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Aponogeton cf. AW uudistuu
Lehden elämänkaari on edennyt jo kolmanteen numeroon. Kahta aiemmin ilmestynyttä lehteä on ladattu jo yli 3000 kertaa! Voimme siis melkoisella varmuudella
väittää olevamme Suomen suosituin ja suurin akvaariolehti Internetissä :D
Foorumilla pulinaa on herättänyt lehden lukumukavuus, palstajako jne. Osa lukijoista haluaa lukea lehtensä netistä, osa taas printtaa sen paperille lukeakseen
riippukeinussa. Kaikkia ei voi miellyttää, valitettavasti. Lehti on nuori ja hakee vielä
muotoaan ja parasta toteutustapaa. Uskon, että tämän uudistuneen lehden ulkoasu kulkee netti- ja paperijulkaisun kultaista keskitietä. Ei, emme edes suunnittele
tekevämme kahta eri taittoversiota ;)
Sam Salonen karkaa Thaimaan lämpöön sukeltelemaan ja Salosen saappaisiin
astui Alix Antell.
Sivuillamme elää omaa elämäänsä myös katkarapu Pierré, jonka isä on foorumilta
tuttu Tpip eli Tuomas Korppi. Syksyn mittaan tulemme julkaisemaan useita matkakertomuksia kuvien ja mahdollisesti jopa videoiden kera. Agenttimme ovat reissailleet ahkerasti ympäri maailmaa.
Toivottavasti lehti miellyttää, palautettahan voi antaa joko suoraan sähköpostitse
tai sitten foorumilla.
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Nanoriutta
Teksti ja kuvat: Anne-Mari Saari

Merivesiharrastukseni lähti viime vuoden syksynä vietettyäni aikaa IRC:n #merivesikanavalla. Siellä seurasin mielenkiintoisia havaintoja harrastajien altaista ja tekniikasta.
Olen aina luullut merivesialtaita liian vaikeiksi kokonaisuuksiksi ja vaativan valtaisaa tekniikkaa
toimiakseen. Nämä luulot karisivat kuitenkin hyvin pian, kun aloin ottaa asioista selvää. Ensinnäkin altaan ei tarvitse olla kovin iso, jos ei halua sinne kaloja. Pehmeillä koralleilla, erakkoravuilla
ja muilla pienillä eliöillä siitä saa jo hyvin kivan kokonaisuuden.
Nanoni tilavuus on 22 litraa ja mitat ovat 39 * 27 * 21 cm. Valkuaisvaahdottimena toimii Sandersin Piccolo, suodattimena Fluval 1, valaisimena työmaavalaisin neljällä 9 W:n putkella (kaksi
kirkasta ja kaksi sinivaloa).

Aluksi laitoin noin 2 litraa korallihiekkaa sekä 5 kiloa elävää kiveä. Kiven valikoiminen liikkeessä
oli varsin mielenkiintoista. Altaan pienen koon takia oli valittava tarkasti oikean muotoisia kiviä,
>>
jotta ne sai jotenkin järkevästi aseteltua altaaseen.
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Sitten alkoikin altaan kypsyttely, joka oli
aika hermoja raastavaa aikaa. Kauniin valkoisen hiekan päälle alkoi ilmestyä rumaa
ruskeaa levää, joka levisi myös kiviin. Teki
jopa jossain vaiheessa mieli luopua koko altaasta. Onneksi tämä levävaihe meni ohitse,
ja kivissä alkoi kasvamaan kauniita Caulerpa-suvun leviä.
Taskulampun kanssa öisin altaan tutkailu
on varsin hauskaa puuhaa. Kiven mukana
kun ei koskaan tiedä, mitä altaaseen matkustaa. Kivien koloista alkoi sitten ilmestyä
karvaisia kivirapuja, piikikkäitä bristlewomeliöitä pieniä meritähtiä. Tässä vaiheessa
sitten laitoin ensimmäisiä pehmeitä koralleja.
Niitä on saatu lahjoituksina sekä ostettu.
Levyvuokot ja Xenia ovat erittäin helposti
leviävää lajia, mutta kauniita.
>>

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 3/2005

5

Tämän kokoiseen altaaseen voi laittaa monenlaisia rapuja, katkoja sekä muita selkärangattomia. Esimerkiksi Sexy shrimp ja Mithrax
-ravut ovat erittäin viehättäviä. Pienet erakkoravut sekä värikkäät viuhkamadot ovat myös
hauskoja.

Sitähän sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, ja itseäni on myös alkanut kiinnostaa jotkin
kalat. Ehkä sitä pitää jossain vaiheessa alkaa
miettiä suuremman altaan laittamista. Ei kuitenkaan ihan lähitulevaisuudessa. ■
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Hatuttaako?
kysyi konna-muori
herra sammakolta
Konnanputki kasvaa ulos akvaariosta.

– eli komiikkaa akvaariokasvien tapaan
Hydrocotyle–suvun kasvit kuuluvat Apiaceae–heimoon (sarjakukkaiset eli putkikasvit). Hydrocotyle–suku on laaja sisältäen lähes 100 lajia. Suvun edustajia
löytyy lähes ympäri maailman kaikilta lauhkeiden ilmastojen kosteilta paikoilta.
Suomesta suvun edustajia ei löydy, mutta jo Etelä-Ruotsissa päästään ihailemaan
tämän suvun erikoisen näköisiä kasveja. Meidän on tyytyminen saman heimoisiin
kasveihin (esim. vuohen-, koiran- ja karhunputki jne). Miten minusta taas tuntuu,
että ruotsalaiset ovat varmasti jollain tapaa huijanneet? ;) Onneksi akvaarioharrastus mahdollistaa meillekin nämä lämpimämpien vyöhykkeiden kasvien tutkimisen
ja ihastelemisen.

Hatturuoho kuvassa keskellä jaavansammaleen alla.
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Hydrocotyle verticillata
eli hatturuoho
Teksti
ja kuvat:
Yanna
von Schantz
Konnanputki
kasvaa
ulos akvaariosta.

Hatturuoho, Hydrocotyle verticillata (Thunberg (1798), on varsin hupaisa kasvi pieniä sateenvarjoja muistuttavien lehtiensä kera. Illuusio on suorastaan kuin
satukirjasta, kun katkarapu tai kotilo kyyhöttää varjon alla miettimässä seuraavaa
seikkailua. Yhtä hupaisaa ei hatturuohon kasvatus ole aina akvaarioharrastajalle.
Tämä matala etualalle sopiva kauniin kirkkaanvihreä suikertava kasvi ihastuttaa
erikoisella ulkonäöllään ja vihastuttaa väärin kohdeltuna.
Hatturuoholla on hennot valkoiset juuret.

Kukintona valkoinen mykerömäinen sarja tai
tähkämäinen 3-5 mykeröistä sarjaa peräkkäin.
Yhdessä sarjassa enimmillään seitsemän
yksittäistä kukkaa. Kukinto on hyvin pieni ja
vaatimaton, vain muutaman millin halkaisijaltaan. Näyttävän kukinnon takia tätä kasvia ei
siis kannata hankkia.
Tämä kasvi on erittäin helppo, jopa nopeakasvuinenkin, kunhan ottaa huomioon muutaman seikan:
– Paljon suoraa valoa ja ei isomman kasvin
varjoon.
– Hienojakoista hiekkaa. Hatturuohohan on
putkilokasvi, kuten aiemmin jo mainittiin. Siis-

Luonnossa hatturuohoa tavataan varmuudella
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, mahdollisesti
muuallakin. Se viihtyy niin vedessä kuin kosteilla soillakin.
Hatturuoho kasvaa pinnan yläpuolella jopa 20
cm korkeaksi, pinnan alla 5-10 cm korkeaksi.
Se kasvaa rönsyilemällä pitkin pohjaa nivelvälien jäädessä alle kymmeneen senttiin. Jokaisesta nivelvälistä lähtee varsi, jonka päässä on
nyhälaitainen kilpimäinen pyöreä lehti, ja jokaisesta nivelkohdasta kasvaa hentoiset juuret.
Lehti on halkaisijaltaan n. 2,5 cm. Pinnan
yläpuolella kasvavat lehdet saavuttavat jopa
kuuden senttimetrin halkaisijan.

