
�Konferencje � Seminaria �Targi �Spotkania �Wystawy �Zjazdy

Przegl¹d Wydawnictw Regionalnych

W dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ramach Europejskich Dni

Dziedzictwa na Warmii i Mazurach w atrium biblioteki na

Starym Mieœcie w Olsztynie odby³ siê Przegl¹d Wydaw-

nictw Regionalnych 2008 pod has³em „Moje, Twoje –

Nasze”. Organizatorami Przegl¹du by³y Wojewódzka

Biblioteka Publiczna, Polskie Towarzystwo Czytelnicze

oraz Oœrodek Badañ Naukowych.

Swoj¹ ofertê na temat „Korzenie tradycji. Od ojcowizny

do ojczyzny” zaprezentowa³y wydawnictwa z wojewódz-

twa warmiñsko-mazurskiego: Solaris, Borussia, Qmika,

Arta, Elset, Sql, Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna, Oœrodek Badañ Naukowych,

Muzeum Warmii i Mazur, Biuro Wystaw Artystycznych,

Centrum Francusko-Polskie, Gazeta Olsztyñska oraz

wydawnictwa uczelniane: UWM, TWP, OSW, Wszechnica

Warmiñska.
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Tak¿e wydawnictwo Instytutu Rybactwa Œródl¹dowe-

go przedstawi³o najnowsz¹, bogat¹ ofertê. Najwiêkszym

zainteresowaniem cieszy³y siê Przewodniki Wêdkarskie

i mapy batymetryczne jezior.

G³ównym celem imprezy by³a promocja wydawnictw

regionalnych oraz ksi¹¿ki wartoœciowej, ambitnej, wyró¿-

niaj¹cej siê pod wzglêdem walorów literackich, edukacyj-

nych i edytorskich. Oprócz kiermaszu odby³y siê spotkania

z autorami wspó³pracuj¹cymi z wystawcami. By³a to po¿y-

teczna i wartoœciowa prezentacja, warta kontynuowania

w przysz³oœci.

Barbara Samulowska-Dramiñska

Dzia³ Informacji Naukowej

XXII Konferencja „WYLÊGARNIA 2008” 2-5 wrzeœnia

2008, Serwy k. Augustowa i Troki k. Wilna

W dniach 2-5 wrzeœnia 2008 odby³a siê coroczna kon-

ferencja „Wylêgarnia”, organizowana w bie¿¹cym roku

wspólnie przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olszty-

nie i Litewskie Pañstwowe Centrum Rozrodu Ryb i Badañ

Rybactwa w Wilnie. Tegoroczna konferencja mia³a charak-

ter transgraniczny, najpierw przez 2 dni goœciliœmy na

piêknej ziemi augustowskiej, a nastêpnie przez kolejne dwa

dni, na co najmniej równie piêknej ziemi wileñskiej. Tema-

tem przewodnim by³a biotechnologia w akwakulturze.

W obradach wziê³a udzia³ rekordowa liczba 126 uczestni-

ków w polskiej czêœci konferencji i 138 uczestników w czêœci

litewskiej. W czasie czterech sesji referatowych (3 w Polsce

i 1 na Litwie) wyg³oszono ³¹cznie 25 referatów. Oprócz refe-

ratów nie zabrak³o tak¿e prezentacji w formie plakatów, któ-

re w liczbie 34 by³y prezentowane zarówno podczas pol-

skiej, jak i litewskiej czêœci konferencji.

W pierwszej sesji referatowej przedstawiono wyniki

badañ nad wp³ywem ró¿nej diety na efektywnoœæ podcho-
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wu larw sandacza (Sander lucioperca), problem „siostrza-

nego” kanibalizmu, jako istotnego problemu w akwakultu-

rze ryb drapie¿nych. W kolejnych referatach omówiono

wp³yw diety na wzrost i sk³ad chemiczny cia³a larw brzany

(Barbus barbus), przedstawiono wyniki badañ efektywno-

œci szczepionki przeciwko herpeswirusowi karpia 3

(CyHV-3) oraz omówiono wp³yw manipulacji termicznych

na przebieg infekcji wirusem VHS u wylêgu szczupaka

(Esox lucius). Ostatni referat w tej sesji dotyczy³ immuno-

toksykologii i jej praktycznego znaczenia w akwakulturze.

