SUSTABDYKITE
PLITIMĄ

STABDYKIME invazinių svetimų rūšių plitimą

Invazinės svetimos rūšys (INSR) yra augalai, gyvūnai arba ligų sukėlėjai, kurių Britanijos
vandenyse paprastai nebūna, tad įvežtos į šalį ima kelti grėsmę mūsų vietinėms rūšims ir jų
arealams. Tokių rūšių pavyzdys gali būti sparčiai augantys ir visiškai vandens telkinio paviršių
užgožiantys augalai arba agresyviosios krevetės, kurios puola ir naikina vietines rūšis, įskaitant
žuvų ikrus. Invazinės rūšys gali būti mažos ir sunkiai pastebimos, todėl gali netyčia prikibti prie
žvejybos įrangos. Yra pasitaikę atvejų, kai jos žvejybos tinkleliuose ir ant bridkelnių po
žvejybinės kelionės išliko gyvos net po 14 dienų.
Mes stengiamės, kad šios rūšys neišplistų mūsų vandenyse ir nepakenktų jų kokybei, kad
ateities kartos galėtų džiaugtis juose gyvenančių žuvų ištekliais. Dėl to prašome, kad kiekvienas
komandos narys, prieš grįždamas į Jungtinę Karalystę iš žvejybinės kelionės, dezinfekuotų savo
įrangą trimis paprastais veiksmais.

PIRMAS VEIKSMAS – tikrink. Patikrinkite įrangą ir batus. Jei ant jų yra
augalų arba purvo, juos pašalinkite. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į
tinklelių kraštus ir batų / bridkelnių apačią.

TIKRINK

Net jei nuo tinklelių visus pastebimus svetimkūnius pašalinote, mažesnių
augalų fragmentų, vabzdžių, kiaušinėlių ar ligų sukėlėjų gali vis tiek likti.
Naujos populiacijos gali išsivystyti iš mažyčio augalo fragmento arba
vabzdžio kiaušinėlio.
Baigę apžiūrą pereikite prie kito veiksmo.

ANTRAS VEIKSMAS – valyk. Tinklelius ir bridkelnes pamerkite į indą,
pilną karšto vandens.

VALYK

Geriausia, jei mirkytumėte ne trumpiau kaip 15 minučių ne vėsesniame
kaip 45 (pageidautina 50) laipsnių Celsijaus vandenyje. Naudodami karštą
vandenį būkite atsargūs. Rekomenduojame naudoti pirštines arba, prieš
išimant daiktus iš vandens, palaukti, kol vanduo atvės. Jei indo neturite,
galima naudoti aukštaslėgį plautuvą, plauti karšto vandens čiurkšle arba
apdoroti dezinfektantu.

TREČIAS VEIKSMAS – išdžiovink. Galiausiai visą įrangą palikite bent

IŠDŽIOVINK

48 valandas, kad išdžiūtų.
Geriausia tinklelius ir bridkelnes palikti džiūti saulės atokaitoje, kad žūtų
visos INSR, kurių galėjo likti po apdorojimo karštu vandeniu.

Ypatingą dėmesį skirkite
raudonai apibrauktoms
vietoms.

Po varžybų
Pasibaigus varžyboms kruopščiai apžiūrėkite savo aprangą ir įrangą, galbūt ant jos yra
pastebimų nešvarumų (purvo, augalų arba gyvių). Jei įmanoma, juos reikia pašalinti ir palikti
prie vandens telkinio. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į batų ir bridkelnių siūles bei tinklelių
kraštus. Daiktus kuo skubiau tinkamai nuplaukite ir prieš naudodami kitur palikite džiūti kuo
ilgiau.
Kad INSR nepaplistų vandens telkiniuose, šiais nurodymais rekomenduojame vadovautis po
kiekvienos žvejybinės išvykos.

