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  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 19 aug kl 18..30

Ses vi hos Tyrone

Kvadrantvägen 25

för grillat och snack!

VÄLKOMMEN

Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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Hej ungdomar. 
Hoppas ni har haft en fantastisk sommar. 

Distans har det pratats om hela tiden. Bra ursäkt för att få egen

tid.

Men nu tänkte vi smyga igång lite försiktigt med att träffas. Till

att börja med ute hos oss på BRFens gräsmattta.

Jag rullar ut vår grill och brassar lite hamburgare med tillbehör.

Hittar väl även nåt att dricka. Vi bor mitt emot MIO möbler på

Kvadrantvägen 25. Ska vi säga 18.30 den 19 augusti.  Kanske vi

kan få gnugga geniknölarna över Bernd Dinses tipstolva. 

Vid regn ställer vi in. 

Även vid åska och drivis??

Ser fram emot att komma in i dom gamla gångorna igen även om

det nog tar ett tag. 

Kanske en liten auktion är genomförbar?

Vi syns 
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Förekommer på östra Borneo

Vill har inskört akarium när de “flyttar in”

Mulmställen på botten

Tät täckglas! Eller kan de “flyttar ut igen”

6-7 cm lång

Bör hållas i stim

Simmar oroligt när åskan är på väg

Anonymus 
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Dvärgkardinalfisk
Kommer från centrala Vietnam

Bli inte ens 3 cm lång

Hanen har större ryggfena och är färgrannare

Bör hållas i stim

Växtlekare

Bra att ha Riccia som flytväxt

Anonymus 
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Av C. A. Sjöberg
Från Tidskriften Akvariet nr 1, årgång 1 1927

En nybörjare inom akvariesporten ställer sig den frågan till sig själv: ”Var skall jag

skaffa mig en lämplig fisk?” Ett av de bästa svaren torde vara, att han börjar med vår

inhemska fiskfauna, som har en hel del att uppvisa. Tyvärr finns det allt för många av

våra akvarievänner, som ej ägna våra inhemska lämpliga fiskarter det intresse, de som

akvariefiskar kunna bjuda. Särskilt torde löjan, elritsan eller ärlingen och spiggens

olika arter kunna rekommenderas för att nämna några ur högen. Den sistnämnda torde

vara mest intressant på grund av sin egendomliga bobyggning, lek och romläggning.

Den är vacker till färgen under lektiden och ovanligt livlig såsom de tropiska Danio-

arterna. Det går dock ej att ha dem i sällskapsakvarium tillsammans med andra fiskar

emedan den antingen biter ihjäl dem eller förstör deras fenor.

 Spiggen tillhör som bekant de taggfeniga fiskarterna och saknar fjäll på sin långdragna

kropp, vilken i stället är betäckt med ett lager av tvärställda plåtar på sidorna. Man

känner av spiggen ett tiotal arter. De viktigaste äro storspiggen, som blir 6 – 11 cm

lång och har  3 taggar fria på ryggen, småspiggen, som blir 4 – 5 cm lång, samt

tångspiggen som blir 18 cm lång och har 14 eller ännu flera taggar framför ryggfenan.

Den sista arten lever endast i havet, under det att de båda andra leva både i sött och salt

vatten.

Den tretaggade spiggen, som allmänast förekommer här, har på ryggen strsx ovanför

ryggfenan tre vittskilda taggar som kunna nedfällas i hålor. Bukfenorna äro likale-

des förvandlade till taggar, vilka på en död fisk t.ex. lätt nog kunna fällas upp men

icke nedfällas. Härtill fordras från den levande fisken en egendomlig rörelse. Dessa
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sannskyldiga små dolkar göra tjänst som fruktansvärda vapen. Färgen på spiggen

växlar mot lektiden, så att den brunaktiga ryggen erhåller mörkare tvärband och sidorna

få en gulaktig messingsfärg hos honorna, medan hanarna under samma tid bli grant röda

i bröst och buk.Bröllopsdräkterna, vilkas färger hos somliga kunna vara mycket

praktfulla, ikläder sig spiggen i maj, och får dem fullt färdiga i juni, då den egentliga

lektiden inträffar.

Då lektiden infaller, uppsimma fiskarna i skaror till växterna och dela sig här, så att

hanar och honor åtskiljas. De förra, färre till antalet än honorna, uppsöka var sin egen

plats på vissa avstånd från varandra och göra sig så småningom till enväldiga härskare

på sina resp. områden. Intressant är att iakttaga huru väl de bevaka sina områden.

