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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 )

Om det blir ett ordinarie möte i
september

meddelas detta till er på mail, 
telefon,facebook mm

Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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Månadens inlägg från Ordförande. 

Jag skulle enligt plan ha befunnit mig i en segelbåt på ett stormigt
Biscaya nu. Men vissa gastar är gjorda i lite klenare virke än riktiga
gastar som är byggda av kärnvirke. Så redan innan avsegling så var
besättningen reducerad till paret som äger båten och ville ha den
nerseglad till Kreta där dom skaffat sig sitt pensionärsboende. Så jag var
enda extra gasten. Lite för få för en så lång segling men det var planerat
för många vilodagar i hamnar längs vägen.

Vi fick en fin segling ner mot Gotland. Hela vägen på samma bog, men
damen som var med kom instormande i min hytt och skrek att båten tog
in vatten. Kollade runt lite och såg att det trycktes in lite vatten utifrån
och in i handfaten vilket inte är ovanligt vid lite hårdare vind. Jag stängde
av kranarna som jag nog borde ha stängt lite tidigare och löste av vid
rodret. Jag kollade väderappar och såg att vi kunde gå ända förbi Öland
minst innan den västliga vinden skulle vrida mot syd vilket vi inte ville
gå i för länge. Vi hade Kielkanalen som första mål så jag tyckte att vi
stävar vidare så länge det går innan sydliga vinden kommer. Frun
kommer upp till mig igen och tycker att det blåser för mycket och jag
anar lite skräck i hennes röst och blick men jag försökte övertyga henne
att det var i sin ordning. Till saken hör nog att hon hade två tidigare
riktiga trauman i sin ryggsäck. Det ena var ett blixtnedslag i riggen och
det andra var en båt som sjunkit under dom i Röda Havet. Så hon väckte
sin man som såg hennes oro och kom till beslutet att avbryta. Det var
bara att göra en 180graders sväng och segla alltihopa tillbaka till Mälaren
där vi hade startat.

För att göra det hela lite akvaristiskt så hade jag fått lek av mina
kardinalfiskar medans jag var hemifrån.
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Fortsättning av ERIK ÅHLANDERS artikel om släktet  Boraras

Den stora likheten mellan hanar av B. merah och B. brigittae är också
orsaken till att Kottelat ursprungligen gjorde den mycket rimliga
bedömningen att bägge arterna lever tillsammans på centrala Borneo.
Att han bara hade ett enda exemplar av Boraras från västra Borneo, och
att det råkade vara en hona, var bara en olycklig slump – men samtidigt
ett stöd för mitt förmodande att man vanligtvis inte fångar en Boraras
av en händelse – man måste verkligen vara på jakt efter miniatyrarter.
Jag har diskuterat saken med Kottelat och han var inledningsvis
skeptisk. I humhum, 20XX har han dock sammanfattat...

Att honor av närstående arter är lika varandra men hanar skiljer sig mer
åt i färg eller form är inte så ovanligt. Motsatsen, som i det här fallet, är
inte alls lika vanligt. Därför kan man ju fundera över varför hanarna av
de två arterna kan vara så lika. Biologen Ernst Haeckel hävdade 1866
att ontogenin, alltså individens utveckling från befruktat ägg till vuxen
individ, avspeglar phylogenin, alltså utvecklingen från enklare
organismer till mer komplicerade. Om detta är sant eller inte och hur
man i så fall skall tolka fenomenet har diskuterats sedan dess. Vi kan i
alla fall konstatera att det finns många exempel där det verkar kunna
förhålla sig så. Därför tittade jag hur färgmönstret utvecklade sig på
mina yngel av B. merah. Redan på mycket små yngel kan man ana två
svarta fläckar på kroppen, en vid stjärtroten och en vid basen av
analfenan. Om dessa fläckar kommer samtidigt eller först den ena och
sedan den andra har jag inte kunnat avgöra. Sedan kommer en fläck mitt
på kroppen som till en början är relativt liten och till synes cirkulär. Vid
detta stadium ser ynglet mest ut som en ung hona av B. maculatus eller
B. naevus. Sidofläcken blir sedan alltmer långsträckt och ellipsformad.
Hos hanarna vidareutvecklas sedan fläcken på kroppssidan att bli mer
och mer långsträckt. Man skulle kunna tolka detta som att fläckar är en
ursprunglig karaktär, och längsband en avancerad – eller plesiomorf
respective apomorf karaktär som en biolog skulle uttrycka det. Den fullt
uttecknade hanen har ett enda mörkt band på sidan. Man skulle vidare
kunna tänka sig, i Haeckels anda, en utveckling från B. maculatus på
Sumatra och Malackahalvön, via B. merah på västra Borneo till
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B. brigittae på östra Borneo. Det hade varit spännande att se om detta
mönster går igen även på yngel av B. brigittae, fast hos bägge könen.
Mina yngel av B. urophthalmoides (som ju också har ett längsband hos
bägge könen) är alldeles för skygga för att jag skall kunna se hur
motsvarande färgmönster utvecklas hos dem. I brist på museimaterial
av de olika arterna med lokaluppgifter och där DNAt inte är förstört av
formalin eller ålder, blir detta ändå bara spekuklationer.

