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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 igen

Det har ju inte hänt så himla mycket på vår mötesfront även om vi

pratat lite om att repetera en grillning när vädret stabiliserar sig.

Men nu börjar vi som nått vuxen ålder att få en eller två sprutor mot

Covid, känns lite avslappnande faktiskt

Vad gällande SARF så sitter ju både Emil och jag i den styrelsen

och där håller vi regelbundna elektroniska möten.

Det senaste i går, kallas Stämman som hålls en gång om året.

Rebecca Litzell är ordförande i SARF och hon gör ett fantastiskt

arbete för oss vanliga akvarister, bland annat med att stånga sin

panna blodig mot JBV som skickar iväg remisser som måste svaras

på för att hobbyn ska överleva.

I går så sjösattes den efterlängtade odlingskampanjen i ny

elektronisk skepnad. Vi kommer att kunna fylla i våra

odlingsprotokoll hemifrån på våra datorer vilket förstås är helt nytt.

Finns på SARFsidan att beskåda.

Visst ja vi träffas på Torvalla idrottshall onsdagar och tar en fika

och snackar om lite av varje.
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Fortsättning av ERIK ÅHLANDERS artikel om släktet  Boraras

Förutom dessa sex arter kan det finnas ytterligare obeskrivna arter. Det kan

vara så att B.naevus egentligen är två arter. Vid beskrivningen av B.naveus

reserverar sig författarna för att det kan vara så.

 Jan Wester och Bengt Olsson visade mig på en sändning dvärgrasboror som

dels var tydligt blekare i färgen än de brukar vara, och som höll sig separerade

och betedde sig annorlunda om de hölls i samma akvarium “som den vanliga”

Boraras maculata. Vi känner inte till geografiskt ursprung på denna fisk. Jag

vet inte om de skiljer sig på fler sätt än den blekare färgen (alltså om det finns

fler så kallade diagnostiska karaktärer). Det är inte omöjligt att det kommer
beskrivas en till art, men om det är “den vanliga” som är den “nya” arten eller
den här bleka, är svårt att avgöra. Jag har haft ett gäng dvärgrasborar där jag
vet att ursprungsdjuren kommer från Jambi på Sumatra. De ser ut som man
förväntar sig -alltså ganska färgstarka! Hur stark färgen var på de ursprungliga
typexemplaren från Muar på Malacka, går knappast att ta reda på. Det röda

pigmentet bevaras mycket dåligt i sprit.

2. Problemet merah – brigittae
När man korsar två individer av två närstående arter eller populationer, så får
man vanligtvis fram ett mellanting – eller för vissa egenskaper så får hel hel
hela avkomman den ena (dominanta) egenskapen. Om de två individerna
kommer från små isolerade populationer (t ex inavlade akvariepopulationer),
kan ynglen bli kraftigare som vuxna än någon av föräldrarna. Ynglen blir
dessutom inbördes ganska enhetliga till utseendet. Om man sedan parar
syskonen från den första kullen så får man i nästa generation ett mycket
heterogent resultat med olika kombinationer av färg och form. Det här är inte
några absoluta regler, det finns alltid undantag, men tendenserna brukar vara
ungefär så.

För att testa om ”merah” och ”brigittae” i zoohandeln var olika kön eller
olika arter beslöt jag mig därför att korsa dem för att se vad som skulle hända.
Eftersom de ”merah” jag sett mest såg ut som honor och de ”brigittae” jag
sett mest såg ut som hanar så hade jag ju mina misstankar. Jag köpte alltså
några ”brigittae” till mina fem ”merah”. 

Dom fick gå i ett akvarium på ca 30 liter med mycket växter, nykläckt

Artemia varje dag, och efter 6-7 veckor började det dyka upp enstaka
småfiskar. Jag hade alltså släppt ihop två arter som ansågs som mycket
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svårodlade och fått fram yngel på mindre än två månader utan någon större
ansträngning. Bara det var ju en indikation på att jag var på rätt spår. Och hur
såg ynglen ut? Nja, det var inte många, och alla såg ut som små ”merah”. Det
gick ytterligare någon tid och åtminstone en hade bytt skepnad och blivit en
”brigittae”. Jag flyttade några av de nya ungfiskarna till ett nytt fisk- och
räktomt akvarium med mycket javamossa, javaormbunke och Pistia, men den
här gången flyttade jag tillbaks fiskarna efter en vecka. Resultatet blev på
detta sätt bättre när det gäller antalet yngel. Ca 20 yngel dök snart upp. De
växte snabbt och snart hade jag ungefär lika många ”merah” som ”brigittae”.
Jag var nu själv övertygad om att det rörde sig om en och samma art, men det
gick ju att uppfatta detta som korsningar, så jag avstod från att lämna ifrån
mig några djur tills vidare. Tiden gick, och efter något år hade jag en
kontinuerligt reproducerande kultur. Min gissning är att fiskarna förökat sig
i minst sex generationer, hela tiden med samma resultat. Det kan i och för sig
vara de äldre fiskarna som stått för ynglen i den kommande generationerna,
men jag har fått intryck av att inte bara generationscykeln (alltså tiden från
ungfisk till dess avkomman blivit ungfiskar) är mycket kort, ner till circa 4
månader, även livslängden, åtminstone den fertila, verkar också vara kort.
Detta gäller även en del andra små fiskar som t ex kardinaltetra som anses
som för gamla som odlingsdjur redan före ett års ålder.

