Maj 2020

Nr 5

Årgång 45

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 i mötet.
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 2020
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Onsdagen den 13 maj kl 19.00
INSTÄLLT!
Program
Kolla E-mail/Facebok ofta!
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Hej Alla HAFare.
Nu sitter vi mitt i Coronaepidimin och har alla
trevliga klubbmöten satta på framtiden.
Men vi funderar på att om läget förbättras kanske
fixa till ett utemöte med grillning som tidigare vårar.
Vi får ju hålla våra avstånd och verkligen vara ute
tillsammans.
Vi har inget bestämt utan avvaktar lägesförändring.
Vi får se helt enkelt, som Orsa kompani, som inte
lovar nåt bestämt.
Vi hoppar inte över tidningen denna månad men
kolla även på vår FB-sida.
Om du inte är med där så sök in dig och byt lite
erfarenheter där. Skriv om nån kull ni fått tex.
Men skriv även till tidningen!!!!
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De är nakna, avstår från ett skyddande snäckskal. Därutöver ger de intrycket
av att vara sköra och de är verkligen m ycket iögonfallande tack vare sina
underbara färger!
Inte alla som är så vackra är nakensnäckor, m en de är släkt. Snäckor
(GASTROPODA) utgör den största klassen av alla nu levande m jukdjur.
Denna klass uppdelas i tre underklasser: PROSOBRANCHIA, PULMONATA
och OPISTHOBRANCHIA. Norm alt är skalet vridet och av olika form er.
Pulm onaterna (lung-snäckor) har ofta inget yttre skal och lever för det m esta
i sötvatten och i terrestriska om råden, m edan proso-branchierna lever till
övervägande del i haven. Opisthobrancha havssnäckorna därem ot lever
uteslutande i alla oceaner. De flesta har inget skal och har reducerat sin
m antelhåla. Denna sistnäm nda underklass är intressant för oss. Tillhörande
arter har för det m esta bildat organ på sin rygg som fungerar som gälar. De är
specialister när det gäller födan. Några är växtätare, m en de flesta äter m ed
förkärlek svam pdjur, nässel- och m ossdjur. Det finns om kring 3000 arter, som
uppdelas i nio ordningar. Men bara arterna inom en ordning bör egentligen
kallas för nakensnäckor! Andra ordningar är då inga nakensnäckor, m en jag
är inte insatt i vilka svenska nam n de egentligen har. Någon annan som vet?
Arterna inom

ordning NUDIBRANCHIA är de vackraste och m est

iögonfallande och har uppnått ett högt utvecklingsplan. Fullvuxna har de
visserligen inget skal m en m ånga arter m ed ett larvalt "hus" kläcks från äggen
m en det tappar de rätt så snart. Kroppsform erna varierar i hög grad, vilket är
beroende på fodret och var djuren uppehåller sig. Nakensnäckor kan vara
ovala eller platta, långa och tunna, m ed och utan ryggorgan i m ånga form er
och storlekar. De är alla köttätare och de livnär sig på nästan alla m arina
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ryggradslösa djur som andra snäckor, m askar, m oss- och nässeldjur. Reduktionen av skalet under evolutionen har hos ordningen NUDIBRANCHIA nått ett
stadium där m ånga arter antingen producerar själva giftiga substanser eller
upptar dessa från sina bytesdjur. Parallell till detta har utvecklats bruket av
färger och m önster. Många nakensnäckor har utvecklat en exakt anpassning
till sina bytesorganism er genom att likna dem i sina färger. Andra använder
lysande färger och m önster som varningssignaler. Man finner till och m ed
m im ikry hos nakensnäckorna! Då efterapar vissa nakensnäckor, som är
ogiftiga, färgm önstret hos giftiga arter.
Såvitt känt så lever nakensnäckor i naturen ibland bara en m ånad, andra i alla
fall ett år. Detta gäller även för de 30 cm långa “jättenakensnäckorna" som
HEXABRANCHUS och MELIBE.
Stjärnsnäckor (jag hittar inget svenskt populärnam n, så jag använder m ig av
det tyska i översättning!).Grekiska gudanam n har m an använt för nam n till
nakensnäcksunderordningarna: Doris, havets m aka, dotter till Oceanus och
Nereides finns i nästan alla fam iljnam n.
Stjärnsnäckor hittar m an i alla hav, några i kalla, flertalet em ellertid i tropiska
vatten. Karaktäristiskt för den största underordningen hos nakensnäckorna är
ett par ett par rhinoforer i höjd m ed huvudet m ed vilket de sm akar och känner
sig fram . På kroppens ovansida finns en analpapill genom vilken upptaget foder
avges igen. Under denna kroppsutgång ligger gälarna som är förgrenade som
fjädrar och anordnade i form av en stjärna. Dessa “buskar" ser m an som dykare
när de viftar fram och tillbaka i vattenström m en. Gälarna kan vid fara dras in.I
praktstjärnsnäckornas fam ilj är nakensnäckorna fjärilar! Eftersom de är så
färggranna och har så iögonfallande m önster på kroppen. Ni borde bara kunna
se de färgfoton som jag har fram för m ig! m an blir alldeles salig vid anblicken.
Nåja, snäckornas kropp är glatt och sm ärt, m juk och utan skelettdelar och
m anteln överdrar allt efter art m er eller m indre foten. I slow m otion drar de över
revbottnen på jakt efter svam pdjur eller koraller av vilka de livnär sig. Även om
varje stärnsnäcka är verkligen brokig så finns det ändå ingen art m ed sam m a
färgm önster. Det betyder att m an kan identifiera dessa djur m ed hjälp av
färgen, i synnerhet då färgerna och m önstret inte ändras.
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Kommer från Kongo
Skumbo byggare.
6-8cm, 20-24 gr, C
2-3 grader varma re

vid lek.
Honan har kortare
bukfenor.
Äter mycket av allt
men föredrar levande/fryst.
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ONSDAG

13 MAJ

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL ÄR

INSTÄLLT
TISDAG

SÖNDAG

26 MAJ

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 6-2020

4 OKT

AUKTION I SPÅNGA

VÄL

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

EVA WIKANDER
den 5 maj

ERLAND A. WADSTEN
den 18 maj

RIKARD ELOFSSON
och

LINDA NYBERG
den 29 maj

EMIL MAIER
den 3 juni
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HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
c/o Tyrone Lundström 137 47 Haninge 073-396 69 35
E-mail: tyrone.lundstrom@gmail.com Plusgiro 21 13 89 - 2
Hemsidan: www.haningeakvarieforening.se
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem 200:Avgiften kan sättas in på föreningens
Juniorer 25:- 50:- för 2021 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.

