Mars 2017

Nr 3

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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Onsdagen den 8 mars kl 19.00
I TORVALLA SIMHALL
Program
19.00 FÖRENINGSSNACK

lite om vad som har hänt
och vad som ska hända.

FIKA MED FISKO

för att vinna

MÅNADENS FISK.
PROGRAMMET

utgörs av

KENT ANDREASSON

som pratar om sina

INDIEN RESOR.

sen

FIKA MED TIPSTOLVAN

som

LASSE L.

totat ihop och följs av

AUKTION

om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

TA MED EN VÄN TILL MÖTET!
VÄLKOMMEN

3

Hej medlemmar!
Årsmötet är avklarat och jag fick förnyat förtroende. Tack för
det- Styrelsen är nästan densamma, men istället för Jenny kan vi
nu hälsa Lotta N välkommen i styrelsen. Och med nytt
föreningsår, så ställer man sig ju frågan vad medlemmarna
(exklusive oss i styrelsen) egentligen vill få ut av sitt
medlemskap? Handlar det om att träffa andra akvarister i en
trevlig atmosfär? Handlar det om att dra nytta av andras
kunskap? Handlar det om chansen att vinna månadens fisk eller
att få med sig något från mötesauktionerna? Eller handlar det
om den eminenta HAFkvaristen, som Bernd på något sätt lyckas
få ihop tio gånger om året? Berätta för en styrelsemedlem.
Vi har klarat av årets Loppis och med undantag för starten så
gick den nog hyfsat bra. Utan att ha räknat efter, så tror jag dock
att ”panschisarna” vann den inofficiella tävlingen och Patrik vann
nog den inofficiella tävlingen i att sätta familjen i arbete för HAF
utan att vara medlemmar.
Snart är det dags för månadsmöte med allt av vad det innebär.

Välkommen på månadsmötet!
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Februari 2017
Av Bernd Dinse

Vi börjar väl lite löst med frågan...
1) Kardinalfisken (Tanichthys albonubes) (Tans fisk från vita molnberget) kommer från
1 Kina
x Indien
2 Madagaskar
2) Hur stavas denna killifamilj egendligen rätt ?
1 Aphyosemium
x Aphysemion
2 Aphyosemion
3) Indisk Glasmal tillhör familjen
1 Antennmalar (Pimelodidae)
x Glasmalar (Schilbeidae)

2 Äkta malar (Siluridae)

4) Fjärilscikliden heter numera
1 Papiliochromis ramirezi
x Microgeophagus ramirezi

2 Nanochromis ramirezi

5) Hur många liter rymmer ett akvarium med innanmåtten 0,4 m x 40 cm x 1000 mm ?
1) 150 liter
x) 160 liter
2) 170 liter
6) Grön Bågfenciklid ( Nannacara anomala ) kommer från
1 Tanganyikasjön
x Malawisjön
2 Guayana
7) Musselblomman ( Pistia stratiotes ) tillhör familjen
1 Kallaväxter ( Araceae )
x Dybladsväxter ( Hydrocharitaceae )
2 Mossbräkenväxter ( Azollaceae )
8) Vilken av dessa labyrintfiskar bygger inte skumbo under ytan ?
1 Lakritsguramin ( Parosphromenus deissneri )
x Dvärgguramin ( Colisa lalia )
2 Paradisfisken ( Macropodus opercularis )
9) Vilken Aponogetonart förökar sig med adventivplantor ( som t. ex. Svärdplantor )
1 Aponogeton madagascariensis
x Aponogeton undulatus
2 Aponogeton ulvaceus
10-12) Para ihop rätt latinskt namn med rätt populärnamn ( skriv 1, x, eller 2 framför )
1 Paracheirodi axelrodi
Falsk neontetra
x Paracheirodi simulans
Kardinaltetra
2 Paracheirodon innesi
Neontetra

Namn

Senior

Antal rätt:
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Junior

…var vinterns och vårens sista organiserade chans att städa lite i
akvarierna och sälja eller köpa fiskar, räkor, växter eller annat –
åtminstone i Stockholmsområdet (och dit räknar jag inte Örebro). Själv
sålde jag bara växter. Jag hade tänkt sälja lite fisk också (några L-15
”Peckoltia vittata”, några Corydoras duplicareus och kanske några
Corydoras panda), men det hann jag inte med. Det brukar ändå bli så att
jag inte kommer i säng förrän på morgonkvisten.
Söderbymalmsskolan fungerar bra för vår loppis. Nyheten i år var att
vi startade en timme tidigare. För oss som är på plats före kl. 9 (och för
våra familjer) är det trevligt att kunna lämna Loppislokalen runt kl. 14
istället för kl. 15.
Ett stort tack till alla som hjälpte till på loppisen, såväl medlemmar
som icke-medlemmar.

