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ZATRZYMAJ ROZPRZESTRZENIANIE:
Inwazyjne nienatywne gatunki

Inwazyjne nienatywne gatunki (ang. invasive non-native species, INNS) to rośliny, zwierzęta lub
choroby, które zwykle nie są obecne w brytyjskich wodach, ale stanowią zagrożenie dla naszych
natywnych gatunków i siedlisk w przypadku wprowadzenia ich do kraju. Dotyczy to roślin, które
mogą bardzo szybko się rozrosnąć i całkowicie przykryć powierzchnię akwenu, oraz
agresywnych krewetek, które atakują i zabijają natywne gatunki łącznie z ikrą ryb. Inwazyjne
gatunki mogą być niewielkie i trudne do zauważenia, dlatego też mogą przypadkowo przylgnąć
do sprzętu wędkarskiego. W niektórych przypadkach znajdywano je żywe na siatkach i butach
wędkarskich po 14 dniach od wyprawy wędkarskiej.
Staramy się zatrzymać przypadkowe rozprzestrzenianie takich gatunków w naszych wodach,
aby chronić ich jakość oraz zasoby rybne z myślą o przyszłych pokoleniach. W związku z tym
prosimy każdego z członków zespołu o dezynfekowanie swojego sprzętu przy zastosowaniu
trzech łatwych kroków przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii i po każdej wyprawie wędkarskiej.

KROK PIERWSZY: Sprawdzanie – Sprawdzaj sprzęt i obuwie pod kątem
obecności wszelkich materiałów roślinnych lub błotnych i usuwaj je. Szczególną

SPRAWDZENIE

uwagę należy zwrócić na obręcze siatek i podeszwy butów/woderów.
Nawet po usunięciu widocznego materiału z siatek mogą na nich pozostać
mniejsze fragment roślin, owadów oraz jaj lub choroby. Nowe populacje
mogą rozwinąć się z niewielkiego fragmentu materiału roślinnego lub
owada noszącego jaja.
W związku z tym po sprawdzeniu:

KROK DRUGI: Czyszczenie – Umieść siatki i buty w zbiorniku pełnym

CZYSZCZENIE

gorącej wody.
Należy zastosować temperaturę 45 stopni Celsjusza, a najlepiej 50 stopni
Celsjusza przez 15 minut. Prosimy zachować ostrożność podczas
obchodzenia się z gorącą wodą. Zalecamy użycie rękawic lub odczekanie na
ostygnięcie przed wyjęciem poszczególnych elementów z gorącej wody. Jeśli
nie jest dostępny zbiornik, można użyć rozpylacza pod wysokim ciśnieniem,
rozpylacza gorącej wody lub środka dezynfekującego.

KROK TRZECI: Suszenie – Na koniec należy pozostawić sprzęt do

SUSZENIE

wyschnięcia na co najmniej 48 godzin.

Najlepiej pozostawić sprzęt i obuwie do osuszenia na słońcu, aby zabić
wszelkie pozostałe INNS, jakie mogły przetrwać w gorącej wodzie.

Należy zwrócić szczególną
uwagę na obszary
zaznaczone na czerwono

Po zawodach
Po zakończeniu zawodów należy dokładnie sprawdzić wszystkie ubrania i sprzęty pod kątem
wszelkich widocznych zabrudzeń (błoto, rośliny lub materiał zwierzęcy). O ile to możliwe, należy
je usunąć i pozostawić przy akwenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na szwy butów i
woderów oraz obręcze siatek. Wszystko należy dokładnie wyczyścić tak szybko, jak jest to
możliwe, i pozostawić do wyschnięcia przez możliwie długi czas przed kolejnym wykorzystaniem
w jakimkolwiek innym miejscu.
Zalecamy przestrzeganie tych wytycznych po każdej wyprawie wędkarskiej, aby ograniczyć
ryzyko rozprzestrzeniania INNS między poszczególnymi akwenami.

