Några av er träffade jag på Spångaauktionen. Lite fisk fick jag som
bekant med mig, nämligen tipstolvans Indiangobi. Enligt säljaren, så
hade han bara håvat slumpvis. Den slumpvisa håvningen resulterade i
en hona, en hane och en liten, så nu är frågan om jag har yngel inne i
sötvattenstångsklumpen eller inte. Lekt har de i alla fall (honan och
hanen alltså).
Novembermötet hålls hos Janne Wester i Södermalms akvarieaffär
(Krukmakargatan 3). Kommer man med t-banan från Slussen, så kliver
man av framåt i tågets färdriktning (och kommer man från andra hållet
… ja, ni fattar själva). På mötet kommer vi att premiera
odlingsrapporter och goda resultat på tipstolvan. Det gör vi med
presentkort i Jannes affär. Så skriv odlingsrapporter (inte på
fiktiva odlingar och endast om fiskar) och plugga på inför
tipstolvan.
Storauktionen närmar sig med stormsteg. Utan att ha varit på mötet
eller ha sett en deltagarlista, så kan jag säga att många hjälpande händer
är bra för att få till en smidig och bra (och inte alltför lång) storauktion.
Jag ska storgallra bland växterna. I vissa kar ser jag ju knappt fiskarna.
Hjärtligt välkomna och ta gärna med er en akvarienörd till!
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Oktober 2017
av Johan Sandstedt
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Månadsmöte 8 november i Södermalms Akvarieaffär
Krukmakargatan 3 på Södermalm i Stockholm. Närmaste T-bane
station är Mariatorget och bästa uppgång är Torkel Knutssonsgatan. För
Er som kommer med bil kan jag nämna att Wollmar Yxkullsgatan har
städnatt onsdagsnätter och det brukar innebära att det är litet lättare att
hitta parkeringsplats.Det är kostnadsfritt från 19.00-24.00. Wolmar
Yxkullsgatan
ligger parallellt
me d Kr u kmakargatan
och två kvarter
närmare Södra
Stationsområdet. Mötet
börjar
kl. 19.00
men det går
bra att komma
tidigare om Ni
vill.

Jan Wester

Janne räknandes Vandrande Pinnar!
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SENIORER
Tyrone Lundström
Xerces Persson
Kent Andreasson
Freddi Anering

Gurra Bergström
Siv Bergström
Daniel Brodin
Bernd Dinse
Janne Söderberg
Erland Wadsten
Richard Baumann
Patrik Hammarlund

Lotta Nyberg
Owe Olsson
Owe Salomonsson
Simon Stålgärde
Classe Nilsson

JUNIORER
Mateo Medina

11 p
9p
8p
8p
8p
8p
8p
8p
8p
8p
7p
7p
7p
7p
7p
7p
6p

6p

LÖSNING FRÅN SIDAN 5:
X,2,X, 2,1,2, X,2,2 1,1,alla
Sven Rex
6p
Rose-Marie Andersson
5p
Tony Jansson
4p
Emil Maier
4p

