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MÅNADSMÖTET
Torsdagen den 16:e April, kl 19.00
Norrbygården
Höglundagatan 10, Örebro.

På dagordningen:
Föreningsangelägenheter
Auktion
Bortatian
Fika
Lotteri

Program:
Thomas Jansson (Thomas Zoologiska)
från Karlskoga
kommer och berättar om och visar bilder från sin
akvaristiska resa till Bolivia

VI SES VÄL DEN 16:e APRIL OCH HAR EN
TREVLIG KVÄLL TILLSAMMANS I ÖAK !
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styrelsen har ordet !

Storauktionen närmar sig med stormsteg och man kan redan nu se vad
det är för fiskar som kommer att säljas genom den nya föranmälan. Spana
in vad som är föranmält och registrera gärna ert gods så kommer vi spara
tid på auktionsdagen. Vi har även fått frågor kring auktionen från både
Gävle- och Växjöbor som vill besöka auktionen i april och även sälja
fisk. Dessa har aldrig varit på en akvarieauktion tidigare.
Vi kan även glädjas åt att vi har en till hedersmedlem i form av Kenneth
Åhlgren som gjort en stor insats för klubben genom alla år.
Bussresan till Göteborg är spikad och de är klart vilka butiker vi
kommer besöka. Ta chansen och följ med på resan som bjuder på bra
umgänge men även fördelaktiga rabatter. Har själva varit i alla butikerna
utom Herkules Zoo och för er som inte varit där så är det självklara
butiker man ska besöka om man befinner sig i Göteborg. Om det är något
speciellt man är intresserad av så kan Kent på Nols Ciklidhobby beställa
det innan vi kommer dit. Hör av er till Daniel eller Ida om det är något ni
är på jakt efter. Vi ser fram emot en trevlig lördag i Maj med likasinnade.
Mer info om bussresan och anmälan finns längre fram i tidningen.
På månadsmötet kan vi se fram emot föredraget som Thomas Jansson
(Thomas Zoologiska i Karlskoga) ska hålla. Han kommer berätta om sin
resa till Bolivia i akvaristiskt tecken.
Välkomna till aprilmötet!

För styrelsen

Daniel & Ida
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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Om betydelsen av s.k. fyndorter inom
akvaristiken.
Av: Anders Sjökvist

Har ni slängt plastpåsen med vidhängande märkning från senaste
auktionen? Läs då detta så förstår ni vad som räddats eller förlorats.
Försök inte rekonstruera fyndortslokalen ur minnet – det gör det hela än
värre, dessutom får ni skämmas långt i efterhand. En fyndortsangivelse är
en värdehandling. Den stora massan av akvariefolk bryr sig inte särskilt
mycket om dessa fyndortsangivelser. Dessa viktiga uppgifter försvinner
eller förvanskas till oigenkännlighet. Har man varit ute och samlat själv
finns det fog för en viss försiktighet. Ger man en exakt position finns det
en överhängande risk att lokalen kan vara totalt utplundrad när man
återkommer. Det finns alltid skrupelfria människor som sätter sin egen
plånbok före allt annat, tyvärr. Utan att bry sig om en arts eller biotops
framtidsutsikter – här är det den egna förtjänsten som är det viktiga, detta
gäller både proffs och amatörer. Historiskt finns det talrika exempel på
denna ekonomiska kortsynthet. Jag har ju, för eget behov, bedrivit en
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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mindre insamling av djur i Florida – med licens från viltvårdsmyndigheten. Dessa lokaliseringsuppgifter utgörs endast av det County
där föräldradjuren upphittades – d.v.s. ingen närmare fyndortsangivelse.
Det finns alltid en ökande grupp av mindre nogräknade personer som är
intresserade av en växts eller djurs exakta fyndort. Själv uppger jag
endast namnet på County´t där arten hittades – vilket är ganska grovt.

