
ЗУПИНІТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

Інвазійних неаборигенних видів  

Інвазійні неаборигенні види (ІНВ) – це рослини, тварини або захворювання, які зазвичай 
не перебувають у британських водах, але становлять небезпеку для наших аборигенних 
видів та хабітатів, якщо потрапляють до країни. До них відносяться рослини, які можуть 
дуже швидко рости і повністю покривати поверхню водойми, та агресивні ракоподібні, які 
атакують та вбивають аборигенні види, включно з ікрою риби. Інвазійні види бувають 
малими та непомітними, і тому можуть випадково прикріплятися до рибальського 
спорядження. У деяких випадках їх знаходять живими у рибальських сітках та чоботах 
через 14 днів після поїздки на рибалку.   

Ми хочемо спробувати попередити випадкове розповсюдження цих видів у наших водах 
для захисту якості наших водойм та рибної популяції, та збереження їх для майбутніх 
поколінь. Тому ми просимо кожного учасника команди дезінфікувати своє спорядження, 
виконуючи три прості кроки перед подорожжю до Сполученого Королівства, а також після 
кожної поїздки на рибалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВИСУШУВАННЯ 

КРОК ПЕРШИЙ: Перевірка – Перевірте ваше спорядження та взуття на 
наявність будь-яких рослинних матеріалів або бруду та видаліть їх. Зверніть 
особливу увагу на обручі ваших сіток та підошви черевиків / рибальських чобіт. 

Навіть якщо ви видалили видимий матеріал із ваших сіток, там можуть 
залишатися невеличкі частинки рослин, комахи, яєчка або бактерії. Нові популяції 
можуть розвинутись із невеличкого шматочку рослинного матеріалу або комахи, 
що виношує яйця.  

Тому після перевірки: 

 

 
КРОК ДРУГИЙ: Очищення – Помістіть ваші сітки та рибальські чоботи у 
посудину із гарячою водою.  

Бажано використовувати воду з температурою не менше 45 градусів за Цельсієм, 
в ідеалі – 50 градусів за Цельсієм, протягом 15 хвилин. Будь ласка, будьте 
обережні, коли використовуєте гарячу воду. Ми рекомендуємо користуватися 
рукавичками або після розміщення речей у гарячій воді дозволити їй охолонути 
перед тим, як їх виймати. Якщо у вас немає посудини, можна використати 
струмінь під високим тиском, струмінь гарячої води або засіб для дезінфекції. 

 

КРОК ТРЕТІЙ: Висушування – На завершення дозвольте вашому 
спорядженню висохнути не менше 48 годин. 

 Бажано залишити ваші сітки та рибальські чоботи просохнути на сонці, яке 
знищить усі залишкові ІНВ, які могли вижити під час обробки гарячою водою.  
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Після завершення змагань 
Після завершення змагань ретельно перевірте весь свій одяг та спорядження на наявність 
видимих залишків (бруд, рослинний або тваринний матеріал). За можливості, їх слід 
видалити та залишити біля водойми.  Зверніть особливу увагу на шви черевиків та 
рибальських чобіт, а також обручі сіток. За першої можливості ретельно все очистіть і 
залиште висихати на якомога довший час, перед тим як використовувати в іншому місці. 

Ми рекомендуємо виконувати ці настанови після кожної поїздки на рибалку для того, щоб 
звести до мінімуму ризик розповсюдження ІНО між водоймами. 

 

Зверніть особливу увагу на 
місця, обведені 

червоними колами 