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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Vi har med akvaristiska mått mätt haft en sentida revolutionär utveckling vad
beträffar belysning till våra kar, från enkla sockellampor E14/E27 och T8
tjocka lysrör samt lågenergilampor till den nya LED tekniken där de mest
avancerade efterliknar solens upp och nergång. Med LED belysning kan
möjligheterna att belysa bli i det närmaste obegränsade som parantes belyses
25 meter gång och cyckelbana med senaste typ av LED med endast 20w
istället för de tidigare kvicksilverbaserade på 125w.
LED:
Från Engelska: Light Emitting Diode.
Färgtemperaturskalan mätt i kelvin (K) används för att ange hur ljusets
”värme” i en skala från gult till blått.
3000-ca 4000K Varmvit, framhäver röda nyanser och är mindre skarpt att se
på.
6500-9000K Dagljus, vitt . Växternas favorit och vårt må bra ljus som även
används vid ljusterapi och ökar vårt upptag av D-vitamin, kan upplevas som
skarpt, vitt eller kallt till aningen blåtonat.
12000-15000K Används i saltvattenkar för levande korall, upplevs kallt och
blåtonat.
30000K Blått som på utryckningsfordon, fåtal används ibland tillsammans
med varmvita för att skapa rätt färgtemperatur på färdig ramp eller enskilt
enkel för nattbelysning/månljus.
CRI index:
Är ett kvalitetsvärde på färgtemperatur där 100 motsvarar halogen eller glödlampljus förmåga att återge färger, index på led ligger från 80 och uppåt, 90
är i dag vanligt. CRI index förekommer även på lysrör och även som ett
tresiffrigt tal där första siffra är index tex:9 och de två följande anger
temperatur i del av kelvin tex:65 som då motsvarar 6500k, exempel: CRI
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90/6500k , CRI 965 eller 28w/965.
RGB, Röd, Grön och Blå, samt ibland vit färgade diodlampor används som
dekorationsbelysning finns som lampor med sockel, ljusslingor och olika
dekorationer, enkla har förinställd färgskiftning andra kontrolleras med
fjärrkontroll och kan ställas om till valfri nyans och ljusstyrka.
Lumen:
SI Enhet för ljusstyrka som används för att jämföra lågenergi och LED
lampor för belysning.
Översättningstabell mellan glödljuswatt och Lumen
15W -> 90 lm
25W -> 200 lm
40W -> 420 lm
60W -> 720 lm
75W -> 950 lm
100W -> 1300 lm
Socklar:
Färdig armatur eller går det med gamla socklar?
Led finns i många varianter, färdiga armaturer med tilltalande design men
ofta är de dyra, i synnerhet vissa anpassade fabrikat, men för akvarister som
inte ser sig behöva det senaste och stiligaste finns i dag LED till T8 rör och
vanliga E14/E27 socklar, så äldre ljusramper kan gå ypperligt att använda.
Led till T8 finns ett brett sortiment, men man byter även glimtändaren till en
avsedd för LED rör.
När det kommer till att konvertera lågenergisocklarna är det knepigare att
hitta rätt då tillverkare i vissa fall tillverkade helt egna socklar till sina
lampor, så vissa kan gå att få tag på medan andra inte ens finns kvar eller är
så dyra att det blir billigare med en ny armatur.
Till halogenlampsocklar finns det vanligen motsvarande LED.
Någon LED ersättare till T5 smala lysrör finns inte, dessa har en annan typ
av elektronisk enhet för tändning, notera att om ETT T5 rör går sönder
slocknar båda i armaturen, möjligen blinkar det till vid tändningsförsök, men
slocknar sedan.
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Däremot finns en typ av LED med inbyggt drivdon och sladd med
anpassningsbara fästen som sätts i tätringen på akvariearmaturen för både T8
och T5 (Sera och Aquael),
För och nackdelar med LED:
Fördelar:
Snygga och slimmade armaturer.
Livslängden på de nyaste typerna av LED är lång.
De ger förhållandevis lite värme nedåt, den värme som blir avgår från
diodens baksida vilket är bra för viss inriktning.
Ljusstarka:
Nackdelar:
De ger i vissa fall för lite strålnings värme nedåt, vilket har den nackdelen
att doppvärmare kan behövas i kar som annars uppnår tillräcklig värme med
lysrör, beroende på vad man håller för fisk, mina egna kar håller 25-27 grader
utan värmare, (felande värmare som börjat koka har nog orsakat mer skada än
ett par grader för kallt vatten).
Ljusstyrkan avtar långsamt nästan omärkbart på framförallt äldre typer av
dioder, vilket gör det svårt att uppskatta och märka bruklig livslängd.
LED belysning används tillsammans med en transformator eller små
drivdorn, antingen inbyggd i sockeln, i armaturen, som lös ”låda” på
anslutningskabel eller ihop med anslutningskontakt, den avger värme i olika
grad och kvaliteten på dessa kan skifta och har man stora svängningar på
strömmen i uttaget är risken stor att transformator/drivdorn går sönder före
själva ljuskällan.
LED tål inte höga temperaturer så det är ingen lampa för ugnen eller bastun.
Armaturer behöver kylning i form av aluminiumhus, kylflänsar eller tom (på
stora) fläkt då transformator och diodsegmentens baksida avger värme ju fler
diodsegment eller större och strömstarkare armatur desto viktigare med
kylning.
Tänkvärt när man är sugen på LED tekniken är hur det ser ut i de tilltänkta
arternas naturliga biotop, mycket information om naturliga biotoper går att
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hitta på nätet, både bilder och filmer finns på våra vanligaste arter.
Vi kan med få watt och nyhetens behag belysa ett kar med starkt dagljus,
vilket vi själva mår mycket bra av den mörka tiden på året, men hur trivs
fiskarna med detta, ja vissa kanske gör det andra färgar aldrig ut sin prakt och
några stannar kvar i grottor och under rötter så de sällan syns.
Akvariet är i många avseenden ett konstlat ekosystem och LED ger oss i det
närmaste obegränsade möjligheter, har man ett större kar kanske inte hela
behöver belysas med dagljus utan hålla någon del med skugga eller svagare
ljus för fisk som är ljusskygg. Att inreda med grottor, rötter, sten och en del
flytväxter passar bra i de flesta akvarium.
Korta LED armaturer går bra att ha flera tvärs över karet i stället för på
längden, det finns större och mindre som även går att ha i vattnet, det finns
även LED belysta dekorationer och det går att bakgrundsbelysa med LED
slinga bakom akvariet, hur man vill ha det är mer upp till var och en,
möjligheterna är stora.
Några lysande länktips:
www.shrimps.se
www.lamportillallt.se
Egen import: www.wish.com
Samlar flera butiker under en plattform och samarbetar med klarna
betalsystem, direktbetalning eller faktura.
Leveranstiden vid egen import kan variera från ett par veckor till 2 månader,
eventuell tullavgift och kontrollavgift kan tillkomma (stickprovskontroll)
beroende på varuvärde, se www.tullverket.se privat och avgiftsguiden.
Det finns många andra sidor och andra betalsätt tex paypal, Många tar
kortbetalning men det är alltid riskabelt, bättre är att använda betaltjänst som
mellanhand.
Bra att tänka på här är att beställa varje pryl för sig, på så vis håller man
totala varuvärdet lågt.
Betänk även att det kan vara svårt eller mycket svårt att hantera garantiärenden vid egen import.
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Reflektioner och erfarenheter från mötesföredraget:
•