Po sesji referatowej zorganizowano wycieczkê do Litew-

skiego Oœrodka Chowu Ryb i Raków w Simnas, gdzie

mo¿na by³o zapoznaæ siê z litewsk¹ technologi¹ wylêgar-

nicz¹. Wszyscy zapamiêtaj¹ tak¿e wspania³¹ goœcinê (z

uch¹ i specja³ami kuchni litewskiej) zorganizowan¹ na cze-

œæ uczestników wycieczki przez dyrektora Oœrodka w Sim-

nas Vydasa Baravykasa i jego za³ogê.

Sesjê referatow¹ drugiego dnia konferencji otwiera³

referat dotycz¹cy biotechnologicznych metod rozrodu ryb

i ich wykorzystania w akwakulturze i ochronie zagro¿onych

gatunków. Nastêpnie omówiono zastosowanie gynogenezy

u ryb jesiotrowatych oraz weryfikacjê jej skutecznoœci,
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przedstawiono równie¿ wp³yw hybrydyzacji na behawior

i cechy u¿ytkowe ryb jesiotrowatych na przyk³adzie krzy¿ó-

wek jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) z jesiotrem zie-

lonym (Acipenser medirostris). Tematem kolejnych refera-

tów by³o krótkookresowe przechowywanie nasienia ryb

z tlenem i bez tlenu, transgeneza jako szansa dla akwakultu-

ry, przedstawiono tak¿e wyniki manipulacji genetycznych

na pstr¹gu têczowym (Oncorhynchus mykiss).

Trzeci¹ i ostatni¹ sesjê referatow¹ w Polsce otworzy³

referat o poliploidyzacji jako narzêdziu w biotechnologii

wa¿nych gospodarczo i ekologicznie gatunków ryb na

œwiecie. Omawiano tak¿e efekt heterozji w rozrodzie karpia

(Cyprinus carpio) oraz efektywnoœæ rozrodu suma europej-

skiego (Silurus glanis) po stymulowaniu owulacji homoge-

natem przysadki mózgowej karpia, Ovopelem, LHRH-a lub

Ovaprimem. Temat nastêpnych referatów dotyczy³ pio-

nierskiego udanego dwukrotnego rozrodu tych samych

samic suma europejskiego w jednym roku oraz mo¿liwoœci

wspomagania naturalnego rozrodu ³ososia atlantyckiego

(Salmo salar) i troci wêdrownej (Salmo trutta m. trutta)

w zlewni rzeki Iny.

Czwarta sesja referatowa, która odby³a siê w Centrum

Konferencyjnym Trasalis w Trokach na Litwie, dziêki nowo-

czesnym urz¹dzeniom i lektorom by³a prowadzona równo-

czeœnie w obu jêzykach. W referatach przedstawiono

nastêpuj¹ce zagadnienia: aspekty metodyczne i praktycz-

ne produkcji jednop³ciowych stad ryb, tworzenie stad

tar³owych siei jeziorowej (Coregonus lavaretus) w warun-

kach kontrolowanych, wp³yw warunków œrodowiskowych

na rozwój ³ososia i troci w Oœrodku Hodowli Ryb £ososio-

watych ¯eimena (Litwa), litewskie rozwi¹zania sztucznego

rozrodu szczupaka oraz zaprezentowano technologiê

sztucznego rozrodu sandacza stosowan¹ na Litwie. Sesjê

referatow¹ zakoñczy³a prezentacja ksi¹¿ki „Biotechnolo-

gia rozrodu ryb i raków dla odtwarzania ich zasobów”.

Oczywiœcie organizatorzy postarali siê tak¿e

o wype³nienie czasu poplenarnego konferencji szeregiem

atrakcji, które sprawi³y, ¿e jak to okreœli³ jeden z uczestni-

ków …czas by³ wype³niony od rana do …rana. Wszystkim

uczestnikom konferencji w imieniu organizatorów sk³adam

serdeczne podziêkowania za przygotowanie ciekawych

doniesieñ, a tak¿e za stworzon¹ wspania³¹ atmosferê

i wspóln¹ zabawê. Wielkie podziêkowania za sprawn¹

organizacjê nale¿¹ siê tak¿e naszym litewskim wspó³orga-

nizatorom, a szczególnie Alinie Širvinskiej i Valdasowi

Geèysowi. Zapraszamy wszystkich na nastêpn¹ „Wylêgar-

niê 2009”, która odbêdzie siê prawdopodobnie, jak planu-

jemy, na pocz¹tku wrzeœnia gdzieœ na Pomorzu.

Dariusz Ulikowski

Doœwiadczalny Oœrodek Zarybieniowy „Dga³” IRS
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