Kasvi on hiukan kalpea jäätyään varjostetuksi
harrastajan loman aikana.
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pä sen lehtivarren putkilossa on ilmaa, jonka
vuoksi kasvilla on vahva noste pintaan. Juuret
saavat paremman otteen hienosta hiekasta.
Siltikin joutuu välillä hiukan auttamaan rönsyjä
pysymään pohjassa.
– Pohjalannoitus ja nestemäinen lannoitus.
Kaikki elävä tarvitsee ravintoa, ruokaa.
– Lämpötila. Tämä on se kaikkein tärkein
asia ja yleisin syypää hatturuohon vaikean
kasvin maineeseen. Hatturuoho vaatii viihtyäkseen viileähköä vettä. Lähempänä kahtakymmentä astetta oleva vesi on sen mieleen,
Hatturuohon raikkaan vaaleanvihreä väri antaa mukavasti kontrastia kasvialtaan sisustuselementtinä.

vaikka monet lähteet antavatkin
maksimilämpötilaksi 25 astetta. Tuossa 25 asteessa kasvu
hidastuu jo selkeästi, ja kaikki yli
sen tappaa hitaasti mutta varmasti.
Omissa altaissani hatturuoho on vaatinut jo
useamman karsimisen sen jälkeen kun alensin lämpötilaa. Kun yhdistää 22 astetta reiluun
lannoitukseen ja runsaaseen valonmäärään,
asettuu se tavoittelemaan altaan rikkaruohokuninkaan valtikkaa. Niin pienestä asiasta kuin
muutamasta asteesta on hatturuohon elämä
kiinni. Kuinkahan monta pottia olenkaan vuosien varrella kiduttanut kuoliaaksi 26–asteisessa
vedessä? Kyllä hatuttaa!
Hiilidioksidilisäyksestä tämä kasvi kaiketi myös
pitää, mutta kasvaa reippaasti myös ilman sitä
olevassa altaassani, pienempänä tosin.
Veden kovuudella ja pH:lla ei myöskään ole
suurta merkitystä, kunhan vältetään ääripäitä.
Lisääminen tapahtuu helpoimmin rönsyjen
pätkistä – muutama nivelväli per pätkä riittää.
Hatturuoho on osittain itsepölyttyvä ja siten
kykenevä tuottamaan siemeniä, mutta helpoimmin tosiaan rönsyjen pätkistä.
Pikainen pelastuskeino lämpöhalvauksen
saaneelle, levättyneelle hatturuoholle on nostaa se altaasta ikkunalaudalle läpinäkyvään
astiaan. Hiekkaa pohjalle ja lannoitteita. Suljettu purkki, jotta kosteus säilyy. Kasvi elpyy
yllättävän nopeasti ja versoaa reippaammin
kuin vedessä. Kun purkissa on haluttu määrä
kasvustoa, aloitetaan sopeuttaminen takaisin
veteen. Lisäillään pikkuhiljaa vettä purkkiin
useamman viikon ajan, kopioidaan sadekautta, kunnes kasvi on kokonaan uppoksissa ja
valmis istutettavaksi takaisin altaaseen. ■
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Keksipurkillinen
hatturuohoa
Teksti ja Kuvat: Sanna Vihavainen

Tuli sitten kantapään kautta opittua sekin, että hatturuoho ei ole ihan helpoimmasta päästä akvaariokasveja.
Se vaatisi kirkkaan valaistuksen (meillä on
vain keskinkertainen loisteputken puolivarjo),
ravinteita pohjaan ja joka puolelle (kyllä käytetään sekä nestemäisiä, että pohjaan laitettavia) sekä hiilidioksidia tasaiseen tahtiin (ei
meillä sellaista käytetty silloin). Lisäksi kasvin
pitää antaa rauhassa juurtua (kerro se partamonneille, monnisille ja leväbarbeille, jotka
nahistelevat ruokapalasta hatturuohon juurella
- tai siinä, missä se ennen ruokintaa kasvoi).
Sinnikkäästi yritin löytää hatturuoholle akvaariosta hyvää paikkaa. Kolmen vuoden kidutuksen jälkeen tuuheasta potillisesta oli enää
kaksi pätkää jäljellä. Toisessa oli yksi lehti ja
siinä tuuheammassa jopa kaksi lehteä (vautsi).
Pelastin 2003 keväällä hatturuohoni hukkumiskuolemalta. Siihen hätään taloudesta ei
löytynyt muuta hatturuohon elvyttämisoperaatioon soveltuvaa astiaa kuin lasinen keksipurkki. Sekoitin sinne pohjalle kukkamultaa, alle 3
mm:n soraa ja vähän akvaariokasvien pohjalannoitetta. Purkin suuaukolle viritin pakastepussin palasen kuminauhan avulla. Keksipurkki
hatturuohoineen sijoitettiin sitten ensin vähän
varjoisempaan paikkaan, mutta kun mitään vaarallista ei tapahtunutkaan, se sai siirtyä ruokakunnan aurinkoisimmalle kukkalaudalle.
Siellä se on saanut paistatella tähän päivään
saakka.
Keksipurkin huolto-ohjeet ovat helpot, kolmella sanalla ilmaistavissa: ei kannata koskea.

Hatturuoho-parka. Tässä se on vielä ”hyvissä” voimissa.
Hidaskasvuisena se oli aina levän peitossa.

Hatturuoho nojautuu auringon paahdetta kohden laiskan
puutarhurin johdosta likaisessa purkissa.

Tiiviissä purkissa kosteus säilyy, joten kastella ei tarvitse. Ravinteita ei ole vielä tarvinnut
lisätä, sillä lehtien vihreä väri ei nyt varsinaisesti huuda mitään terästeitä. Kuolleita lehtiä
on tullut talvella pari. Jätin ne ruukkuun maatumaan. Kovin esteettisen näköinen purkki ei
ole. Siitä on syyttäminen vain itseäni. Mitäs >>
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en valinnut kauniimpaa astiaa (tahtoo nätin
kultakalamaljan istutuksilleen, mutta mistäs
sellaisen nykypäivänä enää löydät) ja mitäs en
siivonnut purkin sisäpuolta ennen kuvausta.
Kaikesta päätellen hatturuoho viihtyy keksipurkissaan mainiosti. Uusia lehtiä tulee jatkuvasti ja vanhat ovat kiiltäviä ja terveen vihreitä.
Kerran olen niitä jo harventanutkin.
Keväällä 2005 hatturuoho päätti kiittää puutarhuriaan kukkaloistolla, tai miten sen nyt ottaa.
Olihan jokaista lehteä kohden monta kukkaa,
mutta kun suurimmat kukat ovat halkaisijaltaan
huikat 1-2 mm, jos siis lasketaan mukaan koko
kukkarypäs eikä yhtä kukkaa erikseen.
No, kiva yllätys joka tapauksessa, joka jatkuu
edelleen (18.7.2005). ■

Hatturuohon kukkaloistoa.
Hatturuohossa on nyt selkeästi terveempiä lehtiä kuin
uppeluksissa kasvaessaan.
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Hydrocotyle vulgaris
eli Sammakonputki
Teksti: Yanna von Schantz Kuvat: Yanna von Schantz ja Ville Kivisalmi

Hydrocotyle vulgaris (Linné, 1753), eli sammakonputki, on kasvi, jota on turha etsiä liikkeiden valikoimista, sillä sitä ei ole koskaan kaupallisesti tuotu maahan. Sen
matka kohti suomalaisia akvaarioita alkoi syksyllä 2003 hampurilaisesta liikkeestä.

Sammakonputki kasvaa korkeana ”sateenvarjona”
maavarrensa varassa. Varret voivat venyä yllättävänkin pitkiksi

Altaassa sammakonputki luo hauskan, luonnollisen
tunnelman.

Sieltä bongasin jokseenkin ränsistyneen
kasvin, jonka varret ja lehdet – ne muutamat
elossa olevat – näyttivät olevan ihan liian
suuressa mittakaavassa ollakseen tavallista
hatturuohoa. Huonosta eloonjäämisen mahdollisuudesta huolimatta ostin kasvin. Dennerlen
kasvattamon nimikyltti väitti sen olevan Hydrocotyle verticillata eli hatturuoho.
Kotimaahan palattuani tutkin kirjojani ja pengoin Internetin ihmeellistä maailmaa etsiessäni
kasville nimeä. Kasselmannin Aquarium Plants
–kirjassa olikin samannäköinen kasvi nimellä
Hydrocotyle vulgaris. Internetistä Google löysi
suvun perusteella 74 100 osumaa… Tunnustan: en selannut niitä kaikkia läpi, mutta aika
monta kumminkin. Toinen toistaan enemmän
samannäköisiä kasveja, mutta perehtyessäni
syvemmälle aiheeseen vakuutuin, että kasvi todellakin on sammakonputki. Konsultoin
myös muutamaa arvostamaani kasviharrastajaa maailmalla. Hekin kuvien ja kasvattamon
perusteella antoivat tuomion: Hydrocotyle
vulgaris. Tätä kasvia olen jakanut tutuille ja
tuntemattomillekin mm. Helsingin akvaarioseuran suurhuutokaupan yhteydessä muutamaan
kertaan. Silloin tosin en ollut vielä ihan varma
lajimäärityksestä, ja se onkin kulkenut ”iso
hatturuoho ” Hydrocotyle vulgaris? nimellä.
Nyt kaikki pyyhkii mielestään sen ”iso hattu- >>
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Pinnalle muodostuu pian lehtimatto ja innokkaimmat lehdet kurottavat
itsensä sitäkin lähemmäs valonlähdettä.

ruohon”, jookos? Sellaista kasvia ei ole olemassakaan, vaan oikea suomalainen nimi on
sammakonputki.
Sammakonputki on ulkonäöltään aivan kuin
hatturuoho, mutta huomattavasti suurempi
kasvaessaan pinnan alla. Kuivalla maalla
kasvaessaan on lähes mahdoton erottaa ne
toisistaan; samanlaiset nyhälaitaiset kilpimäiset pyöreät lehdet ja kokokin samaa luokkaa.

sora, savi, turve jne. Vesiarvotkin ovat melko
toisarvoisia, kunhan vain on märkää. Toki ääripäitä kannattaa välttää tässäkin tapauksessa.
Hatturuohon tavoin sammakonputki on viileähkön veden kasvi. Tosin Kasselmannin kirja
antaa maksimilämpötilaksi jopa 28 astetta.
Oman kokemukseni mukaan tämä kasvi viihtyy
parhaiten 21-26–asteisessa vedessä. Sammakonputki ei ole yhtä vaativainen valon määrän