DIN ZOOHANDLARE
I HANDENS CENTRUM
Fåglar, Fiskar, Smådjur, Tillbehör
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Mon-fre

10.00-19.00

Lördag

10.00-17.00

Söndag

11.00-17.00

Kent kommer denna gång inte att hålla föredrag om akvariets
kemi.
Däremot vill han berätta om ( och visa bilder av ) sina resor till
Indien.
Några av oss äldre
medlemmar har hört
och sett det förut och
jag säger bara kom
och lyssna, det lönar
sig!
Jag har under åren
som yrkesakvarist haft
stor nytta av Kents
kunnande.
Dessutom är han
väldigt underhållande
och brukade roa oss
med att byta färg fram
och tillbaka på vatten
när han kör sitt kemiföredrag.
Men denna gång blir
det
INDIEN!
och
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Hej alla Haf:are
Kom hem med två stycken Fjärilsciklider efter Fiskovinst på februarimötet.
Intressant och skumt på alla vis. När Daniel delade ut Fiskobrickorna så la
han även en bricka på den tomma platsen bredvid mig. När ingen satte sig där
så fick jag en ingivelse att byta bricka med den på den tomma platsen, bara
några sekunder innan första numret ropades ut.
Kunde dock inte låta bli att snegla på min gamla bricka under dragningen.
Efter 7-8 nummer så såg jag att det blev Fisko på den brickan, men tyckte inte
att jag kunde vara så fräck att jag bytte brickor en gång till, så jag lät det bero.
Två nummer senare så fick jag Fisko även på den bricka jag bytt till mig! När
sedan Bernd kom och gav mig två stycken Fjärilsciklider som vinst så var
lyckan gjord. Hade gått och funderat och trånat efter dessa fiskar i säkert ett
halvår. Mina första Ciklider! Så vackra! Ibland är det bara ”Meant to be”!
Så att jag, på något sätt, hade dåligt samvete över att jag bytte bricka …..
Glöm det !!
Väl hemma, påsen ligger ”färdiginkoppad” och jag ska släppa i fiskarna när
jag ser ett gäng med mollyyngel simmandes bredvid påsen. De första sedan
i somras när de fick ett större kar att gå i. Har varit lite av en
”generationsväxling” på min Silvermolly, så dessa var de första ynglen från
den yngre generationen. Också kul att se att även dessa inte äter upp sina egna
yngel, som många säger att de gör, dock aldrig mina. Två dagar innan, när jag
hem, såg jag att samma kar var helt ”nedkladdat” med Corydorasrom (och jag
menar verkligen överallt bokstavligt talat), vilket inte heller har hänt på över
ett halvår, samt ytterligare två dagar innan dess så släpper Guldancistrushanen
ut sina yngel i ett annat kar. Så nu är det fullt med bebisar hemma.
Finns det något roligare inom akvaristiken?
Nåja, säg den lycka som varar; Corydorasrommen möglade som jag
misstänkte från början (mina Corydoras ger mig anklagande blickar nu), trots
att jag försökte sätta yngelkassen framför utblåset på pumpen, ett par dagar
senare dog min äldsta och finaste Silvermollyhona (gammelmormor) …. stor
sorg! Dock, så lämnade hon efter sig ett stort antal avkommor som ser
lovande ut.
R.I.P.

Lotta
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Februari 2017
av Lotta Nyberg
Nåja, det var visst