3. Boraras i akvarium
Det har skrivits mycket om hur man håller Boraras i akvarium, så jag

kommer här bara göra några kommentarer, men för att göra dem
begripliga, först något om hur jag själv sköter fisk:Hur man sköter sina
akvarier och fiskar varierar från akvarist till akvarist. Attityd, teknisk
utrustning, lokala förutsättningar, kunskap och mycket annat spelar in.
Det som fungerar för en person kan vara helt fel för någon annan. Själv
är jag ganska lat och slarvig. Jag saknar den där fingertoppskänslan som
jag vet att många andra har, trots att jag haft akvarier i över 50 år och
nyfiket prövat på de flesta typer av fisk. Mina erfarenheter av Boraras-
arter i akvarium ska man nog helst se mer som möjliga utgångspunkter
för eget experimenterande. Min avsikt med akvariefiskar är oftast att
studera varje art och ibland att försöka efterlikna naturen. Jag använder
ett minimum av teknik. Hellre göra livet otrevligt för bakterier och
parasiter med torv och alkottar än att hålla fiskarna i kliniskt rena
akvarier. För att få fram lite yngel håller jag om möjligt varje art för sig.
Snäckor upplever jag inte som ett hot mot ägg och yngel, men räkor och
hydror tror jag är hemska rövare. Alla de mycket små djur som finns i
ett väl inkört akvarium tror jag blir bra mat till späda yngel de första
dygnen. Mycket växter är en förutsättning för att få varje akvarium att
fungera (för mig)! Varje dag serveras nykläckt levande Artemia till både
yngel och vuxna fiskar som är intresserade (när jag håller små arter).
Det är bättre att de vuxna jagar Artemia än yngel.

Eftersom jag använder kommunalt Stockholmsvatten och dessutom har
möjlighet att samla regnvatten, har jag mycket gratis, när jag försöker
hålla regnskogsfisk. Jag har aldrig någonsin tagit några vattenvärden i
mina akvarier (men väl utomhus – och jag har läst vattensamman-
sättningen på vattenverkets hemsida) 
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men det är inget jag rekommenderar till andra. Speciellt om man stöter
på problem är det bra att ta reda på så mycket som möjligt om sitt
vatten. Själv startar jag aldrig ett nytt akvarium utan att ta minst några
liter vatten från ett gammalt fungerande akvarium och gärna lite
”bottenskruffs”. Slamsugning sker så gott som aldrig, men jag matar
ganska snålt. För känsliga arter byter jag en tredjedel (eller ibland mer)
av vattnet varje vecka och för andra arter sällan eller vid behov.

I de flesta fall har jag hållit Boraras i akvarier med en volym på ca 20-
40 liter. I både mindre, och, märkligt nog, även större akvarier har det
inte gått riktigt lika bra – åtminstone inte om ambitionen är att det skall
dyka upp lite yngel då och då. Kanske har det varit en slump, men jag
misstänker att äggen möjligen kan vara lite ljuskänsliga precis som hos
flera små tetror. Likaså kan man konstatera att små fiskar ofta är
kortlivade. Det kan vara så att åtminstone några av Boraras-arterna är
i det närmaste sterila när de fyllt ett år. Eftersom en stor del av fisken
i handeln idag är vildfångad skulle det kunna förklara varför det som
fungerat en gång inte fungerar en annan gång – dom är helt enkelt för
gamla.