Visst finns det många som anser att man är njugg och okamratlig som
inte vill avslöja en exakt lokalitet – men jag är långt ifrån ensam om detta
förfaringssätt – förebilden är faktiskt vetenskapsfolk som även de
upptäckt faran med att uppge en exakt fyndortsangivelse. Den överhängande risken är att lokalen kan vara skövlad och plundrad vid nästa
besök. Bäcken där man fann de där ovanliga fiskarna har kanske torrlagts
– d.v.s. hela biotopen är utdöd – inget ovanligt bland djur och växter idag.
Har sett hemska bilder på lokaler där man nyligen upptäckt nya
kaktusarter – allt är borta och lokalen totalförstörd. Det finns, faktiskt,
idag naturgangstersyndikat som satt detta i system. Varför – jo,
8
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förtjänsten är hög och risken för fällande domar är liten. Skulle man ändå
åka fast, så är straffen löjligt låga.
Tillbaka ned i akvariet. Var rädd om de lokaliseringsangivelser som
anges på vissa fiskpåsar – de kan vara en värdefull uppgift i framtiden –
kanske rent av en ny art från just denna lokalitet är inget ovanligt inom
ichtyologin. Personligen, för jag journal på mina fiskar och en
fyndortsangivelse är något som genast förs in här. Likadant är det med
uppgifter som datum, säljare, fiskantal och liknande. Men
fyndortsangivelsen är nog den viktigaste uppgiften – lägg det på minnet.
Men uppfinn inga fyndorter till er försäljningsfisk – det avslöjas lätt –
sedan blir det att ”stå ute i garderoben” under resten av den akvaristiska
karriären – detta ofog straffar sig hårt – med all rätta.
För några decennier sågs detta med fyndortsangivelser, i akvarieföreningarna, som något snobbigt som man inte sysslade med – trams
ansågs det vara. Det var på sin höjd specialföreningar som sysslade med
dylikt. Här finns ofta de verkliga experterna. Ett annat intresse jag har är
epifytiska kaktusar. Här har det blivit vanligt med fyndortsangivelser
under senare år.
Fyndort är inte längre ett snobbigt fjanteri – utan en nödvändighet. Vi
har bara sett början av denna utveckling.

ANDERS SJÖKVIST

————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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Kenneth Åhlgren - Hedersmedlem !
Text & Foto: Leif Kårelius.

Jan Knudsen var den som överlämnade ”Esons hedersmedlemstavla” till
Kenneth Åhlgren.

I samband med årets första styrelsemöte fick Kenneth Åhlgren
emottaga ”Esons hedersmedlemstavla” som ett bevis på att han blivit
hedersmedlem i ÖAK. Kenneth tillhör därmed skaran av akvarister som
hedras för att de har gjort en extra stor arbetsinsats för vår förening
under många år. Han axlade bl.a. under lång tid den krävande
kassörsysslan. Det är Kenneth Åhlgren, Arne Andersson och Jan
Knudsen som har tjänstgjort flest år som kassörer under ÖAK:s hela 80åriga historia. Medlem i ÖAK blev han första gången redan på 1960talet - då som ung grabb.
10
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Rapport från marsmötet
Text: Leif Kårelius & Janne Knudsen Foto: Janne Knudsen

ÖAK:s månadsmöte den 19 mars blev glädjande välbesökt med tillresta
akvarister från hela länet. Ordförande Pierre kunde hälsa alla välkomna
innan kvällens programpunkter med bl.a. en mäktig naturfilm från
världshaven visades.

(Forts. på sidan 12)
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Efter Pierres inledande ord passade odlingskommittén på att överlämna
gångna årets odlingsdiplom till Leif Kårelius som befann sig på halare
underlag under förra mötet.

Petter Lindberg gjorde därefter
en imponerande debut som
auktionsförrättare i samband
med kvällens föreningsauktion.
Det var mest akvarieväxter
bland godsen denna gång.
Auktionsgodsen var färre än
vanligt – kanske inte så
konstigt med tanke på den
kommande storauktionen.
Micke Österling var ansvarig för frågorna till ”Borta-Tian” denna kväll.
En av frågorna där handlade om de riksbekanta Nordamerikanska
Dvärgmalarna som nyligen upptäckts i ett grustag utanför Örebro.

ÖAK på Facebook.
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ÖAK:s Bussresa 9/5
Av: Ida Eliasson & Pierre Gustavsson

ÖAK anordnar en bussresa till Göteborg lördagen den 9/5, där kommer
vi att besöka:
Herkules zoo (http://www.herkuleszoo.se/). På Herkules zoo får vi vid
uppvisande av medlemskort 10% på fiskar, växter och mat.
Trop Akvariefisk import (http://www.tropakvariefiskimport.com/) där
vi kommer att få 10% rabatt på all fisk. samt
Nol Ciklidhobby (http://www.ciklidhobby.com/) där vi får 20% på all
fisk (på ordinare styckpriser).
Både Nol & Trop har ett väldigt varierat utbud på fisk. med allt från
räkor till Malawi, tanganyika, malar, levandefödare & rockor.
Vill ni hänga på? - Anmäl er till Conny på tel. 0581-18078 eller via mail
connyjatko@msn.com.
Resan kostar 50kr för medlemmar och, i mån av plats, 300kr för icke
medlemmar och då ingår medlemskap för resten av 2015.

