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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! (Ej den 7/4) 

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 igen

En text till tidningen säger redaktören, igen.

Ja det är ju som det är, vi håller inga offentliga möten förstås men

träffas ett lite pratsuget gäng på Torvallas idrottshall. Köper en fika

sätter oss lite glest och snackar lite. Vi får ju inte glömma bort

varandra innan allt drar i gång igen. Onsdagar 1830 är man

välkommen. Vi har haft två digitala möten under året, det ena av

Kent Andreasson Klubbens egna kemist som förstås förklarar

tydligt att vatten inte bara är konstant i sin sammansättning. Han

visar informativt vad som händer i ett kar med fisk och varför man

behöver byta vatten. Det andra föredraget fick jag ta och valde i

odemokratisk anda att prata om mitt favvoämne fiskodling som ju

varit både hobby och yrke för mig i många år.

Vi ska väl få till en grillkväll igen tänkte vi. Men nu är det väl an

så länge lite för osäkert med väder och gräsmattan vi var på senast

bebyggs nu. Så vi funderar över ny plats. Men det löser sig.

Vi höres

Tyrone Lundström
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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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Fortsättning av ERIK ÅHLANDERS artikel om släktet  Boraras
Det dröjde ca 10 år innan Vogts moskitrasbora nästa gång gjorde

avtryck i historien. År 1988 berättade Klaus Wilkerling och Hans-Peter
Weil i DATZ hur även de for till Banjarmasin (1987) för att försöka
återfinna den eldröda minifisken. Huvudavsikten med deras besök var
att för en kyrka undersöka om akvariefiskexport skulle kunna vara en
möjlig väg att bättra på ekonomin och levnadsstandarden för folket på
sydöstra Borneo. Men dom hoppades också på att kunna få med sig
några levande exemplar hem av den fisk som Vogt hittat 10 år tidigare.
Av texten anar man att Vogt berättat mer exakt hur de skulle hitta
tillbaks till fyndplatserna (även om denna intressanta information saknas
i bägge artiklarna, Klaus har dock bekräftat för mig att det var så). Under
tre veckor åkte de runt i trakten och hittade många intressanta och
vackra fiskar, men ingen brigittae. När endast två dagar återstod till
hemresan, avsatte de resten av tiden till att med minibuss bara leta aktivt
efter små röda rasboror. Under tio timmar den första dagen undersökte
de varje vattensamling de kunde hitta i närheten av Banjarmasin. Nästa
dag gav de sig ut åt ett annat håll. Vid middagstid hade de hunnit sex mil
och stoppat ned håven i varje vattenhål de sett. Efter lunch började de
med hjälp av sina infödda guider fråga sig fram om någon sett 2 cm
stora, knallröda fiskar. ”Nej, såna har vi inte sett, kanske längre norrut,
mot bergen...?”. Klockan fyra på eftermiddagen blev de tvungna att
vända åter mot Banjarmasin. Klockan sex blev det mörkt och
stämningen var dov. De passerade en by där husen stod på pålar i
vattnet. Wilkerling har berättat i ett email att byn heter Bati Bati
(3°33'38.95"S, 114°44'22.73"E). I ett sista försök frågade de några
ungdomar i byn efter fiskarna. ”Jodå, här finns det miljoner!” De fick
upp kanske 100 små gråa rasbora-lika fiskar, men några moskitorasboror
var det inte. Jo, en liten röd glittrade till under de andra! De fortsatte
fånga fisk. Bland ca 100 andra småfiskar (troligen Pectenocypris
korthausae och Rasbora sumatrana) hittade de 4-5 brigittae. De
fortsätta en timme tills de fått ihop ca 200 stycken och lyckliga åkte de
sedan tillbaks till Banjarmasin. Av dessa 200 klarade ca 25 sig hela
vägen hem till Tyskland. När de berättade historien i DATZ hade de
lyckats föröka dem. Wilkerling skrev inget om hur han odlade fisken,
bara att den inte var särskilt produktiv. De fick i vart fall fram så pass
många yngel att de hade ca 100 stycken när artikeln skrevs.
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Boraras merah