Tätä kasvia löytää luonnosta ympäri Eurooppaa, Luoteis-Afrikasta, Kaukasiasta ja Iranista. Eritoten Brittein saarilla tämä on erittäin
yleinen ja skandinaavisista maista mainitaan
Ruotsi. Saapa nähdä, suikerteleeko tämä kasvi tulevaisuudessa myös Suomeen kasvihuoneilmiön myötä.
Luonnossa tämä kasvi viihtyy pikkuveljensä
tavoin niin vedessä kuin soillakin. Pohjamateriaalin suhteenkaan sammakonputki ei ole
kranttu, vaan sille käy kaikki: hienohiekka,

suhteen kuin hatturuoho, vaan viihtyy myös
varjossa. Korkeutta kasville siunaantuu 15 cm
kuivalla maalla ja vedessä jopa 70 cm. Lehtien
halkaisijan pinnan yläpuolella ollessa suurimmillaan noin 5,5 cm ja pinnan alla 3,5 cm.
Kukinto ei ole tässäkään kasvissa se kaikkein huomiota herättävin piirre. Pienet mykerömäiset valkoiset tai vaaleanpunaiset kukat,
yleensä kaksi rypästä päällekkäin. Myös useammat ryppäät ovat mahdollisia, joskaan eivät
>>
todennäköisiä.
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Sammakonputki on erittäin nopeakasvuinen
ja arvostaa reilua niin neste- kuin pohjalannoitustakin. Kuitenkin on melko sama, minne
sen akvaariossa istuttaa, koska muutamassa
viikossa se valloittaa akvaarion suikertelemalla ristiin rastiin. Sammakonputkea voi huoleti
karsia, ja se ei ole siitä moksiskaan. Liian korkeaksi kasvaneen tai väärään paikkaan putkahtaneen lehden voi napsaista tyvestä poikki
ja kasvi jatkaa matkaansa kuin mitään ei olisi
tapahtunut. Kasvin siirtäminen on helppoa: se
tulee yhtenä rimpsuna koko kasvi, kun rauhallisesti kiskoo. Tämänkin kasvin ominaisuus

on vahva noste, ja sitä on autettava paikoilleen
työntämällä sen juuria pohjaan.
Euroopassa sammakonputkea käytetään paljon lammikoiden reunoilla. Se on monivuotinen
ja ainoaksi miinukseksi mainitaan sen valtavan nopea kasvutahti. Se valloittaa suuriakin
alueita nopeasti tukehduttaen kaiken allaan.
Plussana voi mainita, että se on helppo pitää
aisoissa kitkemällä ja se nousee rimpsuina
maastakin. Jos joku nyt saa tästä kaunottaresta kipinää ja sattuu olemaan se lammikkokin pihalla, olkaa varovaisia, älkää päästäkö
sitä luontoon karkuun! Sen ei pitäisi olla moni>>
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Näinkin erikoisissa oloissa sammakonputki kukkii!

vuotinen Suomessa, mutta tietoni perustuu
vuoden 1995 tilanteeseen.
Sammakonputkea voi myös syödä. Makua
kuvaillaan vahvaksi porkkanamaiseksi, ripaus
tilliä. Sitä suositellaankin käyttämään keitettynä, lähinnä mausteeksi.
1500-luvun Englannissa sammakonputkea
kutsuttiin nimellä ”sheep-rot”, ja sen uskottiin
olevan syypää lampaiden maksojen mätänemiseen. Todellisuudessa syypää oli eräs
ankkuriloinen, joka viihtyi sammakonputken
lehdillä ja lampaiden herkutellessa kulkeutui
lampaan sisäelimiin.
Minulla kasvi ei ole tietääkseni kukkinut, mutta ystävälläni se kukki. Ville (keksitty nimi) on
ollut hieman kiireinen vapusta asti ja kasviallas
jäänyt vähemmälle karsimiselle. Altaan perustarpeista on silti huolehdittu eli vedenvaihdot,

lannoitus ja hiilidioksidinlisäykset ovat kuuluneet rutiineihin. Allas on 180 litraa ja korkeutta
sillä on 40 senttiä. Altaan valaistuksessa on
käytetty neljää putkea, mikä on aika reippaasti
tämän kokoiseen altaaseen. Lämpötila altaassa 24-26 astetta. Ehkä minunkin kannattaisi
antaa sammakonputken kasvaa tovin ihan
rauhassa siirtelemättä sitä jatkuvasti visiotani paremmin vastaavaan suuntaan, josko se
sitten palkitsisi kukinnollaan.
Sannan innoittamana olen suunnitellut istuttavani sammakonputkea kukkaruukkuun ikkunalaudalle ;) Tätähän voisi laittaa myös altaani
viherkasviosioon, jättäisi juuret vain veteen…
Hmm, onkohan ilma tarpeeksi kosteaa sen selviytymiseen? Tämä selviää vain kokeilemalla! ■
Lähteet: Google, Kasselmann: Aquarium Plants, Greger:
Planzen im Süsswasseraquarium, Otavan Värikasvio
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Konnanputkesta on
moneksi
Teksti ja Kuvat: Sanna Vihavainen

Konnanputkea (Hydrocotyle leucocephala) ei voi missään mielessä haukkua vaikeaksi tai tylsäksi kasviksi. Sen voi istuttaa pohjaan ja antaa kasvaa nätiksi pusikoksi. Sen voi jättää vapaasti kellumaan, jolloin se ajan saatossa peittää koko
akvaarion pinnan. Sen voi antaa kasvaa akvaarion laidan yli köynnökseksi - tai
näitä kaikkia yhtä aikaa. Mitä mainioin kasvi avoimeen altaaseen tai paludaarioon.
Kasvi elää luonnossa ilmeisesti rannan tuntumassa, siksi helposti se kasvattaa pinnan
yläpuolella viihtyviä versoja. Esiintymisalue
on laaja, eteläisestä Meksikosta pohjoiseen
Argentiinaan. Sille välillä mahtuu jos jonkinlaisia vesiarvoja ja lämpötiloja. Veden happamuudella tai kovuudella ei ole kasville juuri
merkitystä, kunhan välttää äärimmäisyyksiä.

Lämpötilassa 28 astetta alkaa olla jo hellettä,
eikä siinä jaksa niin innolla rehottaa. Christel Kasselmann antaa lämpötilahaarukaksi
Aquarium Plants -kirjassaan konnanputkelle 20-28 astetta. En ole tuota alarajaa itse
kokeilemalla selvittänyt, mutta siihen luotettakoon, kun ylärajakin on käytännössä oikeaksi
todettu.
>>

Konnanputkea upoksissa
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Konnanputkea upoksissa
Kasvutavasta riippuen kasville riittää joko
pelkästään luonnon valo tai sitten reippaastikin valaistusta. Ravinteet kasvi haukkaa
pääasiassa vedestä ”ilmajuurillaan”. Muuten
ei ole niin tarkkaa, mutta nitraattia pitää saada aina välillä, muuten alkaa haalistuttaa.
Konnanputken nuorien uposlehtien solmukohdista kasvaa vasta muutama pikkuinen juurihaiven.
Tavallisimmin konnanputkea kasvatetaan
akvaariossa upoksissa. Siitä saa kasvatettua nätin ja tuuhean pusikon akvaarion
Konnanputken nuorien uposlehtien solmukohdista kastaustalle tai päätyyn. Upoksissa konnanvaa vasta muutama pikkuinen juurihaiven.
putki tosin vaatii vähän reilummin valoa tai
vaihtoehtoisesti aktiivisuutta vesipuutarhurilta. Heikossa valossa ei alalehdille asti oikein tahdo riittää tarpeeksi valoa. Konnanputki reagoi
valonpuutteeseen haalistuttamalla lehtiään. Valonpuutteessa riutuneet lehdet alkavat myös
usein mädäntyä reunoiltaan ja ovat hauraita. Toisaalta runsaskaan valo ei aina auta. Valossa itsensä tuuheaksi viihtynyt konnanputki varjostaa itse omat alalehtensä. Ei se silti haittaa. Lehdet
saa helposti nypittyä vedenvaihdon yhteydessä pois tai kasvin voi istuttaa uudelleen. Uudelleenistutuksessa poistetaan vartta tyvestä niin paljon, että alhaalle asti riittää terveitä lehtiä. Vielä
kannattaa nyppiä lehtiä irti noin 10 cm:n pituudelta, että kasvin saa sitten istutettua mahdollisimman syvälle. Konnanputki ei oikeastaan juurru pohjaan - tai kyllä se jää kiinni, mutta se ei kasvata juuriaan hiekan sekaan. Tästä syystä konnanputken varret pitää haudata hiekkaan syvälle,
ehkä vielä kasata kiviäkin juurelle, jotta rehu pysyisi pohjassa. Kasville on aika turha laittaa
pohjalannoitetta. Ensinnäkin suurin osa ravinteista napataan lehdillä tai juuritupsuilla ja toisekseen ravinteet pöllähtäisivät pohjalta veteen, kun seuraavan kerran istuttaisi kasvia uudelleen.
Viihtyessään konnanputki venähtää viikon aikana helpostikin 20-30 cm. Tästä seuraa ennemmin
tai myöhemmin (tai akvaarion korkeudesta riippuen), että akvaristi huomaa konnanputkensa
kasvavan vallan mallikkaasti myös pintakasvina.

