FishBase Symposium 2013 — Invasiva fiskar!
Den 21 oktober är det dags för FishBase Symposium 2013 på Naturhistoriska riksmuseet.
Under tusentals år har fiskarter genom människans försorg fått nya utbredningsområden. Ibland har
man med flit släppt ut fisken på nya platser, men ofta har spridningen varit oavsiktlig. I takt med att
handel och transport blir allt mer global har det blivit lättare för fiskarter att nå nya områden.

Sveriges nyaste fiskart? Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus). Foto: NRM, CC-BY-SA

Vilka ”nya” arter finns redan i eller är på ingång till Sverige och Europa? På vilka sätt sprids de till nya
områden? Vilka blir effekterna på de lokala ekosystemen? Vilka åtgärder kan sättas in, förebyggande
eller i efterhand? Det är några av de frågor dagens symposium kommer att behandla.
FishBase Sverige har bjudit in åtta framstående forskare från Sverige och Europa för att belysa
situationen ur olika perspektiv.
Anders Alfjorden, Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Sverige
Simon Blanchet, Laboratoire d'Ecologie Expérimentale du CNRS à Moulis, Saint Girons, Frankrike
Robert Britton, Bournemouth University, Poole, Storbritannien
Olof Filipsson, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, Sverige
Ing-Marie Gren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige
Paraskevi Karachle, Hellenic Centre for Marine Research, Aten, Grekland
Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum, Köpenhamn, Danmark
Hugo Verreycken, Research Institute for Nature and Forest, Bryssel, Belgien

FishBase Symposium 2013 är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs. Lunch ingår.
Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska.
Tid: Måndag den 21 oktober 2013, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.
Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om
du vill ha en poster eller annat informationsmaterial med där.
Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17:e oktober 2013. Skicka din anmälan till
fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.
Information: Information och program för symposiet kommer att finnas på http://artedi.nrm.se
FishBase:
FishBase är världens största uppslagsverk om fiskar, med uppgifter om alla världens fiskarter, fritt tillgänglig på nätet
(http://www.fishbase.se ).
FishBase Sverige har arrangerat FishBase Symposium sedan 2003, varje år med nytt tema. Ta tillfället i akt att träffa
fiskintresserade från hela landet!
Sprid gärna denna inbjudan vidare till kolleger och vänner som kan vara intresserade.

