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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 2021
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Onsdagar kl 18.30

Ses vi i Torvalla simhall

för fika med snack!

4 pers per bord!

( det finns fler bord med
avstånd mellan )

VÄLKOMMEN
Läs Orförandes sida! Det han skrivet om är inte

tidsbestämt än.

Kolla  E-mail / Facebok ofta!

3



Hej Ungdomar.

Dags för en ordförande har ordet text igen.

 Det är ju inte så betungande att vara ordförande just nu men vi hittat på
lite andra saker runt hobbyn som vi inte gjort tidigare.

Började ju bli lite digitala redan för några år sedan med ett föredrag som
ligger på tuben och den har rätt många tittat på.

Och alldeles nyss körde vi vårt första helt digitala möte med hjälp av en
ny medlem, Tommy Björklund, som ställde upp med studio och
kunnande kring det tekniska. Kent Andreasson förklarade hur vatten
kunde bete sig i olika kärl, gav ju en förståelse att vatten inte är stabilt
och påverkar våra fiskar mer än man kan tro.

Snart kommer nästa fördrag som blir av mig och jag kommer att prata
om odling som varit mitt yrke i många år. Detta jobb hade jag ihop med
Ola Åhlander och vi hade lärt väldigt mycket om det i en bok som heter
odling av akvariefisk skriven av Helmut Pinter. Han finns inte med oss
längre och jag tror att om det finns en himmel så donar han nog vidare
med akvarium där uppe. Jag tror att han oavsett om ni vet vem han är så
har han påverkat er och hela sveriges akvaristik mest av alla personer.

Jag kommer att visa några av teknikerna som vi utarbetade under den
tiden när vi regelbundet testade nya vägar för att få bättre resultat, ibland
gick det och ibland inte alls. Påt igen.

Just det att testa nya vägar är så intressant att få reda på vilket som är
optimalast och kanske mest spännande är väl att odla nya arter som man
får använda sin erfarenhet fån andra arter. Men mer om det på mitt
föredrag.
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Här börjar en följetong av ERIK ÅHLANDER om

Sammanfattning
Släktet Boraras kända historia berättas, från upptäckten och beskrivningen

av den första arten 1904 till den sjätte och senaste 2011. Boraras brigittae
förefaller ha förekommit kommersiellt i akvariehandeln endast i slutet av
1970-talet och kan vara utrotad i naturen. De arter som försäljs som B. merah
och B. brigittae är troligen honor respektive hanar av B. merah, och samlas
oftast in nära Pontianak på Borneo, men det kan vara mer komplicerat än så.
Exemplar av Boraras-arterna med lokaluppgifter är sällsynta i museisam-
lingar, och det kommer dröja innan vi har full kunskap om arternas
avgränsning och utbredning. Skötsel och odling av arterna i akvarium beskrivs
endast summariskt.

Bakgrund 
I början av 2009 impulshandlade jag några ”Boraras merah” på en

akvarieauktion. Dessförinnan var mina erfarenheter av släktet ganska
begränsade. Någon gång i början på 1980-talet vet jag att jag hade ett högt
smalt akvarium på köksbordet med några Boraras maculatus – fast på den
tiden kallades de fortfarande Rasbora maculata. Det var ett nano-akvarium
innan ordet ens var uppfunnet. Jag minns inte hur det gick den gången – men
jag minns att akvariet hade alldeles fel proportioner och för lite växter, så
fiskarna blev nog inte så långlivade. Men nu måste jag alltså skaffa lite
information om mina nyköpta B. merah. Efter lite surfande på nätet insåg jag
ganska snart att det fanns ca 5 olika Boraras-arter . Av dessa skulle några vara
ganska lättodlade, en var möjligen odlad någon gång och den här var aldrig
odlad. Otur! Nyfiket diskuterade jag släktet med kunnigt folk jag träffade: Ola
Åhlander, Bengt Olsson och Jan Wester. Varför var just den här så svårodlad?
En vecka eller så gick. Jag träffade Wester som meddelade att i senaste numret
av den tyska akvarietidningen ”Amazonas” framförde Hans-Jürgen Körner
åsikten att detta skulle vara honor och Boraras brigittae skulle vara hanar av
samma art. Spännande! Kunde det stämma? Jag läste Maurice Kottelats
originalbeskrivning av B. merah: Nej, det kunde inte vara samma art. På
typlokalen för B. merah fanns bägge arterna. Österut fanns bara B. brigittae,
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och västerut fanns bara B. merah. Hur kan man få ihop detta? Nu har jag läst
på, diskuterat och experimenterat. Fortfarande kvarstår några små frågetecken,
men här kommer historien om släktet Boraras.

1. Historik, beskrivna arter och populärnamn

Boraras maculatus

Vi börjar år 1900. Georg Duncker från Hamburg, nyss fyllda 30, och med en
doktorsexamen från Kiel i medicin och zoologi, medföljde som marinbiolog
på Bruno Menckes expedition till Nya Guinea och Bismarck-arkipelagen –
eller ”Ersten Deutschen Südsee-Expedition” som dom kallade sig. Det gick
inte så bra. Efter ett halvår hade de nått målet. Duncker tröttnade direkt efter
ankomsten och åkte till Malaysia. Preparatorn blev sjuk efter en tid och åkte
hem. Efter ytterligare några månader blev expeditionen överfallen av ortsbor
just när de hade sina vapen under rengöring. De flesta blev skadade eller
dödade och verksamheten upphörde. Tur för Duncker att han inte var kvar!
Istället jobbade han bland annat ett år på Selangor State Museum i Kuala
Lumpur (samlingarna förstördes under andra världskriget, men en del fiskar
från Dunckers tid finns kvar, bland annat på Natural History Museum i
London). Dessutom gjorde han två insamlingsresor till Singapore. År 1904
hade han skaffat sig en ganska gedigen kunskap och kunde publicera en
omfattande uppsats om Malackahalvöns fiskar.
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Planch från originalbeskrivningen av Rasbora maculata (6), R. heteromorpha

(5) och R. dorsiocellata (2).

