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Pääkirjoitus
Joulu on tulossa ja se on saanut minut taas miettimään
ihmismieltä. Kuinka ihminen aina tarttuukin niihin ikäviin
asioihin unohtaen kaiken mukavan. Ihmettelen kovasti
nykyistä tautivouhotusta. On toki ihan fiksua tiedostaa
tautien mahdollisuus akvaarioissa, mutta liika on aina liikaa. Tuntuu ihan, että nykyisin yhä useammat harrastavat
tauteja akvaarioiden sijaan. Onko unohtunut se hauskuus
ja nautinto, jonka akvaarioharrastuksesta saa? Hyvin harvoin enää kukaan kertoo foorumilla innoissaan mukavia
asioita altaastaan, yhä useampi sen sijaan kertoo, kuinka
epäilee altaassa olevan esim. tubia. Ei se tubi mistään nyt
vuodessa kaikkien altaaseen tullut, on sitä kasvatettu siellä jo kymmeniä vuosia. On sen kanssa ennenkin eletty ja
harrastettu nauttien. Tieto lisää tuskaa. En yhtään vähättele ongelmaa, mutta toivoisin kaikkien taas muistavan,
kuinka kivaa akvaarioharrastus oikeasti on.
Tämä numero on hieman tuhdimpi, koska seuraava
numero ilmestyy vasta helmikuussa.
Oikein hyvää joulua kaikille!
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Rubiiniseeprakala (
pieni punainen kiituri

),

Teksti ja kuvat Sanna Vihavainen

Rubiiniseeprakala on verrattain uusi tuttavuus akvaarioharrastuksen piirissä,
ainakin Suomessa. Kalassa on kuitenkin potentiaalia kehittyä vaikka minkälaiseksi suursuosikiksi. Miksipä ei, jos sattuu olemaan pieni, nätti, sopeutuvainen ja
helppohoitoinen.

S.L. Hora kuvasi Irrawaddysta Myanmarista
löydetyn pikkuisen seeprakalan jo 1928. Löydös ristittiin tohtori B. N. Chopran kunniaksi ja
muistoksi ensin Brachydanio choprai
-nimiseksi, mutta päivitettiin sitten vuonna
1997 Danio choprae-nimiseksi. Suomenkielinen nimi kalalle ilmoitettiin Vanamon vuonna
2004 ilmestyneessä Maailman kalojen nimet
-kirjassa, rubiiniseeprakala.
Rubiiniseeprakala on ruumiin muodoltaan
samannäköinen kuin täpläseeprakala (Danio
nigrofasciatus). Värityksessä puolestaan on
huomattava ero. Siinä missä täpläseeprakala on hillityn sini-musta-vaalea, on rubiiniseeprakala sähäkän puna-kelta-ruskea.
Rubiiniseeprakalan kylkiviivalla kulkee tulipunainen raita. Kyljillä on tummat pystyraidat.
Eviä reunustaa ulompana keltainen raita ja sen
vieressä ohut tumma raita.

Netistä ei juuri nimeä enempää tietoa irtoa
paitsi pituus, joksi mainitaan 3 cm TL. Mielestäni tuo mitta on kyllä hieman alakanttiin.
Normaalivartaloiset naaraat ovat tuon pituisia,
mutta koiraat ovat hieman pidempiä, samoin
kuin erityisen muhkeat muodot saaneet naaraat. Täysikasvuisen koiraan pituus kuonosta
pyrstön kärkeen on paremminkin 4 cm.
Tietoa tarkoista vesiarvoista ei ole saatavilla.
Usea rubiiniseeprakalojen onnellinen omistaja
mainitsee pitävänsä kalojaan noin 22-26 asteen lämmössä, lievästi happamassa ja pehmeässä vedessä. Samoin olen tehnyt itsekin
ja luulisin sen olevan niille sopiva. Kalat ovat
pirteitä ja liikkuvaisia, kuten kunnon seeprakalan pitääkin olla.
Käyttäytymiseltään rubiiniseeprakalat ovat
varsin vauhdikkaita sukkuloijia, vaan ei nyt
aivan tavallisen seeprakalan (Danio rerio) ve>>
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roisia. Rubiiniseeprakalat viihtyvät tiiviimmässä
porukassa jossain ”turvallisessa” akvaarion
kolkassa. Siellä ne sitten sähisevät keskenään. Ihan samanlaista minireviirin puolustusta
ja ruokinta-aikana apajista kiistelyä en ole huo-

mannut rubiiniseeprakaloilla, kuin mitä seeprakalat pitävät. Jonkinlaista valta- tai viettelypeliä ne kuitenkin pelailevat, kun kovasti pitää
koko ajan ehtiä jonnekin ja ajaa hiukan lajitovereita takaa.

Tämä pelailu on meillä keskittynyt tuuhean
kasvitukon ympärille n. 10 cm korkeudelle
pohjasta. Ehkä se on meillä katsottu juuri turvallisimmaksi paikaksi. Eräs kirjoittaja kertoo
nettisivuillaan kalojensa viihtyvän pinnassa
ja toinen rubiiniseeprakalojen omistaja taas
hänen kalojensa parkkeeranneet akvaarion
puoleen väliin. Riippuu siis akvaariosta ja
varmasti myös seuralaisista, minkä kerroksen rubiiniseeprakalat tulevat hyödyntämään
omaan käyttöönsä.
Normaalisti meillä ei juuri näy kahta tai kolmea rubiiniseeprakalaa kerralla. Ne keskittyvät
innolla toisiinsa siellä jossain turvassa. En
kuitenkaan menisi lyömään vetoa siitä, että
niitä ei kiehtoisi myös muihin kaloihin tutustuminen lähemmin jos vain saisivat ne kiinni. En

suosittele tästä syystä seuraan mitään helposti
kiinnisaatavaa, kuten huntueväisiä kaloja tai
hemaisevilla rihmoilla varustettuja otuksia
(rihmakaloja tai pieniä katkarapuja).
Oletko koskaan kuullut nirsosta terveestä
seeprakalasta?
Et kuule nytkään. Näihin kavereihin uppoaa
mikä vaan ja jos ei uppoa, niin ainakin sitä
yritetään suuhun kovasti sovittaa. Ruokinnan
tullen rubiiniseeprakalaparvi vauhkoontuu. Jokainen yksilö yrittää ehtiä jokaisen ruokapalan
kimppuun. Välillä tulee huteja ja välillä törmäys
lajitoveriin on väistämätön. Hetki ennen ruokailua 13 yksilön parvesta näkyy ehkä kaksi,
hyvässä lykyssä jopa neljä yksilöä. Kun ruoka
haistetaan, akvaariossa näyttääkin pyörivän
vähintään 200 kalaa.
>>
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Singahtelua ruokaaikana.

Olen havainnut sopivaksi ruoaksi näille kaloille Sera Microgran -ruokarakeen, mutta kukas käskee olemaan käyttämättä jonkin muun
valmistajan vastaavaa tuotetta. Avaintekijä
tuossa on se, että ruokarae on kaloille juuri
suuhun sopiva eikä se hajoa kesken kaiken
kuten hiutaleilla on tapana. Rakeita voi ripotella vähitellen, jolloin näkee, että pohjalle niitä ei
päädy kovin paljoa ylimääräistä. Kalat eläisivät ja voisivat hyvin varmaankin ihan pelkällä
kuivamuonalla paitsi omasta mielestään eivät
mitenkään ilman pakastettuja herkkupaloja,
kuten hyttysentoukkia ja surviaisia.
Kuten tavallinenkin seeprakala, vaikuttaa
rubiiniseeprakalakin vallan vaivattomalta
lisättävältä. Olen kasvattanut vasta pari seuraakvaariosta pelastettua poikasta aikuiseksi,
joten en tarkemmin tiedä, liittyykö itse kas-

vatukseen jotain ongelmia. Olen kudettanut
rubiiniseeprakaloja kahdesti, mutta ensimmäinen poikue siirtyi autuaammille vesille heti pian
lähdettyään uimaan hoitajan virheen johdosta.
Toinen poikue on uiskennellut vasta viikon.
Itse kudettaminen ei vaatinut sen suurempia
järjestelyjä, kuin oman akvaarion varusteineen, jaavansammalpuskan ja parin kaloja.
Sukupuolet on helppo erottaa jopa nuorista
yksilöistä. Koiras on sutjakampi ja värikkäämpi. Naaras puolestaan on hieman pienempi,
värittömämpi ja vatsanseudultaan pönäkämpi.
Annoin pariskunnan elellä herroiksi kudetusaltaassa 2 päivää, jonka jälkeen siirsin ne
takaisin pääaltaaseen ja jäin odottelemaan
tuloksia. Molemmista kudetuskerroista tuli
positiivinen tulos. ;) Tämä toimintatapa siksi,
että en pysty vahtimaan kaloja jatkuvasti, jotta

Naaras

Koiras
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Naaras ja koiras.

tietäisin, milloin ne ovat kuteneet. Noin 23
asteen lämpötilassa mädin kuoriutuminen ja
poikasten lähteminen uimaan kestää noin viikon. Aikuiset eivät ole kiinnostuneita mädistä,
jos se on näkymättömissä hiekan seassa. Sen
sijaan ne takuulla söisivät epävarmasti ensimmäisiä uintipyrähdyksiään ottavat poikaset.
Aikuiset siirrettiin siis pois hyvissä ajoin ennen
räpiköijien ilmestymistä.
Lämpimämmässä mäti kuoriutuu varmasti
nopeammin, mutta tarkasta ajasta minulla ei
ole vielä kokemusta.
Poikasten kasvattaminen on myös helppoa,
kunhan muistaa antaa niille ajoissa ruokaa (ei
unohda, että on juuri viikko sitten kudettanut
kalojaan) ja huolehtia veden puhtaudesta.
Eli samat säännöt kuin mille tahansa kalan
lapselle; paljon ja usein terveellistä ruokaa ja
puhdasta vettä. Rubiiniseeprakalat osaavat
näköjään ahneuden seitsemännen synnin jo
mätimunasta putkahdettuaan, joten poikasille
voi alusta alkaen tarjota kuivamuonaa. Varsinaisesti ne eivät kuitenkaan syö ennen kuin
ovat vuorokauden uineet sujuvasti, sillä ruskuaispussi hidastaa menoa. Purkkiruoalla ei kyllä
saada sinttejä kasvamaan yhtä hyvin kuin elävällä ruoalla, joten artemiaa ja mikromatoja tms.
ei sovi unohtaa. Pakasteisiin voi turvautua sitten,

kun tietää, että ipanat pystyvät syömään sitä.
Vähän suurpiirteisemmälläkin hoidolla rubiiniseeprakalat kasvavat huimaa vauhtia. Noin
1 cm tulee mittaa kuukaudessa ja kun aikuiskoko on mitä on, ovat kalat myyntikoossa jo
3-4 kuukaudessa.
Rubiiniseeprakaloja hankkiessa kannattaa
muistaa niiden ominaisuus hävitä pusikkoon
sähisemään tiiviinä porukkana, joten niitä on
parempi ostaa kerralla vähintään 10 kappaleen parvi. Niillä on kimpassa kivempaa ja kun
parvessa on tarpeeksi yksilöitä, tulee aina joku
vahingossa esille ihailtavaksi, mutta vain hetkeksi, kunnes se taas vilahtaa takaisin toimittamaan omia asioitaan. ■

Kuvassa pari päivää uiskennelleita poikasia, kudusta on siis
kulunut vähän yli viikko.
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sp. "Crystal Red" Katkarapujen aatelinen
Teksti ja kuvat Satu Jäske

"Tulikatkarapu" - Caridina sp. "Crystal Red",
Caridina sp. "Bee" -katkaravun värimuoto,
Serrata-ryhmä
Koko:

2-2,5 cm

Lämpötila: 22-25°C
pH:

6-7

Kovuus:

Pehmeä-keskikova

Hoito:

Kuten muut kääpiökatkaravut.

