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Aponogeton cf. AW
!

Numero 2 - 2005

Pääkirjoitus

What the FAQ?

Ankeriasmonnit (Osa 1)

(Yanna von Schantz)

(Juha Turunen)

(Mika Kaukonen)

Ensimmäistä numeroa on ladattu tähän
mennessä yli 1000 kertaa! Varsin rohkaiseva
alku vapaaehtoisvoimin tehdylle lehdelle....

Tämä
merivesi-FAQ
(frequently
asked
questions, eli usein kysytyt kysymykset) on
tarkoitettu aloittelijoille ja tarjotun tiedon taso
on sen mukainen.

Sivu 2

Sivu 3

Hypostomus luteus, keltatäpläpleko

L 239, sinieväpleko

(Mika Kaukonen)

(Mika Kaukonen)

”Saat itse pyydystää kalan altaasta. Minä en
koske siihen kepilläkään. Sanoin omistajalle,
että jos alamme myymään jotain edes torakan
näköisiä, niin otan lopputilin ja tuo on aika
lähellä sitä!”.
Sivu 11
Katkarapuja kasvispedillä Hampurista
(Yanna von Schantz)

Kaikki kauniit plekot eivät pelkästään tule Rio
Xingulta tai Rio Tapajokselta. Godoy kuvasi
tämän kaunottaren vuonna 1980 Rio
Pelotaksessa Etelä-Brasiliassa.

Viime vuosina Etelä-Amerikassa akvaariokalakauppa on laajentunut uusille alueille ja
maihin etsiessään sopivia lajeja. Markkinat
janoavat aina jotain uutta ja erikoista

Sivu 14

Sivu 16

Olen jo useampana vuonna käynyt Saksassa
kerran vuodessa kiertelemässä akvaarioliikkeitä.
Aiemmilla reissuillani minulla on ollut
käytössäni vain kaksi tehokasta ostospäivää,
mutta tällä kertaa ruhtinaalliset neljä.
Sivu 18

Pitsitatia

Nitrifikaatiobakteerien toiminta

Aqua-Web kuukauden allas

(Kati Laine)

(Ville Kivisalmi)

(Yanna von Schantz)

N2
Typensitojat
Eläimet

Denitrifikaatio
NO3- maaperässä

Kasvit

NH4+ maaperässä
Eritteet +
kuolleet eliöt

Nitraattibakteerit

Nitriittibakteerit

Pitsitatia, Centromochlus perugiae (Tatia p.)
(Steindachner, 1882), on pieni, kaunis
nahkamonni. Laji on kotoisin Ecuadorista ja
Perusta, Amazonin yläjuoksulta.

Typen kiertoon maa- ja vesiekosysteemeissä
osallistuvat bakteerit ovat pääasiassa autotrofeja kemolitotrofeja, jotka saavat energiansa
epäorgaanisten aineiden hapetuksesta...

Sivu 21

Sivu 25
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Onneksi olkoon millia! Millia aka Sanna
Vihavainen voitti Aqua-Webin kuukauden allas
- kilpailun ylivoimaisesti. Sannan allashan oli
se numero 9 josta monet käyttivät nimitystä
”se amano” –allas...
Sivu 28
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Pääkirjoitus
Teksti: Yanna von Schantz
Ensimmäistä numeroa on ladattu tähän mennessä yli
1000 kertaa! Varsin rohkaiseva alku vapaaehtoisvoimin
tehdylle lehdelle. Ensimmäinen numero sai paljon
positiivista palautetta. Ainoat negatiiviset palautteet
olivat lehden hinta ja ilmestyminen. Samat ihmiset
luultavasti keksisivät jotain negatiivista sanottavaa
myös miljonääristä, joka kadun kulmassa jakaisi
tuhannen euron seteleitä :-D Myös lehden nimi herätti
paljon kummastusta, kunnes sekin foorumilla rautalangasta väännettiin selväksi. Miksi kaiken pitäisikään
olla aina helppoa ja valmiiksi pureksittua.
Joskus olen miettinyt tätä akvaarioharrastusta ja kanssaharrastajien asennetta siihen. Olet ”tosi” akvaristi vasta,
kun teet kaiken itse ja jätät kaupalliset tuotteet ahneiden
kauppiaiden hyllyihin pölyyntymään. ”Tosi” akvaristi
tekee itse sapuskat, lannoitteet, valaisimet, altaat,
vedenparannusaineet, jalustat, suodattimet jne. Monesti
pääsisi paljon helpommalla ja säästyisi monelta
päänsäryltä, jos ei kuvittelisi osaavansa tehdä itse
kaiken paremmin.
Toki monelle itse tekeminen on iso osa tätä harrastusta,
ja he nauttivatkin siitä. Osalle se on julma rahakysymys, sillä aina ei budjetti anna myöten.
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Mutta suurelle osalle se tuntuu olevan arvostuskysymys. Tätä en ymmärrä. Mihin tähtiin on kirjoitettu,
että kalasi voivat paremmin ja olet vastuullisempi
harrastaja, kun olet näpertänyt kaiken omin pikku
kätösin? Miksi ammattilaisen tekemä on jollain lailla
väheksyttävää ja alentaakin harrastajan pisteitä muiden
näprääjien silmissä? Kumminkin monesti kopioidaan jo
toisen tekemää työtä. Omalle työlle ei lasketa mitään
arvoa, kun lasketaan kustannuksia. Ei ihme, että ei
osata arvostaa muiden työtä, kun omakin on arvotonta.
Itse olen sekakäyttäjä, joskus jos huvittaa ja on aikaa,
teen lannoitteita ja räkmixiä itse. Toisinaan taas saatan
käyttää pitkiäkin jaksoja vain kaupallisia tuotteita.
Kalani, kasvini ja rapuni voivat mainiosti molemmilla
metodeilla. En ole yhtään parempi tai huonompi
kummallakaan tavalla. Antaa kaikkien kukkien kukkia.
Lehden koko toimituskunta meinaakin haistella vain
kukkasia heinäkuussa, ja siksi teimmekin tästä
numerosta hieman paksumman, jos näin voi verkkolehdestä sanoa. Toivottavasti mielenkiintoista lukemista
riittää kahdeksi kuukaudeksi, sillä seuraava lehti
ilmestyy elokuun alussa.
Hyvää kesää ja paljon hyttysiä!
- Yanna von Schantz

Aponogeton cf. AW toimitus
Tämän lehden täysin palkattomina orjina toimivat:
Päätoimittaja: !

!

!

!

Yanna von Schantz !

yanna@aqua-web.org

Toimituksessa: "
######################## !
######################## !
######################## !
######################## !
######################## !
############### #########!

"

"
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Tatu Vaajalahti " "
Sami Kuivalainen !
Laura Holopainen !
Mika Kaukonen ! !
Kati Laine ! !
!
Ville Kivisalmi ! !
Nea Saastamoinen !

tatu@sci.fi
sakuival@hotmail.com
raakky@aqua-web.org
mika.kaukonen@luukku.com
kati.laine@wivanet.fi
ville.kivisalmi@helsinki.fi
didi@aqua-web.org

Sam Salonen "

sam@aqua-web.org

Tekninen toteutus ja taitto: " "

"

Lehti ilmestyy noin kerran kuussa.
Aponogeton cf. AW ei vastaa yhtään mistään millään lailla.
Lehdessä ei ole, eikä tule olemaan kysymys-vastauspalstaa. Jos jokin asia jäi mietityttämään, ota yhteyttä
artikkelin kirjoittajaan sähköpostitse tai kysy avoimesti foorumilla. Siellähän se lehden toimitus aina luuhaa.
Sivu 2"
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What the FAQ?
Teksti: Juha Turunen, Kuvat: Sam Salonen & Juha Majalainen
Tämä FAQ (frequently asked questions eli usein
kysytyt kysymykset) on tarkoitettu aloittelijoille ja
tarjotun tiedon taso on sen mukainen. Mutkia on
vedetty tarkoituksellisesti suoraksi ja jossittelua ja
"mutta mutta..." -ilmaisuja on vältetty, jotta merivesiakvaarioihin liittyvistä asioista olisi mahdollisimman
helppoa muodostaa edes jonkinlainen käsitys jota
lähteä parantamaan hakemalla tarkempaa tietoa. Tätä
kirjoitettaessa on tekeillä suomenkielinen riuttaakvaario-opas, joka tultuaan julkaistuksi tarjonnee
paljon tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa.
Kielenkäyttö on myöskin suhteellisen vapaata, ettei
lukijalle tulisi sellainen olo, että on lukemassa riuttaministeriön tiedotetta.

hienon ja pitkälle automatisoidun akvaarion haluat
rakentaa.

Onko merivesiharrastus kallista?
Lyhyesti: on se ainakin paljon kalliimpaa kuin
makeanveden akvaarioiden harrastaminen. Kustannuksissa voi kuitenkin säästää tekemällä tarvikkeita itse,
ostamalla käytettyä tai tinkimällä laitteista, jotka eivät
ole pakollisia, mutta vähentävät akvaarion hoitoon
tarvittavaa työtä.
Onko merivesiakvaarion hoitaminen vaikeaa?

Yleistä merivesiharrastuksesta
Onko merivesiharrastus siistiä?
On. Erittäin siistiä. Paitsi suolaa voi löytyä vähän sieltä
sun täältä.
Haluan merivesiakvaarion! Mitä kaikkea tarvitsen?
Tarvitset ainakin altaan, valaisimen, vaahdottimen,
kiertovesipumpun, akvaariokäyttöön tarkoitettua merisuolaa, ominaispainomittarin ja elävää kiveä.
Jep. No mitäs muuta tarvitsen?
Sikana kaikkea pientä sälää. Kalsiumhydroksidia,
ruokaa, vesitestejä, kirjallisuutta (ja/tai Internetyhteyden), jne... Rajana on oikeastaan se kuinka ison,
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Ei. Mutta jos haluaa että allas näyttää vaikka tältä tai
tältä, niin hommia saa kyllä paiskia ja tietoa hankkia
aika tavalla.
Jotkut sanovat että pitäisi harjoitella makealla
vedellä ensin...
Höpö höpö. Akvaarion hoito ja tekniikka on niin
erillaista, ettei siellä makean veden puolella taida
mitään erityistä oppimista olla. Tietysti, jos esim. esim
kalojen ruokkiminen tuntuu haasteelliselta niin mikäs
siinä... :-)
Missä myydään merivesieläimiä ja -tarvikkeita?
Suomessa on ainakin kaksi kauppaa: Siniriutta ja
merivesi.fi. Monet tilaavat tekniikkaa ja tarvikkeita
ulkomaalaisista verkkokaupoista: Aquaristic.net,
Hobbyriff, Aquapro2000, Sewatec, Seame.com ym.
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Tekniikka
Millainen valaisin riutta-akvaariossa tulisi olla?
HQI-valaisin.

Giesemannin 250W HQI valaisin

Käviskö vanha makeavesiakvaarion loisteputkivalaisin?
Ei oikein kävis.
Entäs elohopealamput (HQL)?
Nekään ei oikein käy, koska niiden tuottaman valon
värilämpötila on liian alhainen.
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50cm korkeampaan altaaseen. Mutta kuten sanottu,
mitä enemmän sen parempi.
Mikä on värilämpötila?
Värilämpötila kertoo karkeasti minkä väristä valo on.
Värilämpötilan yksikkö on Kelvin (K). Mitä pienempi
lukema sen "lämpimämpi" (keltainen) väri ja mitä
suurempi lukema sen "kylmempi" (valkoinen/sininen)
sävy. Siis mitä?! Mitä suurempi lämpötila, sen
kylmempi väri? Juu-u. Kuulostaa aika tollolta, mutta
niin se vain on (johtuu värilämpötilan fysiikkaan
perustuvasta määritelmästä). Yleisimmät HQIpolttimoiden värilämpötilat ovat 6500K, 10000K,
12500K ja 14000K. 6500K on selvästi keltainen,
10000K vastaa normaalia päivänvaloa (luonnon
valkoinen), 12500K:n sanotaan olevan "kylmän
valkoinen" ja 14000K on jo selvästi sinertävä. Yleensä
merivesi altaissa käytetään 10000K tai korkeamman
värilämpötilan omaavia polttimoita.
Olen kuullut, että merivesiakvaario pitäisi olla
kokolasiallas. Onko sen altaan tosiaankin pakko
olla kokolasinen?
Ei ole pakko olla. Kehysakvaariotakin voi käyttää,
mutta silloin alumiiniset kehykset tulisi sisäpinnoilta
peittää silikonilla, jottei suolavesi liuota kehyksistä
alumiinia akvaarioveteen.