 Sötvattensfiskarna i området var mycket dåligt kända före Dunckers tid. Han
beskrev i uppsatsen bl a 17 nya fiskarter, däribland vår aktuella Rasbora
maculata, och dessutom ögonfläcksrasboran R. dorsiocellata och kilfläcks-
rasboran R. heteromorpha (alla tre skulle senare komma att flyttas till andra
släkten). Den lilla Rasbora maculata hittade han i ett landsvägsdike –
”Weggräben am Bukit Tray bei Bandar Maharani”. Bandar Maharani heter
Muar idag och är en ganska stor stad med 150 000 invånare. Den ligger vid
mynningen av Muar River sydost om Kuala Lumpur. (2° 2'27.05"N,
102°34'1.38"E – Jag anger hädanefter koordinater för viktiga platser, så kan
den som är road följa med på till exempel Google Earth). Bukit Tray var
antagligen en liten by som nu är uppslukad av storstaden. Duncker åkte senare
tillbaks hem till Tyskland och blev slutligen professor i zoologi på museet i
Hamburg. Han blev 83 år.

 Redan året efter Dunckers beskrivning, 1905, nådde arten för första gången
till den tyska akvariehobbyn. Det var Julius Reichelt i Berlin som lyckades
hitta stora mängder av den lilla fisken i en damm i botaniska trädgården i
Singapore. Tyvärr var dödligheten stor. En enda fisk nådde levande hem till
Tyskland. Först några år senare, 1908, lyckades man lite bättre med importen
till Tyskland. Det här var ju långt före flygets tid, och transporten tog ofta
flera månader. Därefter verkar arten ha importerats, åtminstone till Tyskland,
ganska kontinuerligt. Som jag minns det från slutet av 1960-talet och under
1970-talet, så var det ändå inte någon direkt vanlig art i handeln.

 Här i Sverige kallas den dvärgrasbora. Det har ju upptäckts väldigt många
små fiskarter under de senaste decennierna, men fortfarande in på 1960-talet
hörde den till de allra minsta kända sötvattensfiskarna, och namnet
dvärgrasbora har den fått behålla trots att man nu känner till åtskilliga
närstående arter som är ännu mindre.

Ordet ”maculata” betyder fläckig. Fläckiga är många fiskar, så det är inte så
användbart om man vill ha ett annat svenskt namn på fisken – även om
fläckmöstret faktiskt är ganska speciellt. En lustig detalj är behandlingen av
arten i Max Weber och Lieven Ferdinand de Beauforts stora bokverk om
indoaustraliska arkipelagens fiskar i början av 1900-talet (volymen med
karpfiskarna kom 1916). Uppenbarligen ansåg de att Duncker bara hade hittat
yngel av Rasbora kalochroma, och för all del, visst påminner de en hel del om
varandra.                                                               Fortsätter i nästa tidning
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Lösning från tidning 10

1= X   2= 1   3= X   4= 2   5= 1

6= 1   7= 2   8= 1   9= X   10= 1

Alla som är medlem 2020 är det också 2021 utan betalning
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Växtlekare från södra Indien.  Även Sri Lanka?

Artnamnet syftar på honans lodrätta streck på bakre kroppen.

Kan blir upp till 10cm (hanen) honan några cm kortare.

Vill har levande/fryst foder inkl.små fiskar.
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I 120l juwel lido. Crinum calamistratumskottet lindar sig ihop med

flytväxterna, lite alger på rutorna, här bor cubothairasbora, körsbärsräkor och

corydoras venezuelanus, samt posthornsnäckor och sandsnäckor.

Botten är svåråtkomlig, rengjorde med sug förra sommaren och satte då om

endel växter.

Har ett Eheim pro 350 ytterfilter som jag inte öppnat på 2 1/2 år packat med

vulkangrus, eheimkulor och blåmatta (inget i översta förbirinnings facket),

med en filtersvamp (aquael turbo) på insuget som jag kramar ur 3-4 gånger per

år.

Byter en tredjedel vatten en gång i veckan, ibland går det två.

Setupen tuffar tacksamt på.  

                                              Simon Stålgärde
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Lever i skogsbäckar på borneo, blir bara 2,5 cm lång.

Fisken äter bara från botten då de aldrig lyfter buken men “glider “ på

underlaget.

12



Igår bekräftade professor Ivan, den mest kända colombianske

ichthyologen, att han aldrig sett någon liknande fisk någonsin (och

han beskrev många och publicerade antal böcker eller bidragit).

Jag tror att denna, möjligen Tyttocharax-art, är mitt fynd för året

framöver.

En sådan 3-stopp och 3-färgs precaudal design är praktiskt taget

okänd i sötvattensfiskar. Jag är väldigt glad och nöjd, och detta

under de oändliga världsomspännande corona-tiderna.

 Imorgon också måste jag testa innan jag kan flyga tillbaka.

 Heiko Bleher   
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    192 52 Sollentuna
     Tel: 070-829 07 47

14



 

ALLA SOM FYLLER ÅR

ANN-SOFI ZOLLNER
den 4 januari

JAN LUNDGREN
den 7 januari

NOEL
VEUM-SANDSTEDT

den 19 januari

ROGER NILSSON 
den 12 februari

PETER ZETTERBERG
den 16 februari

TONY JANSSON
den 23 februari
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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@outlook.com

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.