Lisää tietoja esimerkiksi edellisistä numeroista.
Yksi ehdottomasti komeimmista tarjolla olevista katkaravuista on punavalkoinen Crystal
Red. Jo vastasyntyneistä poikasista lähtien

molemmat sukupuolet hehkuvat upeissa väreissä tuoden mukavaa kontrastia vehreään
akvaarioon. Näin joulun aikaan Crystal Red
-katkaravut ovat kuin kuusenkoristeita allekirjoittaneen altaassa etsiessään ruokaa joulusammalpusikosta. Runsaskasvisissa akvaarioissa nämä katkaravut todellakin erottuvat
upeasti ympäristöstään.
Crystal Red -katkaravut putkahtivat ihmisten
tietoisuuteen vuonna 1996, mutta olemassa
niitä oli ollut jo kolmisen vuotta. Japanilainen
Hisayasu Suzuki oli jo pitkään kasvattanut
mustavalko-oransseja Serrata-ryhmään kuuluvia Bee-katkarapuja, kun uusissa poikueissa alkoi olla jokunen poikkeava punainen >>

Kyseisessä katkarapualtaassa on
mm. joulusammalta.
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katkarapu. Lopulta muutaman vuoden kasvatusurakan jälkeen hän sai aikaan vakaan
kannan tästä uudesta resessiivisestä värimuodosta ja Crystal Red -katkaravun maailmanvalloitus alkoi.
Nykyään Crystal Red -katkaravusta löytyy
monta eri muotoa. Varsinkin Kaakkois-Aasian
suunnalla suositaan muotoja, joitten punainen
ja valkoinen väri on voimakas ja valkoista on
suhteessa enemmän kuin punaista. Huipputasoisista yksilöistä ollaan siellä valmiita maksamaan jopa satoja euroja kappaleelta. Tasot
on määritelty näin: SS-taso = valkoinen osa
on suurempi kuin punainen ja se saattaa olla
erikoisesti kuvioitu; korkea S-taso = valkoinen
ja punainen ovat voimakkaat, valkoinen osa on
suurempi kuin punainen; S-taso = valkoinen ja
punainen ovat voimakkaat, valkoista on saman
verran kuin punaista; A-taso = valkoista vähemmän kuin punaista tai on osin läpinäkyvä;
B-taso = heikko valkoinen osa; C-taso = heik-

ko punainen väri ja valkoista vain vähän. Yleisimpiä noista ovat kolme viimeisintä tasoa.
Saksassa on taas pitkään ollut muodissa punaisemmat Crystal Red -katkaravut ja siellä jalostus on mennyt toiseen suuntaan ja on kehitetty jopa lähes kokonaan punainen värimuoto,
jossa tosin saattaa varsinkin pyrstössä näkyä
pieniä valkoisia läikkiä. Viime aikoina kuitenkin
Saksassakin on kiinnostuttu edellämainituista
S- ja SS-muodoista, vaikkakaan niitä ei löydy
vielä oikein mistään. Suomessa tarjolla olevista Crystal Red -katkaravuista suurin osa,
ellei jopa kaikki, on todennäköisimmin saksalaista kantaa.
Valikoivalla jalostuksella on mahdollista ajan
mittaan lisätä omienkin Crystal Red -katkarapujen valkoisen osan määrää. Poikaset ovat
jo tosiaan punavalkoisia syntyessään, mutta
väritys muuttuu vielä ensimmäisten viikkojen
aikana. Vasta noin 1 - 1,5 cm:n kokoinen katkarapu alkaa olla pysyvässä väritykses- >>

Väritykseltään A-tasoinen
katkarapu

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 7/2005

9

sään ja tällöin voidaan erottaa ne ravut, joilla
on paksuimmat valkoiset raidat ja muutenkin
voimakkaimmat värit ja antaa niitten lisääntyä
keskenään. Uutta verta kannattaa kuitenkin
aina joskus tuoda omaan kantaan, ettei sisäsiitos tuota heikkokuntoisia yksilöitä enenevässä määrin.
Aktiiviset ja reippaat Crystal Red -katkaravut
kasvavat 2 - 2,5 sentin kokoisiksi, koiraat
jäävät naaraita pienemmiksi. Ne syövät samaa
ruokaa kuin muutkin katkaravut: kalanruokaa,
kiehautettuja kasviksia ja ne myös mutustelevat kaikkea, mitä saavat akvaarion pinnoilta
rapsittua. Crystal Red -katkaravun väritys ei
ole riippuvainen mistään erityisruokavaliosta, mutta toki monipuolinen ja karotenoideja
sisältävä (paprika, nokkonen, spirulina yms.)
ravinto voimistaa värejä entisestään. Omiani
ruokin itse tekemilläni katkarapu- ja kasvislastuilla, New Life Spectrum -rakeilla, kiehautetuilla kasviksilla, spirulinalla, pakastetuilla

surviaissääsken toukilla, pakastekuivatuilla
surviaissääsken toukilla, vesikirpuilla ja hankajalkaisilla (Cyclop-Eeze), sekä aika harvoin
tarjotuilla katkarapupelleteillä.
Sukupuolierot ovat tyypilliset, naarailla on
isompi peppu, eli selkäkilpi on pidempi saaden takaruumiin alaosan näyttämään täyteläisemmältä, koirailla taas alaosa on kapeampi, niitten kun ei tarvitse kuljetella kehittyviä
munia pyrstönsä alla. Koiraitten tuntosarvet
ovat myös pidemmät. Voimakkaan värityksen
vuoksi naaraan niskassa olevaa munasarjaa
on vaikea huomata, myös pyrstön alla olevat
rusehtavat kehittyvät mätimunat sulautuvat hyvin maisemaan. Mutta tarkkasilmäinen katselija tunnistaa kyllä sukupuolet tarpeeksi kauan
katkarapuja katseltuaan.
Poikaset kuoriutuvat noin 3-4 viikon kuluttua
hedelmöityksestä. Omassa altaassani 23-24
asteen lämmössä näyttää tuohon menevän
yleensä kolmisen viikkoa. Poikasia syntyy >>

Kuvan pääosassa näkyy
kantava naaras, joka väritykseltään on C-tasoinen.
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kerralla noin 30-50 ja hyvissä oloissa katkaravut tuntuvat parittelevan uudestaan lähes
heti poikasten syntymän jälkeen, eli poikasia
voi syntyä jopa kuukauden välein. Crystal
Red -katkaravun 1,5 mm:n kokoiset poikaset
ovat jo täysin vanhempiensa näköisiä, eivätkä
tarvitse erityishoitoa tai murtovettä, vaan ne
pärjäävät makeassa vedessä ja syövät samaa
ruokaa kuin vanhempansa. Omat katkaravun
poikaseni ovat olleet kuukauden ikäisinä noin
1 sentin mittaisia. Lisääntymiskokoisia ne ovat
noin 2 sentin mittaisina.
Jotkut ovat raportoineet, että Crystal Red
-katkaravut olisivat herkempiä kuin esimerkiksi
Red Cherry -katkaravut ja että myös poikasten selviytymisprosentti olisi pienempi. Itse en
ole tuollaista huomannut omien katkarapujeni
suhteen. Välillä on tainnut syntyä jopa melkein
50 poikasta kerralla ja lähestulkoon kaikki selviävät aikuiksiksi asti. Sanoisinkin, että Crystal
Red -katkaravut ovat ihan yhtä kestäviä kuin

Lähes täysiaikaisia stressaantuneen naaraan tiputtamia munia
20ml muoviruiskussa

muutkin tarjolla olevat katkaravut. Nekään
eivät kuitenkaan siedä hirmuisia määriä epäpuhtauksia, klooria tai kuparia. Liian lämmin
vesi ja alhainen happipitoisuus eivät myöskään
tee hyvää Crystal Red -katkaravuille, kuten ei
muillekaan lajeille ja värimuodoille.
Itselläni näitä herkullisen näköisiä kaunokaisia on kasvialtaassa, omenakotiloaltaassa
ja katkaravuille pyhitetyssä omassa altaassa.
Kasvialtaassa, jossa hyvin viihtyvät Crystal
Red -katkaravut ovat ainoita asukkaita, pH on
6,5, GH 4, KH 3, lämpötila 23-24 astetta. Vettä
kierrättää pari pientä sisäsuodatinta, lisään
altaaseen hiilidioksidia, nitraattia (lisään noin
15 - 20 mg/l viikon aikana), fosfaattia, pohjalannoitteita, nestemäisiä lannoitteita: PMDD,
Tropica Master Grow ja Seachem Flourish sekä
Seachem Flourish Excel -nestettä ja vaihdan vettä 50% viikottain. Katkarapualtaassa, jossa elämästään nauttivat Crystal Red -katkaravut White
Pearl -katkarapujen kanssa, pH on 7, GH 5, >>

Keskenkasvuinen poikanen
norsunluun värisen omenakotilon kuoren päällä.

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 7/2005

11

KH 3, lämpötila 23-24. Vettä kierrättää pieni
mattosuodatin, vettä vaihdan 80-90 % viikottain. Omenakotiloaltaassa, jossa on kotiloitten
lisäksi vain muutama Crystal Red -katkarapu,
pH on 7,5, lämpötila 26 astetta, GH 10, KH 6,
vedenkierto on reipas kahden sisäsuodattimen
voimin ja vettä vaihdan 80% viikottain.
Aika usein kysellään, voiko katkarapualtaaseen laittaa ollenkaan kasvilannoitteita,
niissä kun on lähestulkoon jokaisessa kuparia
mukana. Oman kokemukseni mukaan kasveja
voi ihan huoletta lannoittaa myös katkarapualtaassa, kunhan lisättävän lannoitteen määrän kanssa ei liioitella (varsinkaan pienissä
altaissa). Kasvilannoitteissa kupari kuitenkin
on kelaattimuodossa ja näin reippaasti turvallisempaa kuin ihan "raaka" kupari esimerkiksi
vesijohtovedessä (johon sitten taas tehoaa
vedenparannusaine). Kuparia ei myöskään ole
hirmuisia määriä nestemäisissä lannoitteissa. Kun omia lannoitteitani mietin, niin vähi-

ten kuparia taitaa olla itse sekoittamassani
PMDD:ssä, mutta eivät Tropica Master Grow
ja Seachem Flourish ole myöskään aiheuttaneet mitään ongelmia, vaikka niissä kuparia
onkin jonkin verran enemmän.
Kun vain huolehtii riittävistä vedenvaihdoista,
pitää lämpötilan tarpeeksi matalana, pH:n
mieluusti alle seiskassa ja tarpeen mukaan
lisää vedenparannusainetta vaihtoveteen, niin
mikään ei estä pitämästä näitä mykistävän
punavalkoisia Crystal Red -katkarapuja altaan
kuninkaina. Vielä näitä kaunokaisia ei ole kovin
monessa paikassa tarjolla, kysyntää varmasti
riittäisi, näitten vaatimattomien otusten hehkuvat värit kun ovat aivan omaa luokkaansa. ■
Lähteet:
http://www.shrimpnow.com/
http://www.wirbellose.de/arten.cgi?action=show&artNo
=065
http://www.japan-net.ne.jp/next/red/red*e.html
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Valomikroskopian perusteita
akvaarioharrastajille
Teksti ja Kuvat Ville Kivisalmi

Mikroskooppi tarjoaa tutkimusvälineenä akvaarioharrastajalle monia mahdollisuuksia syventää harrastustaan aina levien tutkimisesta kalatautidiagnosointiin tai ainakin suuntaa-antavaan taudinmääritykseen saakka. Esimerkiksi erilaisten eliöiden
solurakenteiden konkretisoitumisen myötä monet akvaarioharrastajien kirjoista
lukemat asiat avautuvat aivan eri tavalla.
Valomikroskoopin keksijänä tunnetaan 1600luvulla syntynyt Antoni van Leeuwenhoek, joka
rakensi alkeellisen mikroskoopin kiinnittämällä
erilaisia linssejä kiinteään runkoon. Valomikroskopia kehittyi erityisesti 1800-luvulta lähtien,
minkä sai aikaan
sähkövalon keksiminen ja edelleen
laadukkaiden linssien valmistuksen
kannalta tärkeän
lasinvalmistus- ja
–hiontatekniikan
kehittyminen. Tästä
Kuva 1 Valon kulkeminen
eteenpäin mikroobjektiiviin.
skooppien kehitys
on johtanut aina elektronimikroskooppeihin
saakka. Biologiseen tutkimukseen tarkoitetulla
elektronimikroskoopilla saadaan jopa 100 000
-kertaisia suurennoksia – elektronimikroskooppien toiminta perustuu elektronisuihkuun.
Tavallisella valomikroskoopilla päästään enimmillään n. 1500-kertaisiin suurennoksiin.
Stereomikroskooppi on tarkoitettu hiukan
suurempien eliöiden tai olioiden tarkasteluun.
Stereomikroskoopissa näytteen ja objektiivin
välissä voi olla ilmaa noin 5-30 cm, ja valo
voidaan ohjata näytteeseen ylhäältä tai alhaalta. Stereomikroskoopin antama kuva on kolmi-

ulotteinen. Stereomikroskoopilla työskentely
mahdollistaa näytteen instrumentoinnin samaan aikaan, kun näytettä mikroskopoidaan.
Tässä jutussa paneudutaan kuitenkin tavalliseen valomikroskooppiin liittyviin seikkoihin.

