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ÎMPIEDICAȚI RĂSPÂNDIREA speciilor alogene invazive

Speciile alogene invazive sunt plante, animale sau bacterii care nu se găsesc în mod normal în
apele britanice, însă reprezintă o amenințare pentru speciile indigene și habitatele noastre dacă
sunt aduse în țară. Acestea includ plante care pot crește foarte repede, acoperind complet
suprafața unui corp de apă, și specii agresive de creveți care vor ataca și nimici speciile
indigene, inclusiv icrele. Speciile alogene pot fi de mici dimensiuni și greu de observat, așadar, sar putea prinde în mod accidental de echipamentul de pescuit. În unele cazuri, astfel de specii
au fost găsite vii în plase și cizme de pescuit după 14 zile de la încheierea unei campanii de
pescuit.
Vrem să încercăm să oprim răspândirea accidentală a acestor specii în apele noastre pentru a proteja
calitatea apelor și a resurselor de pește, de care să se poată bucura generațiile viitoare. Așadar, înainte

de a călători în Marea Britanie și după orice campanie de pescuit, rugăm fiecare membru al
echipelor să își dezinfecteze echipamentul apelând la trei pași simpli.

PASUL 1: Verificare – verificați ca echipamentul și cizmele să nu prezinte
niciun fel de materii de origine vegetală sau noroi și îndepărtați-le. Acordați o
atenție deosebită marginilor plaselor de pescuit și tălpilor
încălțămintei/cizmelor.

VERIFICARE

Chiar dacă ați îndepărtat materiile vizibile de pe plase, tot mai pot rămâne
fragmente vegetale mai mici, insecte, ouă sau bacterii. Se pot dezvolta noi
populații pornind de la un mic fragment de material vegetal sau de la o insectă
purtătoare de ouă.
Prin urmare, după verificare, efectuați următorul pas:

PASUL 2: Curățare – introduceți plasele și cizmele de pescuit într-un vas plin
cu apă caldă.

CURĂȚARE

În mod ideal, utilizați o temperatură de cel puțin 45 °C, preferabil de 50 °C, timp
de 15 minute. Utilizați cu grijă apa caldă. Vă recomandăm să folosiți mănuși sau,
după ce ați introdus articolele în apă caldă, să lăsați apa să se răcească înainte
de a le scoate. Dacă nu aveți la dispoziție un vas, puteți folosi ca alternativă un
spray dezinfectant de înaltă presiune, jet de apă caldă sau dezinfectant.

PASUL 3: Uscare – la final, lăsați echipamentul să se usuce timp de cel puțin 48 de

USCARE

ore.

În mod ideal, lăsați plasele și cizmele de pescuit să se usuce la soare pentru a
ucide speciile alogene invazive rămase, care pot supraviețui tratamentului cu
apă caldă.

Acordați o atenție
deosebită zonelor
încercuite cu roșu

După concurs
După concurs, inspectați amănunțit toate articolele de îmbrăcăminte și echipamentele și
observați reziduurile vizibile (noroi, materii de origine vegetală sau animală). Dacă este posibil,
acestea trebuie să fie îndepărtate și lăsate în zona corpului de apă. Cusăturile cizmelor și
marginile plaselor de pescuit necesită o atenție deosebită. Curățați toate articolele în mod
corect, cât de repede reușiți, și lăsați-le la uscat cât mai mult timp cu putință înainte de a le
folosi altundeva.
Vă recomandăm să urmați aceste indicații după fiecare campanie de pescuit, pentru a reduce la
minimum riscul răspândirii speciilor alogene invazive între corpurile de apă.

