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Konferencje + sympozja +szkolenia +wystawy +zjazdy +targi

W 2000 r. we Wtoszech odbyta si~ konferencja nt. lipienia, kt6ra jednak miata raczej krajowy charakter, choc uczestniczyto w niej kilku ekspert6w europejskich. Zbi6r referat6w,
pt. Ecologia e gestione del temolo Thymallus thymallus, esperienze Italiane ed Europee a confronto, jest stabo znany czytelnikom w Europie, gdyz w catosci jest po wtosku.
Pierwsza mi~dzynarodowa konferencja poswi~cona
lipieniowi odbyta si~ 12 i 13 lipca 2006 r. na uniwersytecie
York w Anglii. Zostata zorganizowana w catosci przez stron~
brytyjskq, gt6wnie Grayling Research Trust, we wsp6tpracy
z Environment Agency, English Nature, The Grayling Society
i The Fishmongers' Company. Uczestniczyto w niej prawie 40
specjalist6w zajmujqcych si~ tq rybq. Referaty wygtosili:
- Steven Weiss (Austria) - nt. stanu badan nad rozmieszczeniem i systematykq lipieni.
-

Bernhard Gum (Niemcy) - nt. stanu badan genetycznych lipienia w Europie.

-

Nick Hughes (USA) - nt. migracji i biologii Iipienia na
Alasce.

- Andrew Gryska (USA) - nt. badan nad tempem wzrostu lipieni na Alasce, a takze nad ocenq stanu populacji tych ryb.
-

Henri Persat (Francja) - nt. wrazliwosci lipienia na
zmiany w srodowisku.

-

Mikael Carstein (Szwecja) - nt. wptywu techniki podchowu na przezywalnosc lipienia.

- Alessandra Ippoliti (Wtochy) - nt. gospodarki lipieniem
we Wtoszech.
-

Ronald Campbell (Wielka Brytania) - nt. lipienia w rzece Tweed.

Uwzgl~dniajqc rang~ problemu dla polskiego rybactwa,
wtasciwym wydaje si~ podzielenie si~ z zainteresowanymi
informacjami 0 stosunkowo nowej jednostce chorobowej karpi, powodowanej przez wirusa z rodziny Herpesviridae (koi
herpesvirus - KHV). Skutki choroby, jej zasi~g i problemy
o mi~dzynarodowym charakterze powodujq okreslone reakcje niemal na catym swiecie. R6wniez Europejskie Towarzystwo Ichtiopatolog6w uznato za zasadne organizacj~ specjalnych warsztat6w (workshop) w trakcie konferencji EAFP, jaka
odbyta si~ w Kopenhadze w dniach 10 - 20 wrzesnia 2005.
Gt6wnymi organizatorami warsztat6w byli dr Olga Haenen
(Holandia) i prof. dr Ronald Hedrick (USA), uwazani za
czotowych specjalist6w w dziedzinie KHV. Uczestniczyto
w nich ponad 30 os6b z kilku kraj6w majqcych problemy z tq
chorobq lub prowadzqcych badania nad KHV. W programie

- Anton Ibbotson (Wielka Brytania) - nt. lipienia w niewielkim potoku w Anglii.
-

Mike Pawson (Wielka Brytania) - nt. preferencji srodowiskowych lipieni w potoku w Anglii.

-

Les Jervis (Wielka Brytania) - nt. roli lipienia jako bioindykatora.

- Alan Starkie (Wielka Brytania) - nt. Dyrektywy Wodnej
UE w kontekscie lipienia.
- Stanistaw Cios - nt. historycznych zapis6w 0 lipieniu
w Polsce od XIV do XIX w.
W przedstawionych wystqpieniach wyraznie przewijaty
si~ nast~pujqce elementy. Po pierwsze, rosnie rola lipienia
w kontekscie w~dkarskim, ekonomicznym i biologicznym (w
szczeg61nosci interesujqce Sqwst~pne wyniki badan nad systematykq, kt6re wskazujq na rychte znaczne zmiany w tym
wzgl~dzie). Po drugie, rosnie swiadomosc potrzeby ochrony
tej ryby, tym bardziej ze niekt6re populacje Sq coraz bardziej
zagrozone, nie tylko w Europie. Konieczne jest stosowanie
i promowanie nowych zasad ochrony (podano szereg interesujqcych rozwiqzan i ocen ich skutecznosci), w tym potozenie
nacisku na naturalny rozr6d w ciekach z dobrymi tarliskami
i wyeliminowanie sztucznego tarta w wodach z rMnymi populacjami (zwtaszcza pochodzqcymi z innych ciek6w). Po trzecie, najwi~kszym zagrozeniem dla lipieni jest niszczenie srodowiska przez cztowieka. Odtowy w~dkarskie nie muszq miec
wi~kszego ujemnego wptywu na t~ ryb~ w ciekach z dobrymi
tarliskami.
Organizatorzy konferencji planujq wydac zbi6r referat6w.
B~dzie to wazna i interesujqca pozycja dla wszystkich zajmujqcych si~ tq rybq, takze w Polsce. W szczeg61nosci godna
polecenia b~dzie dla os6b zajmujqcych si~ gospodarkq lipieniem, kt6rych jest niemato w naszym kraju.
Stanistaw Cios

przewidziano wymjan~ informacji 0 wynikach badan oraz dyskusj~ zmierzajqcq do uzgodnienia wsp61nych wniosk6w
dotyczqcych etiologii choroby, jej nazewnictwa, sposob6w
diagnozowania oraz profilaktyki i terapii.
W pierwszej cz~sci spotkania przedstawiciele poszczeg61nych osrodk6w badawczych przekazali informacje 0 wynikach
swoich prac oraz obserwacji dotyczqcych KHV. Rozpoczynajqc, dr Haenen om6wita aktualny stan wiedzy na temat herpeswirusa koi. Jak dotychczas udato si~ poznac kompletny
genom wirusa CyHV-3 (Dr T. Aoki i zesp6t), okoto 70% genomu
wirusa CyHV-1 oraz rozpocz~to sekwencjonowanie kodujqcych sktadnik6w wirusa CyHV-2. Prof. Aoki (Tokyo University
of Marine Science and Technology, Japonia) skupit si~ na opisie sekwencji DNA wirusa i zwr6cit uwag~, ze najbardziej oso-