Mikroskooppiset
tutkimusmenetelmät
Valon määrän ja laadun lisäksi valomikroskopiassa tarkasteltavan kohteen havait>>

Kuva2 10x suurentava
okulaari.
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semiseen vaikuttaa ihmissilmän erotuskyky eli
resoluutio. Keskimääräisen terveen ihmissilmän
resoluutio on 0,1 mm eli 100 µm. Tämä tarkoittaa, että silmä pystyy havaitsemaan kaksi
kohdetta erillisiksi kohteiksi, mikäli niiden välinen
etäisyys 0,1 mm tai enemmän. Silmän resoluutio
on todellisuudessa kuitenkin hieman yksilöllinen.
Lisäksi resoluutioon vaikuttaa käytettävän optiikan laatu ja valo. Mikroskooppioptiikassa resoluutio ilmoitetaan lukuarvona, joka ilmaistaan
numeerisena apertuurina. Käytettävän valonlähteen on myös emittoitava sähkömagneettista
säteilyä näkyvällä aallonpituudella (400-700
nm). Alhaisemmilla aallonpituuksilla tulee rajoittavaksi tekijäksi ultraviolettisäteily ja korkeammilla aallonpituuksilla infrapunasäteily.

Valomikroskooppityyppejä
Optiikkaa muuttamalla valomikroskooppi saadaan muuntumaan käyttötarpeen mukaan.
Optiikkaa muuttamalla saadaan aikaan mikro-

skoopille ominaisuuksia, joista on hyötyä erilaisissa sovelluksissa. Tavalliseen kirkkaan
kentän valomikroskooppiin verrattuna pimeäkenttä mikroskooppikuvaa tarkasteltaessa
katseltavan kohteen ympärillä oleva alue on
hämärästi valaistu ja itse kohde näyttää ympäröivää kenttää kirkkaammalta. Faasikontrastitekniikalla näkökentässä oleva kohde
saadaan valaistua erikoisoptiikkaa käyttämällä siten, että tarkasteltavan kohteen ääriviivat
näyttävät kirkkailta. Faasikontrastitekniikka on
hyödyllinen natiivipreparaatteja tarkasteltaessa, joita ei ole käsitelty (kuten värjätty) paremman kontrastin aikaansaamiseksi. Differentiaali-interferenssitekniikalla aikaansaatava
mikroskooppikuva vaikuttaa kolmiulotteiselta,
sillä tarkasteltavasta kohteesta muodostuu
oikeasti kaksi vaihe-erollista kuvaa. Fluoresenssimikroskopiassa käytetään tiettyjä aallonpituuksia ja väriaineita, joiden avulla näyte
saadaan fluoresoimaan. Yleisiä ovat esimerkiksi
>>

Kuva 3 Kaksi erikokoista objektiivia. Vasemmalla olevan objektiivin suurennos on
4x ja numeerinen apertuuri 0,1. Kuvassa oikealla olevan objektiivin suurennos on 100x
ja numeerinen apertuuri 1,25. Kyseessä on
öljyimmersio-objektiivi. Molemmat kuvan objektiivit on tarkoitettu mikroskooppiin, jonka
tubuksen pituus on 170 mm ja käytettävä
peitinlasin paksuus 0,17 mm.
Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 7/2005
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DNA:han sitoutuvat väriaineet, joiden avulla
muuten hankalasti havaittavat kohteet saadaan
näkymään oikean tyyppistä valoa käyttämällä.
Tavalliselle akvaarioharrastajalle riittää tavallinen kirkkaan kentän mikroskooppi, mutta
eläviä näytteitä tarkasteltaessa faasikontrastimenetelmä olisi hyvin mielenkiintoinen ja käytännöllinen. Harrastajan kannalta ongelmaksi
kuitenkin muodostuu usein melko korkea
faasikontrastioptiikan hinta.

Lasketaan esimerkkinä objektiivin resoluutio,
kun käytetään valoa, jonka aallonpituus on 500
nm l. 0,5 μm, objektiivin numeerinen apertuuri
on 0,65, väliaineena on ilma (kuiva objektiivi),
jonka taitekerroin on 1,00029 ja vakiotermi k
on 0,61.
Numeerisen apertuurin vaikutukseen kannattaa tutustua teoksen Biologinen valomikroskopia (Rantala & Lounatmaa, toim., 1998) sivulla
24, jossa asiasta on havainnollinen valokuva.

Optiikan resoluutio
eli erotuskyky

Optiikan suurennus objektiivit ja okulaarit

Jo 1800-luvulla tiedettiin, että suurennuksen
kasvaessa objektien erottamista eniten rajoittavaksi tekijäksi muodostuu objektiivien resoluutio.
Resoluution kuvaamiseen käytetään numeerista
apertuuria, johon liittyy läheisesti objektiiviin kulkeutuvan valokeilan laajuus. Numeerinen apertuuri saadaan käyttämällä laskukaavaa:

Mikroskoopin suurentava optiikka koostuu objektiiveista ja okulaareista (Kuva 2.). Okulaarit
suurentavat tavallisesti 4x – 25 ja objektiivit
3,5x – 100x. Kuivien objektiivilinssien maksimaalinen erotuskyky on luokkaa 0,6 μm ja
öljyimmersiolinsseissä 0,25 μm.
Kokonaissuurennus määräytyy okulaarin ja

, jossa
n = objektiivin esilinssin ja peitinlasin välinen
taitekerroin (1,0 ≤ n ≤ 1,5)
u = objektiivin avauskulman puolikas (Kuva 1.
esim. 40,5 °)
Resoluutio voidaan laskea kaavalla:

Kuva 4 Objektiivit kiinnitetään objektiivirevolveriin kierteillä. Kuvassa oleva
objektiivirevolveri on viisipaikkainen. Yksi
paikka on edelleen vapaana, johon voidaan kiinnittää objektiivi, kun suojatulppa
otetaan ensin pois.

, jossa
k = vakiotermi, johon vaikuttaa silmän kyky
erottaa kirkkaus- ja värieroja, k on tavallisesti
0,61 (k < 1)
λ = valon aallonpituus

Aponogeton cf. AW • Aqua-Webin virallinen verkkolehti • 7/2005

>>

15

objektiivin suurennuksen tulon perusteella.
Esimerkkejä esitetään taulukossa 1.
Taulukko 1. Kokonaissuurennus saadaan kertomalla
objektiivin suurennus ja okulaarin suurennus.
objektiivin
suurennos
4x
10x
40x
40x
100x

okulaarin
suurennos
10x
10x
10x
15x
10x

kokonaissuurennos
40x
100x
400x
600x
1000x

Okulaareihin ja objektiiveihin on merkitty niiden suurennukset sekä numeeriset apertuurit.
Lisäksi objektiiveissa on usein muita merkintöjä (Kuva 3.). Objektiiveihin on merkitty
lisäksi myös sopiva peitinlasien paksuus, tubuksen pituus sekä merkintä, jos kyseessä on
öljyimmersio-objektiivi. Hyvin tavallinen tubuksen pituus on 160 ja 170 mm ja yleisin peitinlasin paksuus 0,17 mm. Öljyimmersio-objektiivit ovat tavallisesti 100x suurentavia ja öljyn
tarkoitus on edesauttaa valon kulkemista.
Öljyn taitekerroin vastaa lasin taitekerrointa,
joten suuria suurennuksia käytettäessä ei
tule ongelmia valon riittävyyden suhteen, kun
käytetään väliainetta, jossa valo etenee hyvin
toisin kuin ilmassa. Öljyimmersio-objektiiveissa voi olla merkintä ”oil” tai ”o”. Muissa objektiiveissa öljyä ei missään tapauksessa saa
käyttää.
Objektiivit ovat kiinni objektiivirevolverissa
kierteillä ja objektiivit on oikeassa järjestyksessä, kun niiden suurennus kasvaa kierrettäessä
objektiivirevolveria myötäpäivään (Kuva 4.).
Objektiivit koostuvat useista linsseistä ja suurimmissa objektiiveissa saattaa olla jopa yli
kymmenen linssiä.
Hyvässä mikroskoopissa on binokulaarinen
tubus, eli siihen kiinnitetään kaksi okularia
– yksi kummallekin silmälle. Halvoissa mikroskoopeissa on monokularinen tubus ja tällaiset
mallit ovat hankalia ja epämukavia käyttää.

Okulaarien tehtävä on korjata kuvapoikkeamia
ja koota hajaantuneet valokimput. On myös
olemassa trinokulaarisia tubuksia, joihin voi
kiinnittää kameran.

Valomikroskoopin osat
Mikroskoopissa (Kuva 5.) on valonlähde, josta
valo johdetaan kondensoriin. Kondensorin
avulla valon kulku säädetään siten, että valokimppu leikkaa näytteen oikeassa kohdassa ja
kuvasta saadaan tarkka. Tämän jälkeen valo
>>

Kuva 5 Valolähteestä (1.) valo etenee kohti näytettä
kondensorin (2.) läpi. Tämän jälkeen valo läpäisee
näytteen ja kulkee objektiiviin (3.) sekä edelleen okulaareihin (4.). Mikroskoopin kuva tarkennetaan karkea- ja
hienosäätöruuveilla (5.) ja näytettä liikutellaan ristisiirtopöydän (6.) avulla. Kuvan mikroskooppi on trinokulaarinen, jossa on kaksi katseluokulaaria, joiden lisäksi
tubukseen on kiinnitetty valokuvakamera (7.).
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kulkee objektiiviin, sieltä peilien kautta okulaariin ja edelleen mikroskopoijan silmään.
Mikroskoopissa näkyvä kuva tarkennetaan
karkea- ja hienosäätöruuveilla. Objektilasi kiinnitetään mikroskoopin ristisiirtopöytään (Kuva
6.), jota voi liikutella x-y –suunnassa. Halvoista
mikroskooppimalleista ristisiirtopöytä usein
puuttuu. Mikroskooppia hankittaessa tässä vaiheessa ei kannata säästellä, sillä ristisiirtopöytä on ehdoton varsinkin suuria suurennuksia
käytettäessä. Pienillä suurennuksilla ristisiirtopöytä tuo käyttömukavuutta. Ristisiirtopöydissä
on asteikko, joka helpottaa esimerkiksi kohteiden paikallistamista kestopreparaateista.

Kuva 6 Ristisiirtopöydän asteikko
auttaa paikallistamaan pieniä kohteita
kestävöidyiltä preparaateilta.

Mikroskopointi
Mikroskooppipreparaatti valmistetaan objektilasille (Kuva 7.), joka on tavallisesti kooltaan
n. 26 mm x 76 mm ja paksuudeltaan n. 1
mm. Näyte asetetaan objektilasille ja näyte
peitetään peitinlasilla (Kuva 8.), joita valmistetaan monia eri kokoja (esim. 18 mm x 18
mm). Paksuudeltaan ne saattavat olla esim.
0,17 mm. Peitinlasien ohuudesta johtuen
niitä on käsiteltävä varoen. Sekä objekti- että
peitinlasit ovat hyvin edullisia ja siten kulutustavaraa.
Jotta tarkasteltavasta näytteestä (esim. levä)
saadaan tarkennettua mikroskoopilla mahdollisimman tarkka kuva on itse näytteen oltava
hyvin ohut. Näytteen tarkasteleminen on myös
paljon helpompaa, kun näytettä ei ole ahdettu lasien väliin niin, että peitinlasi on ilmassa.
Paksut näytteet ovat muutenkin ongelmallisia,
sillä valomikroskooppikuva voidaan tarkentaa
vain yhteen tasoon. Näyte asetetaan objektilasille tarkastelua varten ja sen päälle pudotetaan pieni tippa nestettä (esim. tarkasteltaessa
akvaariovedessä kasvavia leviä). Kun näyte
on peitetty peitinlasilla, preparaatti on valmis
mikroskopoitavaksi.
Aluksi objektilasi asetetaan mikroskoopin ob-

Kuva 7 Mikroskooppipreparaatti
valmistetaan objektilasien päälle.