Mutta kun noi yhdet tuolla puhuu jostain T5putkista...
T5-putket ovat uusia tavallisia loisteputkia pienempiä
loisteputkia. Kyllä niilläkin voi valaista koko
akvaarion jos tietää mitä tekee, mutta käytännössä HQI
on se yleisin, edullisin ja käytännöllisin vaihtoehto.
Loisteputkia käytetään yleensä lisänä tuomaan sinistä
valoa akvaarioon tai valaisemaan refugiumia.
Mikä on HQI valaisin?
HQI valaisimessa on polttimo, jonka sisään on sullottu
erillaisia kaasuja. Kun peliin tulee mukaan sähköä,
alkavat kaasut tuottamaan kirkasta valoa. HQI
polttimoita saa ainakin 150W, 250W ja 400W tehoilla.
Yhdessä HQI-valaisimessa voi olla yksi tai useampi
polttimo.
Kuinka tehokas valaisin pitäisi hankkia?
Niin tehokas kuin on vain varaa. Auringon kanssa on
hankala kilpailla, joten valoa tuskin voi koskaan olla
liikaa. 100-120cm pidemmässä altaassa saisi olla jo
kaksi polttimoa. 150W valaisinta ei kannata laittaa
Sivu 4"

Mistä voin hankkia kokolasialtaan kaatokulmalla
ja porauksilla?
Suomessa ei jostain syystä ole kovinkaan paljon kokolasialtaiden valmistajia tai maahantuojia. Näitä
paikkoja kuitenkin ovat esim. Akvaariopaja Oy,
Ritalasi Oy ja Siniriutta (mailatkaa jos tiedätte muita).
Jotkut harrastajat ovat tilanneet onnistuneesti
saksalaisista verkkokaupoista altaita, mutta toimitusNumero 2 - 2005
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ajat ovat jättäneet vähän toivomisen varaa
(pahimmillaan useita kuukausia) ja rahtikulutkin ovat
yleensä aika hulppeat (n. 170!). Mikäli sinulla on jo
allas, mutta haluat siihen kaatokulman onnistuu se aika
helposti kotikonsteinkin. Jotkut lasiliikkeet ovat
tehneet porauksia myös valmiisiin altaisiin.
Kuinka iso allas pitäisi hankkia?
Niin iso kuin on vain varaa. Mitä enemmän
akvaariossasi on vettä, sen helpompaa akvaarion hoito
on, koska jokainen hoitotoimenpide aiheuttaa kerralla
pienemmän kokonaismuutoksen. Pienessä akvaariossa
voi vesiarvojen saaminen vakaaksi olla hankalaa ja
pienikin virhe voi aiheuttaa ison harmin.
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No minähän laitan sitten tuollaisen vaahdottimen
makean veden altaaseenkin!
No äläpä kuitenkaan laita – ei se toimi. Jos käytät
vaahdottajaa makeassa vedessä ovat syntyvät kuplat
halkaisijaltaan noin 5mm, eikä tämä riitä vaahdon
aikaansaamiseen.
Miksi kiertovesipumppuja
vesiakvaariossa?

tarvitaan

meri-

Virtaava vesi kuljettaa koralleille ruokaa ja vie samalla
niiden tuottamat jätteet pois. Lisäksi voimakas
vedenkierto pitää elävät kivet puhtaina ja estävät
detritusta tukkimasta niiden pintaa.

Mikä on vaahdotin?

Mikä on sumppu?

Vaahdotin on laite, joka poistaa akvaariovedestä siinä
killuvaa tai liuennutta kalan kakkaa, kuollutta elämää,
yms. Vaahdotin siis poistaa vedestä kaikkea sellaista,
mitä emme akvaariovedessa haluaisi olevan.

Sumpuksi kutsutaan yleensä erillistä allasta, jonka
kautta akvaarion vesi kiertää. Sumppuun voi piilottaa
kaikki rumat hilavitkuttimet pois pilaamasta kaunista
riuttamaisemaa. Yleensä sumppu piilotetaan
varsinaisen akvaarion alle, jonka vuoksi sitä kutsutaan
myös ala-altaaksi. Myös vedenvaihto onnistuu
kätevästi sumpun kautta ilman vedenpinnan muutosta
pääaltaassa.

Miksi sitä vaahdotinta käytetään?
Kaikki kuona mitä ei vaahdoteta pois on yleensä
haitaksi akvaariossa. Rumat levät riehaantuvat,
korallien värit kärsivät ja sitä rataa.
Miten se vaahdotin toimii?
Yksinkertaistettuna näin: vaahdottimen läpi menee
akvaariovettä. Vaahdotin tekee sisällään olevaan veteen
niin paljon pieniä kuplia kuin se pystyy. Kuona tarttuu
kuplaan ja nousee kuplan mukana ylös. Syntynyt
likainen vaahto ajautuu vaahdottimen keräilyastiaan ja
muodostaa kuvottavaa tummaa mönjää, joka kipataan
viemäriin.
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Mikä on "refu" (refugium)?
Refugium (tai refu kuten se usein lyhennetään) on
erillinen allas tai eristetty osa altaasta (yleensä alaaltaasta), johon pieneliöitä syövät eläimet eivät pääse.
Refussa on hippiäisen, sienen tai muun ötökän hyvä
köllöttää turvassa pahalta maailmalta!
Minkä kokoinen ala-allas minun pitäisi hankkia?
Vähintään niin iso, että saat kaiken tarvittavan
tekniikan mahtumaan sinne. Ylärajan asettaa
ainoastaan tarjolla oleva tila. Mitä isompi ala-allas on
Sivu 5
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sen parempi – ala-allashan kasvattaa systeemin
kokonaistilavuutta ja muistathan mitä mieltä olimme
altaan koosta?
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johdetaan putkella ala-altaaseen. Kaatokulman
ympärille liimataan yleensä muovinen kampa, joka
päästää veden lävitseen, mutta estää kaloja joutumasta
kaatokulmaan. Kaatokulma tunnetaan myös nimellä
"ylivuoto", joka on ehkä kuvaavampi nimi mikäli ko.
osa ei varsinaisesti sijaitse altaan kulmassa. Mikäli
altaassa ei ole reikää, voidaan vesi johtaa pois pääaltaasta ylivuotolaatikon avulla.

Mikä on durso?
Durso on keksijältään Richard Dursolta nimensä
saanut putkitusratkaisu, jonka tarkoitus on vähentää
ala-altaaseen valuvan veden aiheuttamaa meluhaittaa.
Ilman dursoa putken päästä, josta vesi valuu alas,
kuuluu voimakasta lorinaa ja "hörppimistä". Durso
poistaa nämä äänet, koska sen rakenteen ansiosta putken pää on veden pinnan alapuolella. Tarkempaa tietoa
dursosta ja sen rakenteesta löydät keksijän omilta
sivuilta täältä.
Mikä on streami?
Streami on Tunzen valmistama kiertovesipumppu
(Tunze Stream). Streami poikkeaa perinteisistä
pumpuista siten, että siinä on impellerin tilalla propelli
(siis sellainen ihan tavallinen potkuri). Tämän vuoksi
streami on hyvä luomaan virtauksia vesimassan sisälle,
mutta ei sovi pumppaamaan vettä paikasta toisen.
Lisäksi streamin tuottama virtaus jakautuu laajalle
alueelle eikä ole niin raju ja pienelle alalle keskittyvä
kuin vastaava tavallinen pumppu.
Miksei merivesialtaissa ole kansilaseja?
Koska kansilasit suodattaisivat koralleille niin kallisarvoista valoa. Lisäksi suuri veden haihtuvuus
mahdollistaa kalkin lisäämisen kalkkivetenä.
Mikä on kaatokulma?
Kaatokulma on altaasta eristetty vesitiivis osa johon
kaatokulman yli valuva vesi menee. Kaatokulman
reuna on aina hieman matalemmalla kuin itse altaan
reuna. Kaatokulman sisässä on reikä, josta vesi
Sivu 6"

Mitenkä se vesi saadaan kiertämään ala-altaassa?
Helposti. Kun ala-altaasta pumpataan vettä takaisin
pääaltaaseen, joutuu kaikki "liika" vesi kaatokulmaan
tai ylivuotolaatikkoon, josta se valuu takaisin alaaltaaseen. Näin tarvitaan ainoastaan yksi pumppu, joka
pumppaa vettä ala-altaasta pääaltaaseen – painovoima
hoitaa loput. Pääaltaan pinta on jatkuvasti kaatokulman
laidan kohdalla ja kun pääaltaaseen pumpataan litra
vettä, valuu kaatokulmaan automaattisesti litra vettä,
joka puolestaan valuu yhtä automaattisesti takaisin alaaltaaseen. Nerokasta!
Mikä on ylivuotolaatikko?
Ylivuotolaatikko on kapistus, jolla vesi saadaan
virtaamaan pääaltaan laidan yli ala-altaaseen. Ylivuotolaatikko koostuu kahdesta laatikosta, jotka on
yhdistetty ilmatiiviillä rakenteella. Toinen laatikoista
on korkeammalla toiseen nähden ja se sijoitetaan
altaan sisäpuolelle. Altaan sisäpuolella oleva laatikko
toimii kuten kaatokulma. Jotta vesi virtaisi altaan
sisällä olevasta laatikosta altaan ulkopuolella
sijaitsevaan laatikkoon täytyy laatikoiden välille saada
aikaan lappo. Tämä tapahtuu imemällä ilma pois
laatikoita yhdistävästä rakenteesta, jonka jälkeen
rakenne täyttyy vedellä ja lappo käynnistyy. Imeminen
hoidetaan joko manuaalisesti esim. isolla lääkeruutalla
tai paluupumppuun kytketyllä diffuusorilla. Kun lappo
Numero 2 - 2005
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on käynnistynyt, johdetaan altaan ulkopuolella olevaan
laatikkoon valuva vesi putkella ala-altaaseen.
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säästävät siis sinulta kalkkiveden valmistamisen ja
tiputtamisen vaivan.
Mikä on RO-laite?
RO-laitetta eli käänteisosmoosilaitetta käytetään
akvaariokäytössä vesijohtoveden puhdistamiseen. ROlaitteella valmistettua vettä tarkoitettaessa puhutaan
yleensä usein joko RO-vedestä tai käänteisosmoosivedestä. Käänteisosmoosi for dummies.
Mikä on RO/DI-laite?

Millaista putkea pitäisi käyttää altaiden välillä?
PVC-U putkea. Putkea ja osia saa Suomesta ainakin
Fluorotech:lta, Aquanova:lta ja joistakin Etola -ketjun
liikkeistä. Isoimmista kaupungeista varmasti löytyy
muitakin liikkeitä. Ainakin Aquanova toimittaa
yksityisille postiennakolla.

RO/DI-laite on RO-laite, jonka perään on kytketty
ioninvaihdin (DI)-patruuna. DI-patruuna poistaa
vedestä ioneja, jotka ovat päässeet RO-vaiheen läpi.
RO/DI-laitteella saadaan siis vielä hieman ROlaitteella valmistettua vettä puhtaampaa vettä. RO/DIlaitteella valmistettua vettä tarkoitettaessa puhutaan
yleensä RODI-vedestä.