Konnanputken kelluslehtiä
Pintakasvina konnanputki kasvattaa astetta suurempia ja vihreämpiä lehtiä kuin upoksissa. Lehdet ovat myös vähän ryppyisempiä. Vuorottaisesti (joka toinen lehti kasvaa samaan suuntaan)
kasvavat lehdet kääntyvät lapa pintaa kohti ja kuroutuvat kasvamaan lehden keskeltä pinnan
yläpuolella, kun taas reunat voivat olla vähän veden pinnan alapuolella. Solmukohtiin konnan- >>
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putki kasvattaa ehkä hivenen tuuheampia
juuritukkoja kuin silloin kun se kasvaisi täysin
pinnan alla. Aroille ja pinnassa viihtyville kaloille konnanputken juurista muodostuva sokkelo
on tervetullut. Lisäksi tiiviisti pinnan peittävien lehtien hämy luo kaloille turvaa. Pikkuiset
poikaset pääsevät aikuisilta kaloilta turvaan
uimalla lehtien väliin jääviin altaisiin. Sieltä ne
voi erottaa vain ylhäältä päin katsomalla.
Pinnalla rehottava konnanputki voi parhaimmassa (tai pahimmassa, jos rehun trimmailu
riipii) tapauksessa venähtää viikon aikana
vähintään sen saman 20-30 cm ellei enemmänkin. Kun verso törmää lasiin, se ei edes
harkitse alaspäin kasvamista vaan lähtee
pyrkimään ylöspäin. Laidan tullessa vastaan,

alkaa konnanputki kurottautua akvaariosta
avarammille kasvumaastoille. Sen voi antaa
rauhassa kasvaa reunan yli.

Konnanputki kasvaa ulos
akvaariosta.
Täysin kuivalla maalla kasvaneet konnanputken varret ovat ruskehtavan vihreitä. Lehdet
ovat vähän pienempiä kuin upoksissa kasvaessa, mutta paksumpia ja sitkeämpiä. Lehtien
varsissa on pieniä karvoja. Lehden muoto ja
väri on silti sama. Erona pinnalla tai upoksissa
kasvaneeseen versoon on se, että kuivilla kasvaneeseen ei tule juuritupsuja. Toisaalta siihen
osaan kasvia, mikä jäi akvaarioon, kasvaa
varsin massiivinen juuripöheikkö. Kasvu ei ole
>>

Konnanputken kelluslehtiä
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Konnanputki kasvaa ulos akvaariosta.

ihan niin hillitöntä kuin vedessä. Konnanputki
venyy tietysti ravinteista riippuen kuivilla 5-15
cm viikossa.
Jos konnanputken antaa vapaasti rehottaa
kuivan puolella, mutta juuret ravinteikkaassa
akvaariovedessä, sen voi saada kukkimaan.
Verson kärjestä kasvaa lyhyt kukkavana, jonka
päähän tulee pienen pieniä 5-terälehtisiä valkoisia kukkia.
Sehän tuli jo selväksi, että akvaristi voi muotoilla konnanputkesta vaikka mitä. Entäs sitten
kalat, niiden sisustuselementtihän se loppujen
lopuksi on?
Konnanputki saattaa olla joidenkin kasvinsyöjien makuhermoon. Ainakin pahimmassa hädässä voi olla, että upoksissa olevien
vanhojen lehtien keskustat muuttuvat vähän
turhan läpikuultaviksi (esimerkiksi partamon-

nille voi joissain oloissa maistua). Kunnon
puruhampaat omistavat kalat taas mielellään
haukkaisevat reunasta palasia (punasilmätetra
on nähty itse teossa). Jotkin kalat taasen käyttävät kyseistä kasvia parivuoteenaan. Ainakin
kynäkalat riettailevat mielellään konnanputken
uposlehtien varjossa. Monniset liimailevat lehtiin mätimuniaan. Taistelukalat taas mielellään
kuplivat pesänsä kelluslehden alle. Miljoonakalojen kanssa olen ollut pulassa, sillä poikaset
selviävät tuuhean konnanputken pintakasvuston
seassa niin hyvin, että kantaa on pakko karsia.
Kasvin juuret taas tarjoavat esimerkiksi marmoritapparakaloille mieluisan sokkelon ja kelluslehdet suojaavat ylhäältä tulevilta maailman
kauhuilta. Miksipä ei suoja kelpaisi muillekin
heikkohermoisille kaloille tai ihan mille vaan
sintille, ainakin välipalaksi. ■
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Uusi liike avataan lähiaikoina!
Oma kalojen maahantuonti ja karanteeni

Mechelininkatu 15, Helsinki
Puh. 09 445 566

Avoinna Ti–La klo 12– 18
Muulloin sopimuksen mukaan
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Akvaario katkaravuille?
Teksti: Sami Kuivalainen Kuvat: Sami Kuivalainen ja Yanna von Schantz

Kiertelet tavalliseen tapaasi akvaarioliikkeessä katselemassa viimeisimmän tuontierän kaloja ja kasveja, kunnes huomiosi kiinnittää tyhjältä näyttävä myyntiallas.

Tarkemmin allasta tutkiskeltuasi huomaat kasvien lomassa liikettä, aivan kuin siellä olisi pienen
pieniä rapuja. Kauppias kertoo sinulle niiden olevan Caridina japonica-kääpiökatkarapuja, jotka
syövät pääsääntöisesti akvaariossa olevaa levää.
Ihastut näihin pikkuruisiin katkarapuihin välittömästi ja päätät perustaa niiden ehdoilla kokonaan uuden akvaarion.
Caridina japonica

Caridina cf. breviata ”bumblebee”

Caridina–suvun katkaravut ovat siitä ihanteellisia akvaariolemmikkejä, että niille on helppoa
ja edullista luoda ihanteelliset olot. Altaaksi muutamalle yksilölle riittää mainiosta 20–litrainen
akvaario. Kuten kaloillakin, niin myös katkaravuilla pätee sääntö: mitä suurempi allas, sitä
parempi niiden on olla, mutta koska kyseessä on vain muutaman senttimetrin mittaiset ravut,
saattaa olla mielekästä sijoittaa ne altaaseen, jossa niitä on mahdollista nähdä useammin, kuin
kerran viikossa ja tällöinkin vain vilaukselta. Esimerkiksi jo 100–litraisessa akvaariossa voidaan
pitää useita kymmeniä katkarapuja.
Vesiarvojen suhteen, kuten kaloillakin, kullakin Caridina–sukuisella katkaravulla on omat vaatimuksensa. Kaikki katkaravut tarvitsevat vedestä tiettyjä suoloja, voidakseen tuottaa kuoreensa
tarvitsemaa kitiiniä. Näitä suoloja on mahdollista mitata vedestä kokonaiskovuutena, eli GH:na.
Kokonaiskovuuden on hyvä olla useimmille katkaravuille välillä 5-15 dH°.
Happamuuden, eli pH:n tulisi olla mahdollisimman lähellä neutraalia arvoa 7. Mieluiten aavistuksen neutraalin alapuolella, koska tällöin vedessä ei esiinny katkaravuille haitallista ammoniakkia. Koska ravut ovat herkkiä äkillisille vesiarvojen muutoksille on pH:n muutoksia tasapainot>>
tavan karbonaattikovuuden hyvä olla vähintään 2-3 dH°.
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Kaikki ravut tarvitsevat hapekasta vettä. Veteen pystyy liukenemaan tietyssä lämpötilassa vain
tietyn verran happea ja tästä syystä on tärkeää tarkkailla akvaarion lämpötilaa.
Lämpötilan tulisi useimmille katkaravuille olla 23-25 °C ja maksimissaan 26 °C.
Veden ravinnekuormituksen, nitraatti (NO3) ja fosfaatti (PO4), olisi hyvä olla mahdollisimman
pieni. Tämä saadaan aikaan riittävillä ja säännöllisesti toimitetuilla vedenvaihdoilla.
Erityisesti vettä vaihdettaessa on otettava huomioon, että katkaravut ovat todella herkkiä
vedessä oleville raskasmetalleille, kuten kuparille, jota saattaa vanhojen talojen putkistoista
liueta veteen; ja kloorille, jota vesilaitokset lisäävät juomaveteen desinﬁointitarkoituksessa sekä
vapaana kloorina että klooriamiineina (mm. kloramiini). Näiden haitallisten aineiden olemassaolo tulisi jokaisen rapuja hankkivan selvittää ja tarpeen mukaan poistaa akvaarioon lisättävästä
vedestä erilaisilla niitä sitovilla aineilla, ”vedenparannusaineilla”, joita on saatavilla mm. akvaarioliikkeistä.
Neocaridina denticulata
sinensis ”red cherry”

Caridina cf. babaulti var. “malaya”

© Yanna von Schantz

Allas on syytä sisustaa siten, että katkaravuilla on mahdollisuus piiloutua niin halutessaan,
mutta kuitenkin kannattaa jättää pohjalle kasvittomia kohtia mikäli mielii tarkemmin tutustua
rapujen mielenkiintoisiin ruokailutapoihin. Hyviksi osoittautuneita kasveja ovat miekkakasvit,
joiden laakeille lehdille kasvaa helposti levää katkarapujen syötäväksi; argentiinanvesirutto,
joka tarjoaa verratonta suojaa pienille ravuille ja nopeakasvuisena pitää osaltaan ravinnekuormitusta matalampana; ja erilaiset sammalet joihin kertyy kaikenlaista eliöstöä varsinkin nuorten
katkarapujen syötäväksi. Kasveja saa katkarapualtaaseen laittaa juuri niin paljon ja niin montaa
lajia kasveja kuin haluaa. Muita hyviä sisustuselementtejä ovat kivet, joissa ei ole mitään veteen
liukenevia metallisuoloja, joille katkaravut ovat erittäin herkkiä. Halutessaan voi laittaa ilmastuskiven, joka osaltaan nostaa veden happipitoisuutta.
Katkarapualtaan suodatus on helpointa järjestää ilmapumpulla toimivalla vaahtomuovisuodattimella tai ns. mattosuodattimella. Kummankin suodattimen etuihin kuuluvat tehokas biologinen
suodatus, edullisuus ja katkarapujen on mahdollista syödä niiden pintaan kertynyttä eliöstöä ja
kuollutta ainesta, ”detritus”. Myöskään mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa syntyvät katkaravun poikaset eivät imeydy edellä mainittujen suodattimien sisään, kuten ne saattaisivat imeytyä
tehokkaaseen moottorilliseen sisä- tai ulkosuodattimeen.
Mikäli katkarapuallas perustetaan alusta alkaen, ”tyhjästä”, on erittäin tärkeää muistaa kypsyttää allas ennen ensimmäisenkään katkaravun tuomista altaaseen, sillä ne ovat todella herkkiä
kypsymättömässä altaassa esiintyville typpiyhdisteille, kuten nitriitille (NO2).
>>
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Caridina sp. ”zeylanica”

