
ÁLLÍTSA MEG az invazív idegen fajok TERJEDÉSÉT!  

 

                   Az invazív idegen fajok (IIF) olyan növények, állatok vagy betegségek, amelyek 
általában nem találhatók meg a brit vizekben, de veszélyt jelentenek őshonos fajainkra és 
élőhelyükre, amennyiben behozzák őket az országba. Példaként említhetők olyan növények, 
amelyek gyors növekedésük révén elfedik a víztest felületét, vagy agresszív garnélarákok, 
amelyek megtámadják és elpusztítják az őshonos fajokat, beleértve a halpetéket is. Az invazív 
fajok gyakran apró és nehezen észrevehető növények, állatok, amelyek véletlenül 
hozzátapadhatnak a horgászfelszereléshez. Bizonyos esetekben előfordult, hogy 14 nappal a 
horgásztúra után élve találtak ilyen fajokat a horgászhálóban és a mellescsizmában.   

Szeretnénk megelőzni e fajok véletlen elterjedését a vizeinkben, ezáltal megvédhetjük vizeink 
és halállományunk minőségét a jövő generációk számára is. Emiatt arra kérünk minden 
csapattagot, hogy az Egyesült Királyságba utazása előtt, illetve a horgásztúra végén fertőtlenítse 
felszerelését három egyszerű lépést követve. 

 

 

 

 

 

ELSŐ LÉPÉS: Ellenőrzés – Ellenőrizze felszerelésén és csizmáján, hogy nem 
tapadt-e rá növény vagy sár, majd tisztítsa le. Különös figyelemmel kell eljárni a 
hálók merevítő kereténél és a cipők/mellescsizmák talpánál. 

Még ha el is távolított minden látható anyagot a hálóról, apróbb növényi 
maradványok, rovarok, peték vagy betegségek rajta maradhatnak. Az új 
populációk képesek kialakulni akár egy apró növénymaradványból vagy petét 
hordozó rovarból is.  

Emiatt az átvizsgálás után: 

 MÁSODIK LÉPÉS: Tisztítás – Tegye a hálókat és a mellescsizmát egy forró 
vízzel teli edénybe.  

Ideális esetben legalább 45 °C-os, de inkább 50 °C-os vizet használjon, és 15 
percig hagyja ázni a felszerelést. Óvatosan járjon el a forró vízzel. A felszerelés 
kivételéhez kesztyű használata javasolt, vagy a vízbe merítés után várja meg, 
amíg a víz lehűl. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő méretű edény, használhat 
nagy nyomású, forró vízpermetet vagy fertőtlenítőszert.  

 

HARMADIK LÉPÉS: Szárítás – Végül pedig hagyja a felszerelést 48 órán át 
száradni. 

 Ideális esetben hagyja a hálókat és a mellescsizmát a napon, hogy 
elpusztuljanak azok az IIF-ek is, amelyek véletlenül túlélték a forró vizes 
kezelést. 
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A kezelés után 
A kezelés befejezése után alaposan vizsgálja át ruházatát és felszerelését, hogy nem maradt-e 
rajta sár, növényi vagy állati maradvány. Amennyiben erre mód van, a szennyeződést annak 
eltávolítása után a víztestnél kell hagyni.  Különös figyelemmel járjon el a csizmák és 
mellescsizmák varrásánál, szegélyénél, illetve a hálók merevítő kereténél. Mindent a lehető 
legalaposabban tisztítson meg, majd a lehető legtöbb ideig hagyjon száradni, mielőtt valahol 
máshol újból használná.  

Javasoljuk, hogy kövesse ezeket a lépéseket minden horgásztúra után, ezáltal minimálisra 
csökkenthető az IFF víztestek közötti terjedésének kockázata.  

 

Különösen körültekintően járjon 
el a pirossal bekarikázott 

részeknél. 