Vesi

Mikä on pinnantasaaja?
Akvaariosta haihtuu jatkuvasti vettä. Suola ei
kuitenkaan haihdu, joten jotta suolatasapaino pysyisi
kunnossa eikä akvaario kuivaisi tyhjiin, täytyy
akvaarioon lisätä makeaa vettä. Pinnantasaaja on laite,
joka tarkkailee veden pinnan korkeutta ja pumppaa
akvaarioon tarvittaessa makeaa vettä. Pinnantasaaja
voi pumpata myös valmista kalkkivettä. Pinnantasaaja
on mukavuuslaite eli sen hankkiminen ei ole pakollista
– veden lisäämisen voi hoitaa itsekin.
Mikä on kalkkireaktori?

Voinko käyttää kaupan merisuolaa?

Kalkkireaktori on laite, joka toimiessaan lisää veden
kalsium-pitoisuutta ja alkaliniteettia (kH).
Kalkkireaktorissa on sisällä korallimurskaa, jonka läpi
akvaariovettä kierrätetään. Kiertoon lisätään hiilidioksidia, jolloin korallimurska hiljalleen liukenee ja
veden kalsium-pitoisuus ja alkaliniteetti kasvavat.
Kalkkireaktorin hankkiminen ei ole pakollista.

Et voi. Ruokasuolasta puuttuu eliöille tärkeitä aineita,
joita merivedessä on.

Mikä on kalkkivesisekoitin?
Kalkkivesisekoitin on laite, jonka sisällä on kalsiumhydroksidia ja johonka ohjataan pinnantasaajalta tuleva
korvausvesi. Sekoitin hämmentää hydroksidia
jatkuvalla syötöllä ja sekoittimesta tulee ulos kalkkivettä. Kalkkivesisekoitin ja pinnantasaaja yhdessä
Numero 2 - 2005"

Miten merivettä tehdään?
Merivettä tehdään sekoittamalla makeaan veteen
jotakin akvaariokäyttön tarkoitettua suolaseosta. Tulos
kipataan akvaarioon. Suolaa ei tule koskaan kaataa
suoraan akvaarioon, jossa on eläimiä tai eläviä kiviä.
Mistä tiedän, että suolaa on tarpeeksi?
Annostuksen voi aluksi arvioida karkeasti, jonka
jälkeen veden suolapitoisuus mitataan ominaispainomittarilla tai muulla välineellä ja korjataan joko
laittamalla veteen lisää suolaa tai makeaa vettä.
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mutta koska sen mukana siirtyy altaaseen niin paljon
elävää elämää, kutsutaan sitä eläväksi kiveksi. Elävä
kivi kuljetetaan kaukomailta lentokoneella
kauppiaallesi styrox-laatikoissa, jotka pitävät kivet
kosteina ja lämpiminä. Näin pyritään pitämään
mahdollisimman paljon eliöitä hengissä ja saamaan ne
turvallisesti kauppiaan akvaarioon, jossa ne voivat edes
hieman huokaista helpotuksesta. Elävä kivi maksaa
Suomessa uutena yleensä n. 15-20! / kg.
Mitä iloa siitä elävästä kivestä on?

Voinko käyttää vesijohtovettä?
Kyllä voit tietyin varauksin. Vesijohtovesi saattaa
kuitenkin sisältää kaikenlaisia epäpuhtauksia ja
ravinteita, jotka ovat haitallisia merivesiakvaariossa.
Miksi veden kH- ja Ca-arvot ovat niin tärkeitä?
Kivikorallit, kalkkilevä ja muut riutta-akvaarion eliöt
tarvitsevat kH:ta (siis karbonaatteja) ja kalsiumia
rakennusaineeksi. Jos haluat, että kivikorallisi kasvavat
ja että kivesi peittyvät kauniiseen kalkkilevään, täytyy
sinun jatkuvasti ylläpitää veden kH- ja Ca-arvoja.
Mitä on kalkkivesi, miten sitä tehdään ja mihin sitä
käytetään?
Kalkkivesi (tai kalkwasser) on vettä, jossa on niin
paljon kalsiumia ja alkaliniteettia (kH) niin paljon kuin
veteen liukenee. Kalkkiveden avulla on helppo
ylläpitää veden kH- ja Ca-arvoja juuri oikeassa
suhteessa. Kalkkivettä voit valmistaa helposti
manuaalisesti tai kalkkivesisekoittimen avulla. Käsin
homma hoituu siten, että annostelet vaikkapa
limsapulloon kalsiumhydroksidia ja makeaa vettä.
Ravista pulloa niin voimakkaasti että hydroksidi
sekoittuu veteen. Anna liukenemattoman hydroksidin
valua rauhassa pullon pohjalle ja kaada kirkas neste
varovasti toiseen astiaan. Lisää kalkkivesi altaaseen
hitaasti.

Elävä kivi toimii äärimmäisen luonnollisena ja
kauniina sisustuksena akvaariolle, tarjoaa kodin ja
piilopaikkoja akvaarion asukkaille, tuo mukanaan jos
jonkinlaisia liftareita ja toimii biologisena
suodattimena.
Kuinka se elävä kivi toimii suodattimena?
Koska elävä kivi on niin huokoista tarjoaa se laajan
kasvupinta-alan bakteereille. Nämä bakteerit
hajoittavat syömätöntä ruokaa, kalan jätöksiä yms.
mitä vaahdottaja ei ehdi nappaamaan. Kivien sisempiin
osiin muodostuu hapettomia vyöhykkeitä, joissa
tapahtuu denitrifikaatiota.
Mikä on liftari?
Liftari on elävän kiven mukana akvaarioon päässyt
eliö. Yleensä elävien kivien mukana tulee laaja kirjo
erillaisia matoja, etanoita, kotiloita, pieniä rapuja,
koralleja, sieniä, yms. Silloin tällöin mukaan eksyy
aika uskomattomia tapauksia. Eräs suomalainen
harrastaja sai kivien mukana mureenan! Liftareita
saattaa pullahdella esiin kivistä vielä vuodenkin päästä
kivien hankkimisesta.

Akvaarion biologia
Mitä on elävä kivi?
Elävä kivi on vaahdottimen ohella parhaita juttuja
merivesiakvaariossa. Elävä kivi on palanen ihka oikeaa
koralliriuttaa! Elävä kivi on kalkkikiveä, joka on
sisältä päin täynnä pieniä reikiä ja käytäviä. Elävää
kiveä sinällään on joskus kuolleen korallin rankaa,
Sivu 8"

Liftarina tullut merimakkara (Kuva: Juha Majalainen)
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10-20% altaan tilavuudesta. 100 litraa vettä – 10-20kg
elävää kiveä. Huomaa, että tämä pätee vain jos laitat
akvaarion täpötäyteen elämää. Voit aivan hyvin laittaa
500 litran akvaarioon 10kg elävää kiveä ja kuormittaa
akvaariota kuin se olisi 100 litrainen. Muistathan mitä
akvaarion koosta puhuttiin?
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bakteerit pääsevät herkuttelemaan sillä tavaralla, mitä
tulee ulos madon toisesta päästä. Kuinka syvä sitten on
DSB? Mitään tarkkaa rajaa ei ole, mutta yleinen
mielipide lienee jossakin 7 ja 10 cm välimaastossa.
Mitä tarkoittaa bliitsaaminen?
Bliitsaaminen (eng. bleaching) tarkoittaa tapahtumaa,
jossa korallin symbioosilevät kuolevat tai vähenevät
merkittävästi. Tämä saa aikaan sen, että kudos
menettää vaaleanruskean värinsä ja muuttuu
valkoiseksi tai hyvin vaaleaksi. Yleensä bliitsaamisen
aiheuttaa veden yli 30°C asteen lämpötila tai jokin
koralleille haitallinen aine akvaariovedessä.

Eläimet
Millaisia eläimiä voin laittaa merivesiakvaarioon?
Vaikka mitä! Parasta merivesiharrastuksessa on
monipuolinen eliöstö: kaloja, koralleja, sieniä,
merivuokkoja, meritähtiä, katkarapuja, taskurapuja,
hummereita, simpukoita, matoja, jne...
Mitä tarkoittaa akvaarion kuormittaminen?
Kun ruokit akvaariosi eläimiä, kuormitat akvaariotasi.
Mitä enemmän sinulla on eläimiä (siis muitakin kuin
kaloja vaikka ne ovatkin sottapyttyjä), sitä enemmän
sinun pitää ruokkia. Mitä enemmän ruokit, sitä
enemmän sinun pitää vaahdottaa ja järjestää biologista
suodatusta.

Kuinka monta senttiä kalaa voin laittaa xxx
litraiseen akvaarioon?
Kaikki laskusäännöt ovat vähän huonoja, koska ne
eivät yleensä toimi. Käytä järkeä, suunnittele etukäteen
ja kysy kokeneemmilta neuvoja...

Mitä tarkoittaa denitrifikaatio?
Merivesiakvaariossa on paikkoja, joissa ei ole happea
laisinkaan. Näillä alueilla asustaa anaeroobisia
bakteereita, jotka hallitsevat tempun nimeltä
denitrifikaatio. Nämä bakteerit hengittävät syödessään
(pitäähän sinunkin hengittää syömisen lisäksi, että
pysyisit elävien kirjoissa!) nitraattia (NO3). Jos asiaa
vähän yksinkertaistaa, niin denitrifikaatiobakteerit
"varastavat" (siis hengittävät) nitraatista hapen ja
jäljelle jäänyt typpi liukenee veteen ja vapautuu
huoneilmaan. Aika hienoa!
Mikä on DSB?
DSB on lyhenne sanoista Deep Sand Bed eli syvä
hiekkapeti. DSB:n ideana on luoda mahdollisimman
laajoja anaeroobisia vyöhykkeitä, joissa tapahtuu
denitrifikaatiota. Toimiva DSB kuhisee matoja yms.
pieneliöitä, jotka kuljettavat ruokaa pinnalta
anaeroobisille bakteereille. Madot siis syövät
ylemmistä kerroksista kaikenlaista ja anaeroobiset
Numero 2 - 2005"

Akvaarion hoito
Kuinka kalkkivesi tulisi lisätä akvaarioon?
Hiljalleen tiputtamalla. Jos joku tuttusi sattuu
työskentelemään terveydenhuoltoalalla, voit kysäistä
josko hän voisi hankkia sinulle tippaletkun (joskus
joku avaa paketin vahingossa tai pakkaus on
rikkoutunut jolloin hyvä tippaletku lentäisi muutoin
roskiin). Tippoja saat kyllä aikaiseksi kotikonsteinkin
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vaikkapa vetämällä silikoni- tai PVC-letkua solmuun
tai kuristamalla sitä jollain muulla tapaa.
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Mikä on sopiva lämpötila merivesiakvaariolle?
Suurin piirtein karkeasti ottaen 25-29°C astetta. Ei
kuitenkaan 30°C tai yli, koska niillä nurkilla alkavat
korallien symbioosilevät menehtyä ja korallit
bliitsaavat. Joidenkin lähteiden mukaan korkeahko
lämpötila nopeuttaa korallien kalkkirangan
muodostusta. 30°C asteen nurkilla keikkuminen
kuitenkin lisää riskiä, että jonkin ongelmatilanteen
sattuessa (esim. hajonnut tuuletin) allas ns. keittää eli
ylittää tuon kriittisen rajan, jonka jälkeen
symbioosilevät alkavat siirtyä ajasta ikuisuuteen.

