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APTURIET IZPLATĪB
invazīvas svešzemju sugas

Invazīvas svešzemju sugas (invasive non-native species — INNS) ir augi, dzīvnieki vai slimības,
kuras parasti nav sastopamas Lielbritānijas ūdeņos, bet apdraud mūsu vietējās sugas un
biotopus, ja tās ieved valstī. Šīs sugas ietver augus, kas var ļoti strauji augt, pilnībā pārklājot
ūdenskrātuves virsmu, un agresīvas garneļu sugas, kas uzbrūk vietējām sugām, tostarp zivju
ikriem, un iznīcina tās. Invazīvās sugas var būt mazas un grūti pamanāmas, tāpēc tās var nejauši
ieķerties makšķerēšanas aprīkojumā. Dažos gadījumos šīs sugas ir atrastas dzīvas
makšķerēšanas tīklos un ūdenszābakos 14 dienas pēc zvejas brauciena.
Mēs vēlamies mēģināt pārtraukt šo sugu nejaušu izplatību mūsu ūdeņos, lai aizsargātu mūsu
ūdeņu un zivju krājumu kvalitāti nākamajām paaudzēm. Tādēļ mēs lūdzam katram komandas
dalībniekam dezinficēt savu aprīkojumu pirms ceļojuma uz Apvienoto Karalisti un pēc jebkura
zvejas brauciena, veicot trīs vienkāršus soļus.

1. SOLIS Pārbaude — pārbaudiet, vai pie jūsu aprīkojuma un zābakiem nav

PĀRBAUDĪT

pieķēries kāds augs vai dubļu materiāls, un, ja ir, noņemiet to. Īpaša uzmanība
jāpievērš jūsu tīklu malām un apavu vai ūdenszābaku apakšpusei.
Pat tad, ja no tīkliem esat noņēmis redzamo materiālu, tajā joprojām vēl var būt
mazāki augu fragmenti, kukaiņi, olas vai slimību pārnēsātāji. Jaunas populācijas
var rasties no neliela augu materiāla vai olas nēsājošiem kukaiņiem.
Tāpēc pēc pārbaudes veiciet turpmākās darbības.

2. SOLIS Tīrīšana — ievietojiet savus tīklus un ūdenszābakus ar karstu ūdeni

TĪRĪT

ŽĀVĒT

piepildītā tvertnē.
Ideālā gadījumā minētais aprīkojums jāiemērc uz 15 minūtēm ūdenī, kura
temperatūra ir vismaz 45 grādi, vēlams 50 grādi, pēc Celsija. Lūdzam ievērot
piesardzību, rīkojoties ar karstu ūdeni. Mēs iesakām izmantot cimdus vai pēc
ievietošanas karstā ūdenī ļaut ūdenim atdzist, pirms izņemat aprīkojumu. Ja
šāda tvertne nav pieejama, alternatīvi var izmantot augstspiediena strūklu,
karsta ūdens strūklu vai dezinfekcijas līdzekli.

3. SOLIS Žāvēšana — visbeidzot atstājiet savu aprīkojumu nožūt vismaz
48 stundas.
Ideālā gadījumā atstājiet tīklus un ūdenszābakus nožūt saulē, lai iznīcinātu
jebkādas atlikušās INNS, kas var izdzīvot, veicot apstrādi ar karstu ūdeni.

Pievērsiet īpašu uzmanību ar
sarkanu apli apvilktajām zonām

Pēc sacensībām
Pēc sacensībām rūpīgi pārbaudiet, vai uz apģērba un aprīkojuma nav kādu redzamu atlieku
(dubļi, augi vai dzīvnieku izcelsmes materiāli). Ja iespējams, šāds materiāls jānoņem un jāatstāj
ūdenskrātuvē. Īpaša uzmanība jāpievērš zābaku un ūdenszābaku vīlēm un tīklu malām.
Iespējami drīz veiciet atbilstošu tīrīšanu un atstājiet aprīkojumu nožūt pēc iespējas ilgāk, pirms
izmantojat to atkārtoti citur.
Mēs iesakām rīkoties saskaņā ar šīm vadlīnijām pēc katra zvejas brauciena, lai samazinātu INNS
izplatības risku starp ūdenskrātuvēm.