Sedan hände något märkligt. De slutade reproducera sig. Jag flyttade fiskarna
till ett lite större akvarium. Där blev det inte några yngel. Sedan försökte jag
göra om det jag gjort med nyköpta fiskar på samma sätt som tidigare. Olika
varianter, olika inredning, olika temperturer – inga yngel! Om det geografiska
ursprunget för fiskarna var ett annat, om fiskarna var för gamla eller något
annat. Jag vet inte. Här finns det utrymme att experimentera! Hösten 2012
skaffade jag fyra nya fiskar, två honor (med ellipsfläck) och två hanar (med
längsband). Jag försökte få så unga djur som möjligt. Det gick ca två månader
innan jag upptäckte det första ynglet precis vid nyåret 2013. (Två yngel dök
upp bara några veckor efter inköpet, men det visade sig vara B. naevus-yngel
– resultatet av rom som måste följt med växterna.) Jag avlägsnade de vuxna
fiskarna och snart dök det upp fler yngel, alla i olika storlek. Jag vet inte om
storleksskillnaden beror på inbördes konkurrens eller på att kullarna är små
och att detta är resultatet av ett antal lekar. (Och nu minns jag inte längre
storleksfördelningen på den andra, ganska stora, kullen 2009 när jag
avlägsnade föräldrarna efter en vecka.)

Men vilken art var det jag hade? Mikael Håkansson på grossistfirman Imazo
skulle åka till Borneo i samma veva. Jag diskuterade problemet med Mikael
innan resan, och han var vänlig nog att lova undersöka saken på plats.
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Efter återkomsten till Sverige kunde han rapportera att i princip alla Boraras
i handeln som kommer från Borneo samlas in i trakten av Pontianak, alltså i
den västligaste delen av ön. Bägge sorterna, ”merah” och ”brigittae”, lever
tillsammans, men sorteras efter utseende och exporteras under respektive
namn. Själv besökte Mikael en plats på centrala södra Borneo, inte så långt
från typlokalen för B. merah. Där hittade han bägge formerna ”merah” och
”brigittae” tillsammans. Hans bedömning var att det inte exporterades någon
fisk alls från den sydöstra delen av ön, inklusive Banjarmasin som är typlokal
för B. brigittae. Därmed var min slutsats klar: alla de fiskar som säljs i
handeln idag som ”merah” respektive ”brigittae” är alla honor respektive
hanar av B. merah! B. brigittae förekommer inte alls i handeln idag och har
troligen bara exporterats kommersiellt i anslutning till Vogts besök 1978.

Som jag berättat ovan var det svårt för Klaus Wilkerling och Hans-Peter
Weil att återfinna B. brigittae 1987. I mail har Klaus berättat att han besökte
området även 1979. Han fångade då R. brigittae tillsammans med Frans
Hudoro nära Pleihari (3°48'5.68"S, 114°45'50.92"E). Möjligen är det
typlokalen för R. brigittae, men eftersom Vogt samlade på två ställen och det
är oklart från vilken av platserna det försvunna typexemplaret kom, så går det
knappast att rekonstruera. 1987 lyckades han inte återfinna platsen – området
var då exploaterat och såg helt annorlunda ut. Platsen Bati-Bati (se ovan)
hittade jag på Google Earth 2011. Det såg då ut att vara en vattensamling där.
När jag tittar på samma plats hösten 2012 ser det ut som ett planterat gärde.
Jag har blivit informerad att en fiskexportör letade efter Boraras i området
kring Banjarmasin under närmare två veckor under 2012 utan att hitta några
exemplar. Möjligen är samtliga kända insamlingsplatser idag förstörda. 