Ruokinnan suhteen katkaravut ovat varsin mukavia epeleitä, sillä ne syövät pääasiassa akvaariossa olevaa levää ja pohjalle vajonnutta kuollutta ainesta, detritusta.
Jotta katkarapujen hyvinvointi ja riittävä ravinnonsaanti on turvattu, varsinkin jos samassa
altaassa on paljon katkarapuja, kannattaa niitä ruokkia kerran parin päivän välein esim. spirulina-levätableteilla, kaloille tarkoitetuilla viherruoilla, kiehautetuilla vihanneksilla, kuten nokkosella,
paprikalla, kurkulla ja pinaatilla. Syömättä jäänyt ruoka on syytä poistaa samana päivänä, sillä
se saattaa hyvinkin nopeasti pilata veden.
Lajien kirjo Caridina –sukuun kuuluvilla katkaravuilla on suuri – tällä hetkellä tunnetaan kaikkiaan yli 200 lajia. Suomessa harrastajien keskuuteen näistä on päätynyt vain toistakymmentä
ja näistäkin osa on samojen lajien värimuunnoksia. Useimmat katkarapulajit tulevat toimeen
keskenään, eivätkä ne pysty vahingoittamaan toisiaan, sillä niillä ei ole isompien rapujen tapaan
saksia. Saman lajin eri värimuotoja ei ole syytä pitää keskenään, sillä poikasten värityksestä ei
ole aina täyttä varmuutta.
Ensimmäisenä laajalle yleisölle tuli tunnetuksi Japanista kotoisin oleva laji, Caridina japonica,
joka Suomessakin pitää kärkipaikkaa saatavuutensa ja suosionsa osalta. Muita viimeaikoina
saatavilla olleita lajeja ovat mm. Neocaridina denticulata sinensis ”red cherry”, joka kirsikanpunaisella värillään on saanut paljon huomiota; Caridina cf. babaulti ”green”, joka vihreän värinsä
ansiosta piiloutuu hyvin kasvistoon, mutta oikeanlaisella taustalla erottuu se näyttäen säihkyvältä smaragdilta; ja Caridina serrata -ravun raidalliset värimuodot, kuten ”bee”, ”tiger” ja ”crystal red”.
>>
Virallisia suomenkielisiä nimiä näillä katkaravuilla ei vielä ole.

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 3/2005

23

Neocaridina denticulata sinensis
”red cherry”

Katkarapujen kanssa voi pitää vain sellaisia kaloja, joiden luontaiseen ravintoon ne eivät kuulu.
Muutoin saattaa käydä niin, että kalat näykkivät katkarapujen raajoja tai pahimmassa tapauksessa syövät ne kokonaan. Vaikka ravut eivät kuolisikaan näykkimiseen, tulee niistä piilottelevia
ja arkoja. Ihanteellisia allaskumppaneita ovat Corydoras–suvun monniset, Otocinclus–monnit ja
partamonnit. Myös kotilot, kuten värikkäät omenakotilot ovat erinomaista seuraa katkaravuille.
Kunkin kalalajin tarkemmat vaatimukset vesiarvojen suhteen on aina varmistettava ennen kuin
niitä laitetaan katkarapualtaaseen.
Mikä onkaan mukavampaa seurattavaa katkarapujen lisäksi, kuin parvi kääpiömonnisia, Corydoras pygmaeus, uiskentelemassa kaikissa vesikerroksissa; muutama nuolimonni, Otocinclus
sp., putsailemassa laseja ja kasvien lehtiä; ja pari erikoisen väristä omenakotiloa köllöttelemässä kivien päällä.
Laittaessasi kaloja katkarapualtaaseen on sinun varmistuttava siitä, että kalat ovat terveitä,
sillä katkarapualtaaseen ei voi laittaa juuri mitään kaloille tarkoitettuja lääkkeitä niiden sisältämien haitallisten yhdisteiden takia. Tämän takia on syytä karanteenata kalat toisessa altaassa
riittävän kauan ennen siirtämistä samaan altaaseen rapujen kanssa. Jatkossa kalatautien puhkeamisen pystyy ehkäisemään pitämällä huolta hyvästä vedenlaadusta. ■
Neocaridina denticulata sinensis ”red cherry”

© Yanna von Schantz
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Kesäkuun kuukauden allas
–kilpailun voittaja
Teksti: Alix Antell, Kuvat: Kilpailun voittaja

Voittaja-altaan omistaja on Inia!
Inia, eli 27-vuotias Espoon Leppäväärassa asuva Sanna, voitti kesäkuun kilpailun
murskaavalla 88 %:lla äänimäärästä! Inian 430-litrainen rehevä kiekkoallas oli kilpailussa numerolla 7. Sannan allas innosti ilmeisen monta äänestäjää, eikä ihme;
allas on vehreyden ja harmonian perikuva.
Sannasta tuli Aqua-Webiläinen helmikuussa 2003, jolloin hän sai kunnollisen nettiyhteyden ja
surffaaminen luonnistui helpommin. Akvaarioita hän on toki harrastanut paljon pitempäänkin:
jo 6-vuotiaasta saakka. Kuten monella muullakin on käynyt, sai Sannan innostus akvaarioihin
kunnon sysäyksen vasta Aqua-Webin kautta
ja allasmääräkin lähti kasvuun. Yksinäinen akvaario muuttui kolmeksi varsinaiseksi altaaksi
ja muutamaksi poikasaltaksi.
Rahaakin alkoi upota reippaammin harrastukseen, kun Sanna huomasi kasviharrastuksen mielekkyyden sekä keksi seepraplekot
ja myöhemmin vielä kiekot. Tähän hän tosin
kommentoi: “Mutta mihin muuhunkaan sitä
ihminen rahojaan laittaisi?”
Akvaarioharrastuksessa Sannalle tärkeintä
on pyrkiä luomaan kaloille sellaiset olosuhteet,
että ne voivat käyttäytyä luonnollisesti ja elää
stressittömästi sekä mahdollisesti myös lisääntyä ja elää niille normaalimittaisen elämän, joka
on todennäköisesti pidempikin kuin luonnossa.
Hän myös toteaa olevansa visuaalinen ihminen
ja kasviharrastuksella voivansa toteuttaa ideoita
ja luoda sellaisia maisemia kuten itse haluaa.
Yläkuvassa kilpailun voittaja itse.
Alakuvassa kiekkopojat uhittelevat
toisilleen.
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Seuratoimintakin kiinnostaa jokseenkin, sillä Sanna liittyi vähän aikaa sitten HAS:iin, mutta ei
ole sen suuremmin osallistunut toimintaan. HAS:in suurhuutokaupassa hän on tosin käynyt jo
parina vuonna ja viime vuoden Akvariets Dag tuli myös koettua.
Lempikalalajikseen Sanna mainitsee seepraplekon, Hypancistrus zebra, ja lempikalayksilö
on kiekkokala Lila, joka omistajansa sanojen mukaan “muistuttaa luonteeltaan enemmänkin
lemmikkikoiraa, kuin kiekkokalaa...” Sannan lempikasvi on aina se, minkä viihtymisen eteen
saa nähdä eniten töitä. Tällä hetkellä se on Proserpinaca palustris ”Cuba”, eli kampalehti, jonka
ainokaisen oksan hän on saanut kasvatettua jo 30 cm pitkäksi. Aikaa tähän on mennyt ”vain”
puoli vuotta. Toinen, mutta huomattavasti helpompi suosikki on Ludwigia inclinata var. verticillata
”Cuba”, kasvi, joka antaa altaaseen kuin altaaseen upean säväyksen.

Tässä tietoja itse voittaja-altaasta:

Kasvit:
Vasemmassa etukulmassa karttulehti ja liuskavesitähdikki, oikeassa etukulmassa liuskavesitähdikki sekä intianvesitähdikin rosanervig-muotoa. Kummassakin kulmapöheikössä lisäksi ripoteltuna
Micranthemum umbrosumia. Oikeanpuolimmaisen kannon edessä kasvaa Hemianthus micranthemoides -puska, sen vieressä vasemmalla on punertava Ludwigia inclinata. Kannon yli köynnöstää
pyöreälehtinen konnanputki, jonka oikealla puolella Rotala macranda sekä Ludwigia var. verticillata
”Cuba”. Vasemmanpuoleisen kannon vieressä kasvaa pörröinen Eusteralis stellata, jonka edessä
on hiukan pyöreälehtistä lobeliaa. Taustalla kasvaa jättivesitähdikkiä sekä saman kasvin kapealehtisempää variaatiota, ilmeisesti tyyppiä ”53B”. Kantojen päällä on jaavansaniaisen Windeløv-muotoa.
Kalasto:
6 x helmimonninen, 6 x kiekkokala, 10 kardinaalitetraa ja saman verran punapäätetroja, kaksi
perhoskirjoahventa sekä kolme salamanteriplekoa ja 1 x laiska partamonni.
Altaan hoito:
Noin 25-prosenttiset vedenvaihdot suoritetaan kaksi kertaa viikossa, koska kiekot vaativat
tasaisen vedenlaadun, muuten seuraa mökötystä. Vedenvaihtojen yhteydessä karstaan joskus
kasveja, lähinnä katkotaan pitkäksi venähtäneitä latvoja sekä vedellään haavilla pinnalta ämpä-