Könsskillnader

På vuxna djur av Boraras är det i princip inga problem att skilja på
könen. Honorna är rundare och ofta aningen större. Hos speciellt B.
naevus och B. merah finns dessutom tydliga skillnader i teckningen. I
något fall är det snarare svårare att skilja arterna åt än att skilja på
kön!

Sjukdomar

Vid ett enda tillfälle har jag fått Oodinium på Boraras (men tidigare
några gånger på Rasboroides och Trigonostigma). Infektionen verkar
ha dykt upp spontant. Jag hade två till synes identiska akvarier med
Boraras i mitt ”korsningsprogram” – ungfisk på tillväxt. Fiskarna i
det ena blev sjuka. Alla fiskar, ca 20, dog, trots medicinering (salt
och koppar). Jag lät därefter akvariet stå minst en månad utan att jag
rörde det (parasiten kan inte överleva utan fiskar), och har därefter
inte haft mer problem.
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Boraras brigittae

Erfarenheterna av B. brigittae som akvariefisk är synnerligen
begränsade. Som jag uppfattar arten, så har den importerats
kommersiellt endast omkring 1978. Den odlades vid åtminstone ett
tillfälle i Tyskland samt av Wilkerling circa 10 år senare. Han ansåg
inte att arten var särskilt reproduktiv. Någon odlad stam verkar av allt
att döma inte finnas kvar. Inte så konstigt – efter mer än 20 år.

Boraras maculatus

Boraras maculatus är alltså, trots att vi kallar den dvärgrasbora,
troligen den största av Boraras-arterna. En hane i lekdräkt är nog också,
i mitt tycke, en av de färgstarkaste akvariefiskarna som finns! I mina
akvarier har dom dessutom visat sig vara oskygga fiskar som gärna
håller sig framme. (Men sådant beror inte bara på art utan även på
akvariet, andra arter och vad som finns runt akvariet. Dessutom reagerar
Boraras liksom andra tetror och barber på det skräckämne som de kan
avge vid obehagliga situationer, men då kan man lösa det med ett rejält
vattenbyte.)

Som unga ser bägge könen ut som slanka honor, men könsskillnaderna
visar sig ganska snart. Honorna är aningen större, rundare om buken
och blekare i färgen. Hanarna slankare och starkare i färgen. Vid lek
intensivt mörkröda men med den svarta teckningen i tydlig kontrast.

Herman Meinken skriver en del intressanta saker 1942: Han anser att
arten inte är svårare att odla än andra rasboror. (Det är troligen någon
gång under andra halvan av 1930-talet som en Boraras-art odlas i
akvarium för första gången. G Hjerresen i Flensburg, Tyskland
beskriver i januari 1940 hur han lyckats odla Boraras maculatus, men
man får inte intrycket att han tror att han var först.) Två komplikationer
pekar han dock på. Dels lägger inte honorna all rommen vid en lek och
sedan gör ett längre uppehåll som flertalet släktingar, utan de
”småleker” lite hela tiden, så man kan inte se på bukomfånget att nu har
de lekt. Dels är speciellt honorna svåra romrövare. Min egen erfarenhet
är att om man släpper ned några stycken i ett välplanterat akvarium, och
sedan flyttar bort dem efter några dagar – en vecka, så dyker det upp
några yngel, inte så många, efter ytterligare en dryg vecka.
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 Mina Boraras, vuxna som yngel, får nykläckt artemia varje dag. Jag
inbillar mig att de vuxna är mindre benägna att äta ägg och yngel då,
och tillväxten på ungfiskar är snabb. Meinken skriver vidare att mörk
botten, täta snår av växter och ett inte alltför hårt vatten är viktigt för
fiskarnas trivsel och lek. Jag håller med honom. Själv har jag
kommunalt Stockholms-vatten som håller 4-6 dH, men Meinken
blandade kranvatten och regnvatten.

Min erfarenhet är att jämfört med övriga Boraras-arter som jag haft är
det här den art som är mest benägen att äta upp sina yngel. Men jag kan
ha haft otur.