Entäs sitten?
Mistä saan tarkempaa lisätietoa?
Mitä vesitestejä minun pitäisi hankkia?
Ainakin kH-, kalsium- ja nitraattitesti olisi hyvä olla
olemassa. Myös fosfaatti-, pH- sekä magnesiumtestit
ovat hyödyllisiä. Mikäli rahaa ja innostusta riittää voit
niin halutessasi seurata myös akvaarion jodi,
strontium, ym. arvoja.

Nettilehtiä: Reefkeeping (Etenkin artikkelien
ryhmittely aiheryhmittäin voi osoittautua käteväksi.
Joitakin Reefkeeping:n artikkeleita on myös
suomennettu.), Advanced Aquarist Online, Conscientious Aquarist.
Keskustelupalstoja: Aqua-web, Reefcentral
IRC: #merivesi
- Juha Turunen (turunen@iki.fi)

Sivu 10"
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Ankeriasmonnit (osa 1)
Nauha-ankeriasmonni, Gymnallabes typus (Günther, 1867)
Teksti: Mika Kaukonen, Kuvat: Christian Hauzar

”Saat itse pyydystää kalan altaasta. Minä en koske
siihen kepilläkään. Sanoin omistajalle, että jos alamme
myymään jotain edes torakan näköisiä, niin otan
lopputilin ja tuo on aika lähellä sitä!”

Niillä on tapana kasvaa liian suureksi, syödä kaikki
eteen tuleva, olla pääosin rusehtavan sävyisiä ja liian
pienessä akvaariossa kaiken tämän lisäksi öykkäröidä.
Persoonallisempia kaloja saat kuitenkin etsiä!

Myyjän sanat ja ilmeet ovat painuneet hyvin mieleeni,
sillä olinhan löytänyt sattumaltaa altaasta erään hyvin
harvinaisen monnin, nauha-ankeriasmonnin.
Nauha-ankeriasmonni eli tieteelliseltä nimeltään
Gymnallabes typus kuluu laajaan ankeriasmonnien
heimoon Clariidae. Ne ovat levittäytyneet usealle
mantereelle puuttuen vain Euroopasta, Etelä- ja KeskiAmerikasta sekä Australiasta. Ihmisten vaikutuksesta
joitakin lajeja on levitetty luonnollisten
esiintymisalueiden ulkopuolelle. Ne kaikkiruokaisina
ja erittäin kestävinä kaloina ovat saaneet paikoin alkuperäisen kalakannan hävityksen partaalle.
Ankeriasmonneihin tämänhetkisen näkemyksen
mukaan arvioidaan kuuluvan 15 sukua ja 93 kuvattua
lajia. Arviolta 25 lajia odottaa edelleen tieteellistä
kuvausta. Ankeriasmonnit ovat pääasiassa arvostettuja
ruokakaloja ja niitä viljellään laajasti tätä tarkoitusta
varten. Jotkin lajit päätyvät myös akvaariokalamarkkinoille. Yleisimmin saatavilla on konnamonnia,
Clarias batrachus ja sen erilaisia viljeltyjä albiinomuotoja. Toisinaan saattaa onnella sattumalta löytää
muutaman muunkin lajin.

Kutuvalmis naaras

Ankeriasmonneista löytyy toki hyvätapaisia ja pieneksi
jääviä lajeja, mutta tarkoituksellisesti kukaan ei
vientiin juuri näitä lajeja kerää. Harvinaisuuksia löytää
joskus sattumina kaupoista tai tukuista. Itse olen ollut
onnekas ja saanut mahdollisuuden pitää akvaariossani
seuraavia lajeja: C. batrachus, C. pachynema ja G.
typus. Näistä kaikista kerron tämän ankeriasmonnisarjan seuraavissa artikkeleissa.

Ankeriasmonnit eivät ikinä ole saavuttaneet suurta
suosiota harrastajien parissa paitsi monniharrastajien.
Numero 2 - 2005"
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Heti kun näin kalan, tiesin mikä se oli. Se oli tullut
Afrikan-lähetyksen mukana, joku oli lykännyt kalan
mukaan joukkoon minun onnekseni. Kaupassa tosin
varoiteltiin sen kasvavan 1,5-metriseksi ja syövän
kaikki altaasta. Tiesin toisin. Ymmärrän kyllä lajin
herättämän reaktion tottumattomassa harrastajassa.
Muistuttaahan se maallikon silmin enemmän suurta
kastematoa tai niljakkeista käärmettä kuin kalaa.

Gymnallabes typus pariskunta

Nauha-ankeriasmonni, eli Typy kuten sitä perheen
kanssa kutsuimme, kuuluu ehdottomasti parhaimpaan
osaan ankeriasmonneista. Se on paljon harvinaisempi
kaupan piirissä kuin läheisesti sitä suuresti muistuttava
ankeriasmonni, Channalabes apus.
Erot ovat
kuitenkin harrastajallekin helposti havaittavia.
Molempien ruumiinrakenne on ankeriasmainen ja
pitkulainen. Aikuiskoko eroaa hiukan C. apusin
saavuttaessa 30 cm:n (SL) G. typusin n. 23 cm:n (SL)
pituuden. Ankeriasmonnilta puuttuvat vatsaevät ja
rintaevät, mutta nauha-ankeriasmonnilla ne ovat.
Apusin pää on pitkittäissuuntaisesti muotoutunut, kun
nauha-ankeriasmonnin pää on kolhon ja kolhitun
pallomaisen muotoinen. Voisi sanoa, että G. typus on
joidenkuiden silmissä rumempi ja karumpi ilmestys
kuin C. apus. Gymnallabes-sukuun kuluu kolme lajia,
joista kahta (G. alvarezi ja G. nops) ei tietääkseni ole
tuotu akvaarioharrastuksen piiriin, ellei sitten Japaniin,
jossa harrastajilla on silmää nähdä näidenkin kalojen
kauneus.

Nauha-ankeriasmonnin kotiseutu on Afrikassa,
Nigeria- ja Cross- jokien alavilla alueilla ja deltalla.
Kamerunista niitä tavataan myös. G. typus ei ole
massiviinen kala ja ruumiin paksuus on miehen
pikkurillin luokkaa, joten sen hoito onnistuu varsin
pienessäkin akvaariossa. Ruumiskin on erittäin taipuisa
ja soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Itse hoidin monniani
vaihdellen 63 litran akvaariosta 720 litran akvaarioon.
Kirjallisuudessa mainitaan toistuvasti lajin
menestymisen edellytykseksi lajikumppanien läsnäolo,
tai muutoin ne saattavat menehtyä lyhyen ajan
kuluttua. Oma Typyni oli maineestaan tietämätön ja
menestyi mainiosti kolme vuotta ennen kuin myin sen
toiselle harrastajalle. Toki jos mahdollisuus on niin,
kannattaa hankkia koko parvi kerralla, sillä laji on sen
luontoinen, että voin hyvin kuvitella sen nauttivan
samanlajisesta seurasta.

Gymnallabes typus

Saksassa yksi monniharrastaja pystyi hankkimaan
muutaman yksilön kerralla ja sai naaraan kantamaan
mätimunia, jotka olivat selvästi nähtävillä ihon läpi.
Kuitenkaan kutua ei tapahtunut. Tätä lajia olisi
todennäköisesti helpostikin mahdollisuus kudettaa, jos
niitä jostakin saisi!
Gymnallabes typus pariskunta
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Laji on erittäin rauhallinen ja helposti hoidettavissa
seura-akvaariossa. En luottaisi niitä kuitenkaan alle 5
cm pitkien kalojen joukkoon tai esimerkiksi pienien
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piikkisilmien pariin. Ainoa mitä kannattaa ottaa
huomioon yhdistämisessä, on niiden heikko
puolustuskyky aggressiivisia tai nyppiviä kaloja
vastaan. Piiloutuminen vihollisilta on sen tapa
puolustautua, ja niitä mahdollisuuksia nauhaankeriasmonni tarvitsee muutenkin. Rauhattomassa
ympäristössä et pääse näkemään monniasi päivisin.
Saattaa kulua jopa kuukausia, ettet näe sitä. Nauhamonnin sanotaan hautautuvan hiekkaan, mutta G. typus
suosii enemmän juurakoita ja ahtaita muoviputkia
turvapaikkoina.
Ankeriasmonnille kelpaa mainiosti kaikki ruoka, mitä
sille keksii tarjota. Se ei ole yhtä ahne peto kuin
isoveljensä samasta heimosta. Typyn vatsalaukku ei
ole ruokinnan jälkeen repeämisen partaalla ja muistuta
palloa. Suurimman suosion sai pakasteet ja elävä
ruoka.

Gymnallabes typus

Jos tätä lajia olisi saatavilla, niin suosittelisin kaikkia
hankkimaan ja kokeilemaan sitä. Levinneisyysalueelta
tuodaan poliittisten levottomuuksien vuoksi hyvin
satunnaisesti kalaa ja niistäkin hyvin pieni murto-osa
saavuttaa Pohjolan perukat. Saattaa olla, että
hankkimani kala jää ainoaksi laatuaan täällä, mutta
tuttavuus oli tervetullut. Mikäli uusi mahdollisuus
joskus tarjoutuu eteen, niin tartun siihen varmasti.
- Mika Kaukonen

Helsingin Akvaariokeskus
WWW.AKVAARIOKESKUS.COM

Kaikenmerkkiset ja kokoiset
AKVAARIOT ja PAKETIT
Ark 10 - 18
La 10 - 15
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki

puh. 586 5861

“Se Ruoholahden liike...”
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Hypostomus luteus, keltatäpläpleko (Godoy 1980)
Teksti: Mika Kaukonen, Kuvat: L.Z, Kev Crompton & Oliver Lucanus

Hypostomus luteus (Kuva: L.Z)

Kaikki kauniit plekot eivät pelkästään tule Rio
Xingulta tai Rio Tapajokselta. Godoy kuvasi tämän
kaunottaren vuonna 1980 Rio Pelotaksessa EteläBrasiliassa. Japani ja USA, joissa harrastajat ovat
valmiita maksamaan kovan hinnan näyttävistä ja
erikoisista lajeista, ovat olleet pääasiallisesti näiden
kalojen vientimaita.

Hypostomus luteus (Kuva: L.Z)

Keltatäpläplekosta tekee halutun kalan erikoinen
värityksen muodonmuutos iän myötä. Nuoret yksilöt 8
cm:iin asti ovat tummanharmaita ja valkoisten
pisteiden peittämiä, mutta kasvaessaan väritys muuttuu
radikaalisti. Ensimmäiseksi parittomat evät muuttuvat
vähitellen keltaisiksi, kunnes täysikasvuisena koko
kala on pääosin keltainen!

Hypostomus luteus (Kuva: Oliver Lucanus,www.belowwater.com)

Isoista yksilöistä on maksettu useita satoja euroja.
Erään 30 cm yksilön hinta oli jopa 1700 euroa.
Saksaan ensimmäinen suurempi tuontierä saapui
vuonna 2004. Kirjallisuudesta ei lajista löydy paljoa
tietoa, ja lähinnä harrastajat ovat voineet nauttia
Kauko-Idän tukkureiden ja kauppiaiden tukkulistojen
luetteloista tai kuvista. Laji on tosin esitelty
saksalaisen DATZ- akvaariolehden ensimmäisessä
monnilisälehdessä vuonna 1992. Syksyllä ilmestyvän
Merguksen WELS 2 –monnikirjan odottaisi korjaavan
tämänkin epäkohdan. Keskittyyhän se tällä kertaa juuri
plekoihin.