Kuva 8 Objektilasin päällä oleva
näyte peitetään peitinlasilla.
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jektipöydälle ja mikroskooppiin sytytetään valo.
Jos mikroskoopissa on säädettävä kondensori,
suoritetaan köhleröinti. Köhleröinnistä löytyy
ohjeita alan kirjallisuudesta. Samalla säädetään okulaarien etäisyys omille silmille sopivaksi ja tehdään tarvittaessa diopterisäädöt
näkövirheiden korjaamiseksi.
Näytteen tarkastelu aloitetaan aina pienimmällä kokonaissuurennoksella (esim. 40x).
Tämä sen vuoksi, että näyte on helpompi
paikallistaa peitinlasin (tavallisesti n. 1,5 cm x
1,5 cm) suhteellisen suurelta pinta-alalta. Kun
tarkasteltava kohde on suunnilleen löytynyt,
se tarkennetaan mikroskoopin karkeasäätöruuvilla, jolloin näytepöytä nousee ylöspäin
tai laskee alaspäin, jolloin okulaarista nähtävä kuva tarkentuu. Tarvittaessa lopputarkennukseen käytetään hienosäätöruuvia,
jonka avulla näytepöytää voidaan liikuttaa suurillakin pyöritysliikkeillä vain vähän kerrallaan.
Jos näytteen koko on kovin pieni, saatetaan
tarvita lisäsuurennoksia, jolloin objektiivirevolveria yksinkertaisesti käännetään siten, että
seuraavaksi suurin objektiivi siirtyy näytteen
päälle. Tämän jälkeen näyte on saattanut hävitä jopa kokonaan näkyvistä, joten kuva tarkennetaan erittäin varovaisesti karkeasäätöruuvilla
tai varmuuden vuoksi pelkästään hienosäätöruuvilla. Näin jatketaan kunnes haluttu suurennos on saavutettu. Suurimpia suurennoksia
(kuten 1000x) tarvitaan melko harvoin.

palkeet ilman puhaltamiseksi saattavat osoittautua käytännöllisiksi.
Optiikka on syytä puhdistaa säännöllisesti ja varsinkin immersioöljy on poistettava objektiivista aina immersiotyöskentelyn
päätteeksi. Öljyn puhdistamiseen tarvitaan
optiikanpuhdistusliuosta, joka valmistetaan
deionisoidusta vedestä, ammoniakista ja 2propanolista.

Mikroskooppi akvaarioharrastajan tarpeisiin
Hyvä mikroskooppi palvelee käyttäjäänsä
jopa vuosikymmenien ajan. Tämän vuoksi
mikroskoopin hankintaa kannattaa suunnitella tarkasti, eikä ostohetkellä kannata päätyä
kaikkein halvimpaan malliin. Myös mikroskoopin hankinnassa pätee surullisen kuuluisa sääntö: ”Parasta saa harvoin ilmaiseksi.”.
Harrastaja pärjää jo muutamia kymmeniä
kertoja suurentavalla mikroskoopilla, mutta
usein nälkä kasva syödessä ja heti aluksi
kannattaa silloin hankkia mikroskooppi, joka
mahdollistaa myös suurten suurennusten
käyttämisen. Bakteereja voi tavallisesti havaita kunnolla 1000x kokonaissuurennuksella.
Vaikka bakteerien näkemisestä ei akvaarioharrastajan kannalta ole useinkaan hyötyä
kalatautien tunnistamisessa, saattaa tällaisesta mikroskoopista olla hyötyä yleisen mielenkiinnon kannalta tai vaikkapa levien tutkimisessa. ■

Mikroskoopin huolto
Käyttämättömänä mikroskooppi on säilytettävä
aina huputettuna, jotta pöly ei pääse tunkeutumaan mikroskoopin rakenteisiin. Optiikkaa saa
puhdistaa ainoastaan linssipapereilla, mikrokuidulla ja puuvillavanulla. Myös vanupuikoista
saattaa olla hyötyä objektiivien puhdistamisesta ja kameroiden puhdistuksessa käytettävät

Kirjallisuutta:
Rantala. I ja Lounatmaa. K., toim Biologinen valomikroskopia. Yliopistopaino 1998.
Rantala. I ja Lounatmaa. K., toim Biologisen valomikroskopian perusteet. Yliopistopaino 1996.
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Koruluikeromonni,
Eremophilus mutisii,
Humboldt, 1805
Teksti ja kuvat Mika Kaukonen

Loismonnit
Yksi Aponogetoniin kirjoittamisen autuus on
mahdollisuus ilman kaupallisia paineita esitellä lajeja, joista itse pitää ja jotka ovat sen
arvoisia. Tällä kertaa esiteltävä laji kuuluu
loismonnien heimoon (Trichomycteridae), jotka
ovat saaneet muutaman lajin vuoksi hyvin
kyseenalaisen maineen. Tunnettuja käyttäytymispiirteitä on suurempien kalalajien, lähinnä
antennimonnien ihoon tai kiduksiin kiinnittymi-

nen ja näin loisimalla ravinnon saanti. Enemmän hämärän peitossa ovat tarinat ja joissakin
lähteissä todeksi mainitut tapaukset, missä
loismonni (Vandellia cirrhosa) olisi seurannut
virtsajälkeä päätyen aina uhkaamaan miehen
perillisten määrää. Suurin osa lajeista on kuitenkin pieniä, rauhallisia ja hitaita kaloja, jotka
tarvitsevat ympäristössään rauhaa ja hiljaisuutta. Loisiminen on vain muutamien lajien >>

© Mika Kaukonen
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erityispiirre. Akvaariohoidokeiksi näitä havittelevan täytyy olla varautunut pettymyksiin,
sillä ainoastaan kerran on Suomeen yhtä lajia
tuotu tarkoituksella. Maailmalla yleisesti näitä
lajeja ei järjestelmällisesti tuoda, vaan harrastajat ovat löytäneet sattumia muiden tuontien
joukosta.
Viimeisten kahden vuoden aikana loismonnit heimona ovat olleet erittäin aktiivisen
tieteellisen tutkimisen ja kuvaamisen kohteina. All Catfish Species Inventory -projektin
(http://silurus.acnatsci.org/) tarkoituksena on
kuvata kaikki maailman monnit lähitulevaisuudessa. ACSI listaa valideja sukuja loismonneissa 42 ja lajeja 176. Arvellaan, että 55 on
vielä kuvaamista vailla. Vuonna 2004 kuvattiin
peräti 18 uutta lajia ja tänä vuonna tahti ei ole
näyttänyt hiipumisen merkkejä. Juuri tätä artikkelia itsenäisyyspäivänä kirjoittaessani löysin
tiedon kolmesta uudesta kuvatusta lajista
Venezuelasta.

Koruluikeromonni
Koruluikeromonni, Eremophilus mutisii, on
mainio laji edustamaan loismonnien hyviä

puolia joka suhteessa. Se on värikäs, mielenkiintoinen ja kiltti. Oliivinvihreä pohjaväritys
keltaisella vivahteella ja koko ruumis koukeroisilla kuviolla kirjailtuna sen voisi luulla
herättävän akvaarioharrastajien kiinnostuksen. Toisen mielestä se muistuttaa jo päiväyksen ohittanutta hot-dog nakkia ilman vatsaja rasvaevää. Näiden evien puuttuminen on
ollut syynä erottaa koruluikerot omaksi suvukseen samankaltaisesta Trichomycterussuvusta. Koruluikerot eivät kuulu loisiviin
lajeihin. Laji asustelee Kolumbiassa, Bogotan
alueella ja on myös alueella arvostettu ruokakala. Ne ovat pystyneet useissa vesistöissä
lähes ainoina alkuperäislajeina selviytymään
istutettujen karppien tuomasta ekosysteemimuutoksesta.
Maksimipituudeksi kirjallisuudessa mainitaan jopa 30 cm. Omat yksilöni olivat n. 20
cm pitkiä ja eivät osoittaneet suurta kasvua
niiden kahden vuoden aikana, mitä lajia pääsin hoitamaan. Sukupuolieroina oli selkeästi
havaittavissa naaraiden suurempi koko ja
pyöristyneempi ruumiinrakenne. Akvaariossa
>>
ne kestävät myös ajoittaiset lämpötila-
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heilahtelut laajallakin skaalalla. Minulla syystä
tai toisesta lämpötila vaihteli jopa 20-30 asteen
välillä ilman että kaloissa olisi näkynyt havaittavia merkkejä oireilusta. Virtauksesta ne eivät
pidä ja viihtyvät kuten kotivesistöissään hitaasti soljuvissa tai seisovissa vesissä. On syytä
välttää teräviä reunoja sisutusmateriaaleissa,
sillä ne saivat helposti naarmuja ihoonsa ja
niiden paraneminen oli paljon kiinni hyvästä
vedenlaadusta. Itse kokeilin tämän lajin kohdalla pohjan peittävää tammenlehtimattoa. Kalat näyttivät viihtyvän erinomaisesti. Ruokinnan
suhteen koruluikeromonnit ovat vaativampia
kuin perusakvaariolajit. Kuivaruokaan ja sen
eri muotoihin kalat eivät koskeneetkaan koko
aikana. Erilaiset pakasteet ja elävä ruoka olivat
hyväksyttyjä korvikkeita. Elävä ruoka tarkoittaa
tässä yhteydessä toukkia ja matoja, ei tyhjiksi
imettäviä saalikaloja.

Bogotan kapteeni
Vuoden 2001 lopulla Turun Akvaario toi yhden erän näitä loismonneihin kuuluvia kaloja
maahaan. Tukkulistalla, jonka sain nähtäväkseni kalat oli nimetty kapteenimonneiksi, joka
jälleen kerran oli kauppanimi, mutta ei aivan
vailla perää. Alkuperäisessä kielessä kalaa
kutsutaan nimillä Capitán, Capitan de Bogota,
Capitan de Sabana ja Chimbe. Bogotan kap-

teeneita oli saapunut maahamme yhteensä
30 kappaletta. Näihin aikoihin ne olivat erittäin
harvinaisia myös Keski-Euroopassa. Ingo
Seidelin ja Hans-Georg Eversin WELS ATLAS
1:een tämän lajin esittely ei ehtinyt painoaikataulun vuoksi. Koruluikeromonnien kohdalla sattui myös se harvinainen ilmiö, että laji
saapui meille ennen kuin Saksaan, tuohon
akvaristien mekkaan.
Koruluikeromonnit olivat heikossa kunnossa
ja viettivät karanteenissa pitkän aikaa. Sain
hankittua viisi yksilöä ja pari kuukautta myöhemmin vielä kuudennen. Kaloilla oli iholla
outoja vaaleita laikkuja ja osa niistä näytti punertavilta, kuin veresnahalla olevilta haavoilta.
Laitoin kalat 63 litran akvaarioon tarkkailtaviksi
odottamaan siirtoa isoon seura-akvaarioon.
Runsaiden vedenvaihtojen ja hyvän ruokinnan
yhteistuloksena iholäikät ja haavaumat katosivat nopeasti ja kalat näyttivät hyväkuntoisilta.
Myöhemmin matkan varrella tämä seikka
osoittautui yhdeksi kriittiseksi kohdaksi näiden
kalojen hoitorutiineissa. Hoitorutiinien myöhästyminen tai veden laadun heikentyminen
sai kyseiset oireet esille uudestaan. Kyseessä
oli mahdollisesti lajin sisäinen tauti, sillä se
milloinkaan tarttunut muihin kalalajeihin, joita
altaassa mahdollisesti oli. Altaaseen oli piilopaikoiksi laitettu useita muoviputkia, jos >>
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ne sattuisivat tarvitsemaan jokainen oman
piilopaikan. Päinvastoin kuin useimmat monnit,
ne pyrkivät ahtautumaan kaikki samaan putkeen niin, että toisesta päästä katseli ulos neljä tai viisi päätä kuin linnunpoikaset pöntöstä.
Koruluikeromonnit ovat verkkaisia liikkeissään ja hitaita mussuttajia. Ne joutuvat
helposti muiden lajien häiriköimiksi tai ruokinta-aikoina pelkille murusille. Tein pahan
virheen sijoittaessani kalat hyväuskoisesti
isoon altaaseen, jossa asusteli hyvässä sovussa nokijuovamoneja (Mystys leucophasis)
ja kirjokissamonneja (Anaspidoglanis macrostoma) muiden monnien ohella. Ensimmäisen
yön aikana nämä kalat oli hakattu lähes henkihieveriin ja jouduin hätäsijoittamaan ne töihin,
edellä mainittuun 63 l:n akvaarioon takaisin.
Tässä rumbassa menetin jo neljä minulle
kallisarvoista yksilöä. Niillä on hyvin vähän
puolustautumiskeinoja. Ainoa on piiloutuminen
suojapaikkaan. Kotivesissään niiden ei ole
tarvinnut kehittää suojamekanismeja, sillä ne
ovat lähes ainoita lajeja, joita niissä vesistöissä esiintyy. Parhaimmillaan nämä kalat ovat
lajiakvaariossa tai muiden erittäin rauhallisten
lajien kanssa. Suositeltavia kumppaneita voisi-

vat olla banjomonnit, monniset ja pienet tetrat.
Omassa pienessä akvaariossa niiden lisäksi
asusteli Aasian monniheimoista kaksi harvinaista oliiviviirimonnia (Olyra longicaudata) ja
viisi virtamonnia (Glyptothorax pectinopterus).
Ei mikään ideaali biotooppiakvaario, mutta
tasapainoinen ja rauhallinen. Viimeinen yksilö menehtyi valitettavasti loppukesästä 2003
lomien vuoksi. Vedenlaadun heikentyminen
loman aikana sai yksilössä puhkeamaan edellä kuvatut oireet ja toimenpiteet eivät enää
auttaneet.
Tämän ensituonnin jälkeen Suomeen ei lajia
ole tuotu ja voi olla, ettei ikinä enää tuodakaan. Edelleen nämä ovat harvinaisia myös
Euroopassakin. Tämä on valitettavaa, sillä
tämä laji olisi ehdottomasti paras isokokoinen
monni rauhalliseen kasveja täynnä olevaan
pienten lajien seura-akvaarioon. Katseen kestävänä sillä luulisi myös olevan markkinoita
muidenkin kuin kuole-lujaa (die hard) monniharrastajien altaissa. Jos mahdollisuus tulee,
olen tällä kertaa paremmin valmistautunut ja
valmis perustamaan lajiakvaarion tälle lajille.
Tällä kertaa ostan kaikki yksilöt, ellei joku
muu ehdi ensin. ■