Vill du ha Scalaren på mejl istället?
Du kan sedan något år tillbaka välja att få din Scalaren via mejl stället
för via posten. Du kommer då att få samma pdf-fil som tryckeriet får
som original för att trycka tidningen.
Om det känns intressant så skriv ett mejl till webmaster@orebroak.se.
Skriv mejlet från den mejladress som du vill ha Scalaren till.
Janne Knudsen
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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ÖAK:are på vift
Text: Ida Eliasson, Foto: Tobias Olsson, David Rabelius & Ida Eliasson

Ovan: Diskussioner med bland andra Alf & Anita Persson
under Discuschampionatet 2014.

Under Mars månad var det några av våra medlemmar som var ute på vift
i landet och höll föredrag hos andra akvarieklubbar.
Lördagen den 14/3 hade Göteborgs ciklidgrupp anordnat ”Lördagsföredrag”. De valde att flytta ett månadsmöte till en lördag för att lättare
få dit föredragshållare som inte bor i närheten och gjorde detta till ett litet
event med två olika föredrag.
Vi var ca.35 personer som samlades i Sävedalens Folkets hus i Göteborg
den dagen.
Först ut var ett killiföredrag som Sveriges killiexperter Alf & Anita
Persson stod för. Det pratades om olika arter, olika biotoper där man kan
hitta killis mm. Deras föredrag avslutades med en liten auktion som
innehöll några olika killiarter, vi själva fick med oss ett par Aphyosemion
gabunense ”GBG 93-30” hem.
Efter Alf och Anita var det dags för oss (Ida & Daniel) att hålla
föredrag, vårt föredrag innehöll en del av vår akvaristiska resa som vi
drog för er i klubben under decembermötet men även lite ”odlings tips &
14
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Th: Ida & Daniel
håller föredrag

Ovan: Anders
Thell håller
föredrag.
T.h:
Laimosemion
xiphidius
"Crique Cacao,
GET 14-3"
fångad av
Anders Thell &
Gustav Eek.

trix” om L-malar & Corydoras då det var ett önskemål från GCG:s sida
Vi själva passade även på att besöka ett par av de butiker som vi ska åka
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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till på resan den 9/5 när
vi ändå var där. Tyvärr
hann vi inte in till
Herkules zoo som hann
stänga för helgen innan
föredragen var slut.
Under helgen 20-22
mars hölls killidagarna
på Södermalms
akvarieaffär i Stockholm. På den sista dagen
Ovan: Besökare på
Killiedagarna i
Stockholm

T.v: Utställningsfiskarna
utauktionerades

Nedan: Anders
Thell tittar på
utställningsfiskarna

hölls även där ett föredrag och
detta av Anders Thell, som
tillsammans med Gustav Eek från
Umeå berättade om sin fångstresa
till Franska Guyana, detta föredrag
kommer även vi i klubben att få
lyssna till någon gång framöver.
Det ska bli väldigt spännande att
höra!
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Odlingskampanjen

Nu är odlingstävlingen/kampanjen för 2015 i full gång.
Rapportera dina odlingar till oss!
I utbyte får du ett diplom motsvarande odlingsvalören.
Odlingsvalörerna finner du här:
Regler finner du här:

http://www.sarfakvarist.se/valorlistan.html
http://www.sarfakvarist.se/regler.html

Vid stort intresse och många deltagare så kommer denna kampanj att anta
formen av en odlingstävling som redovisas i Scalaren och med prisutdelning i
slutet av året till de främsta odlarna.
Odlingsrapporterna kommer att sparas och skickas till SARF när deras odlingskampanj åter är i bruk.
Kontakta någon av de odlingsansvariga i klubben för att rapportera din odling,
eller om du har frågor eller förslag beträffande odlingskampanjen.
Du hittar oss på sidan 2 i varje nummer av Scalaren och på
http://www.orebroak.se/styrelsen.
Morgan, Janne.

————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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Tel. 129085, Engelbrektsgat. 24 ÖREBRO
Medlem av zoologiska affärsidkares förening

I 60 år har vi sålt fisk och växter till Örebroare och länsbor.
Det firar vi med kanonpriser.
Extrapris på kvalitetsfisk:
10st Kardinaltetra L
170.- (220.-)
10st Neontetra L
110.- (140.-)
Ancistrusmal
29.- (45.-)
Corydoras Sodalis XL
59.- (89.-)
Corydoras Agassizii XL
59.- (89.-)
Loricaria parva (grenmal)
119.- (178.-)
Palettciklid utfärgad
85.-/par (120.-)
Rosentetra - vitryggad, Odessabarber (utfärgade)L, Black ghost,
Elefantfiskar m.m.
Växtpaket till kanonpriser.