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 3/2005

26

rillisen verran limaskaa... Yleensä karsimista tarvitsee harrastaa vain kerran viikossa. Kiekoille
annetaan päivittäin pakasteruokaa. Se on Sannan ainoa päivittäinen suurempi toimenpide akvaarioiden tuijottelun lisäksi.
Voittaja-altaan Sanna suunnitteli alusta alkaen suhteellisen tarkasti, koska kyseinen allas kävi läpi
uudelleenperustamisen syksyllä 2004. Suunnitteluvaiheessa hän piirsi pohjan kokoiselle paperille
1:1 kartan siitä, mitä tulee mihinkin ja muun muassa asetteli kannot kartan päälle nähdäkseen,
mikä kohta varjostuu ja mikä asento juurakoille on paras. Sannan mielestä tämä oli todella toimiva
tapa tehdä altaan pohjasuunnitelma ja luoda mielikuva siitä, mitä mahtuu mihinkin ja kuinka paljon.
Myös altaaseen tulevat kasvilajit olivat alussa
aika selvillä, tosin intohimoisena kasvikeräilijänä Sanna kuukausittain akvaariokaupasta
kotiin kaikennäköisiä löytöjä, joille piti keksiä
sopiva paikka. Hiekan alle hän laittoi perustusvaiheessa saviturvelevyjä pääasiassa niihin
kohtiin, mihin tiesi olevan tulossa kasviryhmiä.
Kalasto oli myös alusta asti selvillä, perhoskirAllas vastaperustettuna, kivet kantojen paikalla ja kasviryhmät hahmoteltuina.
joahvenet tosin ovat myöhäisempi keksintö.
Altaassa asusti aikaisemmin myös 2 kuujuovaplekoa, jotka saivat kuitenkin häädön, koska pureskelivat öisin juurakkoja sellaisella intohimolla,
että kasvit peittyivät ruskeaan töhnään.
Valaistuksena altaassa on 2 x 58 W:n ja 3 x
38 W:n loisteputket, kasviputkia on 2 ja päivänvaloputkia 3. Allasta lannoitetaan savipallojen
lisäksi PMDD:llä (15 ml 2 x viikossa eli yhteensä
30 ml viikossa). Hiilidioksidilannoitus on hiukan
vaihteleva, eli hiukan kiinni siitä, kuinka innokkaasti Sanna jaksaa täyttää kiljupulloja, mutta
jonkinasteista lisäystä kuitenkin altaaseen tulee. Salamanteripleko, Peckoltia L 134
Kasvit eivät kuitenkaan yleensä kupli. Suodatuksena on Eheimin ulkosuodatin 2028 ja
sisäsuodattimena 2252.
Sanna kertoo altaastaan:
“Allas on jo tätä nykyä erilainen, mutta ehdottomasti parempi. Tulevaisuuden unelmana on
osallistua AGA:n kilpailuun, ja allas alkaa olla jo mielestäni valmis siihen. Tämän kuukauden
haasteena on kudettaa kiekkokalojani, lempikalaani Lilaa ja sen kumppania. Noita tarkkasilmäisiä pyrstönheiluttajia ja jääkaapinvahtaajia on kerta kaikkiaan ihan pakko saada lisää!” ■

Onnittelemme taas Sannaa/Iniaa murskavoittonsa ansiosta!
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Heinäkuun kuukauden allas
–kilpailun voittaja
Teksti: Alix Antell, Kuvat: Kilpailun voittaja

Heinäkuun voittaja-altaan on luonut lare88!
Lare88, eli Lauri Mertaniemi, voitti viimeisimmän kuukauden allas-kilpailun todella tiukassa kilpailussa, ainoastaan kahdella äänellä! Lauri
asuu äitinsä ja siskonsa kanssa Kiimingissä, joka sijaitsee n. 20 kilometriä Oulusta Kuusamoon päin. Tavoitellessani häntä, yllättyi hän iloisesti voitostaan ja totesi sen olevan mainio syntymäpäivälahja! Onnea siis Laurille
sekä voittonsa että syntymäpäivänsä ansiosta, tällä viikolla hän täyttää 17 vuotta.
Laurilla on 240 –litrainen allas sekä tällä hetkellä tyhjillään oleva 60 –litrainen allas. Hän
nimittää itseään “tavalliseksi harrastelijaksi,
jolle lehtikalojen kutu on suuri perhetapahtuma.” Virallinen Aqua-Webiläinen hänestä tuli
aivan äskettäin, kesäkuun alussa, mutta hän
on sanomansa mukaan lukenut foorumia jo
parin vuoden ajan.
Itse akvaarioharrastus alkoi noin kymmenen
vuotta sitten kun Laurin veljen vaimo antoi Laurin perheelle vanhan 60 litraisen altaan, koska
se ei mahtunut pariskunnan pieneen asuntoon.
Aluksi altaan pääasialliset hoitajat olivat Laurin
kaksi vanhempaa siskoa, mutta Laurin mielenkiinto oli jo ehtinyt herätä. Lauri kertoo:
“Kun olin kiinnostuneena auttamassa siskoja
akvaarion pesussa, nämä tiuskaisivat: Mene
pois, tämä on meille annettu hoitoon, sinä et
saa hoitaa sitä. Aikanaan pääsin kuitenkin mukaan ja jo parin vuoden päästä hoidin akvaariota käytännössä yksin.”
Lauri oli tällöin vielä siis ala-asteella. Hän
toteaa myös, että perhe oli varsin ummikko
akvaarion hoidossa, mutta Lauri alkoi pian tut-
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Kuva koko altaasta ja sen ääniä vetäneestä juurakkorykelmästä. Sen uumenissa on pienten kalojen mukava piileskellä.

Tässä Laurin lempikalalaji joita tulee tulevaisuudessa lisääkin.

kimaan kirjaston akvaariokirjoja ja kasvoi pian
ymmärtämään, ettei lehti- tai kultakala mahdu
60 litran akvaarioon. Vuonna 2003 hän lopulta
osti säästöillään nykyisen 240 litraisen altaansa
ja on pitänyt kahta allasta kuluvan vuoden kevääseen asti, jolloin hän tyhjensi 60-litraisen.
Lauri kertoo joutuneensa oppimaan monta
asiaa kantapään kautta ja toteaa samaan
hengenvetoon että harrastus on varsin haastava nuorelle, hän itse vertaa sitä jopa painajaiseen...
“Tämä pikku akvaristi on kuitenkin pikku
hiljaa kasvamassa aikuiseksi ja vastuuntuntoa

kaloista elävinä olioina on tullut paljon lisää
vuosien myötä etenkin A-W:n ansiosta” kertoo
Lauri kuitenkin ja sävystä huomaa, että kokemuksen rintaääntä alkaa löytymään...
Kuten niin moni muukaan akvaristi, Laurikaan ei osaa osoittaa sormella yhtä tiettyä
asiaa, joka kiehtoo akvaarioharrastuksessa.
Hän toteaa olevansa muutenkin eläinrakas
ihminen ja vedenalainen maailma on aina kiinnostanut häntä. Lempikalakseen hän mainitsee on lehtikalan, mutta myös muut kirjoahvenet kiinnostavat. Lisäksi rihmakalat ja tetrat
kuuluvat suosikkilistalle. Monnit puolestaan
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eivät pahemmin kiinnosta, vaikka monen akvaristin intohimoa ovatkin.
“Monniset ovat kyllä kiinnostavia. Otappa
selvää tästä.” kommentoi Lauri. Niinpä, samaa
olemme muutkin varmaan useasti miettineet,
eikö vain?
Kasveihin Lauri ei ole sanojensa mukaan
niinkään perehtynyt. Hän pitää peruskasveista
kuten konnanputkesta, vedensuosikista ja intianvesitähdikistä sekä miekkakasveista ja melalehdistä. Ehkä joskus tulevaisuudessa hän
voisi kuvitella rakentavansa Amazon -biotoopin
tai muun Etelä-Amerikka –tyyppisen altaan.

Itse voittaja-akvaarioon:
Aukkeina on keisari- ja korutetroja sekä leväbarbi ja vanha timanttitetra. Kauniit ja pari
vuotta vanhat lehtikalat kuolivat salaperäiseen
tautiin tämän kuun aikana (viimeinen perjan-

taina). Uusia Lauri luultavasti hankkii jossain
vaiheessa ja toteaa onneksi muuiden kalojen
olevan hyvinvoivia.
Tällä hetkellä altaassa on kuitenkin asiat
kuulemma hieman hullusti. Lauri oli pari viikoa
pois kotoa kesätöiden takia ja ilmeisesti ylihuolehtivaisten siskojen liikaruokinta oli sillä
välin aiheuttanut pienen leväkatastroﬁn. Viikon
työn jälkeen on Lauri onneksi saamassa tilanteen taas hallintaan.
Altaan hoitorutiineihin kuuluu viikottainen
50% vedenvaihto jonka yhteydessä hän
touhuaa enemmälti altaan kimpussa. Muuten
hänen ei tarvitse sen kummoisemmin koskea
altaaseen.
Nykyinen sisustus syntyi kesäkuun alussa
kun Lauri keksi laittaa syreenistä leikkaamansa kuolleet oksat altaaseen ja hän toteaa,
että oksat ovat toimineet hyvin altaassa. Oksia
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lisätessä piti raivata niille reilusti tilaa, joten
muukin sisustus muuttui samalla aika radikaa-

hän lisää vedenvaihtojen yhteydessä ja pohjalannoitteita noin parin kuulauden välein.

listi. Kesäkuun aikana hän hioi allasta kilpailukuntoon.