© Mika Kaukonen
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Viherkasvit altaassani
Teksti ja kuvat Yanna von Schantz

Kirjoitin foorumille viime maaliskuussa, kuinka olen viritellyt verkkotelineen viherkasveilleni akvaarionlaidalla. Pitkän foorumipulinan lisäksi tupsahtelee minulle
yksityisviestejä melko säännöllisesti aiheesta. Pulistaanpa asiasta hieman lisää.
Kirjoitan vain omista kohelluksistani ja monta
asiaa tein tietoisesti vastoin parempaa tietoani. Tämä olkoon siis opettavainen tarina myös
siitä, mitä ei kannata tehdä. Viherkasvit altaassa eivät ole mikään uusi innovaatio. Paludaarioharrastajat ovat kautta aikojen yhdistelleet
vesi- ja maakasveja samaan kokonaisuuteen.
Itselläni mopo karkasi kädestä oikeastaan
vahingossa. Olin jo tovin taistellut hyppyhäntäisiä (Collembola) vastaan, niitä inhoja
pinnalla viihtyviä pomppivia ötököitä. Melko

tuloksetta olen yrittänyt niiden hävittämistä
poistamalla pintakasvit kokonaan, lisäämällä
virtausta jne. Mikään ei tuntunut poistavan
ongelmaa kuin vain hetkeksi. Miettiessäni
biologista tapaa päästä niistä eroon tuli mieleeni lihansyöjäkasvit. Nehän viihtyvät märissä
olosuhteissa, koska ovat suokasveja ja houkuttelevat hyönteisiä hyväntuoksuisella medellään ansoihinsa. Hankin ensin varovaisesti
5 eri lajista lihansyöjäkasvia. Tuuppasin ne
sen kummempia ihmettelemättä ruukkuineen
>>
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päivineen altaan reunalle. Pohjamateriaalina
kasveilla oli turvetta, jota monet laittavat altaaseen muutenkin. Lihansyöjäkasvit ovat niin
sanottuja laihan maan kasveja, josta päättelin,
ettei ruukuissa voi ainakaan kamalia määriä
olla lannoitteita ja olihan allas, johon ne laitoin
625 litraa, eli ruukkujen mahdollisesti sisältämät lannoitteet eivät kykene aiheuttamaan
vaaraa vedenlaadulle. Naputtelin koukkuja
seinään ja sidoin ruukut roikkumaan narulla.
Puolen vuoden kuluttua totesin, että tämähän
toimii! Lihikset olivat kasvattaneet reilusti kokoaan ja pukanneet uusia lehtiä. Ainoa tappio oli
huonosti kiinnitetty yökonlehti, joka oli livennyt
kiinnityksestään umpisukkeluksiin ja siten kokenut tuomionsa. Jopa hyppyhäntäisten määrä
vaikutti vähäisemmältä.
Tästä kokemuksesta innostuneena päätin
jalostaa ideaa kauniimmin toteutettavaksi
ja samalla siirtää lihikset toiseen altaaseen.
Muoviruukut olivat mielestäni rumia ja bongasinkin paikallisesta puutarhaliikkeestä kookoskuidusta valmistettua mattoa. Maton palaset
olivat pyöreitä ja tarkoitettu amppelipallojen
tekemiseen. Järkeilin että pistetäänhän kookospähkinän kuoriakin altaaseen ja jos ne
kerran on tarkoitettu pitämään mullat ja kosteuden verkkoamppeleissa niin miksei sopisi
”ruukuiksi” akvaarioonkin. Askartelin matosta
kartioita, joihin siirsin lihansyöjät turpeineen
päivineen. Olin varsin tyytyväinen tulokseen.
Kaunis luonnonmukainen materiaali jne.

Mutta jotain meni pieleen, pahasti. Kasvien kasvu pysähtyi ja osa kuoli mätänemällä.
Mietin, missä meni pieleen, oliko se vesiarvot,
lannoitus vai valaistus tai ehkäpä kaikki yhdessä? Oliko olosuhteet kumminkin niin erilaiset
kahden altaan välillä? Ehkäpä se, että ne aikaisemmin viihtyivät altaassa, olikin vain onnenkantamoinen? Mikään kirjallisuus ei tukenut alun
perinkään ideaani niiden vesiviljelystä, joten en
ollut loppupelissä kovinkaan hämmästynyt.
Purkaessani kookostötteröitä altaasta totesin,
ettei sekään ollut loppujen lopuksi hyvä idea,
vaikkakin visuaalisesti miellyttävä se oli ollut.
Löyhkä oli sanoin kuvaamaton ja puoliso töistä palatessaan kuittasikin aiheesta muutaman
kerran. Ihan niin kuin sillä olisi varaa nyrpistää
nenäänsä, minä sentään pesen sen sukat…
Näennäisesti kookostöttörö ei ollut mätä ja
ulkonäöltään se oli samannäköinen kuin sinne
laittaessakin. Kookosmatto ei siis sovi alkuunkaan likoamaan veteen. Kävi myös mielessä,
olisiko kookosmatossa ollut jotain, mistä lihikset suuttuivat?
Pari lihansyöjää oli vielä hengissä, ja ne
purkitinkin takaisin tuttuihin ja turvallisiin muoviruukkuihinsa. Olin varsin viehättynyt ajatukseen viherkasveista altaanreunoilla vaikkakin
alkuperäinen idea biologisesta sodankäynnistä
sananmukaisesti vesittyi. Josko opettelisi vain
elämään niiden hiivatin öttiäisten kanssa, eihän ne vaarallisia ole, vain esteettisesti epämiellyttäviä.
>>
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Kipinä viherkasvien vesiviljelystä hiipui vain
toviksi ja syttyi pian uudestaan vieraillessani
Viherpajalla Vantaalla. Sinne oli juuri saapunut
rullakkotolkulla sekalaisia laatikoita erilaisia
saniaisia, sanikoita, mähkää jne. Hintakaan
ei ollut päätähuimaava, euron purkki! Vailla
tarkempaa suunnitelmaa ostin hullunkiilto silmissäni laatikollisen kasveja. Tällä kertaa olin
valitsevinani nimenomaan vesiviljelyyn sopivia
kasveja. Noh, tietysti aina muutama kokeellinen kasvi mahtuu sekaan…
Viherkasveja valitessaan kannattaa olla ihan
yhtä tarkka kuin kaloja ostaessaankin. Kasveissa voi olla kasvitauteja tai ötököitä. Katso tarkkaan myös lehtien alapuolelle ja lehtihankoihin.
Älä osta huonokuntoista kasvia säälistä!
Puutarhamyymälä Plantagenista löysin muovista verkkoa ja idea alkoi muovautumaan.
Muoviverkko on tosiaan läpikotaisin pelkkää
muovia. Tähän on muutama syy miksi näin
valitsin: a) muovipäällysteisistä metalliverkoista
saattaa liueta jotain myrkkyjä siitä metallista.
b) pelkkään muoviin riittää sakset työkaluiksi
myös myöhemmin kun istuttaa uusia kasveja.
Leikataan altaan mittainen noin puolimetriä leveä pala. Rullataan se noin reilu 10 cm
paksuksi pötköksi. Käytin pyykkipoikia väliaikaisina pitiminä. Pujotetaan verkkorulla keskitukien alle altaan yläreunaan. Sidotaan se
nippusiteillä altaan välitukiin kiinni. Rulla on
niin jäykkä, että kulmiin ei tarvitse tukea, vaan
se tukee itseään taipumatta.
Pesin huolellisesti kaiken mullan irti kasveista.
Lyhensin juuria reippaasti. Leikkasin saksilla
aukkoja rullaan ja työnsin kasvit niihin. Sulloin
jaavansammalta juurien ympärille ajatuksena
se että jos vedenvaihto joskus vaikka hiukan viivästyykin ja vedenpinta laskee, suojaisi jaavansammal kuivumiselta. Sammal on myös oivaa
materiaalia peittämään muovista verkkoa. Olin
melkoisen tyytyväinen lopputulokseen.

Ennen

Muoviverkko

Verkko rullalla

Verkko altaassa

Vastaistutettu allas
>>
Koko vastaistutettu allas
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Lyhyesti:
• juuret vedessä
• lehdet ilmassa
• lehtien sumutus säännöllisesti
• kasvi ei saa olla kiinni valaisimessa, kuumassa lehdet varmasti käristyvät
• älä katko huolettomasti kasvista lehtiä sen
ollessa akvaariossa, vaan ota se pois, jos sen
voi tehdä helposti, ettei pätkäistystä osasta
valu nesteitä akvaarioon, nerokas tapa on
tietenkin laittaa katkaistun osan päälle vaikka vessapaperia, joka imee nesteet ja tukkii
nopeammin kasvin ”haavan”
• jos kasvi näyttää kellastuvan, niin lisää nestemäistä ravinnetta hitusen ja tarkista, että
akvaariossa on edes hitunen nitraattia
• älä lannoita huonekasvilannoitteella
• älä laita myrkyllisiä kasveja akvaarioon, ellet
tiedä niitä pidetyn menestyksekkäästi siellä
• hanki mahdollisimman pieniä kasveja ja mieluusti juurruta itse omat taimesi vedessä

• muista kuitenkin aina välillä sumutella
kasvien lehtiä, ne rakastavat sitä
• huonekasvit akvaariossa tarvitsevat myös
valoa
• kasvi saattaa hermostua akvaarioon siirrosta
ja nuupahtaa, mutta odota vain maltillisest, jos
vain kaikki juuret eivät mädänny
• isolehtisten kasvien lehdet voi laittaa löyhälle
rullalle, kunnes kasvi on tottunut vesielämään,
tämä vähentää veden haihtumista
• jos akvaarion pinnalle ja kasviin ilmestyy pikkuisia öttiäisiä, niin vie kasvi suihkuun. Poista
kaikki pinnalle ylettyvät kasvit ja pintakasvit.
Yritä pyydystää jotenkin kaikki pikkuötökät ja
anna olla ilman pintakasveja, kunnes ötökät
häipyvät. Huonekasvi taas kannattaa suihkuttaa perusteellisesti ja laittaa sankoon juuret
veteen siksi aikaa, että ongelmasta on päästy
eroon
• pahimmissa öttiäisongelmissa on helpoin
heittää kasvi suoraan roskiin ja hankkia uusi

• upota vain kasvin juuret veteen
-Satu Jäske

Nyt yhdeksän kuukautta myöhemmin olen taas
hieman viisaampi. Ne muutamat kokeelliset kuolivat, joiden ennustin jo alun perinkin kuolevan.
Kirjoheinä, mähkä ja loput lihansyöjäkasvit on
tilastoitu tappioihin. Hienohelma sinnitteli pitkään,
mutta kupsahti sekin lopulta. Jokunen sanikka/
saniainen vaihtoi myös hiippakuntaa. Joitain
kasveja olen lisännyt ja joitain joutunut reippaalla
kädellä harventamaan. Peikonlehti, kultaköynnös
ja ilmeisesti pintakasvatettu jaavansaniainen
(ei takuuvarma lajinmääritys) kuuluvat näihin
säännöllisesti trimmattaviin tai muutoin valtaavat
liikaa tilaa. Vesifiikukset, molemmat värimuodot,
leviävät ja voivat hyvin.

