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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 Ordförandes sida!
Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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        TITTA PÅ INBOKAT!



Hej Ungdomar

Nu blir det ett inlägg som kallas Ordförande har ordet.

Vi kör vårt andra digitala månadsmöte 10/3 klocka 1900.

Plats: Din soffa. Förtäring: En kopp the eller kaffe, valfritt förstås.

Och vad händer?

Föreningen har dammat av mig för att prata om min hobby och tidigare
yrke som akvariefiskodlare under många år.

Jag hoppas att jag kan ge en del tips du inte har hört om tidigare. Man
har ju fått vara lite fiffig och försökt tänka utanför boxen för att få till
lekar och yngel av lite knepigare arter. 

Målet för mig till detta föredrag är att koka ner drygt 60 års akvarie-
innehav varav drygt hälften av dom åren som yrke. Alltså koka ner  det
till nån dryg halvtimma.

Jag tror att vi kan få till en liten frågestund också.

För att titta på föredraget så behöver du lägga in appen Zoom och klicka
på länken nedan.

Välkomna

Tyrone Lundström

https://zoom.us/j/98043597342?pwd=

WkdrN3Rud3V2ZzR5UzFCMWcra3BzQT09
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Från facebook inlägg från

Ann-Sofi Zollner
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( Colisa chuna / Honungsgurami)

Kommer från Indien / Bangladesh

pH 6-8

22-28 C

Blir 7 cm stor

Skumbobyggare

Äter allt de kan svälja!
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Fortsättning av ERIK ÅHLANDERS artikel om släktet  Boraras

Boraras urophtahlmoides

Redan i slutet av 1913 eller början av 1914 dyker det upp en ny
dvärgart på scenen. Firman ”Scholze & Pötzschke” i Berlin hade fått in
en liten Rasbora-liknande art som påstods komma från Sumatra. Kanske
gjorde den också det, Sumatra är fortfarande inte helt genomsökt på
sötvattensfisk och bör fortfarande kunna erbjuda en del överraskningar,
men troligen kom fiskarna i själva verket från Thailand. Johann Paul
Arnold var den förste att rapportera om fisken i en tysk akvarietidskrift.
Under rubriken ”Neuheiten-Ecke” (=Nyhetshörnet) berättade han om
”Rasbora? spec. aus Sumatra”. Han var köpman och akvarieintresserad,
och med sitt kontaktnät med sjöfarten kom han att bli en viktig
kontaktperson i början av 1900-talet för att många små tropiska fiskar
skulle leta sig till de tyska akvarierna. Han skrev också massor av
artiklar om akvariefisk.

Några år senare, 1922, beskrevs fisken vetenskapligt som Rasbora
urophthalma. Det var Ernst Ahl, nyss tillträdd som chef för samlingarna
av fiskar, grod- och kräldjur på Zoologiska museet i Berlin som höll i
pennan. I en burk med blandade akvariefiskar i sprit som hade kommit
från just firman Scholze & Pötzschke hade han hittat fyra små halvruttna
fiskar som han tyckte matchade fiskarten i Arnolds artikel åtta år
tidigare. Som R. urophthalma såldes sedan fisken sporadiskt i
akvariehandeln ända fram till början av 1990-talet. Det var dock något
som inte stämde. Färgbeskrivningen hade Ahl baserat på Arnolds artikel
och resten på de fyra små fiskarna , som för övrigt fortfarande finns kvar
på museet i Berlin. Maurice Kottelat, en av de främsta specialisterna i
världen på Europas och Asiens sötvattensfiskar, har tittat på de här
exemplaren. Han kunde konstatera att de inte liknade akvariefisken som
kallades R. urophthalma, inte heller fisken i Arnolds beskrivning. Ja, de
liknande faktiskt inte heller någon annan fisk han känner till från Asien.
Han skriver 1991 att de möjligen kommer från Afrika! Vår akvariefisk
från ”Sumatra” fick därför Kottelat beskriva en andra gång, under ett nytt
namn: Rasbora urophthalmoides, fast nu baserat på fiskar från Thailand
och Kambodja (typlokal Ban La Han, 6°40'4.51"N, 101°37'2.66"E).
Under det namnet har den oftast sålts sedan dess. Kanske upptäcker någ-
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Någon i framtiden vilken fisk som är den riktiga urophthalma och
vilken världsdel den verkligen kommer ifrån.