Kommer någon främmande spigghane in på en annans område, råkar denne genast i fullt

rseri, och de båda stridslystna kämparna rusa blixtsnabbt på varandra med de vassa

taggarna utspända och giva varandra det ena kraftiga sidohugget efter det andra, tills

striden upplöser sig i flykt, så att båda skynda sig till sina rep. platser. Det är som om

segrarens överlägsenhet kommer honom att ståta i ännu grannare färger. På detta sätt

fortsättas striderna ideligen. Under tiden sysselsätta sig spigghonorna på annat sätt: de

hålla sig noga utanför hanarnas stridsplatser och simma häromkring. Ett, tu, tre skockas

de samman i ett kompakt stim, och på ett givet tecken företager de ett slags danspiruett.

De sätta alla huvudena tillsammans, dyka sedan ned och hålla stjärten rakt upp, varpå

de ögonblickligen liksom på en given signal skiljas igenblixtlikt som agnar för vinden.

Leken upprepas därefter flera gånger.

Dessa lekar äro emellertid av mera tillfällig art. För hanarna börjar snart nog ett stort

stycke arbete. Det är nämligen hanarna, som bygga det bo, där honorna lägga sin rom,

så att hanen får utfälla sin mjölke. Av alger, små grässtrån, växtdelar o. d. släpar han,

hållande dem i munnen, tillsammans byggnadsmaterialet. Därpå klibbar han detta fast

tillsammans genom att överstryka det med segt slem, som avsöndrs från kroppen och

som han fäster vid ”byggdelarna” genom strykningar och slingringar av kroppen.

Genom detta mödosamma arbete förvandlas byggnadsmaterialet till  ett muffliknande

hus, som fästes vid alger o.d. Det lilla huset förses nu med en öppning, varpå hanen

segerstolt och belåten med sitt verk begiver sig ut på jakt efter en eller flera honor.

Dessa lockas eller tvingas nu en i sänder fram till boets mynning och så vidare in där 
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honan sprutar ut sina romkorn. Mängden av rom är icke stor hos spigghonan, men

uppväges av den noggranna vård, som avfödan erhåller av hanarna under uppväxttiden.

Då honan lagt sin rom, glider den i bjärta färger prunkande spigghanaen in över

romkornen och fäller med en sprittande rörelse av kroppen däröver sin mjölke. Så går

han på nytt ut efter en ny hona, dock först sedan han något tillslutit boets andra öppning,

som uppkommit därigenom att honan, då hon lagt rommen, kört rakt igenom nästet,

borrat hål i motsatta väggen och försvunnit, lämnande åt den beskäftige friaren att bota

revorna.

När hanen fått tillräckligt med romkorn i sin kula, tillsluter han boet noga med

undantag av en enda öppning, och nu väntar honom en dryg vaktposttid, under vilken

han troget och tappert försvarar, först äggen och, sedan dessa blivit utkläckta, därefter

ungarna under ett tjugotal dygn mot alla angrepp, som riktas mot dem från havets

rovlystna rövare. Spigghanen utvecklar härunder en djärvhet och en omtanke om

avkomman, som måste förvåna.     Ungarna växa fort och under uppväxttiden bör man

giva dem infusorier, och när de blivit stora nog att reda sig, äta de samma föda som de

gamla. De fullväxta tycka ej om torrfoder utan äta hellre mindre maskar, enchytäer och

skrapat rått kött eller annan animalisk föda.
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ONSDAG 19 AUG 18.30 TRÄFF HOS TYRONE ( SE SID 3 )

TISDAG 29 SEP PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 8 2020

SÖNDAG   ?  4 OKT   AUKTION I SPÅNGA    ?                     

ONSDAG   ?  14 OKT 18.00 STYRELSEMÖTE I     ?

TORVALLA SIMHALL     ?

ONSDAG   ?  14 OKT 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL   ?

           VÄL           MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

Rose-Marie Andersson
den 9 september

Agneta Severinson
den 10 september

NINA FORS
den 15 september

XERCES PERSSON
den 24 september

Ann-Christin Wedenlid
den 28 september
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Ordförande:   TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Redaktör: BERND DINSE 070/ 752 47 46

Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08

Ledamot:   SIMON STÅLGÄRDE 076/ 135 68 56

 Suppleant: LEO BERGSTRÖM 076/ 568 62 29

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.