Kanske är arten redan utrotad. Kanske kommer någon hitta Boraras brigittae
ändå någonstans i området – eller längre österut ... tänkte jag. I slutet av 2019
hittade jag av en slump ett videoklipp på Youtube utlagt av en ung man som
kallar sig ”The Explorer” med titeln ”Melihat Habitat Boraras Brigittae”. Han
visar på en skiss (och berättar på indonesiska) hur han åkt med sin lila scoter
och sedan visar hur han fångar små fiskar i en klarvattenå med mycket ”leaf
litter”. Det går inte att avgöra från filmen om han verkligen fångat Boraras
brigittae, eller ens en Boraras, men jag finner det troligt. ”Melihat” är
sannolikt Gunung Melihat (koordinat), ca 20 mil NNO om Banjarmasin in i
nästa provins, Kalimantan Timor. Här finns kanske B. brigittae kvar – men
både norr och söder om verkar finnas stora områden där all vegetation har
utplånats!

Sedan kan man ju spekulera i om det finns ytterligare Boraras-arter på Bor-
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neo – speciellt den allra östligaste delen kan tänkas innehålla en del
överraskningar. Likaså är det ganska långt mellan typlokalen för B. merah
(Kolla!) och Pontianak varifrån våra akvariefiskar antas komma ifrån, men så
länge det formellt bara finns två arter Boraras på Borneo, och akvariefiskarna
(honorna) mest liknar typexemplaren för B. merah är det det namnet som
gäller!

Ett annat problem kvarstår också: hur skiljer man på hanar av B. merah och
B. brigittae till utseendet? Det är svårt att säga säkert eftersom museiexemplar
av B. brigittae verkar bara finnas i Maurice Kottelats privata samling i
Schweiz – konserverade akvariefiskar skänkta av Wilkerling. De är sannolikt
fixerade i formalin (den normala metoden fram till slutet av 1990-talet) och
därför så gott som oanvändbara om man vill använda molekylära metoder
(DNA) för att lösa problemet. Typexemplaren borde finnas på museet i
Frankfurt, men jag kan inte hitta dem i deras nät-katalog. Catalog of Fishes
uppger också att uppgift om typexemplaren saknas. Möjligen finns några
exemplar i London, men pga en dator-krash hos en forskare, har jag inte
kunnat få närmare uppgifter om dem. Baserat på bilderna i den här artikeln
som Wilkerling har varit vänlig att skicka mig så kan man ana att B. merah är
aningen mer långsträckt än B. brigittae. Dessutom ser den svarta markeringen
i ryggfenan att sträcka sig längre bakåt hos hanar av B. brigittae än hos B.
merah. Tyvärr är ingen av dessa karaktärer säkra eftersom de bara är baserade
på bilder av ett eller två exemplar av B. brigittae. Vuxna honor av de bägge
arterna skiljer sig däremot tydligt åt i teckningen.

Bristen på museimaterial av Boraras gäller för övrigt alla arter. Det mesta
man hittar om man söker i databaser på nätet är akvariefisk utan geografiska
data. Om det finns Boraras på östra och norra Borneo vet vi t ex inte. Så här
små fiskar hittar man sällan av en slump. De går genom maskorna på de
kastnät och landnotar man normalt använder, dessutom verkar de oftast leva
i så oansenliga vattensamlingar att de är lätta att missa av det skälet. (Och här
talar vi om en handfull specialister som ägnat 30-50 år av sina liv åt att hitta
sällsynta sötvattensfiskar.) Mycket museimaterial samlas också in på
fiskmarknaden, men där är det ju inte stor chans att hitta dem: mycket mat är
det verkligen inte, ens på en stor Boraras maculata-hona! Skulle någon
dessutom råka få med några Boraras vid insamlingen av museimaterial är det
lätt hänt att de hamnar som ”osorterade fiskyngel” tills någon av de få
specialister på små karpfiskar som finns i världen råkar besöka museet och få
syn på burken.

Fortsättning i nästa tidning
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TISDAG 25 MAJ                          PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 6-2021

                    INGA ORDNARIE         UNDER NÄRMASTE

     MÅNADSMÖTEN           TIDEN!

           VÄL           MÖTT

                                                Din Djurbutik I

                                                         Handens Centrum

                                                          Fiskar, Smådjur, Tillbehör

                                                        Mon-fre   11.00-19.00

                                                        Lördag     11.00-17.00

                                                 Söndag     11.00-17.00

10



ALLA SOM FYLLER ÅR
JANET GODE

DEN 27 MAJ

LINDA NYBERG
OCH

RIKARD ELOFSSON
DEN 29 MAJ

EMIL MAIER
DEN 3 JUNI

CLAES INGE NILSSON
DEN 6 JUNI

DAMIEN OSMUND
DEN 7 JUNI
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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.