Som en parentes kan nämnas att i Scholze & Pötzschkes katalog 1930,
under Rasbora urophthalma, säger dom att det är första gången som
dom importerat denna art, vilket då knappast är sant eftersom dom måste
ha haft både den verkliga ”Rasbora” urophthalma (vad det nu kan vara
för fisk) och Boraras urophthalmoides circa 10-15 år tidigare, och de
hävdar 1930 fortfarande att fisken kommer från Sumatra, vilket dom
troligen fått från Ahls beskrivning snarare än exportören.

Det här var inte enda gången som Ahl rörde till nomenklaturen genom
att beskriva nya arter baserat på halvrutten akvariefisk utan säkra
lokaluppgifter – ofta i samarbete med Arnold (jämför Paepke, 1995).
Tyvärr en tradition som fortfarande upprätthålls av akvarister här och
var i världen. Ofta tar det lång tid innan sådana här misstag upptäcks.
Till herrar Arnold och Ahls försvar kan dock noteras att de tillsammans
gav ut standardverket ”Die fremdländischen Süßwasserfische“ 1936 som
blev en betydelsefull tysk akvariebok under 1900-talet.

Ernst Ahl var aktiv i nazistpartiet, sårades under kriget i Polen,
tjänstgjorde sedan i Nordafrika och rapporterades slutligen försvunnen
i Jugoslavien 1943. J P Arnold gav ut en akvariebok till efter andra
världskriget och dog 1952, 82 år gammal.

Epitetet „urophthalma“ betyder stjärtfläck och „urophthalmoides“
betyder liknande urophthalma. FishBase anger „stjärtfläcksrasbora“ som
svenskt namn på B. urophthalmoides. Det är kanske inte det allra
fyndigaste namnet – alla Boraras-arter och flera andra fiskar i
närstående släkten verkar ha en sådan fläck. Men jag har inget bättre
förslag, så vi kallar den väl för stjärtfläcksrasbora. 

Boraras brigittae

Det var först 1977 som nästa art upptäcktes. Dieter Vogt, chefredaktör
för den tyska akvarietidskriften DATZ under delar av 1950, 1960, 1970
och 1980-talen, landade 1 juli på flygplatsen i Banjarmasin, en stad med
idag drygt en halv miljon innevånare på sydöstra Borneo. Det var torrtid
(fast det innebär en medelnederbörd för juli på 120mm). Han hade varit
där förut och kände en del folk på platsen. 
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Nästa dag gav sig han och reskamraten Henny Snijders av söderut med
bil. Andra gången de stannade och fiskade – det framgår inte riktigt hur
långt från Banjarmasin de hade åkt – träffade de på en liten färgstark
fisk; först i ett torvkärr, och sedan på ytterligare ett ställe i en
klarvattenbäck (möjligen 3°36'57.22"S, 114°42'6.42"E). Året därpå,
1978, publicerade Vogt berättelsen om upptäckten av den nya fisken i
DATZ. Han berättade om den delen av resan och beskrev fisken som
den nya underarten Rasbora urophthalma brigittae. Fisken fick namn
efter hans hustru – som vi förmodar heter Brigitta Vogt. På tyska kallade
de arten ”Moskitorasbora”, dels för att de är små som moskiter men
också för att de utsattes för massor av mygg vid insamlingen av fiskarna.
Det verkar inte som om fiskarna någonsin fotograferades, artikeln är
illustrerad av två teckningar. Hanen är tecknad av Frans Hudoro, en
lokal fiskexportör i Banjarmasin och kompis till Vogt, och honan är
tecknad av Hudoros kompis Heinz Stroh, missonär i Banjarmasin, men
fiskintresserad sedan barnsben. Innan Stroh hunnit skicka de två
teckningarna till Vogt i Tyskland hade insekter hunnit tugga på papperet,
så bilden på honan har två hål. Det framgår i alla fall att hanen är starkt
röd och honan rosa. Bägge har ett svart längsband. Däremot finns
färgfoton på de två fyndplatserna. De hittade flera andra nya intressanta
akvariefiskar under sin resa, som beskrevs i andra artiklar i DATZ men
det verkar inte som om de träffade på moskitrasboran vid något mer
tillfälle.