Sivu 14"

Hypostomus luteus (Kuva: L.Z)

Aikuiskoko on n. 30 cm, joten akvaarion täytyy myös
olla varsin iso. Täysikasvuinen yksilö tarvitsee jo 500 700 litraa uimatilaa – saati sitten jos haluaa pitää
useampia yksilöitä. Tärkeintä akvaariossa on
mahdollisimman suuri pohjapinta-ala. Lajin perushoito
itsessään on suoraviivaista, kuten täpläplekoilla
yleensä. Lähes kaikki ruoaksi kelpaava käy ja tämä
asettaa vaatimukset myös hyvälle suodatukselle.
Keltatäpläplekon elinalueella lämpötila saattaa pitkiksi
ajoiksi pudota alle 20 asteen, joten se rajoittaa niiden
sopivuutta keskiverto seura-akvaarioihin.
Suositeltavinta olisi pitää lajia omassa lajiNumero 2 - 2005
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variipictus.
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kauniimpia ja helppohoitoisempia kuin mielestäni
monesti yliarvostetut seepraplekolajit ja useat Lnumerolajit. Siihen asti saamme tyytyä ihastelemaan
niitä ainoastaan kuvista.

Hypostomus luteus (Kuva: L.Z)

Suomeen keltatäpläplekoa tai muita täpläplekoja EteläBrasilian alueelta on turhaa odotella. Ne ovat
harvinaisia tuttavuuksia kaupan piirissä. Se on sääli,
sillä monet näistä lajeista olisivat pidemmän päälle

Hypostomus luteus (Kuva: Kev Crompton, Pier Aquatic´s)

- Mika Kaukonen

Tieteellisten nimien merkityksiä osa 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affinis, läheinen
acutifolia, suippolehtinen
albida, himmeänvalkoinen
albomarginata, valkoreunainen
amplexicaulis, sepivä
angustifolia, kapealehtinen
anomala, normaalista poikkeava
aurea, kullankeltainen
auricula, korvamainen
australis, eteläinen
barbatus, karvainen
brevipes, lyhytperäinen
caeruleum, tummansininen
ciliata, ripsinen
ciliosum, partainen
coccineum, sarlakanpunainen
cordata, herttamainen
cornuta, sarvellinen
crispa, poimuinen
cucullata, huppumainen
denticula, hienohampainen
elata, korkea
elegans, siro
elongata, pidentynyt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erecta, pysty
formosa, kaunis
gigantea, jättikokoinen
glandulosa, runsasnystyinen
graminea, heinämäinen
grandiflorus, isokukkainen
hastata, keihäsmäinen
hastifolia, keihäslehtinen
hirsuta, karheakarvainen
laevigata, sileä, kalju
lanceolata, suikea
lancifolia, kapealehtinen
latifolia, leveälehtinen
longifolia, pitkälehtinen
lutea, keltainen
macrantha, isokukkainen
macrophylla, isolehtinen
maculata, täplikäs
major, isompi
micrantha, pienikukkainen
multiflora, monikukkainen
nummularia, rahanpyöreätlehdet
palmata, kädenmuotoinen

• palustris, kosteilla paikoilla
kasvava
• parviflora, pienikukkainen
• picta, laikukas
• pinnata, parilehdykkäinen
• praecox, varhainen
• pubescens, hienokarvainen
• pulcherrima, hyvin kaunis
• pumila, matala
• punctata, pilkullinen
• repens, suikertava
• rivularis, pikku purojen varrella
kasvava
• rotundifolia, pyöreälehtinen
• rubra, punainen
• salicifolia, pajunlehtinen
• sessiliflora, kukat perättömiä
• sinensis, Kiinasta
• stellata, tähtimäinen
• undulata, aaltomainen
• variegata, kirjava
• verticillata, säteittäinen
• vivipara, eläviä jälkeläisiä synnyttävä
• vulgaris, tavallinen, yleinen
Sivu 15
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L 239, sinieväpleko
Teksti: Mika Kaukonen, Kuvat: Dave Rinaldo, TKP & Shane Linder
pantavaa ja erikoinen piirre rakenteellisesti on
selkäevän liittyminen takaosastaan yhteen rasvaevän
etuosan kanssa. Tätä ei tunneta millään muulla
plekolla.

L 239 (Kuva: Dave Rinaldo, www.planetcafish.com)

Viime vuosina Etelä-Amerikassa akvaariokalakauppa
on laajentunut uusille alueille ja maihin etsiessään
sopivia lajeja. Markkinat janoavat aina jotain uutta ja
erikoista. Brasilian vientikielto vaikuttanee tähän
tulevaisuudessa enemmänkin. Argentiina ja Venezuela
ovat hyvät esimerkit näistä uusista kohdemaista.
Kokonaisuudessaan Amazonin alue ja Etelä-Amerikka
kätkevät vielä paljon ihmissilmältä näkemättömiä
lajeja. Paradoksi onkin, että biotooppien tuhoutuessa
kiihtyvällä vauhdilla ja ekosysteemien köyhtyessä
uusia tieteelle kuvaamattomia lajeja löydetään jatkuvasti enenevässä määrin. Argentiinasta on tullut aivan
viimeisen vuoden aikana häkellyttävän metallinvihreä
ottoihin kuuluva Epactionotus aky, josta kerron
lähemmin tulevaisuudessa. Venezuelasta tulee tällä
kertaa esiteltävä toinen plekomme.
Tälläkin lajilla, kuten edellisellä esitellyllä, on
hämmästyttävän hienostunut väritys. L 239 kulkee
kaupan piirissä usein nimellä ”Blue Panaque”, vaikkei
se kuulu tämänhetkisten tietojen mukaan puuplekoihin.
Epävirallinen suomenkielinen nimi kalalle on
”sinieväpleko” Pertti Rassin L-numeroluettelon
mukaan. Lajia ei ole vielä pystytty sijoittamaan
mihinkään sukuun kuuluvaksi, joten sen tieteellinen
nimi on Ancistrinae sp. – tuntematon Ancistriniheimoon kuuluva pleko.
Sinieväpleko on varsin pieneksi jäävä aikuiskoon
ollessa eri tietolähteiden perusteella 10-14 cm.
Akvaariossa tilantarve ei siten ole suuri. Merkille
Sivu 16"

Toinen on tietysti siniseen vivahtama väritys, joka
vaihtelee yksilöstä ja kunnosta riippuen. Akvaarioolosuhteissa väritys saattaa aluksi haalistua, mutta
palautuu kyllä jonkin ajan kuluttua. Usein jokin
erikoinen vivahteikas väritys johtuu kalan luonnonmukaisesta ravinnosta, kuten esim. seepraripsimonneilla, Synodontis brichardi. Ne ovat pyydettäessä
metallinvihreän hohtoisia kyljistä. Väritys valitettavasti
katoaa akvaariossa. Hoitovaatimukset akvaariossa
eivät ole normaalista poikkeavat. Kalojen pyydystyspaikka on Orinoco-joen yläjuoksulla Venezuelassa, ja
sieltä ne päätyvät Kolumbiaan, Bogotan kalamarkkinoille eteenpäin kuljetettaviksi.
Sinieväplekot pitävät kovasta ja hapekkaasta
virtauksesta. Ne tulevat mustan veden alueelta, joten
veden tulisi olla mahdollisimman puhdasta orgaanisesta aineksesta, pehmeää ja hapanta. Akvaariohoidossa
ne ovat osoittautuneet kestäviksi kaloiksi, kunhan
ääriarvoja vältetään. Suomalainen vesijohtovesi kelpaa
mainiosti.

L 239 (Kuva: TKP)

Lämpötilan on hyvä olla 25°C ja sen ylikin. Ruoaksi
on kelvannut lähes kaikki tarjottu. Puuta ne myös
jäystävät, mutta eivät varsinaisesti käytä sitä pääasiallisesti ravinnokseen, kuten esim. Panaque-suvun
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Käyttäytymiseltään sinieväplekot ovat kokemusten
perusteella todettu olevan hyvinkin paljon esillä ja
viihtyvän vähemmän koloissa. Tässä tietysti vaikuttaa
mahdolliset muut lajit ja rauhallinen elinympäristö.
Seurallisiksi kaloja ei voi väittää. Ne ennemmin
karttavat toisiaan kuin antautuvat reviirikahinoihin.
Kutu akvaariossa ei ole vielä onnistunut.
Tätä plekoa ei ole tuotu vielä Suomeen, mutta se on jo
yleinen Keski-Euroopassa, joten ounastelen sen myös
tänne lähiaikoina saapuvan. Hintakaan sinieväplekolla
ei ole ollut kohtuuton. Se on vaihdellut 30-50 euron
välillä kappaletta kohti. Toivottavasti voimme nauttia
lähiaikoina tämänkin lajin ensituonnista ja saada
käytännön kokemuksia.

L 239 (Kuva: Shane Linder)

- Mika Kaukonen

Aina vaan noista
levänlutkuttajista juttua...

© Tuopip 2005
Numero 2 - 2005"

Sivu 17

A

Q

U

A

-

W

E

B

V

E

R

K

K

O

L

E

H

T

I

Katkarapuja kasvispedillä Hampurista
Teksti & Kuvat: Yanna von Schantz
Olen jo useampana vuonna käynyt Saksassa kerran
vuodessa kiertelemässä akvaarioliikkeitä. Aiemmilla
reissuillani minulla on ollut käytössäni vain kaksi
tehokasta ostospäivää, mutta tällä kertaa ruhtinaalliset
neljä. Tämä siksi, että Finnjet on muuttanut reittiään
kulkemaan Suomen sijasta Pietariin. Matkasimme
kantosiipialuksella Tallinnaan, jossa hyppäsimme
Finnjettiin. Matka kesti vuorokauden Rostockiin ja
sieltä pari tuntia bussilla Hampuriin.

Liike on suuri; en uskalla arvailla neliöitä, mutta koko
kuvassa näkyvä rakennus on vain liikkeen käytössä.
Täältä löytyy kaikille kaikkea: makeavedenkaloja,
kasveja, rapuja, merikaloja, lammikkokaloja ja
kasveja.

Varustauduinkin etukäteen printtaamalla saksalaisesta
puhelinluettelosta useita sivuja akvaario- ja lemmikkiliikeiden osoitteita. Tämä kumminkin osoittautui varsin
turhaksi, sillä jo edellisillä reissuillani kiertämäni
liikkeet osoittautuivat tälläkin kertaa niiksi harvoiksi
käymisen arvoisiksi. Kerronkin vain liikkeistä, joista
ostin jotain.
Etukäteen suunnittelin keskittyväni vain katkarapuihin
ja kasveihin. Tämä juttu perustuukin vain niitä silmällä
pitäen.

Aquarium Tonndorf

Ensimmäinen kohteeni oli Aquarium Tonndorf. Täällä
olen myös käynyt aiemmilla reissuillani, joten paikalle
suunnistaminen ei edellyttänyt kompassia.
Jos jollakulla löytyy altaasta sitä ”kelluvaa nakkia”
Alternanthera Aquatica (kelluspapukaijalehti), on se
alun perin täältä peräisin vuoden 2003 reissustani, ja se
on suurhuutokaupan välityksellä levinnyt kohtuullisen
tehokkaasti ympäri Suomea. Voi, kun olisinkin silloin
tietänyt, että vain kaksi nivelväliä rittää ympiksi sen
sijaan, että raahasin yli metrisen oksan ja kiukuttelin
koko matkan Suomeen asti ihmisille, jotka eivät
ymmärtäneet väistää aarteeni tieltä ;-)

Sivu 18"

Liikkeen kirjaosasto saa kirjakaupat näyttämään
lähinnä lehtikioskeilta ja tarvikepuoli monen suomalaisen tukkuliikkeenkin lähinnä nappikaupalta.
Erikoisuutena heillä on oma elävän sapuskan hautomo,
josta voi ostaa desilitramitalla useita erilajeja, taatusti
tuoreita pikkueliötä.

