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S. Cios, J. Grudniewska, A. Witkowski, J. Kotusz –

Lipieñ – Wyd. IRS, 2018, 220 s., oprawa miêkka,

cena 42 z³

...WyraŸny wzrost zainteresowania lipieniem w ostatnim okresie wynika rów-

nie¿ z ogromnego znaczenia tej ryby dla wêdkarstwa. Dotyczy to nie tylko

Polski, gdzie lipieñ jest najwa¿niejszym gatunkiem dla wêdkarzy muchowych,

ale tak¿e wielu innych krajów w Europie i Ameryce Pó³nocnej, w których

po³ów ryb ³ososiowatych na sztuczn¹ muszkê staje siê coraz bardziej popu-

larn¹ form¹ wypoczynku i coraz wa¿niejszym elementem ekonomicznym

turystyki wêdkarskiej.

Wzrost zainteresowania lipieniem od strony naukowej wyra¿a siê nie tylko

wiêksz¹ liczb¹ prac i osób podejmuj¹cych badania. W 2000 r. we W³oszech

odby³a siê pierwsza konferencja na szczeblu krajowym poœwiêcona lipie-

niowi, której wyniki zosta³y opublikowane (Gentili i in. 2001, Cios 2007b).

W 2006 r. w Yorku, w Wielkiej Brytanii, odby³a siê pierwsza miêdzynarodowa

konferencja, z udzia³em wielu specjalistów z ca³ego œwiata, ale niestety nie

ukaza³ siê zbiór referatów (Cios 2006). Obydwie konferencje zosta³y zorgani-

zowane przy zaanga¿owaniu organizacji zrzeszaj¹cych mi³oœników ryby – we

W³oszech o nazwie Thymallus, a w Wielkiej Brytanii – Grayling Society. Ta

druga sta³a siê organizacj¹ o zasiêgu miêdzynarodowym, promuj¹c badania

nad lipieniem i jego ochronê, a tak¿e ró¿ne elementy kultury wêdkarskiej,

wydaj¹c czasopismo o nazwie Grayling (poprzednio Journal of the Grayling

Society), ukazuj¹ce siê dwa razy w roku, a od 2017 r. – trzy razy.

Lipieniem, podobnie jak i wielu innymi gatunkami ryb, wspó³czeœnie zajmuj¹ siê nie tylko wêdkarze, ichtiolodzy, zarz¹dcy wód i genetycy. Roz-

wój nauki sprawia, ¿e ryby maj¹ coraz wiêksze znaczenie w szerokim spektrum badañ, np. historycznych, archeologicznych, kulturoznaw-

czych, filologicznych, ekonomicznych i socjologicznych. Z tego powodu w ksi¹¿ce odniesiono siê do wielu aspektów poznania lipieni, w celu

podsumowania dotychczasowego stanu wiedzy o tej rybie i jej przybli¿enia szerszemu gronu Czytelników.

Przedstawione w monografii informacje w du¿ej mierze oparte s¹ na wynikach w³asnych badañ autorów, prowadzonych w Polsce i za granic¹.

Szeroko uwzglêdnione zosta³y równie¿ dane z literatury krajowej i zagranicznej, dotycz¹ce tak¿e innych gatunków lipieni. Wynika to z kilku

powodów. Po pierwsze, coraz liczniej polscy wêdkarze udaj¹ siê na zagraniczne ³owiska dla po³owu lipieni. Po drugie, biologia lipieni w innych

regionach Europy nieco siê ró¿ni od tych w Polsce. W szczególnoœci dotyczy to populacji w pó³nocnej czêœci kontynentu. Po trzecie, szereg

badañ, zw³aszcza z USA i Kanady, w istotny sposób uzupe³nia te z Europy, pozwalaj¹c lepiej poznaæ wiele aspektów biologii lipieni oraz

zarz¹dzania populacjami tego gatunku. [ze Wstêpu]

Zgadnienia przedstawione w monografii:

Ewolucja, systematyka, rozsiedlenie i nazewnictwo lipieni

(Ewolucja - Systematyka - Rozsiedlenie w Polsce - Rozsiedlenie w Europie -

Nazewnictwo)

Informacje historyczne dotycz¹ce lipienia w Europie

Rozród lipieni (Dymorfizm p³ciowy - Wysypka tar³owa - Dojrzewanie

p³ciowe - Tarliska - Tar³o - Warunki œrodowiska a rozwój)

Siedlisko i migracje (Agresja u lipienia - Siedliska lipieni w rzekach -

Krainy rybne z lipieniem - Lipienie w jeziorach i wodach morskich - Wêdrówki

lipieni)

Wiek, wzrost i biomasa lipieni (D³ugoœæ ¿ycia - Okreœlenie wieku i

tempa wzrostu - Najwiêksze lipienie - Biomasa lipieni - Kondycja lipieni)

Biotechnika hodowli (Pozyskiwanie i transport tarlaków - Selekcja tar-

laków - Inkubacja ikry - Wychów narybku - Przewóz materia³u zarybienio-

wego - Zarybianie)

Pokarm i ¿erowanie

Choroby i paso¿yty lipieni

Presja drapie¿ników na lipienia

Po³ów i znaczenie gospodarcze (Lipieñ jako ryba wêdkarska

i po³ów metodami haczykowymi - Wielkoœæ po³owów wêdkarskich lipienia -

Po³ów lipienia metodami niewêdkarskimi i w celach gospodarczych)

Ochrona lipienia i zarz¹dzanie ³owiskami

Memorabilia thymallica

Wartoœæ u¿ytkowa
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XXV Krajowa Konferencja Rybackich

U¿ytkowników Jezior, Rzek

i Zbiorników Zaporowych

Informujemy, ¿e konsorcjum w sk³adzie Zwi¹zek Producentów Ryb-Organizacja Producentów (lider

projektu) i Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza podpisa³o umowê na realizacjê

projektu pn.: „Promowanie wiedzy o zrównowa¿onej gospodarce rybackiej wspieraj¹cej u¿ytkowników

wód œródl¹dowych.”