Vogt skrev att typexemplaret skulle komma att överlämnas till
Senckenberg-museet i Frankfurt, men där verkar det inte finnas.
Troligen kom det aldrig dit. Frans Hudoro skickade levande exemplar
via ”Vivaria Indonesia” i Jakarta som sedan nådde den tyska
akvariemarknaden. Klaus Wilkerling har bekräftat i ett mail till mig att
arten exporterades till Tyskland i slutet av 1970-talet. Han hade vid den
tiden även träffat en tysk akvarist som köpt Rasbora brigittae i en
akvarieaffär och lyckats föröka den. Jag har inte hittat några uppgifter
om det följdes av fler importer, men det verkar som om arten försvann
ganska snart från hobbyn. 

Fortsätter i nästa tidning   
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  Din Djurbutik I

Handens Centrum
  Fiskar, Smådjur, Tillbehör

Mon-fre   11.00-19.00

Lördag     11.00-17.00

Söndag     11.00-17.00
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Nov. 1927

Fundulus diaphanus hör till de äggläggande tandkarparna och är

en av de härdigaste akvariefiskarna man träffar på. Den hör hem-

ma i nordamarika, där den är ytterst vanligt, och lever där i såväl

salt som färsk vatten. Den användes allmänt som betfisk (agn) vid

fiske, på grund av att den den är så ovanligt seglivad. Detsamma

gäller om den som akvariefisk. I en vattentemperatur nedtill 12

grader C befinner den sig utmärkt, och i en upp till 30 grader C

mår den lika bra. Den är dessutom ytterst förnöjsam vad födan

beträffar, äter allt, samt kan utfodras och oppfödas enbart med

torrfoder. Nyfångat är denna Fundulus skygg, men efter några

veckor känner den sig snart hemmastadd och tillrätta. Den gör ej

anspråk på någon större plats, utan kan mycket väl placeras i 

mindre akvarier, dock bör akvariet vara väl plantat. Mot andra

fiskar   är den fredlig. Fundulus diaphanus är en ytterst attraktiv

fisk, även om den i färgprakt ej kan jämföras med de Fundulus-
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arter, som hör hemma i Afrika. Dess bottenfärg är ljus opalfärgad,

övergående till silvervitt på fiskens undersida. Ryggen bär en

anstrykning av grönt, och efter sidorna löpa en massa grå

tvärränder. Hanen har starkare färger än honan, varjämte den grå

färgen hos honom är rödaktig. En egendomlighet är, att de fiskar,

som leva i salt vatten, alltid ha starkare och praktfullare färger än

de som leva i färskt. Kroppen är långsträckt och spolformig,

storleken 6-7 cm.

Vill man ha denna fisk att yngla, bör de dock ha ett rymligt

akvarium, väl beplantat, och en temperatur över 20 grader. Vattnet

tillsättes med en del koksalt, ungefär en tesked till tvenne liter vat-

ten. Ännu bättre är att tillsätta rent havsvatten, om detta är möjligt.

Fiskarna ynglar på samma vis som Haplochilus, äggen avsättas på

växterna, och kläckningstiden är cirka en månad.

Rolf Bothèn 

   OBS för hundra år sen lekte inte fiskarna

De ynglade!
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TISDAG 23 MARS                        PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 4-2021

                    INGA ORDNARIE         UNDER NÄRMASTE

     MÅNADSMÖTEN           TIDEN!

ONSDAG 10 MARS 19.00       TYRONE PÅ VIDOMÖTE

https://zoom.us/j/98043597342?pwd=W  kdrN3Rud3V2ZzR5UzFCMWcra3BzQ

           VÄL           MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

MATS KÄRRSTRÖM
DEN 16 MARS

CLAES DOMEIJ
DEN 25 MARS

TOMMY BJÖRKLUND
DEN 4 APRIL

KENT ANDREASSON
DEN 10 APRIL

OWE OLSSON
DEN 16 APRIL
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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.


