Februari 2017

Nr 2

Årgång 42

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

Onsdagen den 8 Feb 19.00
i Torvalla simhall
Program
19.00

SAMLING MED FÖRSNACK
FISKO

om vem som får

MÅNADENS FISK

som följs av

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

sen

PROGRAMMET

som är

SMÅ UPPVISNIGAR FRÅN NÅGRA MEDLEMMAR
efter detta
TIPSTOLVAN

som

BERND D.

kommer med samt

PRISUTDELNING OCH LOTTDRAGNING.
21.30

och en

AUKTION

om det finns något gods

MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

VÄLKOMNA
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Hej medlemmar!
Nu närmar sig HAF:s nyårsafton, a.k.a årsmötet. Ny styrelse ska
väljas, så vem vet: kanske blir det min sista ”Ordföranden har
ordet”. Jag hoppas att vi kan klara av årsmötesbestyren hyfsat
snabbt och sedan övergå till det vi träffas för, nämligen
akvaristiken. Det blir olika kortare föredrag om både det praktiska
och det teoretiska i akvaristiken, bl a lekmoppar. För att få fina
bilder på mopparna i blött tillstånd, så har jag hängt in några i
akvarierna. Några av fiskarna har varit vänliga nog att lägga ägg
i dem också (det är det lekmopparna är till för), men p g a annan
”kläckning”, så glömde jag att fotografera. I värsta fall får jag
gräva fram äldre foton.
Vi kommer säkerligen också att säga något om odling –
odlingskampanjen är igång – och något om vår akvarieloppis, för
vi behöver fortfarande medhjälpare.
Enough said!
Välkommen på månadsmötet!
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December 2016
av Kent Andreasson
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Januari 2017
av Emil Maier

6

Nästa månadsmöte med HAF blir 8/2
Det blir årsmöte, men våga kom ändå.
Valberedningsarbetet är klart och man riskerar inte att bli vald någonting.
Övrigt program. blir kortföredrag av först vår latinexpert...
Owe Salomonsson som ska reda ut begreppen med stamträd.
Ni vet det där med arter, familj, släkten.
Efter det äntra vår ordförande Johan scenen och visar lite grejer som
kan vara bra att använda vid odling.
Sen tänkte jag att Janne Söderberg, vår odlingsexpert skulle ge lite tips
om fiskförökning, men han hade inte tid att förbereda sig och tyckte att
jag skulle ta den punkten.
Och om tid finns över så kör vi en kortvariant av snillen speculerar.
Varje talare har ca tio minuter på sig och vi får använda tiden till att
ställa frågor under snillen speculerar.

Ännu inte betalat medlemsavgiften för 2017?
Gör det nu till plusgiro 21 13 89-2
eller på årsmötet 8/2 2017
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SENIORER
Bernd Dinse
Erland Wadsten
Owe Salomonsson
Janne Söderberg
Hans Severinson
Tyrone Lundström
Daniel Brodin
Patrik Hammarlund
Olle Dewe
Emil Maier
Lotta Nyberg
Xerces Persson
Agneta Severinson
Arne Innerström
Yavuz Bekmez
Siv Bergström
Classe Nilsson
Sven Rex
Gunnar Bergström
Owe Olsson
Nicklas Andersson

JUNIORER
12 p
12 p
12 p
12 p
11 p
10 p
9p
9p
8p
6p
6p
6p
6p
5p
4p
4p
4p
4p
3p
3p
1p