Som jag redan berättat gav Maurice Kottelat en av våra arter, B.
urophthalmoides dess namn 1991. I samma uppsats upphöjde han Vogts
underart brigittae till en egen art. Samtidigt beskrev han också en ny,
närbesläktad art – den fjärde i vår berättelse – Rasbora merah. Under
perioden 1989-1992 ansvarade Kottelat för den vetenskapliga
fisksamlingen i München. I samlingen hade han hittat små rasboror med
en ellips-formad svart fläck på kroppssidan. Ett märkligt
sammanträffande är att typexemplaren var insamlade 1987 och 1988 av
Heinz Stroh (det borde vara samma Stroh som också tecknade den ena
bilden av Boraras brigittae åt Dieter Vogt som jag berättat om tidigare).
Stroh hade hittat dem inte så långt från kusten, ungefär på mitten av
Borneos södra sida (2°46'44.28"S, 111°10'54.26"E).

Kottelat hade dessutom ytterligare ett exemplar av fisken till hands vid
beskrivningen. Det hade han samlat själv längst i väster på Borneo, inte
så långt från storstaden Pontianak (0° 1'33.49"S, 109°21'11.70"E) och
nästan mitt på ekvatorn. Bland Strohs fiskar hittade han även liknande
fiskar med ett längsband som han identifierade som Rasbora brigittae.
Som jag nämnde i inledningen går det inte att få detta att stämma helt
med Körners erfarenheter, och inte heller med mina egna erfarenheter av
de Boraras-arter som förekommer i handeln. Det verkar ha varit ett
misstag, men vi återkommer till skillnaden mellan R. brigittae och R.
merah.

Kottelat nämner i anslutning till att han beskriver B. merah som en ny
art, att B. maculata kan ha en extra sidofläck.

Ordet ”merah” kommer av ett lokalt ord för rött. Men eftersom de flesta
arterna i den här gruppen är mer eller mindre röda, så föreslår jag härmed
ellipsrasbora (efter fläcken hos honor och ungfiskar) som svenskt namn.

Boraras micros

Två år senare, 1993, kom så den femte arten. Det var återigen Maurice
Kottelat, den här gången i samarbete med den thailändske iktyologen
Chavalit Vidthayanon, som inte bara beskrev en nya art utan även bröt
ut de små närbesläktade fiskarna ur Rasbora och gav dem ett nytt släkte,
Boraras. De listade ett antal egenskaper (ett antal skelettkaraktärer, att
sidolinjen saknas, färgmönster etc) som skiljer Boraras från andra
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Rasbora-arter och som kvalificerar dem att bilda ett eget släkte. Som
utmärkande för släktet nämnde de även antalet kotor. När man räknar
kotor på fiskar (vanligtvis röntgar man spritkonserverade musei-
exemplar) brukar man göra skillnad på de främre med revben och de
bakre utan. Boraras-arterna skiljer sig från övriga närmare släktingar
genom att ha ovanligt få främre kotor. De är till och med färre än de
bakre kotorna. Hos släktingarna är det tvärtom. Det här är orsaken till
ordleken med släktnamnet Boraras. I namnet är inte kotorna utan
stavelserna omkastade.

Boraras micros beskrevs från två platser i nordöstra Thailand och är
såvitt jag vet inte känd från några andra ställen. Bägge loklerna utgörs
av träsk, med riklig undervattensvegetation. Det var författarna själva
som fångade in typmaterialet: Kottelat 1985 norr om Udon Thani (som

är typlokal; 17°28' N, 102°48' E) och Vidthayanon i Lake Kud-Thing
(koordinat) 1990 och 1991, nära gränsen till Laos.

Foto & copyright: C.W.Choy (med tillstånd)



Den är lätt att skilja från alla andra kända Boraras-arter genom att den
har en teckning med svarta fläckar som liknar B. maculata men helt
utan rött. Fiskarna är närmast silverblanka och fenorna genomskinnliga.