Altaassani, siellä veden allakin, on aika reippaasti kasveja ja jo ennen viherkasveja lannoitin tupla-annostuksella. Varsinkin hyvässä
valossa monimetallien paahteessa viherkasvit
käyttävät reippaasti ravinteita, joten triplasin
annostuksen. Lannoituksena olen altaassani
käyttänyt PMDD:tä, jonka reseptiä olen hieman muokkaillut raudan määrän suhteen.
Raudan määrä oli tuplattu jo ennen viherkasvien tuloakin, en siis lisännyt sitä viherkasvien vuoksi. Altaaseen ei saa missään tapauksessa laittaa tavallisia viherkasviravinteita!
Jos nyt olisin aloittamassa samantyyppistä
projektia uudelleen, tekisin muutaman asian
>>
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toisin. Laittaisin altaan taakse seinälle tukevan
kasviristikon, johon olisi helppo ohjailla liian
rehevästi kasvavia kasveja. Peikonlehti ja kultaköynnös istuisivat paljon kauniimmin siihen
sidottuna ja peikkokaan ei polttaisi lehtiään
lampussa. Hommaisin myös huomattavasti
enemmän jaavansammalta jo istutusvaiheessa. Vähentäisin lajeja reilulla kädellä ja istuttaisin harvempaan. Laittaisin kattoon muutaman
florasetin valaisemaan kasveja myös akvaariovalaisimen yläpuolella.
Käyttäisin myös enemmän aikaa kasvien
sopeuttamiseen vesiviljelyyn sen sijaan, että
vain pesen mullat ja tuikkaan veteen. Vesiviljelystä löytää paljon artikkeleita netistä. Google
auttaa, kun hakusanoiksi laittaa hydroviljely,
vesiviljely jne.
Melkein mitä vain kasvia voi vesiviljellä, alla
esimerkkinä muutamia helpoimpia akvaarioharrastajien jo kokeilemia lajeja.

• Kaislat: Cyperus helferi, sädekaisla Cyperus
alternifolius, isosädekaisla C. incolucratus
• (jätti)peikonlehti Monstera deliciosa, peikonkämmen Philodendron bipinnatifidum
• kultaköynnös Epipremnum pinnatum
• (pikku)viirivehka Spatiphyllum wallisii
• rönsylilja Chlorophytum comosum
• aasinkorva Syngonium auritum, muulinkorva
Syngonium podophyllum
• akvaariokasvit, jotka elävät luonnossa osan
ajasta kuivilla, esimerkiksi miekkakasvit Echinodorus, hatturuoho Hydrocotyle jne
• saniaiset ja sanikkaiset
• kääpiököynnösviikuna myös vesificuksena
tunnettu Ficus pumila
• pitsilehti Fittonia
• juorut ja juorukit
Kaikki vedessä viihtyvät sammaleet, joista tunnetuin Suomessa on jaavansammal, viihtyvät
>>
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myös pinnalla. Sammaleita ei kannata istuttaa
kylmiltään pinnan yläpuolelle vaan juuri pinnan tuntumaan josta se kasvaa itse tai hieman
ohjailtuna kauniiksi matoksi kasvienjuurille
peittäen verkko- tai muut mahdolliset kiinnitysviritelmät kauniisti.
Myös Riccia, kelluhankasammal, kasvattaa kaunista versoa pinnallakin ja sopii
käytettäväksi jaavansammaleen tavoin. Tosin
Riccia ei sovellu ”täytemateriaaliksi”, mutta
pintaa koristamaan mainiosti.
Asetelma olisi varmasti kauniimpi, jos sitä
olisi huoltanut ja hoitanut hieman ahkerammin. Säännöllinen sumuttelu on paikallaan,
sillä toisin kuin kuvitellaan, ei ilma akvaarion
yläpuolella ole kosteaa, vaan valaisimien takia

jopa kuivempaakin kuin muualla huoneessa.
Paljon lisää aiheesta Satu Jäsken vedenalaisesta viidakosta, mm. lannoituksesta jne.
http://satuj.aqua-web.org/huonekasveista.php
Piakkoin lähestyvä muuttoni pakottaa minut
purkamaan viritykseni, saa nähdä minkälaisen
virityksen teen uudessa asunnossa. Kokeellisia kehitysideoita pörrää päässäni, joista lisää
sitten, kun on kokemusta… Varmaa on se, että
tulevaisuudessa on altaitteni reunalla viherkasveja. Ne tuntuvat nyt luonnolliselta jatkeelta ja
allas ilman viherkasveja kaljulta. ■
Aiheeseen liittyviä sivustoja:
http://satuj.aqua-web.org/huonekasveista.php
http://www.nicehouse.fi/puutarha/huonekas/vesivilj.htm
http://www.villamussalo.com/plantpot/hydro1.html

A
Kuukauden tarjoukset/Joulukuu 2005
Apistogramma baechi 9 eur / kpl (norm. 14 eur)
Corydoras arcuatus red gold fluorescent 65 eur / 10 kpl (norm. 85 eur)
Mustaraitatetra 12 eur / 10 kpl (norm. 15,30 eur)
Otocinclus vestitus 2,80 eur (norm. 3,50 eur)
Pitsitatia 6 eur (norm. 8 eur)
Noitamonnilaji 5 eur (norm. 8 eur)
Mechelininkatu 15, Helsinki
Puh. 09 445 566

www.pieniakvaariokauppa.fi

Avoinna Ti– La klo 12–18
Muulloin sopimuksen mukaan
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Mistä on pienet katkaravut
tehty ja mistä ne tulevat?
Teksti ja kuvat Sami Kuivalainen

Kukapa ei olisi katkarapuja ensimmäistä kertaa hankkiessa pähkäillyt, miten katkarapujen sukupuolet pystyy erottamaan. Puhumattakaan, että tietäisi ravun ruumiinosien nimet.
Entä miten syntyy uusia katkarapuja? Tuoko
hai-kala katkarapuperheille pienokaisia?
Ehei…

Rakenne:
Katkaravut (Caridea) kuuluvat kymmenjalkaisiin äyriäisiin (Crustacea). Kymmenjalkaisten
(Decapoda) nimi viittaa rapujen viiteen kävelyjalkapariin (peraeopodes), joista kaksi ensimmäistä jalkaparia on erikoistunut ruoan keräämiseen ja siirtämiseen suuhun..
Katkaravun ruumis voidaan jakaa kolmeen
osaan: pää, keskiruumis ja takaruumis, joista

jälkimmäisestä käytetään myös nimeä pyrstö.
Varsinaisen pyrstöevän muodostavat osat (uropod, telson) sijaitsevat aivan takaruumiin päässä. Ravun sisäelimiä suojaa vahva kitiinikuori,
johon myös ravun lihakset ovat kiinnittyneet.
Selkäpuolella oleva kuori voidaan jakaa seitsemään osaan – eturuumista suojaa selkäkilpi
(carapax) ja pyrstön suojana on kuusi jaoketta.
Katkaravun selkäkilven etureunassa, silmien
tyven yläpuolella on rostum, jonka muoto ja
siinä olevien pienten väkästen lukumäärä ovat
tärkeitä tuntomerkkejä määritettäessä katkaravun lajia määritettäessä.
>>
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Kävelyraajojen lisäksi katkaravuilla on viisi
uimajalkaparia (pleopodes, joista käytetään
myös nimitystä pyrstöjalkapari) jotka uidessa
lukkiutuvat toisiinsa pienen pienten, appendix
internojen kärjissä sijaitsevien, väkästen (cincinnuli) avulla. Uimaraajoja, erityisesti ensimmäistä ja toista paria, tarkastelemalla voidaan
selvittää rapujen sukupuoli ja määrittää laji. Eri
lajit eroavat toisistaan mm. endopodien koko ja
appendix internan sijainnin suhteen.

Sukupuolten määrittäminen:
Silmämääräisesti katkaravuista on helpompi
tunnistaa naaraspuoliset yksilöt niiden ruumiinrakenteen avulla. Täysikasvuinen naaras on
koirasta hieman pidempi ja pyrstön jaokkeiden alareunat ulottuvat selkeästi uimajalkojen
alapuolelle saaden naaraan näyttämään pyöreämmältä kuin koiras. Sukukypsän naaraan
munasarjat erottuvat monilla lajeilla ”satulana”
ravun selkäpuolella. Joissain tapauksissa,
kuten esim. Caridina denticulata sinensis –lajin
punaisen värimuodon (”red cherry”) osalta,
naaras on myös koirasta värikkäämpi.

Täysikasvuinen koiras on naarasta pienempi
ja solakampi. Nuorten katkarapujen sukupuolten erottaminen on silmämääräisesti liki mahdotonta, sillä koiraalla ei ole mitään selkeitä
ulkoisia tuntomerkkejä, joiden avulla sen voisi
erottaa nuoresta naaraasta.
Mikroskooppisella tasolla tarkasteltuna
koiraan ja naaraan erot ovat selkeät. Koiraalla voidaan toisen uimajalkaparin yhteydessä havaita parilliset sukuelimet (appendix
masculina). Naaraan sukuaukko sijaitsee >>
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etupäästä laskettuna kolmannen kävelyraajaparin kohdalla. Koiraan sukuaukko sijaitsee viidennen kävelyraajaparin yhteydessä. Koiraan
ensimmäinen uimajalkapari eroaa naaraan
vastaavasta siten, että sen endopodi on muotoutunut helpottamaan siemennesteen siirtämistä naaraan sukuaukkoon.

Parittelu:
Koska katkarapujen parittelu tapahtuu useimmiten yöllä ja lyhyessä ajassa, ei ole vielä
tarkkaan voitu määrittää tapahtuman kulkua.

Parittelu tapahtuu joko ennen kuorenvaihtoa,
sen aikana tai välittömästi sen jälkeen.
Kuorenvaihdon ollessa käsillä koiras uiskentelee vimmatusti ympäriinsä ja etsii sukukypsiä naaraita, jotka myös ovat aikeissa vaihtaa
kuorta lähiaikoina. Kosiomenoihin kuuluu, että
koiras kiipeää naaraan selkään. Parittelun aikana koiras siirtää 5. kävelyjalkaparin tyvessä
olevasta sukuaukostaan, ensimmäisen uimajalkaparin avulla, siemenpakettinsa naaraan
sukuaukkoon, joka on 3. kävelyjalkaparin tyvessä. Naaraan sukuaukosta siemenet kulkeutuvat munasarjoihin, joissa ne hedelmöittävät
naaraan munasolut. Jotta naaras pystyy siirtämään hedelmöittyneet mätimunat sukuaukkonsa kautta uimajalkojensa väleihin, on naaraan
kuoren oltava joustava sillä hetkellä.

Poikasten kehittyminen:

Caridina brachydactyla -koiras
kosiskelee naarasta.

Vastakuoriutuneita Caridina brachydactyla –ravun zoea–toukkia.

Välittömästi munasolujen hedelmöityttyä naaraan munasarjoissa, alkaa mätimunien kuoren
suojassa kehittyä uusi katkarapu. Kehityksen
aikana tapahtuu lukuisia solujen jakautumisia
ja kehittyvä alkio käy läpi lukuisia kehitysvaiheita, joita tämän artikkelin puitteissa ei ole
mahdollista käydä läpi.
Kuitenkin katkaravut voidaan jakaa ainakin
kahteen ryhmään kuoriutuvan poikasen kehitysasteen perusteella.
Suurin osa tunnetuista katkaravuista kuuluu
siihen ryhmään, jonka poikaset ovat kuoriutuessaan alkeellisia, planktisia zoea–toukkia.
Nämä toukat vaativat lajista riippuen joko murtovettä tai täysvahvuista merivettä, pystyäkseen käymään läpi viisi erilaista toukkavaihetta, ennen kuin kehittyvät aikuista muistuttaviksi
ravuiksi. Luonnossa tämäntyyppiset toukat
kuoriutuvat makeassa vedessä, josta ne ajautuvat esim. virran mukana joen suistoalueelle
ja siitä mereen.
Toukan kehityttyä ravuksi se nousee kotijo>>
keensa viettämään aikuiselämäänsä.
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Toiseen ryhmään kuuluvat ne katkaravut,
joiden poikaset ovat kuoriutuessaan kykeneviä selviämään ja viettämään koko elämänsä
makeassa vedessä. Tämä ryhmä jakautuu
vielä kahtia kuoriutuvan poikasen kehitysvaiheen mukaan. Joillain lajeilla kuoriutuva
toukka viettää ensimmäiset tuntinsa-päivänsä
myöhäisplanktisessa toukkavaiheessa, jonka
jälkeen ne kehittyvät muistuttamaan aikuista
rapua. Toisten lajien vastakuoriutuneet poikaset ovat kuin pienoiskokoisia aikuisia rapuja.
Vastakuoriutuneet
Caridina cf. babaulti
”green” –ravun poikaset muistuttavat
aikuisia rapuja.

Caridina brachydactyla -naaras kantaa
satoja mätimunia, joista kuoriutuvat toukat
vaativat suolavettä kehittyäkseen.

Neocaridina denticulata sinensis var. ”red
cherry” –naaras kantaa koko elämänsä
makeassa vedessä viihtyvää jälkikasvuaan.

Näiden kahden ryhmän erottaminen toisistaan on mahdollista tarkastelemalla naaraan
pyrstönsä suojissa kantamaa hedelmöittynyttä
mätimunarypästä tarkastelemalla. Suurin osa
suolapitoisessa vedessä kehittyvistä katkaravuista tuottaa useita satoja pieniä mätimunia,
kun taas makeavetiset lajit tuottavat vain kymmeniä, noin yhden millimetrin kokoisia munia.