Välkomna hälsar Owe & Magnus

ÖREBRO SMÅDJURSKLINIK
Veterinär SVEN SALOMON

Åbylundsgatan 2 C, Örebro
Tel. 019 - 26 12 30

Tel 019 - 22 71 00

Telefontid 13.00 - 14.00

Telefontid 7.00 - 8.00

Mottagning efter tidsbeställning
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Bortatian Mars frågorna

Fråga 1

Vad heter den manliga fiskens könsorgan på latin?
1.
Gonopodium
X.
Spongiosum
2.
Meatus

Fråga 2

Vad heter denna mal?
1.
Chaca bankanensis
X.
Silurus batrachus
2.
Cyclopterus lumpus

Fråga 3

Praktbotian är ju som de flesta vet nästan alltid viltfångad.
Hur fångas de oftast?
1.
Bambufälla
X.
Håv
2.
Stora nät

Fråga 4

Vid vilken ålder blir guldiden könsmogen?
1.
ca 3 år
X.
ca 2 år
2.
ca 1 år

Fråga 5

Darrålen kan bli ca 2,5 meter lång. Hur mycket kan de väga?
1.
ca 20 kg
X.
ca 30 kg
2.
ca 40 kg

>>
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Fråga 6

Vad är en ”Archerfish”?
1.
Sprutfisk
X.
Klätterfisk
2.
Slamkrypare

Fråga 7

Varifrån kommer Kuhliålen?
1.
Sydostasien
X.
Sydamerika
2.
Afrika

Fråga 8

Vad heter Påfågelcikliden på latin?
1.
Astronotus ocellatus
X.
Lamprologus ocellatus
2.
Macropodus ocellatus

Fråga 9

Hur stor blir Fjärilsfisken?
1.
ca 10 cm
X.
ca 20 cm
2.
ca 25 cm

Fråga 10

Vad heter denna lilla ”kändisfisk” (ovan) från
Örebrotrakten?
1.
Nordamerikansk svart dvärgmal
X.
Gulbukad dvärgmal
2.
Asiatisk dvärgmal

Rätt rad: 111 111 1111.
Frågemakare: Micke Österling

20

—————– ÖREBRO AKVARIEKLUBB ——————

Bortatian 2015 - Tabell

Namn
Jan Bernhardsson
Leif Kårelius
Pierre Gustavsson
Jan Knudsen
Micke Österling
Jenny Olsson
Daniel Silvén
Ida Eliasson
Petter Lindberg
Kenneth Ljungstedt
Johnnie Vandenberghe
Jorma Savallampi
Ulf Tengler
Micael Lindkvist

Jan Feb Mars Summa
8
4
10
9
7
10
9
9
5
4
2
7
4
x

6
10
5
4
1
3
3
3
6
3
4
4
x
2

8
8
6
6
10
4
4
4
5
7
7
x
7
7

22
22
21
19
18
17
16
16
16
14
13
11
11
9

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER
DE GYNNAR OSS!
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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VALFRIHETEN

Marieberg centrum
Tel: 019-223209
www.djurenscenter.se

FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN?
HOS OSS HITTAR DU
NYCKELN!
VÄLKOMMEN TILL ZOOAFFÄREN SOM HAR ÖPPET ALLA
VECKODAGAR
MÅNDAG - FREDAG: 9.00 - 20.00, LÖRDAG: 10.00 - 18.00,
SÖNDAG: 11.00 - 18.00
22

AQUAKALENDER
2015

APRIL
7:e Öppet hus i klubblokalen
16:e Månadsmöte ÖAK
25:e Storauktion ÖAK

MAJ
9:e Bussresa till Göteborg
21:a Månadsmöte ÖAK

SEPTEMBER
17:e Månadsmöte ÖAK

Titta även på kalendern på adressen:
www.sarfakvarist.se/SARFEvenemang.html
och ÖAK´s sida www.orebroak.se
————— SCALAREN NR 4 APRIL 2015 —————
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Välkommen till Akvariekällaren!
Vi säljer allt inom akvaristik! Vi har ca. 220 akvarium,
alltid fulla med spännande akvariefiskarfiskar.
Från söt till saltvattensfiskar.
Akvariekällaren startade redan 1996. Vi finns i centrala
Örebro i korsningen Hertig karls Allé-Karlslundsgatan.

