FishBase Symposium 2015 — Fängslande fiskar!
Den 19:e oktober är det dags för FishBase Symposium 2015 på Naturhistoriska riksmuseet.
”Som en fisk på torra land”? De senaste åren har stora framsteg gjorts vad gäller att hålla, odla och
föda upp fiskar i recirkulerande system. Idag kan även mycket krävande arter hållas i slutna system,
och med minimal miljöpåverkan, något som redan fått betydelse inom bevarandebiologin. Det skapar
även spännande nya möjligheter som till exempel ”stadsodling” av matfisk.

2013 fanns det bara tre individer kvar av den fulsnygga Mangaraharacikliden (Ptychochromis insolitus), och alla tre var hanar.
Brian Zimmerman från London Zoo berättar om den desperata kampen för att rädda arten.Foto: © ZSL

FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer att berätta om olika spännande
och intressanta projekt baserade på möjligheten att hålla fiskar ”uppe på land”. Bland annat kommer vi
att få höra om program för att rädda utrotningshotade fiskarter; om akvariehobbyns betydelse för
forskning och som länk mellan människa och natur; hur vildfångst av akvariefiskar kan göras så det
både blir hållbart och ger inkomster åt fattiga lokalbefolkningar; och om hur närproduktion och
kretsloppstänkande i framtiden kommer att få allt större betydelse vid odling av matfisk.
Tid: Måndag den 19:e oktober 2015, 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 16:e oktober 2015. 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
fiskfolk från hela landet!

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kolleger och vänner som kan vara intresserade.