Fjärilscikliden
det skulle handla om, vet inte om det finns något att berätta om
Fjärilsciklider som inte alla redan vet, då det är en rätt vanlig
”nybörjarfisk”, MEN …… eftersom temat här blev yngel så kan
jag ju fortsätta på den tråden, dock ingen egen erfarenhet bara vad
jag läst mig till, så ni med lång erfarenhet får rätta mig om jag har
fel.
Fjärilscikliderna lägger gärna sin rom på en flat sten eller rot,
gärna avskilt med skyddande växter runt om eller t o m täckta glas
på kortsidorna på karet. Vid själva romläggningen så vill de ha
dämpat ljus och lugn och ro på platsen de valt ut. Honan kan lägga
upp till 200 romkorn. När hanen befruktat äggen så turas paret om
att fläkta rommen. En procedur som kan misslyckas många,
många gånger innan de får kläm på hur det ska gå till. Efter 2-3
dagar så kläcks äggen och flyttas då till en, av föräldrarna, grävd
grop. Efter ca 1 vecka är ynglen frisimmande och ska då matas.
Många rekommenderar nykläckt artemia, men efter vad jag läst
mig till så går det även med finpressat torrfoder eller fryst cyclops
för de mer lata.
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Varför misslyckas då Fjärilscikliderna med sina ägg så ofta? En
tes är att de helt enkelt glömt bort hur man ska göra då odlare helt
enkelt plockar bort äggen för kläckning på annat håll hela tiden.
Sedan läser man, i nästa minut, ett inlägg på en annan hemsida,
om att ”Jag köpte två Fjärilsciklider och några dagar senare såg
jag yngel från dem!”
Hmmmm…..
Sedan undrar jag varför man, när man googlar på ordet
”fjärilsciklid” får upp träffar på ”Det går inte att spela DVD-filmer
i datorn”, ”Varför gick Romarriket under?” och ”Varför ska man
pensionsspara?” ????

Lotta

Tack för ordet !
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Här ser vi en vacker killi från Paraguay. Det lär vara den sydligast förekommande rivulusen.
Den kan därför, under kortare tid, tolererar temperaturer ner till 12
grader C.
Hanarna kan ha väldiga skillnader i stjärtfenans mönster.
Odling är lätt, det blir säkert yngel i tätplanterat burk.
Enda problemet är att de är RIVULUSAR. Det vill säga att de
HOPPAR. Tro aldrig att “den där lilla springan kan de väl ändå inte
kommer igenom”. DE KAN DE!
Tål de mesta “normala vattenvärden”, åter levande och fryst foder.

Anonymus
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Jag har några L-15 ”Peckoltia vittata” att avvara. Det är en fin
mal från Sydamerika och den lever vilt i Sydamerika (på tyska
kallas den ibland för Xingu-Peckoltia), men en större population
lever troligtvis också i Brandbergen. Malen når en SL (standardlängd, dvs. utan stjärtfena) på ca tio cm. Det är alltså ingen stor
mal, men i jämförelse med den småfisken jag har ändå ganska
stor. Den är fredlig, allätare och gillar vattenrörelse och har i
övrigt inga konstiga krav på vattnet. Den passar bra i ett
sällskapsakvarium, som åtminstone borde vara minst 80 cm långt.
Det finns en hel del information i nätet (om skötsel, odling och om
L-15 kanske är en annan art än Peckoltia vittata bl a). Intresserade
kan höra av sig.
En akvaristbekant och säljare på vår loppis har dessutom några
specialakvarier till salu för den intresserade. Det handlar om:
•

två akvarier med måtten 115x40x45 cm (LxBxH),

•

en träställning med fyra stycken akvarier med måtten
65x26x19 cm (LxBxH)
Även här gäller att intresserade kan höra av sig.
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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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SENIORER
Kent Andreasson
Patrik Hammarlund
Lasse Lindblom
Tyrone Lundström
Sven Rex
Janne Söderberg
Daniel Brodin
Owe Salomonsson
Johan Sandstedt
Erland W adsten
Gunnar Bergström
Tony Jansson
Emil Maier
Olle Dewe
Lotta Slottensjö
Rose-Marie Andersson
Daniel Björling
Classe Nilsson
Xerces Persson

JUNIORER
11 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
9p
9p
9p
8p
7p
7p
7p
6p
6p
5p
5p
5p
5p

Josi Slottensjö

8p

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

Lotta Nyberg
Richard Baumann

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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4p
3p

på

årsdagen
den 16 mars
16

17

ONSDAG

8 MARS 18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL
MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 MARS 19.00

TISDAG

28 MARS

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 4-2017

FRE-SÖN

31 MAR - 2 APR

AKVARIEHELG I LINKÖPING

ONSDAG

12 APR

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

12 APR

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

25 APRIL

ONSDAG

10 MAJ

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

10 MAJ

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 5-2017

V Ä L -

69

MÖTT

Sylvia Bergm ann
Rotebrovägen 58A
192 68 Sollentuna
Tel,: 073-338 06 10

32
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Eva W ikander
Jämtlandet 3
186 97 Brottby
Tel.: 070-653 42 90

ALLA SOM FYLLER ÅR

ERIK LINDERSSON
DEN 29 FEBRUARI

GUNNAR BERGSTRÖM
DEN 14 MARS

SUNE BERG
DEN 22 MARS

ANDREI ZAGORODNJ
DEN 23 MARS

MAUD SVEDIN
DEN 2 APRIL
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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
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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.