Lösning från sidan:5
X,1,X, 2,X,1, 2,1,X, 2,1,2

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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…är fina fiskar och akvarister som inte har pansarmalar har onekligen
missat något – åtminstone om ni frågar mig. En gång i tiden ansåg nog
en och annan akvarist (kanske t o m fler än det) att pansarmalar var
någon form av dammsugare som man slänger in i akvariet och som äter
skräp och rester. Och eftersom vanligt folk ofta inte har mer än en
dammsugare, så gällde detsamma för akvariedammsugaren. Pansarmalen
fick simma runt ensam som en naturlig och förtida version av
robotdammsugaren. Pansarmalar är stimfiskar.
Det finns en hel del diskussioner runt pansarmalar, t ex om de
MÅSTE ha sandbotten eller inte? Klart är att kantigt grus kan skada
deras skäggtömmar. De som inte vill lyssna på de rabiata
sandbottensfanatikerna hänvisar ibland till biotopfilmer utan sandbotten.
Men har man sandbotten så får man kanske se pansarmalarna stoppa ner
skallen i sanden i jakt på mat och sila sanden genom gälarna. Själv
använder jag sandbotten. Det är även viktigt att se till att bottnen inte är
för smutsig och har dålig cirkulation. Vissa pansarmalar – enligt mig bl a
C. habrosus – har känsliga skäggtömmar. De riskerar att ”smälta” bort
och ibland leder det till slut också till att fisken dör.
Enligt Fishbase finns det 161 giltigt beskrivna arter i släktet
Corydoras – och endast en liten del av dessa simmar i våra akvarier.
Sedan tillkommer DATZ s k C-nummer och Corydorasworlds s k CWnummer. En hel del av dessa arter är fortfarande inte beskrivna
vetenskapligt. I tillägg har vi pansarmalar i släktena Aspidoras, Brochis
och Scleromystax och den tillhörande diskussionen om inte dessa
egentligen också borde höra till Corydoras – och andra som tvärtom
anser att släktet Corydoras borde delas upp i flera släkten, eftersom det
redan finns olika grupper och stor variation.
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Egentligen tänkte jag skriva något om mina pansarmalar, men det får
nog bli en annan gång. De som är intresserade av pansarmalar och i
tillägg läser böcker kan bl a söka efter namnen Ian Fuller och HansGeorg Evers. De har skrivit böcker ihop, nämligen Identifying
Corydoradinae Catfish (från 2005) och ett Supplement 1 (från 2011).
Eftersom det händer en hel del på pansarmalsfronten väntar jag på
Supplement 2.
På storauktionen såldes det en hel del fina pansarmalar för emellanåt
lite högre priser. Jag fick med mig fem stycken Corydoras sp. CW009
(”Green Laser”/”Peru Green Stripe”) med gröna linjer som ser
självlysande ut. En vacker och pigg fisk, som förhoppningsvis också får
för sig att lägga ägg någon gång. Och med tanke på vår odlingskampanj
kan vi ju ha vadslagning om var det sker först: bland de 25 stycken som
simmar i Skogås eller de fem stycken som simmar i Farsta/Sköndal?
Det kan ju hända att jag har huvudet med mig och får med mig
böckerna till månadsmötet.
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Januari 2017
av Tyrone Lundström

Briljanttetra

i vanligt tal.
Vann för första gången fiskot i HAF och då åker man på att skriva en
artikel om det man fick i pris....
Denna tetra är gråaktig med som namnet antyder full med silverstänk,
blir max sex cm.
Allätare men om du vill ha den till lek så får du ge lite fryst eller levande
foder.
Spontanförökar sig i tätplanterade kar där ynglen kan gömma sig.
Den kommer från Venezuela och som dom flesta sydamerikaner
så trivs dom bäst i surt torvfiltretat vatten.
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SENIORER
Bernd Dinse
Tyrone Lundström
Kent Andreasson
Daniel Brodin
Olle Dewe
Patrik Hammarlund
Hans Severinson
Sven Rex
Owe Salomonsson
Agneta Severinson
Janne Söderberg
Nicklas Andersson
Gunnar Bergström
Arne Innerström
Classe Nilsson
Owe Olsson
Xerces Persson
Yavuz Bekmez
Siv Bergström
Lotta Nyberg

JUNIORER
11
10
9
8
8
8
8
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
4
4
1

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Lösning från sidan:6
X,2,2, X,alla,X, X,X,2, X,2,X

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN
Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

4

Klockbatteri byte 20:-

Välkommen
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Vet Ni vad en stensugare är?
Eller en slätting? Nähä, det var
precis det jag trodde, det var nya
namn för mig också. Det rör sig
helt enkelt om Sandkryparen! Det
är en Iiten silverfärgat fisk med
nedåtriktad mun med skäggtömmar i mungiporna. Och hos hanen
når bröstfenan nästan till bukfenans framkant.
Sandkryparen är en liten fisk, den
blir upptill 20 cm lång, men i
Sverige blir den bara 13-15 cm.
Var vi hittar den? Jo, i Nordeuropa och norra Asien, men l
Sverige blott på vissa ställen i åar
och sjöar i Skåne, Blekinge,
Småland och Halland. Det rör sig
om en stimfisk som lever på grunt
vatten i insjöar och åar. Under
dagen ligger den gömd och
alldeles stilla på lO till 100 cm