Valaistuksena on kaksi 30 W loisteputkea,
lämmitin on 200 W.

Kasveina on hentorotalaa (Rotala rotundifolia), miekkakasvia josta Luri kommentoi: “se on

Altaan tulevaisuudesta Lauri kertoo sen
verran, että nykyisenä suodattimena toimiva

lapun mukaan Echinodorus bleheri”, jaavansaniaista, kurttumelalehteä oksiston seassa

Tetratec IN 800 -sisäsuodatin (800 l/h) on
aika pieni etenkin bakteerien kannalta, joten

konnanputkea, Ludwigia repens -kasvia sekä

mattosuodattimen rakentaminen on suun-

kääpiökeihäslehteä.
Lauri lannoittaa melalehtiä ja miekkakasveja

nitelmissa. Myös hiilidioksidijärjestelmä on
lähitulevaisuuden rakennusprojekti. ■

Seran ﬂorette A –tabseilla ja nestemäisinä
lannotteina hän käyttää Tropican Master
Growta ja Tetran Floraprideä. Nestemmäisiä

Onnea taas voittajalle ja syntymäpäiväsankarille!

Ark 10-18
La 10-15

www.AKVAARIOKESKUS.com
Kaikenmerkkiset ja kokoiset
AKVAARIOT ja PAKETIT
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki
p. 586 5861, “Se ruoholahden liike...”
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Perustetaanpa riutta-akvaario!
Teksti: Tatu Vaajalahti Kuvat: Juha Majalainen

Riutta-akvaario on vaikea perustaa. Tämä lienee edelleen monen mielessä, kun
asiasta mainitaan. Omalla tavallani olenkin samaa mieltä.
Tosin hyvin todennäköisesti aivan toisesta syystä kuin monet muut: mielestäni vaikeinta riuttaakvaarion perustamisessa on perustamiseen, laitteistoon ja pienempiin yksityiskohtiin liittyvien
erilaisten mielipiteiden määrä. Aivan liian usein olen nähnyt, miten aloittelija suoranaisesti pelästyy kysyttyään jonkin viattatoman kysymyksen,
jonka kokeneemmat harrastajat sitten repivät
kappaleiksi riidellessään omasta mielestään
tärkeistä, mutta usein täysin mitättömistä yksityiskohdista. Vaikka kokeneet harrastajat eivät
tietenkään tarkoituksellisesti kaappaa kysymyksiä omiksi taistelunaiheiksi, usein aloittelija
jää sivusta seuraamaan, miten sitä yksinkertaista vastausta ei koskaan tullutkaan.
Esimerkki aloittelijan 200 litraisesta akvaariosta
Tässä artikkelissa esitän huippuluokan
riutta-akvaarion perustamisen kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ilman, että se todellakaan
on vaikeaa. Kaikki järjestelmän laitteet ovat ensiluokkaisia ja kestäviä, ja kerrankin voin pysyä
asiassa riitelemättä siitä, onko vaahdotin A 1.364% tehokkaampi kuin vaahdotin B. Tässä artikkelissa perustettava meriakvaario täyttää kaikki nykyaikaisen akvaarion vaatimukset, ja siinä voi
pitää mitä tahansa eläimiä, jotka kokonsa ja elintapojensa puolesta sopivat tämän kokoiseen
altaaseen. Luonnollisesti akvaristin itsensä taidot ja kokemus ratkaisevat myös osaltaan soveltuvien eläinten valikoiman.
Annan ensin tämän riutta-akvaarion tarvittavat aineet ja sitten “valmistusohjeet”. Helppoa kuin
ruokareseptin seuraaminen!

Tarvittavat aineet:
1 kpl

Akvaario ylivuodolla, 80 x 60 x 60, 288 litraa

1 kpl

Ala-allas, 80 x 35 x 40, 102 litraa

1 kpl

Jalusta

1 kpl

Valaisin, Giesemann system 230 eco 250 W monimetalli (sis. Polttimon)

1 kpl

Vaahdotin, Tunze DOC 9005

1 kpl

Kiertovesipumppu aaltosimulaattorilla, Turbelle Stream Kit 7000 l/h TS 07

1 kpl

Nostopumppu ala- ja yläaltaan välille, Eheim 1250

30 kg

Elävää kiveä

35 l

Hienoa korallihiekkaa

20 kg

Meriakvaariosuolaa

1 kpl

Ominaispainomittari
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Yllä oleva paketti on suunniteltu siten, että kokonaisuus ei vaadi kahden polttimon valaisinta,
jotka ovat merkittävästi kalliimpia kuin yhden polttimon valaisimet. Tästä syystä akvaarion pituus
on rajattu 80 cm:iin. Monimetallivalaisimet valaisevat noin 60 cm:n altaanpituutta tehokkaasti
ja akvaarion sivuille voi jättää 10 cm marginaalin. Yhden polttimon valaisin on myös kätevä, jos
päätät päivittää altaan suurempaan. Lisäät vain yhden uuden valaisimen jokaista 60 cm kohden,
esimerkiksi 200 cm pitkään altaaseen tarvitset kaksi uutta valaisinta. Myös muut laitteet ovat sellaisenaan käytettävissä seuraavassa altaassa ja laadukkuutensa vuoksi ne ovat turvallinen sijoitus.
Olen pyytänyt valmiiksi hintatarjouksen ylläolevalle paketille Siniriutta Ky:ltä (09 852 1726,
info@siniriutta.ﬁ). Tämän 390 litran paketin hinnaksi muodostuu kyselyhetkellä n. 2100 €. Mikäli
haluat säästää hieman, altaan voi mainiosti perustaa ilman ala-allasta. Tällöin säästöä kertyy n.
160 €, koska nostopumppua ja allasta ei tarvita. Luonnollisesti käsistään kätevät voivat tehdä jalustan myös itse. Huomaa kuitenkin, että itse akvaario kannattaa ehdottomasti tilata ylivuodolla,
koska mitä suurimmalla todennäköisyydellä haluat jossain vaiheessa saada ala-altaan.

Valmistus:
(Tässä kohtaa hyppään itsestään selvien asioiden yli, kuten akvaarion asettaminen paikoilleen
jne. Oletan myös, että valaisin on asennettu kattoon mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.)

1.
2.

Akvaariot huuhdellaan hyvin mahdollisesista epäpuhtauksista ja tarkistetaan, ettei
mitään vuotoja ole

Yläaltaan kaatokulmasta yhdistetään letku ala-altaaseen. Tarvittaessa letkuun kiinnitetään hana, jolla voidaan
säätää veden virtaus sopivaksi siten, että
veden pinta kaatokulmassa on hieman nousuputken yläosan yläpuolella. Näin ylivuoto
toimii lähes äänettömästi.

Kuvassa eräs kaatokulmaratkaisu

3.

Ala-altaaseen sijoitetaan vaahdotin
sekä nostopumppu. Nostopumppu
yhdistetään yläaltaaseen letkulla käyttäen
taitekohdassa 180° putkea.

Tyypillinen ala-allasratkaisu. Ala-allas
on jaettu väliseinällä laiteosaan ja refugium-osaan. Laiteosassa on vaahdotin
sekä muuta tekniikkaa ja refugiumissa
puolestaan kasvatetaan leviä, jotka
poistavat tehokkaasti vedestä ravinteita
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4.

Kiertovesipumppu kiinnitetään yläaltaaseen. Sijainnilla ja suuntauksella ei ole
tässä vaiheessa suurempaa merkitystä. Pumpun ohjausmoduli kannattaa sijoittaa
akvaarion viereiselle seinälle, jottei siihen pääse roiskumaan vettä.

5.

Yläakvaarioon lisätään vettä. Kun vedentaso saavuttaa ylivuodon, vesi alkaa
valumaan sen yli ja kaatokulman läpiviennistä ala-alaaseen. Kun vedenpinta saavuttaa noin 50 % ala-altaan korkeudesta, vettä on riittävästi.

6.

Kaikki laitteet kytketään toimintaan. Valaisin kytketään kellokatkaisijaan. Sopiva
valaistusaika on 12 tuntia. Vaahdottimen säätö on helppoa: vaahdottimen ilmaruuvi käännetään kokonaan kiinni, jonka jälkeen sitä avataan kolme kokokierrosta(*). Tässä vaiheessa ei ole tarpeellista tarkempiin säätöihin. Niiden aika tulee myöhemmin kunhan
akvaarion kypsyminen edistyy. (*) Tämä ohje perustuu Tunzen edellisten mallien ohjeisiin.
DOC 9005 on niin uusi laite, että allekirjoittanut ei ole nähnyt vielä laitteen käyttöohjetta.
Mikäli ristiriitaa löytyy, suosittelen valmistajan ohjeiden seuraamista :)

7.

Nyt on hyvä hetki huudella puolisoa ihmettelemään sitä, miten kirkas valaisimen
tuottama valo voikaan olla. Virtaus saattaa myös vaikuttaa aivan liian voimakkaalta, mutta tilanne muuttuu ratkaisevasti, kunhan akvaarion sisustus saadaan paikalleen.

8.

Ja sitten tehdään meriakvaario: kaada akvaarioon n. 11 kg suolaa muutamassa
erässä. Pumpun tuottama voimakas virtaus sekoittaa suolan tehokkaasti. Mitä pienemmissä erissä maltat suolaa lisätä, sitä nopeammin ja varmemmin se sekoittuu kokonaan.

9.
10.

Odota seuraavaan päivään, jotta suola varmasti on sekoittunut kunnolla.