B. micros är den minsta kända arten i släktet med en maximilängd på
13,3 mm utan stjärtfena. Arten verkar ha förekommit mycket sporadiskt
i akvariehobbyn och importerades antagligen till Sverige första gången
2014 eller möjligen 2013. De djur som sålts som B. micros i
Stockholmstrakten tidigare, som jag har sett, verkar alla vara B. naevus
som alltså återstår att berätta om.

Boraras naevus

Denna den sjätte och senaste arten blev vetenskapligt beskriven så sent
som i augusti 2011. Den har förekommit i zoohandeln under olika namn
de senaste åren: Boraras micros, Boraras ”Red micros”, Boraras sp.
”Petch Noi”, Boraras sp. ”South Thailand”. Kanske har en del Boraras
maculatus som importerats i verkligheten varit B. naevus. Det var Kevin
Conway & Maurice Kottelat som har givit arten det vetenskapliga
namnet Boraras naevus.

Ordet ”naevus” betyder ungefär födelsemärke, leverfläck, och syftar på
sidofläcken som är extremt stor hos hanarna. Hos honorna är fläcken
betydligt mindre. Hos Boraras maculatus är sidofläcken ungefär lika
stor hos bägge könen.

Vi landar alltså på sex beskrivna arter, i bokstavsordning:

Boraras brigittae (Vogt, 1978) moskitrasbora

SÖ Borneo

Boraras maculatus (Duncker, 1904) dvärgrasbora

Malackahalvön, Sumatra

Boraras merah (Kottelat, 1991) ellipsrasbora

V Borneo

Boraras micros Kottelat & Vidthayanon, 1993 mikrorasbora

N Thailand

Boraras naevus Conway & Kottelat, 2011 j o r d g u b b s r a s b o r a

S Thailand

Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991) s t j ä r t f l ä c k s r a s b o r a

SV Thailand - Vietnam

Fortsättning i nästa tidning
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Kommer från Venezuela

Nedre Ventuari floden

nära samflödet med Orinocon

ca 5cm lång

pH ca 7

temp 24-28C
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Killis lever längre när deras tarmar

får bakterier från unga fiskar!

Avföring kan förlänga livet, åtminstone om man ska tror på

en grupp tyska forskare från ett Max-Plank-Institut. De ersatte

tarmbakterierna hos äldre afrikanska killis med bakterier från

unga fiskar. I försöket avlägsnade forskarna först fiskarnas

tarmbakterier med antibiotika och matade därefter dem med

avföring från unga fiskar. Forskarna överförde även tarm-

bakterier från gamla till unga fiskar. Resultat visade att gamla

fiskar i genomsnitt levde 41 procent längre än unga fiskar som

fick bakterier från gamla killis.

Det är ännu ovisst hur det går till när de unga tarmbakterierna

vrider tillbaka den biologiska klockan. Teorin är att avförin-

gen stärker immunförsvaret, som försämras med åren. När de

välgörande bakterierna tas upp i tarmsystemet föryngrar de

immunförsvaret, vilket bromsar åldrandet.
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Säsongfisk! Lever bara
några månader i
naturen.
I akvariet ca ett år.
Kräver mycket mat.
Svarta mygg, tubifex.
Temperatur dagen 25C
Natten ner till 18C
Något hårdare vatten 
håller Oodinium borta.

Hanen bli fem cm, honan fyra cm. 
Blandas ej med andra fiskar!
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TISDAG 27 APRIL                        PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 5-2021

                    INGA ORDNARIE         UNDER NÄRMASTE

     MÅNADSMÖTEN           TIDEN!

           VÄL           MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

JOHAN SANDSTEDT
DEN 16 APRIL

JAN-ERIK SÖDERBERG
DEN 19 APRIL

MARIA FALÈN
DEN 29 APRIL

EVA WIKANDER
DEN 5 MAJ

LEO BERGSTRÖM
DEN 10 MAJ
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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.


