
November 2020    Nr 9  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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Varje Onsdag kl 18.30

Ses vi i simmhallens

cafeteria

för fika med snack!

VÄLKOMMEN

Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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Hej Ungdomar

Nu gäller det att se positivt på utvecklingen, trots stigande covidsiffror så både

släpper man och och höjer restriktionerna.

Vi årsrika, och vi är flera sådana i klubben fick leva efter samma råd som alla

övriga i landet, eget ansvar kallas det.

Uppsala som gjort som vi med en grillning var tvungna att ställa in sitt

utomhusmöte för Uppsala ”stängde” i två veckor för att få stopp på spridningen

av pandemin.

Nu till det positiva.

Men vi  i HAF håller igång med att vi träffas ett gång i veckan på Torvalla

simhalls kafeteria så vi inte glömmer varandra, har lite trevligt och snackar om

allt möjligt oftast akvarierelaterat förstås.

Jag sitter med i riksförbundets styrelse och har fått info om att vi drar igång

odlingskampanjen igen.

Detta kommer att ske digitalt, du skriver i ett protokol på din egen dator, ditt

namn och klubbtilhörighet och om det är en lite knepigare art så fyller du i lite

om vattenvärden och förklarar lite om arten och hur lek och yngelvården gått

till. 

Det är inte helt sjösatt än men Wille som hållit i Örebro AF är den som ska

mesta äran för att få igång tekniken.

När drar vi i gång traditionella månadsmöten med

föredragshållare, fikapaus och auktion igen då kanske nån

tänker, ja vi vet fortfarande inte vi får se tiden an helt enkelt.
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Amazonfloden
1. Flyter från 1) nord-söder   x) west-öst   2) öst-west

2. Har över... 1) 1000 bifloder   x) 1300 b.   2) 1500

3. Des 10 största bifloder tillhör de 1) 30 största på jorden

                                                         x) 25          “

                                                         2) 15          “

4. Har sin källa i 1) Ecuador   x) Peru   2) Guatemala

5. Flyter genom  1) 7 länder   x) 8 länder   2) 6 länder

6. Den flyter ut i 1) Pacific   x) Indiska oce. 2) Atlanten

7. Des längd är   1) 6000km x) 7000km   2) 8000km

8. I des vatten (långt från havet) lever delfiner   1) sant

                                                                             2) falsk

Lycka till
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Limia-arterna är i en del fall gamla akvariefavoriter, men

några nya arter har funnit vägen till Europa och Sverige

under senare år.  Alla limior härstammar från karibiska

övärlden, och arterna är oftast endemiska, d.v.s. en art på

varje ö. Dom är lättskötta och anspråkslösa, men bör hållas

åtskida från varandra då dom lätt korsar sig. Jag har upplevt

en stam av tigerlimia, ur vilken det då och då kom fram

yngel av blå limia. Jag plockade bort dessa, men har ofta

lekt med tanken att om man i stället sparade dom för sig och

avlade vidare på dom; vad skulle man då kalla dom? Blå

limia med båda föräldrarna av en helt annan art. Nej, bättre

att inte spara.

Nåväl, detta var en utvikning. Nu åter till huvudspåret. De

vanligaste arterna är:

Tigerlimia eller gul limia (Limia

nigrofasciata)

Kommer från Haiti och blir 6 -

7cm. Honan är nästan cylider-

formad, medan hanen är starkt

hoptryckt från sidorna, och får med

tiden en puckel framför ryggfenan.

Det vetenskapliga namnet betyder ”med svarta ränder, och

svarta tvärränder har den också. Grundfärgen är gulgrå.

Arten är fredlig och rör oftast inte sina förhllandevis stora

yngel, men lite hornsärv eller javamossai akvariet är ändå

att rekommendera.
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Blå limia (L. melanogaster)

Arten lever på Jamaica och blir
4 – 6cm lång. Färgen är blågrå
med ett blåaktigt skimmer på
sidorna. Äldre och dominanta
hanar är ofta intensivt mörkblå
över hela bakkroppen. Den
blåa färgen kan dessutom variera myket mellan olika
stammar. Spånga-Bengt (Sandgren) höll i många år en stam
där båda könen var vackert blå; hanarna dock mera
intensiva i färgen. Det vetenskapliga namnet melanogaster,
”med svart buk”, syftar till honans ovanligt stora
”dräktighetsfläck”. Hanarna av blå limia ansågs länge vara
sexgalningar som parade sig och korsade sig med allt som
kom i deras väg, men det ryktet anses numera oobefogat.
Dock bör man hålla dom borta från övriga Limia-arter, men
det gäller ju hela släktet.