Tarkista ominaispainomittarilla, että veden ominaispaino on n. 1,025. Mikäli
ominaispaino on pienempi lisää veteen suolaa. Mikäli suurempi, vaihda osa
vedestä puhtaaseen makeaan veteen. Toista tarvittaessa.

11.
12.

Nyt alkaa hauskin vaihe: voit hakea kauppiaalta elävät kivet, ja riutta on iltaan
mennessä valmis aloittamaan kypsytyksen!

Kivet on haettu ja odottavat altaaseen pääsyä (edelleen suljetuissa laatikoissa). Nyt päästään jokaisen akvaristin unelmatyöhön: hiekan pesuun! Korallihiekka kannattaa huuhdella erittäin hyvin, sillä varastoinnin aikana hiekkaan sekoittunut
pöly saattaa sisältää raskasmetalleja kuten lyijyä. Saatat löytää hiekasta jopa puunosia!

13.

Hiekan voi kipata akvaarioon sen enempiä miettimättä. Tässä vaiheessa tasainen koko pohjan peittävä kerros on hyvä. Ennen hiekan sijoittamista altaaseen kannattaa kiertovesipumppu ottaa pois päältä, koska puhdas hiekka on erittäin >>
Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 3/2005

34

helposti liikkuvaa. Kuten sanottu, hiekkaa ei kannata tässä vaiheessa alkaa muotoilla
makeanveden akvaarioista tutulla tavalla. Ensinnäkin kivien asettelu tulee muuttamaan
pohjan muotoa joka tapauksessa ja toiseksi voimakas virtaus siirtää hiekkaa vielä jonkin
aikaa. Huomaa myös, että hiekan lisääminen nostaa vedenpintaa ala-altaassa (ylimääräinen vesi juoksee ylivuodon kautta alas); mutta mikäli et täyttänyt akavaariota liian täyteen,
lisääntynyt tilavuus mahtuu hyvin ala-altaaseen.
>>

14.

Elävää kiveä odottamassa altaaseen siirtoa. Kivien
tummemmat ja värikkäämmät kohdat ovat olleet aurinkoa kohden ja vaaleat, värittömät osat varjossa.

15.

Elävä kivi sisältää myös paljon irtonaista ainesta, joka
samentaa veden hetkeksi. Kiviä ei kuitenkaan kannata huuhdella, varsinkaan akvaariota perustettaessa.

16.

Ja sitten kivet: kivet voi ja kannattaa asetella täysin oman maun mukaisesti!
Tärkeintä on asettaa kivet oikein päin sekä huolehtia siitä, että kivien hienoimmat eläimet jäävät näkyviin. Lisää aiheesta artikkelin lopussa.

17.

Siinä se! Riutta on “valmis”. Nyt kannattaa säätää kiertovesipumppu 50 %:
n teholle ja kytkeä se jälleen toimintaan. Kunhan korallihiekkaan kehittyy kunnollinen bakteeri- ja muu eliöstö, hiekasta tulee raskaampaa ja pumppu voidaan säätää
takaisin 100 %:n teholle. Hiekka todennäköisesti muotoutuu virtauksen mukaan ja niin sen
kuuluukin. Hiekkaa ei ole tarkoituskaan pitää tasapaksuna kerroksena.
Kauniin riutta-akvaarion perustamiseen ei todellakaan muuta taitoa tarvita eikä itseasiassa riutta-akvaariota oikein toisin tavoin voikaan perustaa - ainakaan toimivaa sellaista. Luonnollisesti
asioista ollaan montaa mieltä (esimerkiksi korallihiekan käytöstä), mutta edellä kuvattu prosessi
on ylivoimaisesti käytetyin ja johtaa todistetusti hyvään lopputulokseen 99 %:n varmuudella.
Oikeastaan tässä vaiheessa ei edes voi epäonnistua. Sen aika tulee vasta paljon myöhemmin...
Usein riutta-akvaariota perustavalle annetaan ensimmäisenä ohjeena kirjalista, joka tulisi lukea
ennen kuin on ostanut ensimmäistäkään akvaarion osasta. Olen itsekin ollut tätä mieltä pitkään.
Toisaalta kun ottaa huomioon. miten valtavan helppoa riutta-akvaarion perustaminen on, minusta
tarvittavan tiedon voi aivan yhtä hyvin hankkia, kunhan on aika alkaa miettiä akvaarion asutusta.
Sen aika on kuitenkin paljon myöhemmin, ja kirjallisuutta on epäilemättä paljon mielenkiintoisem-
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paa ja hauskempaa lukea, kun voi tarkkailla oman akvaarion kehitystä samanaikaisesti. Myös
tiedon omaksuminen lienee paljon helpompaa, kun kaikki ei ole enää täysin abstraktilla tasolla.
Riutta-akvaarion perustamisesta ei myöskään kannata ottaa missään nimessä turhan paljon
stressiä. Mikäli akvaario vain pysyy yllä olevan prosessin aikana ehjänä, kaiken muun, kuten hiekan
ja kivien asettelun voi korjata jälkikäteenkin, jos tuntuu, että jokin meni pieleen tai “riutan” ulkonäkö
ei miellytä. Tässä vaiheessa akvaariossa möyriminen ei vaikuta lopputulokseen millään tavoin.

Elävän kiven asettelu, lyhyt oppimäärä
Harrastuksen tässä vaiheessa ainoa erityistä tietoa ja taitoa vaativa osa on elävien kivien asettelu. Kivien latominen altaaseen ei luonnollisestikaan vaadi korkeampaa koulutusta, sillä sisustuksen muodon saa jokainen päättää itse. Mutta koska kivien sijoittelulla on suuri merkitys
akvaarion tulevan toiminnan kannalta, muutamaa perussääntöä tulee noudattaa: ensinnäkin
kiviä ei pidä latoa liian tiiviisti. Kivien väliin tulee jättää mahdollisimman paljon väyliä, joita pitkin
vesi pystyy kiertämään kivien välissä. Toisaalta kivirakenteiden tulee olla kohtuullisen tukevia.
Toiseksi, kivet tulee laittaa oikein päin! Elävillä kivillä on sekä ylä- että alapuoli joilla viitataan kiven
auringossa ja varjossa olleisiin osiin. On hyvin tärkeää laittaa kivet vastaavalla tavalla akvaarioon,
sillä väärinpäin aseteltuna kummankin puolen eliöt kärsivät ja usein myös kuolevat kokonaan.
Elävän kiven valossa olleen puolen tunnistaa yleisimmin purppuran värisestä kalkkilevästä, joka
kasvaa tasaisena pintana kiven muotoja seuraillen. Vastaavasti varjopuolen tunnistaa vaaleasta, lähes valkoisesta väristä, jossa kiven pintarakenteen näkee hyvin selvästi. Ero on hyvin
helppo huomata heti, nähdessään ensimmäisen
elävän kiven. Asian selvittäminen sanoin onkin
vaikeaa, joten olen liittänyt tähän kuvakavalkadin suhteellisen tuoreista elävistä kivistä. ■
Tässä kuvassa näkyy erittäin selkeästi kiven
oikea asettelu. Purppuran värinen kalkkilevä
vastaa postipaketin “Tämä puoli ylös” tarraa.

Elävän kiven valossa olleelta puolella löytää usein
pieniä pehmytkorallien alkuja. Kuvassa myös elävästä
kivestä joskus löytyvää kivikorallia (keskellä ylhäällä)
sekä Astraea-suvun kotilo, joita kannattaa hankkia akvaariota puhdistamaan heti, kun vesiarvot sen sallivat.
Lisää tästä aiheesta seuraavassa numerossa.
>>
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Elävän kiven mukana tulee joskus (riippuen kiven
laadusta) myös rahallisestikin arvokkaita kivikoralleja,
kuten kuvan keskellä oleva ruskea kivikoralli todistaa.

Usein elävän kiven mukana tulevat kivikorallit ovat
huonossa kunnossa, joka näkyy yleisimmin pigmentin
puutteena (tämä johtuu itse asiassa symbioottisten levien
puuttumisesta). Vaikka koralli näyttää kuolleelta, hyvin
usein se toipuu päästessään hyviin olosuhteisiin ja valoon.

Myös upean värisiä pehmytkoralleja
tapaa elävästä kivestä.

Silloin tällöin onnistaa... kuvassa tunnistamaton,
todella kaunis elävästä kivestä kasvanut kivikoralli:

>>
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Sienieläin kiven varjoisalta puolelta. Sienieläimet
ovat hyvin yleisiä elävissä kivissä. Useimmat
sienieläimet viihtyvät parhaiten varjossa.

Tumma sienieläin. Sienieläimet ovat paitsi kiinnostavia myös erittäin hyödyllisiä eäimiä sillä ne
puhdistavat tehokkaasti akvaarion vettä orgaanisista aineista ja bakteereista. Huomaa myös kiven
varjopuolen vaalea väri.

Mainio esimerkki elävästä kivestä. Kuvassa näkyy
sienieläimiä, putkimatoja, monisukasmato, Zoanthus
ryhmävuokkoja ja kalkkilevää.

Jotkin sienieläimet ovat varsin koristeellisia:
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Elävän kiven alaosaa. Huomaa jonkin selkärangattoman eläimen kaivamat pyöreät reiät ja
kiven huokoinen rakenne.

Elävän kiven sijoittelu ei läheskään aina ole
mahdollista siten, että valoisa puoli on kokonaan
akvaariovalaisinta kohden:

Hyvin usein (lähes aina) elävien kivien mukana tulee
monia selkärangattomia eläimiä kuten rapuja:

... ja matoja (jotka ovat äärimmäisen hyödyllisiä
otuksia riutta-akvaariossa!)
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