Februari 2019

Nr 2

Årgång 44

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 2019

2

KALLELSE TILL

Onsdagen den 13 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

OLA ÅHLANDER
SINA DYKAR RESOR

som visar bilder från
sen

TIPSTOLVAN

som

JANNE S.

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!
Förra mötet bjöd på ett Kent-föredrag (och det var som vanligt bra)
och en del sponsorväxter, bl a lite ”In vitro-mossor” och jag har lärt
mig en del om sådana mossor. Man bör inte vänta för länge med att
få dem ner i akvariet och man bör nog inte pilla runt i burken. Long
story short: vinterkräksjukan kom och hälsade på, så planteringen
fördröjdes några dagar. Ena Weeping-mossan var prima, nummer två
hade delvis fått mögel, som jag fick försöka spola bort före plantering
och min ensamma Taiwanmossa hade förvandlats till ”Taiwanmossa
sp. Brown” (den hade torkat ut). Det var akvaristiska lärpengar jag
betalade. Om någon Taiwanmosseköpare (det var två burkar på
mötesauktionen) har en liten bit att avvara är det bara att ta med på
mötet.
På fiskfronten ser det helt ok ut. Mina Corydoras ”rabauti” beter sig
emellanåt inte så könlöst längre, så jag hoppas på rom med tiden.
I februari börjar det nya året, föreningstekniskt sett. Vi ska ha
årsmöte. Jag hoppas att det kan klaras av snabbt. Och sedan blir allt
som vanligt igen. Jag hoppas att många kommer.

Väl mött och ta med er
en akvarienörd till!
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Januari 2019
av Ola Åhlander
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DIN ZOOHANDLARE
I HANDENS CENTRUM
Fiskar, Smådjur, Tillbehör
Mon-fre

10.00-19.00

Lördag
Söndag

10.00-17.00
11.00-17.00

VÄLKOMMEN

Månadens Föredragshållare
OLA
ÅHLANDER
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För 2019
Betalar ni senast vid årsmötet
13 februari 2019
Då får ni vara medlem

även
2019

till

den 13 februari 2019
19.00 i Torvalla simhall
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eller hur jag sjabblade bort en stam för att återfinna
den 30 år senare
En akvaristisk berättelse av Erland Axel Wadsten
Vårvintern 1981 var jag på semester på Sri Lanka tillsammans med
en god vän. Där kom vi i kontakt med Rodney Jonklaas, dykare och
marinbiolog, och på många sätt en märklig man. Han samlade på två
saker; snäckor och kroton. Snäcksamlingen upptog de flesta arter som
gick att få tag i plus några till, så nu stod han i begrepp att sälja hela
samlingen till museet i Colombo och sen börja om från början igen.
Det var själva samlandet som var roligt, enligt Rodney; inte att ha en
massa snäckor i lådor. Krotonsamlingen var uppe i 450 arter, och för
att få plats med detta hade han varit tvungen att köpa
grannfastigheten också. Huset fick förfalla; det var tomten han
behövde.
Mitt i denna grönska fanns ett antal akvarier om ca 150 liter vardera,
mest innehållande barber och labyrintfiskar, men också lite ungfödare.
Jag fastnade framför ett akvarium fullt med vita wagtailplaty, något jag
aldrig sett tidigare. Rodney hade köpt dem i Singapore, och själv valt
ut fiskarna. Därför var de av mycket god kvalitet. Jag frågade om jag
kunde få ta med mig några hem till Sverige. - No problem, sa Rodney,
och jag fick med mig en påse med 7 – 8 platy därifrån. På den tiden
var flygplanskapningar och sprängningar inte så vanliga, så en påse
med fisk i kabinen var helt ok.
Väl hemma så hällde jag ner nyförvärven direkt i akvariet. Det där
med koppning hade jag ännu inte hört talas om. Det viktiga var att få
ut dem ur påsen, som de hade bott i över ett dygn. Och efter en vecka
började de dö en efter en. Till slut var det bara en hona kvar.
Förmodligen den starkaste individen. Tyvärr verkade hon inte vara
dräktig, så vad göra? En vän till mig hade några röda wagtailplaty, så
jag tiggde till mig en hanne. Och då, äntligen! Intressant var att ynglen
antingen var röda eller vita, med svarta fenor. Alltså inga skära eller
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polkagrisrandiga eller andra mellanformer. Så småningom hade
stammen vuxit till sig så pass, att jag började dela med mig. Bra att inte
ha alla ägg i samma korg, tänkte jag. Så småningom avtog akvarieintresset, och jag var torrlagd i några år (hemska tanke).
Så småningom blev abstinensen för stor, så jag blev med akvarium
igen. Men några vita wagtailplaty stod inte att finna. Ingen hade sett
dem, ingen hade hört talas om varken vita wagtailplaty eller
personerna som hade fått dem. Fanns inte. Hade förmodligen aldrig
existerat. I stället började jag försöka leta efter den gula wagtailplatyn,
som jag inte sett sen Bertil Forsberg odlade dem i Farsta i början av
70-talet. Och skam
den som ger sig!
Efter 30 års letande
blev det äntligen
napp! Jag fick hem
tio fina gula wagtailplaty från Imazo
via Janne Wester.
Tyvärr visade de sig
vara svåra kannibaler, så de åkte ut
efter ett tag. Samtidigt hade min vän
Anders Sjökvist i Kumla köpt några bleeding-heart platy, ur vilka det
klöv ut något som såg ut som gul wagtail, fast inte enhetliga i färgen.
En del var gula, en del beiga, och andra skära, enligt Anders. Nåväl,
jag fick ett håvtag. Tyvärr blev det rätt mycket ”tusenbröder” av
hannarna, så jag gallrade ut en hel del och behöll några yngel som
såg ut som tänkbara honor. Och – dom var VITA! Vita med svarta
fenor; exakt som fiskarna jag fått från Rodney Jonklaas för 37 år sen!
In med en gul hanne från Imazo igen! Och nu simmar ett antal
pyttesmå wagtailplaty omkring i hornsärven här
hemma. Det verkar vara både
gula och vita yngel, men
osvuret är bäst! Jag kan bara
hålla tummarna!
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Januari 2019
Av Diana Ekman