Liike on erittäin siisti ja henkilökunta todella
miellyttävää ja ammattitaitoista. He kertovat olevansa
Hampurin suurin akvaarioliike, mutta niin myös sanoo
Grotten (esittely alempana) henkilökunta ;)
Vierailuni ajoittui keskiviikko-aamupäivään ja sain
odotella vuoroani melkein tunnin. Sainpahan rauhassa
tutkia altaita ja salakuunnella, kuinka myyjät toimivat.
Myyjiä makeanvedenaltaiden puolella oli kolme,
tarvikepuolella kaksi ja kassoilla kaksi. Vaikka
asiakkaita oli jonottamassa useita, oli heillä aikaa antaa
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asiakkaiden vesiarvoja.

ennen Pelliaksi kutsuttu,
Monosolenium tenerum -kasvi

Makeanveden altaita liikkeessä oli valtavasti, 150-200
kpl:ta, ja kaikki ne olivat siistejä! Missään ei näkynyt
raatoja tai muuta sontaa. Kuvassa näkyy kala-altaista
vain päädyt eli ne ovat huomattavasti suurempia kuin
kuva antaa ymmärtää.

Hampuriin matkaajille suosittelen tätä
lämpimästi. Täällä asiakas on kuningas.

Myyjäksi minulle osui varsin mukava tietopankki, joka
jaksoi nähdä vaivaa sukupuolien erottelemiseksikin.
Kun kerroin rapujen matkaavan tänne Suomeen asti
hän purkasi jo pakkaamansa ”Crystal Red” –katkaravut
takaisin myyntialtaaseen ja supatti, että hänellä on
takahuoneessa paremmanvärisiä, jotka jättävät
parempaa väriä jälkipolveen.

Täältä mukaani tarttui makeanveden kampeloita
(Achirus lineatus), seitsemän eri lajia katkarapuja, pari
erikoisen näköistä kotiloa (Paludomus loricata) ja
Numero 2 - 2005"
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nimeltään
liikettä

Aquarium Eimsbüttel

Täällä myös olen vieraillut aiemmilla reissuillani.
Liike on kahdessa tasossa, yläkerrassa on kasvit ja
leipäkalat. Liike on siisti ja kasvivalikoima sai
hihkumaan ihastuksesta.
Aiemmalla matkallani olen ostanut tästä liikkeestä pHsäätöyksikön erittäin edullisesti ja tälläkin kertaa oli
CO2-tekniikkaa tarjouksessa. Hampurissa vierailevan
kannattaa ehdottomasti käydä tarkistamassa heidän
hintansa ennen kuin tilaa edes nettikaupasta.
Liike on yksi hampurin vanhimmista - se on 30 vuotta
vanha. Koko tuon ajan sitä on vetänyt sama omistaja
pariskunta. Rouva oli valtavan ystävällinen, kuten
aiempinakin vuosina, ja isäntä murisi happamen
näköisenä hyllyjen takana.

Kirjoja löytyi myös oikein mukavasti ja erikoismaininnan ansaitsee hyvä lehtivalikoima. Ostinkin
kilotolkulla lehtiä ja erikoisnumeroita, muun muassa
Sivu 19
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että ei syntyperäiset saksalaisetkaan saaneet yhtään
parempaa palvelua.
Myyntialtaat olivat kaikki vain makealle vedelle
pyhitettyjä. Ei raatoja ja altaat muutenkin siistejä.
Edustettuna oli perusleipäkalaa ja erikoisuutena
papukaijakirjoahvenia, neljää eri väriä sekä pimeässä
hohtavia geenimanipuloituja kirkkaan punaisia
seeprakaloja. Nyt on tullut sitten nämäkin hirvitykset
nähtyä. Olisi voinut jäädä näkemättä. Varsin surullista.
Hetken taistelin omatuntoni kanssa, kannattaisinko
tämän liikkeen toimintaa ollenkaan, mutta luontainen
ahneuteni kasvien suhteen vei voiton :-( Kukapa
voisikaan vastustaa Marsileaa ja useita ennen
kuulemattomiaan miekkakasveja…”Isohatturuoho” on
muutaman vuoden takainen löytöni täältä. Heillä on
muista liikkeistä poikkeavat kasvientoimittajat ja siksi
pitkin hampain toistuvasti vierailen täällä.

Alakerrassa oli se enempi hurahtaneiden osio. Sinne
oli jemmattu tavallisten leipäkalojen ostajilta ravut,
monnit, kiekot ja murtovedenkalat. Altaat olivat
myyntialtaiksi suurehkoja. Suolaveden asukkaita ei
tässä liikkeessä ollut ollenkaan, mutta eriväriset kiekot
ja murtoveden asukkaat olivat hyvin edustettuina.
Rapujakin oli useita eri lajeja, joista mukaani lähti
kahta.
Alakerta ei suomalaisen mittapuun mukaan ollut oikein
asiakastiloiksi sisustettu. Se näytti lähinnä sekalaiselta
varastohuoneelta. Piti olla tarkkana, ettei vahingossa
tiputa isoja ulkosuodattimia, jotka oli nostettu
erilaisten korokkeiden ja tikkaiden päälle altaiden
eteen. Sekasorrosta ja omituisista virityksistä huolimatta kaikki kalat olivat erittäin hyväkuntoisen oloisia
ja altaat siistejä.
Kasveja mukaani tarttui tusina niiden kahden rapulajin
lisäksi.

Zoohaus Ottensen
Tämä Altonan ostoskeskuksessa sijaitseva suuri yleislemmikkieläinkauppa oli varsin kliinisen siisti. Myyjät
nuoria ja salakuunneltuina ei kovin ammattitaitoisia.
Heillä tuntuikin pitävän kiirettä oma keskenäinen
hihittely sen sijaan, että olisivat ehtineet palvelemaan.
Saihan sitä palvelua, kun meni törkeästi
keskeyttämään, kun ei vinkkauksilla ollut tehoa. Ja voi
minua asiakas-kurjaa, että kehtasinkin häiritä. Se
huokui myyjän koko olemuksesta. Lohdukseni totesin,
Sivu 20"

Ainuttakaan kuvaa ei liikkeen sisätiloista ole, koska en
saanut kuvauslupaa. Tämä lienee ymmärrettävää, en
minäkään olisi antanut kuvata niitä hirvityskaloja ja
hihitteleviä myyjiä. Syy tuskin kumminkaan oli juuri
se. Henkilökohtaisesti tuli vaan nostettua omaa
lämpötilaa kiukulla useita asteita.
Paremmin kasveja vastustaville matkaajille
suosittelenkin, että jäävät suosiolla Altonan toriaukiolle kuuntelemaan paikallisia katutaiteilijoita. Oma
kiukkunikin laantui tyystin, kun virvokkeita
nauttiessani soi Perfidia upeasti saksofonilla taustalla.

Aquarium Grotte
Tämä liike myös on henkilökunnan mukaan se
Hampurin suurin akvaarioliike. Neliöiltään varmasti
suurempi kuin Tonndorf, mutta yläkerrasta lohkaisee
aika suuren osan matelijaosasto.
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Grottehan tarkoittaa luolaa suomeksi ja yhteyden
nimeen ymmärtää, kun astuu alakertaan. Koko alakerta
on päällystetty pyöreillä luonnonkivillä ja varsin upean
näköinen. Harmikseni puolet alakerrasta oli suljettu
remontin vuoksi, ja siksi tällä kertaa jäi meri- ja
lammikkopuoli kokonaan näkemättä.

Remontista johtuen myös kalavalikoima oli varsin
suppea aiempiin käynteihini verrattuna. Siltikin se oli
suomalaisiin valikoimiin verrattuna varsin laaja.
Synnyttäviä hammaskarppeja olisi kyllä löytynyt
moneen makuun kuten myös panssaripäämonneja,
lehväkaloja, pallokaloja, sitruunakirjoahvenia,
piraijoita jne.

Liikkeessä käy kuulemma paljon suomalaisia ja
ruotsalaisia ostamassa rapuja ja synnyttäviä hammaskarppeja sekä matelijoita. Holger oli kovasti
pahoillaan, ettei tiennyt saapumisestani ja oli vain
muutamaa katkarapulajia myynnissä. Hän toivoikin,
että tulevaisuudessa ilmoittaisin noin viikkoa ennen,
mistä olen kiinnostunut, jotta hänellä olisi aikaa
hankkia kiinnostukseni kohteita. Hän kertoi omaavansa
laajan akvaristisen ystäväpiirin, joilta voisi saada
kaikkea erikoistakin. Tulen ehdottomasti käyttämään
tätä tarjousta hyväkseni.

Myyjänä alakerrassa oli varsin persoonallinen ja
huumorintajuinen Holger. Rapuja heillä oli vain kahta
lajia, joista kumpikaan ei kiinnostanut minua. Hän
ystävällisesti soitti ystävälleen, joka viljelee niitä
mustavalkoisia hummel-katkarapuja ja saikin sovittua,
että 30 kpl:ta matkaisi kanssani Suomeen.
Holgerin huumorintajua kuvaa ehkä parhaiten se, että
antaessaan minulle liikkeen puhelinnumeroa hän
kehotti kysymään ”sitä pitkätukkaista poikaa”. Holger
on arvioni mukaan noin 50-vuotias ja jokseenkin harmaa charmantti herrasmies.
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Kävin sovitusti pari päivää myöhemmin noutamassa
ravut, ja suureksi riemukseni oli liikkeeseen juuri
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Kotiin paluu
Olin varustautunut matkaan styroksilaatikolla ja
lämpöpusseilla. Kaikki ravut ja kalat oli liikkeiden
toimesta pakattu kera pullohapen. Kaikki katkaravut
(84 kpl:ta) ja kalat (4 kpl:ta) tulivat hengissä Suomeen.
Jopa ne, jotka olivat pussissa keskiviikkoaamupäivästä sunnuntain keskiyöhön.
Neljä ja puoli vuorokautta pussissa olleet kampelatkin
kotiutuivat ongelmitta. Kaikki pussit avasin kerran
perjantai-iltana ja suljin uuden hapen kera uudestaan.
Ainoastaan yksi kasveista, melalehti, oli sulanut
matkalla. Senkin istutin toiveikkaana, josko juuresta
pukkaisi uutta.

Liikkuminen Hampurissa
Hampurissa on varsin helppo kulkea julkisilla
kulkuvälineillä. Metrot ja s-junat ovat nopeita, mutta
ehdottomasti enemmän saa matkailusta irti bussilla.
Busseissa on metrojen tapaan kuulutukset, joka
pysäkille ja valotaulu vahvistaa tiedon, jos meni ohi
korvien. Kartoissa on merkittynä bussien numerot
reitteineen.
Aikaa ei koskaan tunnu olevan tarpeeksi. Nytkin
bongasin kolme ehdottomasti seuraavaa reissuun
kuuluvaa kohdetta. Ne sijaitsivat aivan Hampurin
liepeillä tai muuten niin kaukana, ettei julkisilla
kulkuneuvoilla päässyt.
Jälkeenpäin harmittelenkin, etten vuokrannut autoa.
Sellaisen kaksipaikkaisen Smartin olisi saanut
tarjouksesta päiväksi viidellä eurolla. Olisinkohan
uskaltanut niin pienellä autolla edes ajaa ja mihin ne
ostoksetkaan olisi mahtuneet? ;) Mittakaavaksi niille,
jotka eivät ole Smartia koskaan nähneet, kun autot
normaalisti pysäköidään kylki jalkakäytävän
suuntaisesti niin nämä pysäköidään keula jalkakäytävää vasten :D Varsin kompakteja.
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Mitähän rapuja mahdoinkaan
tuoda?
Kaikki liikkeet mistä ostin rapuja ystävällisesti
kirjoittivat minulle nimilapun mukaan. Rapujen
nimeäminen on vaan niin kesken, että suurimmalla
osalla on vain saksalaiset/englantilaiset kauppanimet.
• Caridina cf. serrata "crystal red" (muutamalla
munia bonuksena mukana)
• Caridina gracilirostris (ainoat saaliistani jotka
tarvitsevat suolavettä lisääntyäkseen, mutta niin
hupaisan näköisiä että oli pakko saada)
• Potimirim cf. potimirim (etelä-amerikkalainen
kääpiöharjarapu)
• Caridina cf. serrata "tiger"
• Caridina cf. serrata "blue tiger"
• Neocaridina palmata sp. (muutama kantaa nyt
munia)
• Caridina cf. breviata "hummel / bumblebee" (usealla
munat pyrstön alla)
• Caridina sp. "Biene"
• Caridina sp. ”Rotfleck Zwersggarnale”
• Caridina simoni simoni
- Yanna von Schantz

