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ära tiotalet nya medlemmar vunno inträde under 
sammanträdet. Inröstning sker genom sluten omröst
ning. 

Eftel' en intressant och angenäm samvaro avslutades 
sammanträdet vid 11-tiden. Säkerligen voro alla stor-
belåtna. E. H. 

Lebistes reticulatus (Peters) var. 
Fredlini (Schreitm.) 

Av Vi lhelm Sc/L7'eitmiillel', Frankfurt am Main. 

Föl' kort tid sedan sände mig herr Brorsson, Malmö, 
en fiskkanna med n gra gu ldgula L pbistes ?'eticulatus 
(Pete?'s) , Millionfiskar eller Guppi), jämte meddelande 
att dessa aven svensk akvarievän, helT T. O. Fredlin, un
der 8 års tid od lats fram ur den typiska och naturliga 
formen, samt att fi karna numera lämna en konstant av
komma. Till fo rmen äro dessa djur typiska L ebistes re
ticnlatus (Petet·s) . Hanarna hava en längd av 2-2,5 
cm., hono1'l1a 3-3,5 cm., allt inclusive stjärtfenor. 

På ryggen ä 1'0 lUJ,nar1u~ mörkgula, medan bakkropp 
och tjärtrot äro lj usgula, den senare med 2 zinnoberröda 
runda fläckar, framför vilka en mörk och en kopparröd 
f läck äro placerade. En av de medsända hanarna har vid 
stjärtfenans bas en mörk, vitrandad punkt. Fjällen på 
främre delen av ryggen hava en svagt mörk kant. 

H 01101~la äl'o p rygg och på hela bakkroppen, med 
stjärtl'ot, orangegula. Dräktighetsfläcken är l'osaröd. 
Fjällen på främre delen av ryggen äro fint mörk randade. 
Buken är gulvit. . . 

Vi ha a lltså häl' att göm med typiska xanthol'lsbska 
exemplar, vilkas fenol' äro genomskinliga och fö~falla 
försedda med en gul anstrykning. Bröst och bukfenors 
bas är rödaktig. . . 

Såsom ett erkännande t od laren och för att sk ilja 
dessa djur från den typiska Lebistes reticulatus (Peters) , 
kallar jag denna f isk : . , 
" L ebistes ?'eticu/n tu ' (Pet 1'8) V({1·. Fl'edNni (Sch~·ettm.)', 

även om xanthoristi.ka formel' "egentligen" Icke.sko
la ha ett särskilt namn (vanligtvis!) - Men att ~,:en 
fackzoologel'lla härutinnan göra undantag framg l' ilagt 
av nerlangtående namn: 
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Akva?·ie,. (spec. ställ akvarier), Fiska?', Växte?', Fcig
/("', Bwm', Fode?', ULensiliel·. 

Billig ast. Bäst. 

"Carrasius auratus (L.)" = guldfi sk, 
"Tinca aurata (Cuv.)" = guldsutare, 
"Cyprinus auratus (Mats.)" = guldlmrp, 
"Platypoecilus immacu latus (Myers)" = guldplatty, 
och många andm, vilka samtliga ävenledes äro en-

dast xanthoristiska former av de ifr ga val'ande arterna. 
Likaledes erhå lla vissa melanotiska former av ödlor, 

t. ex. "Lacelta lilfordi maluqueurorum (Medens)" och fle
ra andra sina speciella varietetsnamn. 

Alltså - varför sku lle man d, inte lmnna g iva även 
den xanthoristiska formen av Lebistes reticulatus (Pe
ters ) ett särskilt varietetsnamn? "Was dem E inen recht 
ist, ist dem Anderen billig"! 

Foder, skötsel och vattentemperatur är för den nya 
Guppin samma som för den ursprungliga arten. 

(Frankfurt am Main 10/ 10 1932 . 
• 

Så har dä vännen Fredlin fätt sitt namn inregistrerat 
bland dem, som uträttat något fö,' akvarievetenskapen, 
dem som målmedvetet arbetat och frambragt något nytt. 
Det är en äm för Fredlin, men icke minst för oss svenska 
akvarievänner, SOI11 nu lyckönska honom av hjältat. Vi 
känna en viss stolthet att få räkna honom som en av de 
våra. - Fredlin ! Ditt tillbakad ragna väsen tillåter inte, 
eller åtminstone reagerar Du, det vet jag, att vi hylla Dig. 
Men vid detta tillfälle må Du ursäkta oss, att vi gratule
ra Dig och tacka Dig för Ditt föredöme, för att Du visat, 
att även vi svenskar genom ihärdighet och framsynthet 
i odlingen kan komma någon var t . 

R ed. 
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