djup medan den lurar på sitt byte.
Den är mer aktiv på kvällen och på
natten. Under vintern vistas den på
djupare vatten.
Födan då? Ja, den utgörs av små
kräftdjur, insektslarver och andra
bottendjur.
Sandkryparen leker på våren och
för det mesta i maj till junI. Den
lägger många ägg, upp till 5000
nämligen. De fästs vid stenar och
växter och de kläcks efter 7-16
dygn, beroende på vattentemperaturen.
Någon användning i Sverige har
slamkryparen faktIskt inte, men
hos läckergom-marna i Frankrike
uppskattas den som god matfisk.
Ja, fransoserna äter nog det mesta,
tror Eder tillgivne undert.
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SENIORER
Erland Wadsten
Owe Salomonsson
Janne Söderberg
Bernd Dinse
Daniel Brodin
Tyrone Lundström
Johan Sandstedt
Patrik Hammarlund
Olle Dewe
Emil Maier
Kent Andreasson
Gunnar Bergström
Owe Olsson
Lotta Nyberg
Siv Bergström
Tony Jansson
Daniel Björling
Xerces Persson
Niklas Andersson
Claes-Inge Nilsson
Sven Rex
Lotta Slottensjö
Lasse Lindblom
Simon Stålgärde
Mats Johnstone
Yavuz Bekmez
Maud Gullberg Åkesson
Carolin Valo
Ola Åhlander
Jenny Åkesson
Lasse Omfors

163 p
162 p
162 p
159 p
155 p
155 p
153 p
152 p
145 p
136 p
133 p
124 p
124 p
123 p
122 p
120 p
102 p
101 p
93 p
92 p
87 p
68 p
58 p
52 p
50 p
48 p
46 p
45 p
40 p
34 p
30 p

JUNIORER
Josi Slöttensjö
Erik Lindersson
Alexander Andreasson
Vincent Andreasson

53 p
30 p
15 p
15 p

Richard Baumann
Catharina Lodell
Hans Severinson
Nenne Björn
Ulf Göransson
Agneta Severinson
Arne Innerström

29 p
29 p
21 p
17 p
16 p
16 p
15 p

DIN ZOOHANDLARE I HANDENS CENTRUM
Fåglar, Fiskar,Smådjur, Tillbehör
Mon-fre 10.00-19.00
Lördag 10.00-17.00
Söndag 11.00-17.00
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ONSDAG

8 FEB

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 FEB

19.00

ÅRSMÖTE
I TORVALLA SIMHALL

SÖNDAG

12 FEB

11.00

HAF:s AKVARIELOPPIS I
SÖDERBYMALMSSKOLAN

TISDAG

21 FEB

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 3-2017

ONSDAG

8 MARS 18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 MARS 19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

28 MARS

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 4-2017

ONSDAG

12 APR

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

12 APR

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

V Ä L -

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

SIV BERGSTRÖM
den 5 februari

ROGER NILSON
den 12 februari

CAROLINA VALO
den 19 februari

TONY JANSSON
den 23 februari
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Ordförande:
Kassör:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Bibliotekarie:
Klubbmästare:
Odlingansvarig:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppl. o Redaktör:

JOHAN SANDSTEDT
EMIL MAIER
DANIEL BRODIN
KENT ANDREASSON
TYRONE LUNDSTRÖM
OWE OLSSON
DANIEL BRODIN
JENNY ÅKESSON
DANIEL BJÖRLING
PATRIK HAMMARLUND
BERND DINSE

070/ 745 30 08
070/ 832 57 65
073/ 600 44 18
070/ 264 23 83
073/ 396 69 35
070/ 875 76 61
073/ 600 44 18
073/ 550 08 14
072/ 506 96 49
070/ 572 91 79
070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
Johan Sandstedt Ekebergabacken 2b 123 63 Farsta
E-mail: apistojohan@hotmail.com
Plusgiro 21 13 89 - 2
Hemsidan: www.haningeakvarieforening.se
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem 200:Avgiften kan sättas in på föreningens
Juniorer 25:- för 2016
plusgirokonto eller betalas till kassö(Ej fyllda 18 år)
ren under något månadsmöte.
HAFKVARISTEN
är medlemsbladet för:
HANINGE AKVARIEFÖRENING
Redaktör och ansvarig utgivare är:
Bernd Dinse
Södra Jordbrovägen 169 137 62 Jordbro Tel: 070 / 752 47 46
E-mail: hafkvaristen@comhem.se
Manuskript skall vara redaktören till handa senast: se “Presstop”
i tidningen under “Inbokat”. För sakinnehållet i artiklar svarar
författaren. HAFKVARISTEN får citeras om källan anges.
MÅNADSMÖTEN
hålls andra onsdagen varje månad, första onsdagen i juni, inga
möten i juli och augusti. Tid och plats se under “inbokat” i
HAFKVARISTEN.