Glitterlimia (L. perugiae)

Glitterlimian är något större än de båda föregående arterna;
hanen blir 5 – 7 cm, och honan kan bli ända upp till 8,5 cm.
Hanens kroppsform påminner om tigerli mia-hanens, men
puckeln är betydligt lägre. Färgen är gråbrun med ett
glittrande metalliskt skimmer hos hanarna. Arten kommer
från Dominikanska  Republiken,
som ju ligger på Haiti, så man kan
tänka sig att glitterlimian och
tigerlimian en gång har haft samma
ursprung men skilts åt och
utvecklats åt olika håll. En liten
grupp glitterlimior är hur som helst
otroligt vackert i ett inte alltför ljust
akvarium.
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Kubalimia (L. vittata)

Kubalimian är den största
arten i släktet; honan kan
bli upp till 12 cm, medan
hanen stannar vid mera
blygsamma 4 – 5 cm.
Färgen är grågul med
s v a r t a  f l ä c k a r  p å
bakkroppen, stjärtfenan
och ryggfenan. På grund

av sin storlek är den inte så vanlig inom akvariehobbyn, men
den dyker upp då och då på auktionerna och jag vet att
åtminstone en odlare i Stockholmstrakten håller den.

”Tiburon-limia” (L.tridens)

är den minsta och
kanske vackraste av
Limia-arterna. Hanen
är vackert orange på
framkropp och  rygg-
fena, medan bak-
kroppen är klarblå
med smala mörkblå

tvärränder. Honan är mera gråblå med ljusare huvud.
Storleken varierar mellan 3 och 4,5 cm, så ett medelstort
akvarium räcker gott. I vilt tillstånd lever arten på öarna Haiti
och Hispaniola.

Yttrerligare nio arter finns inom släktet Limia, men dom är så
pass ovanliga inom svensk akvariehobby, så dom tänker jag
lämna dithän.
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Från höger ser ni

Catarina O

Maria O

Emil M

Tyrone L

Erland W

inte med på bilden fotografen

Bernd D

Varför är vi aldrig fler ???
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Här ser Ni tydlig varför

Tetror
även kallas för

Tandkarpar
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Ur Tidskriften AKVARIET nr 1/1927

...är en fisk, som icke behöver något uppvärmt akvarium. Trots att den här-

stammer från Kina, ynglar den i ett kallvattensakvarium. Äggen avsättas på

glaset eller i akvariets hörn. Hanen och honan ställa sig vid sidan om varandra,

fara plötsligt ned utefter glasskivan, under det att en del ägg avsättas. Efter

leken bör föräldrana avlägsnas.

Efter 10-14 dagar kläckas så ungarna, och de växa därpå hastigt.

Fisken leker flera gånger om året. Under yngeltiden frambringer den ett starkt

knir-rande läte.

Den är lik vår groplöja. Hanen är i vanliga fall glänsande grå, men under

lektiden få fjällen en mörk kant, fenorna bli nästan svarta och om munnen

uppstå en del brunst-vårtor. Honans färg har ett gulaktigt skimmer.

   “Akvarievän”   

Är det någon som vet vad det är för fisk?  Fishbase gav inget resultat!
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ALLA SOM FYLLER ÅR

STEFAN BERG
DEN 25 OKTOBER

ALEXANDER
OCH

VINCENT
ANDREASSON

DEN 28 OKTOBER

OLLE DEWE
och

HANS
SEVERINSON

den 30 oktober
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TISDAG 24 NOV                PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 10-2020

TISDAG 29 DEC                PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 1-2021

          INGA ORDNARIE MÅNADSMÖTEN          UNDER RESTEN AV ÅRET!

           DOCK TRÄFFAS VI VARJE ONSDAG    18.30  I SIMHALLENS CAFETERIA

SÖNDAG    4 OKT AUKTION I SPÅNGA INSTÄLLT

LÖRDAG  8 NOV                  HAFs STORAUKTION INSTÄLLT

I DECEMBER ev (VI MEDDELAR)    JUL-och- JUBILEUMSFEST

           ALLA MEDLEMMAR I ÅR 2020   ÄR MEDLEM ÄVEN 2021!

           VÄL           MÖTT

                   39   Maria Falèn

                            Vårvägen 15

                      137 41 Västerhaninge

       Tel: 
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ALLA SOM FYLLER ÅR

PATRIK
HAMMARLUND

den 10 november

SIMON STÅLGÄRDE
den 23 november

LOTTA NYBERG
den 25 november

TILDA
VEUM-SANDSTEDT

den 25 november
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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:
Tyrone Lundström  Kvadrantv.25  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 2022    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 165     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.