Glastetra, glasblodfena, blodfenstetra
Tycker att det var jätte roligt att vinna fisko för första gången,
dessutom var det bara den fjärde gången jag deltagit sedan jag blev
medlem i HAF september 2018. Vinsten blev glastetror. Jag var orolig
över att de var för små för mina scalarer.
Redan i plastpåsen drog de till sig uppmärksamhet från de övriga
invånarna i karet.Efter jag håvat upp dem och släppt ner de små liven
i karet simmade de fegt in i ett hörn strax under ytan och undvek
kontakt med andra fiskarna.
Bara efter ett dygn simmade de lugnt fram och tillbaka och trots
deras transparenta utseenden färgade de fint upp akvariet med sina
röda bakar utom en som blev av med sin analfena.
Glastetra är en fiskart som först beskrevs av Cope, 1870. Glastetra
ingår i släktet Prionobrama filigera och familjen Characidae.
Utbredning: Argentina och södra Brasilien Inga underarter finns
listade. Genomsnittlig storlek ca 6cm. Temperatur : 23-27 ° C och
Hårdhet : Upp till 30 ° H.
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Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Glastetran är en romspidare som leker vid ytan bland växter. En lek
kan ge flera hundra ägg. Den odlas bäst i ett speciellt odlingsakvarium
och bör flyttas efter leken eftersom den är romrövare.
Den är en mycket tålig, långlivad, livlig och fredlig stimfisk (om man
har få så blir den väldigt skygg) som passar i de flesta
sällskapsakvarier.
Ett lämpligt akvarium har ett ganska mörkt bottenmaterial och
innehåller rikligt med växter, speciellt flytväxter. Den är i och för sig
inte speciellt värmekrävande, men om vattnet är för kallt färgar den
inte ut helt. Cirkulationen i akvariet bör vara relativt stark och den
håller gärna till nära pumpens utblås.
Det är ganska svårt att se skillnad på könen, men hanarna har en mer
utdragen analfena.

Diana
Ekman
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SENIORER
Janne Söderberg
Kent Andreasson
Bernd Dinse
Tyrone Lundström
Owe Salomonsson
Johan Sandstedt
Simon Stålgärde
Tony Jansson
Lasse Lindblom
Erland Axel W adsten
Rose-Marie Andersson
Patrik Hammarlund
Emil Maier
Lotta Nyberg
Owe Olsson
Xerces Persson
Richard Baumann
Diana Ekman
Sven Rex

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

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

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
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Klockbatteri byte 20:-

Välkommen
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TILL SALU

Akvariemöbel 160 L

LxB 71 cm

Pris: 800kr

Dj 63 cm

H 125cm (68+57)

Ring Emil: 070-832 57 65
16

Här se ni ungfiskar av Mekongkarpen som enligt
literaturen kan bli 3 (tre) meter lång! Fångas i Asien
som matfisk. Räcker säkert till familjen hela veckan.

Anonymus
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ONSDAG

13 FEB

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

13 FEB

19.00

ÅRSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG
LÖRDAG

26 FEB

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 3 2019

9 MARS 11.00

ONSDAG

13 MARS

TISDAG

26 MARS

HAFs AKVARIELOPPIS

18.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL
PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 4 2019

V Ä L -

MÖTT

19 CONNY ASPSÄTER
SIBBLE HAGE 3
147 92 GRÖDINGE
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ALLA SOM FYLLER ÅR

SIV BERGSTRÖM
den 5 februari

INGER BJÖRNHÅRD
den 9 februari

ROGER NILSON
den 12 februari

PETER
ZETTERBERG
den 16 februari

TONY JANSSON
den 23 februari
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HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
c/o Johan Sandstedt Maria Röhls Väg 5 128 63 Sköndal
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 2019
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
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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.