Poikasten kasvattaminen:
Suolavesivaiheen kautta kehittyvien katkarapujen kasvattaminen on pitkäjänteistä ja vaativaa puuhaa. Myöskään tarkkoja lajikohtaisia
ohjeita ei juurikaan ole saatavilla, joten kokeilemalla ja soveltamalla esimerkiksi Caridina
japonica –lajin kasvatuksesta saatua tietoa.
Sanna Vihavainen kirjoitti omista kokemuksistaan C. japonica -ravun kasvattamisesta
Aponogeton –lehden numerossa 6/05. Lisäksi
netistä löytyy englanninkielisiä ohjeita, joista
yksi, Mike Norenin kirjoittamana, löytyy osoitteesta: http://mikes-machine.mine.nu/breeding_yamato.htm
Mikäli halutaan maksimoida henkiin jäävien
makeavetisten katkarapujen poikasten määrä
esim. altaassa, jossa pidetään rapujen lisäksi
myös kaloja, kannattaa harkita munia kantavan naaraan siirtämistä erilliseen altaaseen
siihen asti, kunnes poikaset kuoriutuvat.
Poikasia voi kasvattaa hyvinkin pienissä astioissa, mutta tällöin tulee veden hyvänä pysymiseen kiinnittää erityistä huomiota. Ilmastettu 3
litran karkkilaatikko on riittävä asumus noin 30:lle
alle 1 cm:n mittaiselle poikaselle. Tämän
jälkeen ne tulee siirtää isompiin altaisiin, sillä
30-päinen rapulauma tuottaa yllättävän paljon
ulostetta.
Mikäli katkarapuja pidetään ainoastaan ravuille omistetussa altaassa, ei poikasten kasvattaminen erillisessä altaassa ole välttämätöntä.
Kun poikaset ovat saavuttaneet aikuismaisia
>>
piirteitä, tai ovat jo munavaiheessa käy-
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Caridina cf. babaulti ”green” –ravun poikasia
kasvamassa 3 litran karkkilaatikossa.

Katkaravun poikanen syömässä akvaarion takalasiin kertynyttä levää.

neet läpi toukkavaiheet, on niiden kasvattaminen suhteellisen helppoa. Parin millimetrin
mittaiset poikaset löytävät ruoakseen akvaarion pinnoilla elävää pieneliöstöä ja levää.
Poikasia ei tarvitse erityisesti ruokkia, mutta
mikäli on syytä olettaa, etteivät poikaset saa
riittävästi ruokaa, voi lisäruokana tarjota pölymäiseksi hienonnettua kalanruokaa tai nestemäistä poikasruokaa. Levänkasvuakin voi
kokeilla tehostaa esimerkiksi lisäämällä valaistusajan pituutta ja valitsemalla keltaisia ja
sinisiä aallonpituuksia säteileviä valonlähteitä.
Myös auringonvalolla on levänkasvua edistäviä vaikutuksia
Levänkasvua ei kuitenkaan kannata yrittää
tehostaa veden ravinnekuormituksen puitteissa.
Poikasten kasvuvauhtiin liittyy olennaisesti
veden laatu, jonka pysymisestä tasaisen hyvänä kannattaa huolehtia riittävän useilla maksimissaan 30 %:n suuruisilla vedenvaihdoilla.
Suurempiin vedenvaihtoihin ei kannata ryhtyä, sillä varsinkin poikasena ravut reagoivat
voimakkaasti vesiarvojen äkillisiin muutoksiin.
Kasvavat poikaset luovat sopivissa oloissa
kuorensa hieman useammin kuin aikuiset ravut, noin kahden viikon välein.

Vedessä olevat epäpuhtaudet pidentävät
kuoren luonnin väliä ja siten hidastaa poikasten kasvua.
Katkarapujen lajikohtaisia lisääntymistapojen
kuvauksia voi etsiä seuraavilta sivustoilta:
http://www.wirbellose.de/arten.html (saksankielinen)
http://www.petshrimp.com/shrimpspecies.
html (englanninkielinen) ■
Lähteet:
Edellämainitut sivustot
Wayne Hunte, The complete larval developement of
freshwater shrimp Micratya poeyi (Guérin-Menéville)
reared in the laboratory (Decapoda, Atyidae).
Crustaceana, supplement 5
Averett S. Tombes & Marie W. Foster, Growth of appendix masculina and appendix interna in juvenile
Macrobrachium rosenbergii (De Man) (Decapoda,
Caridea).
Crustaceana, supplement 5
Andreas Karge, Süsswasser Garnalen – eine Übersicht,
Andreas Karge, Artbestimmung, http://www.caridea.info
Werner Klotz, Zur äußeren mikroskopischen Anatomie
einer Rückenstrichgarnele
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Laittaisinko entistä
ehommat silikonit?
Teksti ja Kuvat Ville Kivisalmi

Akvaarioiden silikonisaumat ovat hyvin kestäviä, mutta eivät ikuisia.
Varsinkin käytettyä akvaariota hankittaessa ja uudelleen perustettaessa
harrastajan on syytä kiinnittää huomiota silikonisaumojen yleisilmeeseen.
Kauan käytössä olleiden akvaarioiden silikonisaumat ovat saattaneet vahingoittua
leväskraboista, jolloin silikonin ja lasin väliin
saattaa päästä kasvamaan levää. Levällä on
tällaisissa olosuhteissa toisinaan taipumus lähteä kasvamaan silikonisauman ja lasin välissä,
mikä voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä pahimmillaan akvaarion vuotamista. Tällöin akvaarion
silikonien uusiminen on paikallaan.
Akvaarion silikonien kuntoa kannattaa
tutkailla myös silloin, jos akvaario on ollut
kuivillaan ja käyttämättömänä pitkiä aikoja.
Huonokuntoiset silikonit on syytä vaihtaa uusiin ennen tällaisen akvaarion käyttöönottoa.
Useimmiten akvaarion silikoneja vaihdettaessa sisäsilikonien uusiminen riittää, eikä lasien
välissä oleviin koossapitäviin silikonisaumoihin
tarvitse puuttua. Parhaimmissa tapauksissa
akvaarion silikonisaumat kestävät hyväkuntoisina kymmeniä vuosia.

Käytettävät tarvikkeet
Silikonien vaihtamista varten tarvitaan tiettyjä
perustyökaluja ja aineita, jotka kannattaa varata lähettyville ennen työn aloittamista. Silikonin
poistamista varten tarvitaan katkoteräveitsi ja
tukeva ja terävä skraba sekä molempiin vaihtoteriä. Lasin puhdistamista varten tarvitaan
isopropanolia (= 2-propanolia) sekä talouspaperia tai nukkaamatonta rättiä. Uutta saumausta varten tarvitaan luonnollisesti silikonia

Kuva 1. Isopropanolia eli 2-propanolia (bensiinin
jäänesto) käytetän lasien puhdistukseen ennen
uuden silikonin levitystä. Silikonilaatu ei saa olla
saniteettilaatua, joka sisältää homeen kasvua estäviä aineita. Handy-leväskraba on mainio apuväline
vanhojen silikonien poistoon.
>>

ja silikonipistooli sekä silikonisauman levittämistä varten astianpesuainetta. Kuvassa 1 on
joitakin silikonien vaihdossa tarvittavia välineitä.
Silikonia valittaessa on huomioitava, että
käytettävä silikonilaatu soveltuu akvaarioiden
saumaamiseen. Akvaariolaatuisissa silikoneissa ei ole homeen kasvua inhiboivia kemikaaleja, joten saniteettilaatuiset silikonilaadut
on syytä unohtaa heti kaupan hyllylle. Eri
silikonimerkkien valmistajat tiedottavat ilahduttavan kiitettävästi silikonilaatujensa akvaariokelpoisuudesta. Isopropanolia eli 2-propanolia
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käytetään autoissa bensiinin jäänestoon. Isopropanolia kannattaa hankkia vaikkapa markettien
autotarvikeosastoilta, huoltoasemilta tai hyvin
varustetuista akvaarioliikkeistä. Isopropanoli on
asetonia parempaa lasien puhdistukseen, sillä
isopropanoli liuottaa paremmin rasvaa.
Jotta silikonipistoolilla pursotetusta saumasta saadaan siisti ja sileä, sauma tasoitetaan
ennen kuivumista. Tätä varten valmistetaan
matalaan asiaan pieni määrä (n. 1 dl) vedestä
ja astianpesuaineesta seos. Astianpesuainetta
on syytä käyttää runsaasti suhteessa veden
määrään. Astianpesuaineella saavutetaan mm.
se etu, että silikoni ei tartu saumaajan sormeen
kiinni. Silikoni lähtee kuitenkin kosteana iholta
melko helposti isopropanolilla pyyhkimällä.

Työtavat
Silikonein vaihtaminen alkaa vanhojen silikonien poistamisella. Kannattaa hankkia silikonien
poistamiseen katkoteräveitsi tai tukeva skraba. Katkoteräveitsen on syytä olla laadukas
ja jämäkkä – ei muovirunkoinen. Koska terän
täytyy ulottua koko sisäsilikonin paksuudelta
akvaarion lasiin saakka, joudutaan silikonien
poistamisessa käyttämään toisinaan voimaa.

Kuva 2. Katkoteräveitsi tai vastaava skraba työnnetään silikonisauman ja lasin väliin ja vanha silikoni
viilletään irti koko sauman matkalta.

Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää varata
kunnolliset työkalut. Myös vaihtoteriä kannattaa varata ennen projektin aloittamista, sillä terän tylsyys on useimmiten suoraan verrannollinen työympäristöä kontaminoivien alatyylisten
kirosanojen esiintymisfrekvenssiin.
Vanhojen sisäsilikonien poistaminen aloitetaan siten, että katkoteräveitsi tai vastaava
skraba viedään silikonisauman ja lasin välistä
lasia pitkin terää kohtisuorassa olevaan lasiin
saakka. Kuvassa 2 silikonisauma poistetaan
kokonaisuudessaan skraballa yhtenä kappaleena. Sama toimenpide toistetaan sauman
toisella puolella, jolloin sisäsilikoni saadaan
irtoamaan melko helposti suurena kaistaleena
(Kuva 3). Kaikkea silikonia ei saada lähtemään näin, vaan silikonijäämät on poistettava
huolellisesti skrabaamalla. Vanhaa silikonia ei
saa jäädä näkyviin, sillä kostea silikoni tarttuu
varsin huonosti vanhan silikonin päälle.
Kun kaikki sisäsilikonit on poistettu, on kaikki uuden silikonin kanssa tekemisiin joutuvat
pinnat puhdistettava huolellisesti. Irtonaiset
silikonimurut imuroidaan ensin pois tehokkaalla imurilla. Puhdistusta varten kastetaan
talouspaperia tai nukkaamatonta kangasta

Kuva 3. Sopivalla työvälineellä akvaarion sisäsilikonit
saadaan lähtemään helposti kokonaisina kaistaleina.
>>
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sormeen kiinni. Akvaarionlaseihin voi vetää
halutessaan ohjurit maalarinteipistä, jos epäilee työskentelytapojensa siisteyttä. Mahdolliset
ohjuriteipit on poistettava heti silikonin tasoittamisen jälkeen ennen kuin silikoni alkaa kuivua.