Liikkeiden yhteystiedot:
Suomesta käsin soitettaessa muista lisätä suuntanumero.
Aquarium Tonndorf
Stein-Hardenberg-Straße 9-13 22045 Hamburg
(Wandsbek)
Tel: 040 662 646" "
"
www.aquarium-tonndorf.de
Aquarium Eimsbüttel
Sandweg 1
20257 Hamburg
Tel: 040 491 7272
Zoohaus Ottensen"
"
"
Mercado Einkaufzentrum Altona"
Tel 040 399 002 22"
"
http://www.zoohaus-ottensen.de

"

"

"

"

"

"

Reck Zoo-Markt GmbH (Aquarium Grotte)
Große Bergstrasse 143, 22767 Hamburg
Tel: 040 382 613, Fax: 040 381 836
www.aquariumgrotte.de
Sivu 22"
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Pitsitatia
Teksti: Kati Laine, Kuvat: Yanna von Schantz

Aikuinen pitsitatia

Laji

Hoito akvaariossa

Pitsitatia, Centromochlus perugiae (Tatia p.)
(Steindachner, 1882), on pieni, kaunis nahkamonni.
Laji on kotoisin Ecuadorista ja Perusta, Amazonin
yläjuoksulta. Pitsitatiaa tavataan virtaavista vesistä,
rannan tuntumasta. Se on hämäräeläin, joka piilottelee
päivisin rantakasvillisuudessa lähtekseen pimeän tullen
saalistamaan pieniä hyönteisiä.

Pitsitatia viihtyy pehmeässä, hieman happamanpuoleisessa ja lämpimässä vedessä. Sopiva lämpötila
on n. 25-28 astetta.

Kalat ovat pieniä (5-6cm) ja sukkulanmuotoisia.
Väritykseltään laji on hyvin kaunis. Kalan vatsapuoli
on valkoinen. Selässä on tummanruskean ja
vaaleamman värin muodostama kuvio, joka yksilöstä
riippuen näyttää enemmän vaalealta verkkokuviolta
tummalla taustalla tai tummilta täpliltä vaalealla.
Selkäpuolen vaalea väri vaihtelee valkoisesta
keltaiseen.
Sukupuolet on helppo erottaa peräevän muodosta.
Koiraan peräevä on hyvin kapea ja terävä, naaraan
pyöreä. Vatsan koosta tai kalojen värityksestä sukupuolta ei voi erottaa, vaikka näissä onkin suuria eroja
yksilöiden välillä.
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Akvaariokalaksi pitsitatia sopii mainiosti pienen
kokonsa ja sävyisän luonteensa ansiosta. Pitsitatiat
ovat hyvin sopuisia lajitovereitaan kohtaan, vaikka
eivät olekaan varsinaisia parvikaloja. Niitä voi siis
pitää yksittäin tai ryhmässä. Laji sopii myös pienin
varauksin seura-akvaarioon. Pitsitatia ei häiritse
ketään, mutta aggressiivisia luola-asukkeja voi olla
syytä välttää, jotta reviirikahnauksia ei tule.
Kaloille tulee järjestää piilopaikkoja, joissa ne voivat
viettää päivän valoisan ajat. Erilaiset luolat, putket ja
koloiset juurakot ovat hyviä. Kalojen mielestä ahtaus
näyttää olevan kodikasta. Paikat, joihin kala juuri ja
juuri mahtuu, varataan ensimmäisinä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että pitsitatiat pitävät
häirittyinä tiukasti kiinni asumuksestaan. Esimerkiksi
karanteeniakvaarioon ei välttämättä kannata laittaa
kovin koloista juurakkoa, ellei sitä ole tarkoitus siirtää
varsinaiseen altaaseen kalojen mukana. Paras tapa
aloittaa näiden kalojen pyydystys lienee laittaa
Sivu 23
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koloistaan, ja kerätä sitten kolot pois. Jos kaloja on
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poikasistaan ruokana, ne saattavat silti joutua
vanhempiensa syömiksi ruoka-ajan touhotuksessa.

Pitsitatia on peto, joten sen ruuan on oltava "lihaisaa".
Erilaiset elävät ja pakastetut ruuat ovat parhaita, mutta
totuttuaan kalat saattavat oppia syömään myös teollisia
ruokia, hiutaleita, rakeita ja tabletteja. Vaikka laji
piilotteleekin valoisassa, kalat oppivat ruokailemaan
päiväsaikaankin. Varsinkin, jos tarjolla on hyvää
ruokaa, pitsitatiat ilmaantuvat kyllä esittämään varsin
vauhdikasta ruokailutanssiaan harrastajan riemuksi.
Laji näyttää kuitenkin lihovan helposti, joten niiden
vatsanympärystä on välillä syytä tarkastella, ja
tarvittaessa vähentää ruokintaa.

Viljely
Pitsitatian viljely ei ole vaikeaa. Kalat näyttävät
kutevan ilman erikoistoimenpiteitä, kunhan perusolosuhteet ovat kunnossa. Kalat kutevat jopa seuraakvaariossa, kunhan samassa altaassa ei ole niitä
häiritseviä lajeja. Jos kutua ei kuulu, kaloja voi
innostaa lisäämällä vedenvaihtoja ja virtausta sekä
laskemalla lämpötilaa muutamalla asteella. Kannattaa
myös varmistaa, että altaassa on tarjolla kelvollinen
kutualusta lisäämällä erilaisia luolia.
Hedelmöitys tapahtuu pitsitatioilla sisäisesti. Joidenkin
raporttien mukaan jonkin aikaa ilman lajitovereita
asunut pitsitatianaaras on laskenut hedelmöityneitä
mätimunia, joten saattaa olla mahdollista, että naaras
kykenee jollain tapaa varastoimaan maitia. Naaras
laskee mädin luolaansa. Mätimunia on naaraan koosta
ja kunnosta riippuen muutamasta kymmenestä sataan.
Naaras huolehtii mädistä ainakin aluksi, joskus
kuoriutumiseen asti.
Mätimunat ovat suuria, vastalaskettuina läpimitaltaan
2-4mm, ja ne kuoriutuvat jo vuorokauden kuluttua.
Vastakuoriutuneella poikasella on suuri ruskuaispussi.
Se ei tarvitse lisäravintoa ennenkuin 5-6 päivän
kuluttua, ja on tällöin jo niin suuri, että artemian toukat
kelpaavat sille samantien. Mikromadot kelpaavat
myös. Myöhemmin niille voi tarjota hienonnettuna
samoja ruokia kuin aikuisillekin kaloille.

Pitsitatia poikanen

Poikaset saattavat olla jopa aikuisia pitsitatioita
varovaisempia liikkumaan valoisassa, joten niitä voi
olla tarpeen ruokkia myös pimeään aikaan. Poikaset
tarvitsevat ruokaa paljon ja usein kasvaakseen
nopeasti. Ruokaa voi tarjoilla melkein niin usein kuin
jaksaa, esim. 5-6 kertaa päivässä. Koska veden laatu
kärsii nopeasti runsaasta ruokinnasta, vedenvaihtojakin
tarvitaan enemmän kuin normaaliakvaariossa.
Myös poikaset kaipaavat piiloja. Parhaita näyttävät
olevan pinnan tuntumassa olevat paikat, joihin voi
kiilata itsensä paikoilleen. Omat kasvattini pitävät
kovasti imukupilla kiinni olevan lämpömittarin ja lasin
välisestä kolosta.
- Kati Laine

Lähteet:
• Baensch Aquarium Atlas Photoindex
• Akvaristi 4/2004
• Achim Werckenthin: Care and breeding of the oil
catfish Centromochlus perugiae;
http://www.planetcatfish.com/shanesworld/s_r_231.php

Poikaset kannattaa kasvattaa omassa altaassaan. Vaikka
emokalat eivät näytä olevan kovin kiinnostuneita
Sivu 24"
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Nitrifikaatiobakteerien toiminta
Teksti&kuvat: Ville Kivisalmi
Typen kiertoon maa- ja vesiekosysteemeissä
osallistuvat bakteerit ovat pääasiassa autotrofeja
kemolitotrofeja, jotka saavat energiansa epäorgaanisten
aineiden hapetuksesta. Nitrifikaatio on kaksivaiheinen
prosessi, jonka molempiin vaiheisiin ottavat osaa eri
bakteeriryhmät. Ensimmäisessä vaiheessa ammoniakki
hapetetaan entsyymin katalysoimana nitriitiksi ja
toisessa vaiheessa nitriitti hapetetaan nitraatiksi.
Nitrifikaatiolla on ympäristöä happamoittava vaikutus.

erilaisia orgaanisia
Ammonifikaation
ammoniakkia (2).

Maan ilmakehässä on typpeä noin 78 V-%. Suuri osa
Maan typestä on kuitenkin sitoutuneena biomassaan,
jossa typpi kiertää eri trofiatasojen välillä erilaisina
yhdisteinä. Kokonaisuudessaan typpi siirtyy eliöistä
maaperään, ilmakehään, jälleen takaisin maaperään ja
vesistöihin ja edelleen eliöihin. Tärkeä osa typen
kierrossa on mikrobisilmukka, jossa typpiyhdisteitä
energianlähteenään käyttävät bakteerit käyttävät
ravintonaan yhdisteitä, joissa typpi esiintyy eri
hapetusasteilla. Typpiyhdisteistä vapautuvat elektronit
ottavat osaa elektroninsiirtoketjuun ja elektronivirta
saa aikaan membraanipontetiaalin sekä protonigradientin, jonka avulla voidaan syntetisoida ATP:a.

Ammonifikaation jälkeen alkaa nitrifikaatio (3), joka
on kaksivaiheinen reaktio.

Ammonifikaatio
Bakteerien katalysoimaa typpiyhdisteiden aerobista
hapetusta kutsutaan nitrifikaatioksi. Ennen
nitrifi-kaatiota tapahtuu kuitenkin ammonifikaatio,
jossa orgaanisiin molekyyleihin sitoutunut typpi
vapautuu ympäristöön ammoniakkina bakteerien
hapetus-toiminnan tuloksena. Vesiliuoksessa
ammoniakin ja ammoniumionien välillä vallitsee tasapaino (1).