Några erfar att färgåtergivningen är sämre med LED vilket säkert
stämmer då LED inte återger färg lika bra enligt CRI index och
kanske är ljusets spektra smalt jämfört med halogen och glödljus,
kanske en mix av färgtemperatur skulle göra det lite bättre?

•

Svårt att veta vad man får med LED om man köper billigt, ibland bra
ibland dålig och även ojämn kvalitet på lampor köpta på samma
ställe.

•

En berättade om sin väggmonterade LED spottbelysning som gjorde
det möjligt att belysa ljuskrävande växter mer och ändå ha
skuggpartier och att ytvattenrörelser skuggades vackert på botten,
vägghängd belysning underlättade även vid pyssel i karet då det inte
är i vägen.

•

En hade dåliga erfarenheter av Led ramp som skulle vara särskilt bra
för dedikerat växtakvarium men tillväxten hade avstannat helt, rent
av degenererat jämfört med tidigare och senare använd
lysrörsarmatur.

•

En upplevde fördel av jämnare vattentemperatur över tid då LED ger
lägre strålningsvärme än lysrör, störst är problemen att få ned
temperaturen på sommaren.

•

Enbart dagljus upplevs som för kallt eller blåtonat av många, och en
mix med varmvit är vanligt att man använder när man har lysrör, så
borde man göra med LED med.
Efter en lysande möteskväll funderar jag själv på om inte även växter
kan få för stark belysning i lumen räknat?
Med nyfikenhet, försök och modet att misslyckas lär vi få nya svar
och nya frågor väcks.

Simon Stålgärde
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SENIORER
Bernd Dinse
Tyrone Lundström
Janne Söderberg
Kent Andreasson
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(Rasbora heteromorpha, Dunker 1904)
Reviderat av Kottelat och Witte 1999 till Trigonostigma h.
Av Bernd Dinse