Ovanför analfenan kan B. maculatus ha en eller två fläckar. Är de två
kan de dessutom vara ihopvuxna till en ”8” eller ett kort band. Det har
skrivits en del i akvarielitteraturen om dessa fläckar. De påstås vara en
könskillnad, men ibland påstås de ”dubbelfläckiga” vara hanar och
ibland honor. Efter att ha tittat på färre än 50 akvarieexemplar med lite
olika ursprung så verkar det inte vara kopplat till varken kön eller
population, men det kan ju visa sig vara annorlunda om man tittar på
många exemplar med kända fyndlokaler. Hos vissa exemplar hittade jag
dubbelfläckar på ena sidan men inte på den andra.

Boraras merah 
Måste anses som den hårdaste konkurrenten till B. maculatus om titeln

”Bästa akvarie-Boraras”. Hur jag skött och odlat arten framgår av
avsnitt 2 ovan.

Boraras micros 
Jag har bara haft arten under en kort period. Det blev något enstaka

yngel. Tyvärr gjorde jag inga anteckningar.

Boraras naevus 
Även denna hade jag bara under en kortare period, men jag uppfattade

den som den mest lättskötta och inte lika svår romrövare som B.
maculata, som den annars liknar.

Slutet läser ni i september-tidningen (nr 7)
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Världens enda uppstoppade blåval

Malmska valen var en ung blåval, som hade oturen, eller kanske turen, att

hittas död i Askimsfjorden utanför Göteborg i oktober 1865. Intendenten vid

Naturhistoriska Museet i Göteborg, A. V. Malm, lyckades köpa valen och få

den bärgad till Lindholmens slip. Där tog man mått på kroppen och började det

krävande arbetet med att flå den. Att ta mått på en flera ton tung valkropp som

ligger på sidan är inte helt enkelt, så man utgick från mittlinjen på ryggen och

mätte till motsvarande mittlinje på buksidan. Inte rätt metod, skulle det visa sig.

Nu tog museets snickare vid och byggde en valkropp av trä, som det

preparerade skinnet seda skulle spikas fast på. Samtidigt sysslade andra med

at skeletera valen; skelettet skull ju också tas till vara. När träkroppen väl var

klar och det var dags att spika på skinnet, upptäckte man det ödesdigra

misstaget från mätningen: Skinnet var för trångt över buken! Om en kropp

ligger på sidan, trycks inälvorna uppåt, och den halva som ligger i luften blir

alltså större än den andra. Malm blev förtvivlad och sjukskrev sig, men hans

konservator Malmgren, som var praktiskt lagd, fann på råd. Han såg till att

glipan hamnade mitt under buken, och fyllde helt enkelt ut den med några

panelbrädor. Visserligen kom bröstfenorna att hamna lite för högt upp, men

symmetrin var helt ok.

Malmska valen har i uppstoppat skick ledad överkäke. Munnen kan alltså

öppnas, och insidan är tapetserad. Inuti finns också några bänkar och ett litet

bord. Från början kunde man gå in och ta en kopp kaffe eller annat drickbart

där inne. Några upptäkte dock att därinne kunde man vänslas ostört, och det

hela tog en ände med förskräckelse när två ungdomar överraskades i ett

synnerligen olämpligt ögonblick. Det blev polisanmälan och rättegång. Klubban

fördes av en pensionerad överste, som bara konstaterade att ” Vi får vara

nöjda över att denna förmån kom ett par medborgare i vår stad till godo”. Sen

slog han klubban i bordet, och avslog därmed ärendet. Sedan dess har valen

varit stängd, utom vid speciella tillfällen (vi pratar om Göteborg); nämligen

VALdagen vart fjärde år, och sedan några år tillbaka även på VALborg.

Den första tiden turnerade valen i landet, och för att underlätta transporterna

går den att ta i sär i fyra delar. Sedan 1910 är den dock fast placerad bredvid

sitt skelett i valsalen på Naturhistoriska Museet i Slottsskogen i Göteborg.
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FREDAG 20 augusti                          PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 7-2021

                    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
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ALLA SOM FYLLER ÅR

 BENGT LJUNGSTRÖM
den 14 juni

TYRONE LUNDSTRÖM
den  30 juli

MARIE HEDQVIST
och

DIANA EKMAN
den 31 juli

RENÈE M. OTAROLA
den 2 september

MELVIN ZETTERLUND
den 4 september
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Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32
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Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08
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 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
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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.