NH 3 + H 2 O

#
NH 4+ + OH !
"
(1)

Ammoniakin suhteellinen osuus kasvaa pH-arvon
kasvaessa. Neutraalissa ympäristössä ammoniakkimolekyylejä ja ammoniumioneja on suhteellisesti yhtä
paljon.
Typpeä on sitoutunut biomassassa pääasiallisesti
nukleiinihappoihin ja proteiinien aminohappoihin.
Näiden biomolekyylien hajotessa välituotteina syntyy
Numero 2 - 2005"

typpiyhdisteitä kuten ureaa.
lopputuotteena vapautuu

R " CH " NH 2 " COOH ! NH 3
(2)

Nitrifikaation ensimmäinen
vaihe

NH 3 " NO 2! " NO3!
(3)

Reaktion edetessä typpiyhdisteiden toksisuus vähenee,
mikä perustuu hapetusluvun kasvamiseen (Ruostesuo,
2003.). Nitrifikaatio on hapetusreaktio, jossa typen
hapetusluku kasvaa -3:sta +5:een. Nitriitin ja
ammoniakin hapettaminen on huomattava bioreaktio,
sillä nitriitti ja ammoniakki ovat pieninäkin
pitoisuuksina erittäin toksisisia. Nitrifioivat bakteerit
kykenevät kuitenkin käyttämään nitriittiä ja
ammoniakkia energianlähteenään.
Molemmissa nitrifikaation vaiheissa toimivat bakteerit
ovat obligatorisia kemolitotrofeja (Gottschalk, 1979).
Ammoniakkia hapettavat nitriitiksi tunnetusti sukuihin
Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosolobus ja
Nitrosococcus kuuluvat bakteerilajit (Virginia Polytechnic Institute and State University).
Nitrifikaatiossa ensimmäisessä vaiheessa toimivat
bakteerit hapettavat ammoniakin hydroksyyliamiiniksi,
jolloin sivutuotteena kondensoituu (4) vettä.
NH 3 + O2 + 2 H + + 2e " ! NH 2 OH + H 2 O
(4)

Reaktiota katalysoi ammoniummono-oksygenaasientsyymi, joka toimii solumembraanissa integraaliproteiinina sytoplasman ja periplasmisen tilan välillä.
Hydroksyyliamiinioksidoreduktaasientsyymi hapettaa
ammoniummono-oksygenaasin katalysoimaa
hydroksyyliamiinia nitriitiksi. Hydroksyyliamiinioksidoreduktaasi on bakteerien solumembraanin
Sivu 25
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ulkopuolella toimiva periplasminen proteiini (Madigan
ym, 2003.).
NH 2 OH + H 2 O " NO2! + 5 H + + 4e !
(4)

Hydroksyyliamiinioksidoreduktaasi vapauttaa samalla
neljä elektronia. Seuraavaksi tarvitaan ulkopuolisia
elektroneja sekä kaksi protonia pelkistämään happimolekyyli vedeksi. Käytettävät elektronit ovat peräisin
hydroksyyliamiinin hapetuksesta. Ammoniummonooksygenaasi saa nämä elektronit hydroksyyliamiinioksidoreduktaasilta, joka on luovuttanut elektronit
ensin sytokromi-c:lle ja 2,3,-dimetoksi-5-metyyli-1,4bentsokinonille (ubikinoni l. koentsyymi-Q). (Madigan
ym, 2003) Sytokromit ovat proteiinin ja rautaporfyriinin muodostamia yhdisteitä, jotka toimivat
solujen energiametaboliassa hapetuspelkistysentsyymeinä ja ubikinonit toimivat elektronin
kuljettajina soluhengityksessä tapahtuvassa elektroninsiirtoketjussa (Tirri ym, 2001). Edellä kuvatun reaktion
vuoksi jokaisesta ammoniakin hapetuksella tuotetusta
neljästä elektronista vain kaksi päätyy lopullisesti
sytokromi-aa3:lle solumembraanille. Näiden
elektronien avulla siirretään kaksi protonia solun
ulkopuolelle periplasmiseen tilaan.

Nitrifikaation toinen vaihe
Nitrifikaation toisessa vaiheessa nitriittiä hapettavat
nitraatiksi Nitrobacter-, Nitrospina ja Nitrococcussukuihin kuuluvat bakteerilajit (Virginia Polytechnic
Institute and State University). Nitriittiä hapettaa (5)
nitraatiksi nitriittioksidoreduktaasientsyymi.
NO 2! + H 2 O " NO3! + 2 H +
(5)

Myös nitriittiä hapettavilla bakteereilla on sytokromi-a
ja sytokromi-c. Nitriitinhapetusreaktiossa syntyy
protoneja, jotka siirtyvät lopulta sytokromi-aa3:lle,
joka siirtää jälleen protoneja solun periplasmiseen tilaan aiheuttaen protonigradientin. Sytoplasman ATPaasi saa aikaan ATP-synteesin, jossa kulutetaan periplasmiseen tilaan siirrettyjä protoneja. ADP:iin liittyy
(6) epäorgaanista fosforia, jolloin solu saa ATP:a
käyttöönsä. (Madigan ym, 2003)
ADP + Pi # ATP
(6)
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Molemmat nitrifikaatioon osallistuvat bakteeriryhmät
käyttävät hiilen lähteenään hiilidioksidia.
Nitrifikaatiolle optimaaliset pH-olosuhteet ovat pH $
7,0, mikä johtuu reaktiota katalysoivan entsyymin
optimaalisesta pH-arvosta. Nitrifikaatiossa syntyy
metaboliatuotteena oksoniumioneja muodostavia vetyioneja. Nitrifikaatiolla on siis ympäristöä
happamoittava vaikutus. Eliöiden metaboliatuotteet
inhiboivat suurina pitoisuuksina eliöiden kasvua.
Ammoniakkia hapettaville bakteerilajeille
optimaalinen ympristön pH-arvo on 7,5-8,0 ja Nitrobacter-lajeille 7,6-7,8. Tehokkaimmillaan nitrifikaatio
on 30 °C –lämpöisessä ympäristössä, jossa hiiltä on 20
kertaa enemmän kuin typpeä. (Virginia Polytechnic
Institute and State University) On havaittu myös, että
kohonnut hiilidioksidipitoisuus lisää nitrifikaatioaktiivisuutta . Kohonnut hiilidioksidipitoisuus on
merkki mikrobiaktiivisuudesta ja hiilidioksidipitoisessa
maassa on havaittu nitrifikaation toimivan useita
kertoja aktiivisemmin kuin ympäristössä, jossa
hiilidioksidipitoisuus on alhaisempi. (Azam, F. ym.
2004)

Nitrifikaation ekologinen
merkitys
Nitrifikaatiolla on tärkeä ekologinen merkitys typen
kierron kannalta maa- ja vesiekosysteemissä. Typpi
sitoutuu biomassaan ja vapautuu eliöiden kuollessa
epäorgaaniseksi typeksi. Tässä kierrossa bakteeritoiminta on avainasemassa. Typen kiertokulkua
voidaan verrata ravintoketjun kaltaiseen tapahtumasarjaan, joka esitetään kuvassa 1.
N2
Typensitojat
Eläimet

Denitrifikaatio
NO3- maaperässä

Kasvit

NH4+ maaperässä
Eritteet +
kuolleet eliöt

Nitraattibakteerit

Nitriittibakteerit

Kuva 1: Typen kiertokulku luonnossa. Varsinainen nitrifikaatio
esitetään kuvassa mustilla nuolilla.

- Ville Kivisalmi
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Toukokuun kuukauden allas –
kilpailun voittaja
Teksti: Yanna von Schantz, Kuvat: Sanna Vihavainen
Aktiivisesti Sanna on harrastanut akvaarioita noin viisi
vuotta ja kuuluu Tampereen akvaarioseuran
hallitukseen.

Kilpailun voittaja-allas

Voittaja ja kuukauden allas toukokuu 2005

Onneksi olkoon millia!
Millia aka Sanna Vihavainen voitti Aqua-Webin
kuukauden allas -kilpailun ylivoimaisesti.
Sannan allashan oli se numero 9, josta monet käyttivät
nimitystä ”se amano” –allas.
Allas on tasapainoisesti sisustettu hyvinvoivilla
kasveilla, erityisesti kaunis ”nurmikko” etualalla saa
monen mielen vihertämään.
Hämeenlinnalainen Sanna on kuulunut foorumin
vakiokalustoon jo vuosia. Tosin hän väittää, ettei olisi
enää niin riippuvainen kuin ennen. Uudet viestit Sanna
tarkistaa nykyään vain kaksi kertaa päivässä ;-)

Allas alkuvaiheessa

Sivu 28"

Visio tulevasta altaasta vahvistuu

Allas on ollut toiminnassa jo pitkään, mutta se koki
täydellisen muodonmuutoksen kuluvan vuoden tammikuun lopulla. Silloin Sannan pinna paloi lopullisesti
vesiherneen peittämään ja jaavansammaleesta umpeen
kasvaneeseen altaaseen.

Lopputulos kolmen kuukauden kuluttua
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Altaasta poistettiin myös saviturvepohja, joka oli liian
kova pala esim. melalehdille ja haittasi niiden kasvua.
Tarkan harkinnan jälkeen vain osa kasveista ja
somisteista palautettiin uudessa järjestyksessä
altaaseen. Hankittiin muutama uusi laji tasapainottamaan kokonaisuutta. Lisättiin hiilidioksidilannoitus ja valon määrää.
Vasta istutettuna ja uudelleen sisustettuna allas oli
varsin aution näköinen. Tosin visio altaan tulevasta
ulkonäöstä oli jo tuolloin vahva. Kolmessa kuukaudessa siitä kehkeytyi foorumin kilpailun voittajaallas.
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tiloissa. Tämä on niitä juttuja, joita ei kannata tehdä,
jos ei ihan oikeasti tiedä mitä on tekee ;-)
100-wattinen lämmitin on piilotettu kasvien taakse.
Valaistuksena altaassa toimii kaksi 15 watin loisteputkivalaisin heijastimilla. Pohjalla on sekoitettuna
Optirockin 0,5-1,2 mm:n ja 2-3 mm:n basalttihiekkaa.

Kasvit ja muu sisustus

Kalasto

Tämä kuva takasi ylivoimaisen voiton

Takarivi:
• Intianvesitähdikki (Hyrgophila polysperma)
Kalanpoikasia laitumella

63-litrainen allas toimii kalanpoikasten kasvatusaltaana. Tällä hetkellä siellä kasvaa taistelukalan (Betta
splendens), kynäkalan (Nannostomus eques) ja ”punamakkarakalan” (Badis ruber) poikasia.
Vakituisina asukkaina altaassa on kierteissarvi- ja
isokiekkokotiloita.

• Eustralis stellata
• Hapsurotala (Rotala wallichii)
• Hentorotala (Rotala rotundifolia)

Keskellä:
• Cryptocoryne parva
• Cryptocoryne crispatula

Kaloja ruokitaan pari kertaa päivässä hiutaleilla ja
mikromadoilla. Vettä altaassa vaihdetaan viikoittain
50%.

• Jaavansaniainen ”Windelöv” (Microsorum pteropus
”Windelöv”)

Tekniikka

• Neulaheinä (Eleocharis acicularis)

Akvaarion suodattimena toimii pieni Renan filstar
ilman patruunakoteloa.

• Cryptocoryne sp.

Hiilidioksidia levittää itse tehty passiivinen levitin
liivatekiljusekoituksesta. Puolen litran Pommac-pullo
oli sellaisenaan liian kookas ja silmiin pistävä, joten
Sanna nerokkaasti lämmitti muovipulloa uunissa
helpommin muotoiltavaksi, lituskaiseksi. Toki ennen
muovipullon uuniin laittoa oli otettu tarkoin selvää
kyseisen muovilaadun käyttäytymisestä eri lämpöNumero 2 - 2005"

Edessä:

• Vitamelalehti (Cryptocoryne pontederiifolia)

Altaassa on myös muutama kanto ja kivi.
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Tulevaisuuden suunnitelmat
Seuraava haaste Sannalla onkin lammikon
rakentaminen kesämökille. Työpaikallakin olivat
kysyvästi kohottaneet kulmakarvoja, kun Sanna kertoi
kuluttavansa koko viikon kaivamalla kuoppaa…
Joka toiselle kuoppaa kaivaa ja joka toiselle ei…;-)

- Yanna von Schantz

Hentorotala

Pohjahiekkaan on haudattu reilusti Tetran Initial
Sticksejä. Viikottaisen vedenvaihdon yhteydessä
nestemäinen PMDD–lannoite. Kasvien kuplimisen
takaa hiilidioksidilannoitus liivatekilju-menetelmällä.

Aponogeton cf. AW
toimitus toivottaa kaikille
oikein mukavaa ja
lämmintä kesää!
Nähdään taas elokuussa!
Sivu 30"
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