Kilfläcks Rasbora
Fiskana uppnår en längd på ca 5cm.
22-25 C
dH 5-12
pH 5-7 något under 7 föredras.
Wildfångade ex är oftast från Thailand, där de lever i skogsbäckar oftast i stim på öser 100 ex.
Äter allt levande söm de kan svälja, i akvarium även torrfoder.
Leken är lite ovanligt där de lägger äggen på undersida av stora löv.
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NÅGRA ORD OM FÖRRA TIPSTOLVAN
Tyvärr fick jag inte chansen att inkassera lite gratispoäng för min tipstolva – och inte
fick jag säga något om frågorna heller. Så då tar jag det nu istället.
(1) Förlaget Melle håller till i en ”liten´håla” enligt frågan. Ordet liten utesluter
Hamburg, som är hyfsat stort med över 1,7 miljoner invånare. Kvar finns Melle och
Rodgau, som båda är akvariestäder. I Rodgau finns den stora fiskimportören Aquarium
Glaser (http://www.aquariumglaser.de/) och i Melle grundades en gång i tiden Tetra av
Baensch d.ä. (d.ä.= den äldre). Baensch d.y. (d.y. = den yngre) bor där och bossar över
Mergus Verlag, så Melle var rätt svar. Orten Melle åkte jag f ö förbi många gånger i
mitt jobbpendlande, men jag klev aldrig av…
(2) Mergus-djuret finns med i företagets logga. Det handlar om en fågel. Olika skrakar
ingår i det lilla släktet.
(3) Namnet Bilbuk kan ge olika associationer. Närmast till hands ligger kanske att
tänka på fordonet bil. Det är fel. Här ska man tänka på en bila, d v s en speciell yxa
(som genom historien har använts för att korta ner överlånga personer). Och yxa heter
øks på norska (och kanske på vissa värmländska dialekter). Øksefisk ska det vara.
(4) Den som känner till fisken och vet hur den ser ut har det lite enklare. De första
ryggfensstrålarna på hanen är långa och namngivaren tyckte därför att fisken liknade (oides) en Kakadua.
(5) Om Hemiloricaria är en synonym till Rineloricaria eller inte är omstritt. Fishbase
verkar uppfatta H. som synonymt till R., däremot inte Planet Catfish – och bland de
levande vetenskaparna råder givetvis också oenighet. Fiskarna är långsmala. Därom
råder däremot ingen oenighet.
(6) Släktet Tetraodon är Kulfiskar och kanske också kul fiskar. Av de tre alternativen
passar runda bäst för att beskriva formen (eller minst dåligt).
(7) Nu hoppar vi över till det viktiga föreningslivet. Det är västeråsarna som har börjat
med loppis. Dem jag har träffat på av västeråsarna har varit trevliga, så loppisen är
säkert också trevlig (bra logisk slutledning det där).
(8) ”Långtbortifrån” är rätt svar och för Indiangobin var det visst Papua Nya Guinea.
(9) Baensch d.ä. grundade visst Tetra. Baensch d.y. bossar över Mergus Verlag. Jag
kommer på två fiskar med artnamnet baenschi. En tillhör släktet Aulonocara och den
andra tillhör släktet Apistogramma. Båda är ciklider, så ciklider är rätt svar.
(10) De som har sett Corydoras duplicareus och en del andra pansarmalar, kan nog
gissa sig till svaret. Fisken liknar släktingen C. adolfoi. I och med att C. adolfoi
beskrevs av Burgess ”redan” 1982, så är det naturligt att duplicareus fick bli duplikatet
i beskrivningen av Sands 1995.
(11) Utricularie gibba är den tunna trådliknande växten. Vissa tycker faktiskt om den
(och vad jag tycker om dessa personers sinnestillstånd säger jag inte). De som kommer
på novembermötet kanske får chansen att se växten IRL.
(12) Om jag inte helt är ute och cyklar ska rätt svar vara (X). Föreningen
grundades 1970 och jag är (ganska säkert) den enda ordföranden som inte är
äldre än föreningen (sorry, Kent, du bommar med några år)!
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ONSDAG

8 NOV

18.00

ONSDAG

8 NOV

19.00

SÖNDAG

12 NOV

11.00

TISDAG

28 NOV

STYRELSEMÖTE I SÖDERMALMS AKVARIEAFFÄR
MÅNADSMÖTE I SÖDERMALMS AKVARIEAFFÄR
HAF:s STORAUKTION I
SÖDERBYMALMSKOLAN
PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2017-10

SÖNDAG

3 DEC

STORAUKTION I UPPSALA

ONSDAG

13 DEC

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

13 DEC

19.00

JULMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

26 DEC

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2017-10

ONSDAG

10 JAN

STYRELSE- o MÅNADSMÖTE
I TORVALLA SIMHALL

V Ä L -

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

INGRID MÅRTENSSON
den 2 november

PATRIK HAMMARLUND
den 10 november

JENNY ÅKESSON
den 19 november

SIMON STÅLSGÄRDE
den 23 november

LOTTA NYBERG
och

TILDA VEUM-SANDSTEDT
den 25 november
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HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
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