Lopuksi

Kuva 4. Puhdistetussa saumassa ei saa olla
lainkaan vanhaa silikonia, sillä uusi silikoni
tarttuu huonosti vanhan päälle.

isopropanolissa. Puhdistettavat pinnat pyyhitään huolellisesti, minkä jälkeen pintoihin ei tule
koskea enää paljain käsin. Näin pinnat saadaan
pysymään puhtaina ja rasvattomina. Kuvassa 4
on puhdistettu lasipinta, josta kaikki silikoni on
poistettu ja pinta on pyyhitty isopropanolilla.
Silikonituubi leikataan auki ja suutin kierretään tuubiin kiinni. Samalla viilletään suuttimen
aukko sopivaksi ja hiukan vinoon. Silikonia
pursotetaan kaikkiin sisäsärmiin ja saumat
tasoitetaan lopuksi sormella. Tasoituksessa
on hyvä käyttää astianpesuainevettä, jolloin
saumasta saadaan sileä eikä silikoni tartu

Kun uusi silikoni on levitetty ja tasoitettu, sen
on syytä antaa kuivua. Kannattaa varmuuden
vuoksi vilkuilla, antaako silikonin valmistaja
ohjeita silikonin kuivumisnopeudesta. Useimmiten parin vuorokauden kuivattaminen on
riittävä uusittujen sisäsilikonien osalta. Jos
akvaario on koottu uudelleen eli myös lasien
välien koossapitävät silikonit on uusittu, kannattaa kuivumisaikaa varata hiukan enemmän, jos
haluaa säilyttää vettä akvaarion sisäpuolella.
Jos silikonisauman tasoittamiseen on käytetty astianpesuainetta, akvaario on syytä
pestä huolellisesti ennen koeponnistusta, jotta
pesuainejäämät eivät leviä akvaarioon kaikille
pinnoille. Tähän tarkoitukseen soveltuu kostutettu pieni froteepyyhe, jolla saumat kannattaa
pyyhkiä muutamaan kertaan välillä huuhdellen.
Seuraavaksi akvaario koeponnistetaan eli täytetään varovasti vesijohtovedellä ja seurataan
jatkuvasti, ettei akvaario vuoda mistään kohdasta. Kun akvaario on todettu vedenpitäväksi,
akvaario voidaan perustaa tavalliseen tapaan. ■
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Jollei Suomen suurin, niin ainakin mahdottoman muhkea

Tuhti tiikerivallisneria
Teksti ja Kuvat Sanna Vihavainen

Tampereen akvaarioseuralta tulin peranneeksi
viime keväänä (2005) pientä ja soreaa vallisneriaa. Innosta puhkuen lastasin laukkuuni
pari akvaariossa jo pidemmän aikaa kasvanutta taimea. Siispä ovat varmasti aikuisia, eikä
kasvua enää odotettavissa. Hyvä, kasvi sopii
mitä mainioimmin 35 cm korkeaan 98-litraiseeni. Kasvit olivat n. 30 cm korkeita (koko akvaariollinen kasveja) ja tiikerin juovat olivat aika
haaleita, vallisneriaa kuitenkin aivan selvästi.
Vähän se kyllä arvelutti, josko laji on oikeasti
tiikerivallu, mutta mitä turhasta. Pientä vallisneriaa tässä on etsittykin!
Karmea totuus paljastui kokonaisuudessaan
vasta noin puolen vuoden kuluttua.
Ensin mokoma vallun roikale yritti valloittaa
koko 98-litraisen. Kostoksi perkasin sen hiiteen
koko akvaariosta ja istutin sen 250-litraisen
pimeimpään takanurkkaan. Oppisi siellä kasvamaan kiltisti, kuten oli aiemmassa kodis-

saan tehnyt.
Ja mitä tekee vallu? Kysyn vaan? Oppiiko
kasvamaan nätisti?
No, ei to-del-la-kaan. Vallu puskee edelleen
taimiaan mitä kummallisimmissa paikoissa
98-litraista (vaikka kaikki emot on jo poistettu,
pohjalla risteilee vieläkin niiden rönsyjä) ja
on takanurkasta käsin valloittanut koko 250litraisen pinnan.
Tietääkseni en ole mitenkään yllyttänyt tai innostanut vallua valloitukseen. Se ei ole saanut
mitenkään erityisesti ravinteita, ei mitään kummallista valaistusta. Hiilidioksidia on lisätty kiljupullosta hillitysti. Pohjamateriaalina 98-litraisessa
on 0,5 - 1,2 mm:n raekokoista hiekkaa ja 250litraisessa sekoitus superhienoa hiekkapölyä ja
0,5 - 1,2 mm:n hiekkapuhallushiekkaa.
Tunnustan, olen lyöty parin ”pienen ja
sorean” tiikerivallisnerian (Vallisneria spiralis
”Tiger”) toimesta. ■
Tiikerivallu roikkuu 250-litraisen,
50 cm korkean akvaarion laidan
yli. Tästä voi päätellä vähän, mihin
mittoihin rehu on venähtänyt.

Kasvaako kiulussasi kovin kookas kasvi?
Majaileeko maljassasi messevän mittainen
mutanttikala?
Jos sanoit ”juu-u” kumpaan tahansa kysymykseen, lähetä meille juttu kuvineen päivineen
tästä mahtavasta lajinsa edustajasta
aponogeton@aqua-web.org
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Ark 10-18
La 10-15

Kaikenmerkkiset ja kokoiset
AKVAARIOT ja PAKETIT
Joulukuun tarjoukset:

MP classic 80, 80*35*45cm, 126Litrainen,
classic 2213 suodattimella, 345 eur

Eheim mp 54 litr akvaariopaketti 75 eur
sis. akvaario, valokansi,loisteputki,
Eheim 2007 suodatin, Jäger-lämmitin

MP Classic 100, 100*40*50cm, 180Litrainen,
Classic 2215 suodattimella 425 eur

Eheim mp 96 litr akvaariopaketti 109 eur
sis. akvaario, valokansi, loisteputki
Eheim suodatin, jäger lämmitin
Eheim 112 litr akvaariopaketti 149 eur
sis. akvaario, valokansi, loisteputki
Eheim 2210 suodatin, jäger-lämmitin
JUTA akvaario 128L 80*40*40, takuu 3 vuotta
Akvaarion lasit 6mm, sisältää 3mm kansilasit
Akvaarion värinen tuplaloistevalaisin putkineen
Eheim 2212 suodatin, takuu 3 vuotta
Jäger-lämmitin, hiekka
haavi, lämpömittari, taustakuva
vedenparanne 100ml, bakteerivalmiste
kasviravinne 100ml, rautatabletit juurille
Hinta vain 285 eur

MP Classic 120, 120*40*50cm, 240Litrainen,
Classic 2215 suodattimella, 525 euroa

Joulukuun kalatarjouksia:
Palettikala 1€ Kotimaisia
Timanttikirjoahven 1€ Kotimaisia
L-174 Pikkuseeprapleko 49€ Luonnosta
L-260 Hieroglyfipleko 40€ luonnosta
L-333 Isoseeprapleko 59€ Luonnosta
L-180 Helmipartamonnilaji kotimainen 15€
Koruplekolaji 15€ Luonnosta
Tarjoukset voimassa 31.12.2005 asti
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

www.AKVAARIOKESKUS.com
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki
p. 586 5861, “Se Ruoholahden liike...”
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Uusia tuonteja ja
harvinaisuuksia
Teksti ja kuvat: Sami Kuivalainen

Pieni Akvaariokauppaan on salaperäisellä
Caridina sp. –nimellä saapunut erä Perusta
pyydystettyjä, Suomessa ennennäkemättömiä
ja akvaario-oloissa muutenkin harvinaisia,
Etelä-Amerikkalaisia katkarapuja. Nämä
kauniin punertavat saksiniekat ovat luultavasti
Palaemonetes ivonicus –lajin edustajia. Vesiarvojen puolesta nämä ravut viihtyvät neutraalissa, keskikovassa ja noin 25 asteisessa vedessä. Saksista päätellen P. ivonicus –ravuille
maistuu erilaiset pieneliöt ja kaloille tarkoitetut
ruoat – ei ole poissuljettua, että levätkin maistuisivat.
Hieman ennen lehden ilmestymistä Perusta
saapui toinen, isompi erä luultavasti myös
Palaemonetes –sukuisia rapuja. Näistä ravuista ei valitettavasti ehditty ottaa kuvia tähän
numeroon.
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Kuukauden kauneimman
altaan omistaa wauweli
Haastattelija Alix Antell Kuvat Iivo Hakkarainen

Voittaja-allas on tässä kuussa selkeällä äänimäärällä 375-litrainen
malawiallas. Sen omistaja on Iivo Hakkarainen Kuopiosta, AquaWebissä tunnemme Iivon nimimerkillä wauweli. Helmikuussa 24
vuotta täyttävä Iivo toteaa voittaneensa aiemminkin kuukauden
allas -kilpailun. Viimeksi se oli amerikkalaisella Cichlids-forumin
sivustoilla ja kilpailualtaana oli Iivon aikaisempi 247-litrainen allas.
Iivo kertoo itsestään näin: “Asustelen Kuopiossa. Olen opiskelijan kuvatus ja illat notkun
Aqua-webin ircissä yleistä pahennusta levittämässä. Aqua-webbiin olen liittynyt maaliskuussa 2004. Akvaario on ollut kotona koko
ikäni, akvaariot ovat aina kiinnostaneet. Lähinnä sen sisustus on ollut on ollut mielenkiintoisin puoli.” Iivon ensimmäinen oma akvaario oli
112 litran poikasakvaario, jossa eleli jos jonkinmoista eläjää. Kun hän muutti omilleen päivittyi
kalasto järkevämmäksi; lippukirjoahvenia ja
neontetroja sekä partamonni pohjalla.
>>

Iivon olohone on varsin
akvaariopainotteinen.
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Malawialtaan styroksseinän valmistus.

Altaan suodatus.
Lopullista kalastoa.

Tietenkään se 112 litraa ei riittänyt vaan
isompi piti saada. Tänä päivänä vanha 112litrainen allas toimii poikasaltaana. Uuden
altaan hankintaa miettiessä eksyi wauweli
juissin malawisivuille. Ja malawit rupesivat heti
kiinnostamaan. Aqua-webin avulla wauweli
tutustui muihin malawiharrastajiin kuten Izzeen
ja Pehikseen, joiden luona Iivo myöhemmin
vieraili. Vierailun jälkeen Iivo päättikin, että
uudesta altaasta tulisi tulla malawiallas. 247
litraa tuli altaan kooksi. Iivo kertoo: “Aikoinaan
olin lukenut jutun styroksitaustoista Akvaariomaailmassa. Joten sellainen piti altaaseen tietty rakentaa. Pehiksen avustuksella sellainen
sitten lopulta altaaseen tuli liimattua. Ja suodattimeksi kehuttu ja haukuttu mattosuodatin.
Totta kai tämäkin allas jäi pieneksi.”
Seuraavan ja samalla nykyisen altaan koko
on 375 litraa, ja se on alun alkaen suunniteltu
täysin malawiahventen tarpeisiin. “Petyttyäni
mattosuodattimeen laitoin maton palasiksi ja
laitoin sen altaaseen rakentamaani 'suodatusnurkkaukseen', jonne muukin tekniikka häviää”
tuskastelee wauweli ensimmäistä suodatusvalintaansa. Nyt 1000 litraa tunnissa kierrättävä vesipumppu imee nurkkauksen alaosasta
vettä suodatinmateriaalin läpi takaisin altaaseen. Tämä toimii Iivon mielestä paljon paremmin kuin edellinen mattosuodatin. Taustaa hän
rakensi niin suurella innolla, että rakennusjäljet
näkyvät huoneiston seinissä ja lattiassa. “Tuli
jopa lävistettyä kämmen kun oikein vauhtiin
pääsin”, naurahtaa Iivo intoaan. Altaan pohjaakin peittää suurimmalta osin styroksikivet,
tosin Iivo toteaa alltaan olevan edelleen täysin kesken. Suodatusmateriaaleista puuttuu
vielä puolet, eli vanut sekä osa makaroneista.
Pohjalla on yksi styroksikivi, joka joutaa vaihtoon ja lisäksi wauweli haluaa hankkia lisää
isoja kiviäjäljitelmiä. Valaistus kuuluu myös
projektilistalle. Tällä hetkellä altaan päällä on
pari perusakvaarioputkia 10 000 K:n väri- >>
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lämpötilalla, mutta tilalle Iivo kaavailee siistiä
itse tehtyä koteloa, jonka sisään tulee muutama loisteputki sekä led-valaistus.
Vauhtiin päästyään Iivo toteaa vedenkierronkin olevan liian vähäistä ja aikovansa
lisätä kiertoa tämänhetkisestä 1600 litrasta
tunnissa, joka hänen mielestään on aivan
liian vähän.
Altaan kalasto koostuu viidestä eri lajista. Tämä riittää wauwelin mielestä vallan
mainiosti. Lajit ovat Maylandia greshakei,
Melanochromis johannii, Labeotropheus
trewavasae, Pseudotropheus demasoni ja
Labidochromis caeruleus. Väreinä on siis kauttaaltaan sinistä ja keltaista. Greshakei on Iivon
lempikala ja se on luonteeltaan erittäin äkäinen. Allasta puhdistaessa saa varoa kättään,
sillä kala käy takuuvarmasti kiinni, kun sen
reviirille käsi eksyy. “Todella komea kalanen.
Jään sininen ja kirkkaan oranssit evät antavat
hienon kontrastin äkäiselle kalalle.” fiilistelee
wauweli.
Kasveista kysyessäni Iivo virnistää: “Kasveja
on kolmea tunnistettavaa lajia. On pii-, viher- ja
sinilevää, joka saa kerran vuodessa suuren
suosion. Yleensä kalaset pitävät "kasvit" hyvin
lyhyinä.”
Altaan vedenvaihtorutiiniin kuuluu 40 %:n
viikottainen vedenvaihto, jolloin sekaan joutaa tarvittavat suolat. Varsin käypä ja helppohoitoinen allas.
Loppukaneettina Iivo tokaisee: “Kuten sanoin, allas on vielä kesken, mutta noin vuoden
päästä, kun allas on jo edes sinne päin, voin
osallistua uudestaan.”

Onnittelut Iivolle
reilusta voitosta!
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