G³ównym celem projektu jest wspieranie dzia³añ sprzyjaj¹cych tworzeniu sieci kontaktów, a tak¿e

upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej w sektorze rybactwa œródl¹dowego, nauki i administra-

cji publicznej. Skierowany jest do osób zwi¹zanych z sektorem rybactwa œródl¹dowego - dla osób

zatrudnionych w gospodarstwach rybackich, obiektach akwakultury, osób odpowiedzialnych za gospo-

darkê ryback¹ w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim, u¿ytkowników rybackich obwodów ustanowionych na

publicznych œródl¹dowych wodach powierzchniowych p³yn¹cych, przedstawicieli organizacji bran¿-

owych, administracji samorz¹dowej i rz¹dowej oraz instytucji nadzoruj¹cych prowadzenie œródl¹dowej

gospodarki rybackiej i agencji rz¹dowych zwi¹zanych z gospodark¹ ryback¹.

W ramach projektu planuje siê przeprowadzenie dwóch konferencji w 2021 i 2022 roku , a tak¿e

przygotowanie i wydanie trzech monografii naukowych. Monografie te bêd¹ wchodzi³y w sk³ad mate-

ria³ów konferencyjnych.

Z uwagi na dynamiczn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z przebiegiem pandemii w naszym kraju i w trosce o zdro-

wie naszych goœci i prelegentów zmuszeni jesteœmy kolejny raz zmieniæ termin konferencji. XXV Krajowa

Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbêdzie siê w dniach

20-22 paŸdziernika 2021 r. w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie (https://www.zamek-gniew.pl).

Mamy nadziejê, ¿e w ci¹gu kilku najbli¿szych miesiêcy sytuacja poprawi siê na tyle, abyœmy mogli bez-

piecznie – z zachowaniem wszelkich regu³ re¿imu sanitarnego - spotkaæ siê i podyskutowaæ o

rybactwie i wêdkarstwie. Przypominamy, ¿e równie¿ mo¿na œledziæ nas na facebooku

(https://www.facebook.com/IRSOlsztyn).

za Komitet Organizacyjny

dr in¿. Tomasz Czerwiñski

Operacja wspó³finansowana jest ze œrodków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie

umowy z dnia 29 grudnia 2020 o dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach dzia³ania 1.16 „Propago-

wanie kapita³u ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog spo³eczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog

spo³eczny oraz wsparcie dla ma³¿onków i partnerów ¿yciowych”, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2 rozporz¹dzenia nr

508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybo³ówstwa zrównowa¿onego œrodowiskowo, zasobooszczêdnego, innowacyj-

nego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.



Konferencja „WYLÊGARNIA 2021”

Organizatorzy:
Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
we wspó³pracy z Katedr¹ Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ wylêgarnictwa i podchowów organizmów

wodnych na kolejn¹, coroczn¹ Konferencjê "Wylêgarnia". Planujemy j¹ zorganizowaæ we wrzeœniu tego roku.

O dok³adnym terminie i miejscu organizacji konferencji bêdziemy informowaæ w kolejnych komunikatach.

Tym razem zamierzamy przybli¿yæ Pañstwu najnowsze osi¹gniêcia zwi¹zane z tzw. akwakultur¹ zachowawcz¹,

czyli nastawion¹ na produkcjê materia³u zarybieniowego. Swoje miejsce znajd¹ zagadnienia dotycz¹ce m.in. rozrodu,

podchowów, ¿ywienia, profilaktyki i terapii organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji refera-

towych i jednej plakatowej. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusj¹).

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu i/lub posteru prosimy o nadsy³ania tekstów prac do koñca

kwietnia 2021 r., na skrzynkê: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy musz¹ byæ sformatowane w sposób zgodny z

wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do redakcji Fisheries & Aquatic Life (dawniej Archives of Polish

Fisheries) (szczegó³y dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Teksty prac prosimy przes³aæ w formie elektronicznej

(pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakoœci fotografie w

plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych rysunki,

tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny byæ wkle-

jone w tekst pracy). Przes³ane opracowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê z 150-200 s³ów. Organizatorzy

rezerwuj¹ sobie prawo wyboru doniesieñ.

O szczegó³ach dotycz¹cych Konferencji bêdziemy informowaæ Pañstwa w kolejnych numerach Komunikatów

Rybackich i Przegl¹du Rybackiego. Bie¿¹ce informacje o Konferencji bêd¹ równie¿ dostêpne na stronie internetowej

projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl).

We wszystkich sprawach dotycz¹cych Konferencji mo¿na te¿ kontaktowaæ siê metod¹ tradycyjn¹:

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

Maciej Ro¿yñski (tel. 89 5240171; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

Serdecznie zapraszamy do udzia³u.

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ

dr in¿. Maciej Ro¿yñski

Zak³ad Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 895240171,

z.zakes@infish.com.pl


