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PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI VODNIH
ORGANIZMOV – PREGLEJ, OČISTI, POSUŠI:

Pred odhodom na teren si priskrbite:
Krtačo za ustrezno čiščenje opreme,
Razpršilne plastenke in posode za
razkuževanje opreme,
Ustrezno razkužilno sredstvo (npr. Ekocid
S),
Čiste plastične vrečke,
Plastične vrečke za smeti in umazano
opremo,
Razkužilne robčke,
Rokavice.

Pred in po aktivnosti in menjavi lokacij:
 Terensko opremo ustrezno preglejte,
očistite s krtačo in vodo,
 Opremo razkužite s pravilno zmešano
razkuževalno raztopino,
 Opremo po razkuževanju ustrezno
izplaknite s tekočo vodo,
 Po delu opremo temeljito posušite –
posebej previdni bodite pri »ježkih« in
drugih za zrak težko dostopnih delih,
 Občutljive kose opreme obrišite z
razkuževalnimi robčki.

Opremo se natančno pregleda in se
1
odstrani ves viden material – blato,
PREGLEJ rastlinski in živalski material, to se zmeraj
opravi na mestu same dejavnosti.

2
OČISTI





Več informacij:
Spletna stran Zavoda za ribištvo Slovenije:
https://www.zzrs.si
Facebook stran Zavoda za ribištvo
Slovenije:
https://www.facebook.com/zavodzaribis
tvoslovenije
UREDBA (EU) št. 1143/2014 o
preprečevanju in obvladovanju vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014
R1143&from=SL

3
POSUŠI

Opremo je potrebno na samem mestu
sprati in očistiti. Če to ni možno opraviti na
mestu, jo je potrebno skrbno spraviti,
dokler čiščenje ni mogoče. Pomembno je,
da se prepreči stik z drugimi vodnimi telesi
ali odtoki. Če je možno, se oprema na
mestu tudi razkuži.
Temeljito sušenje je najboljša preventiva
in metoda dezinfekcije. Oprema naj se suši
vsaj 48 ur pred naslednjo uporabo.
Pomembno se je zavedati, da nekatere
vrste lahko preživijo tudi do 15 dni v
vlažnih pogojih in do 2 dni v suhih.
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PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI VODNIH ORGANIZMOV – PREGLEJ, OČISTI, POSUŠI:
NAVODILA ZA TERENSKO DELO
Katere bolezni se najpogosteje širijo?
Ribe:

Infekciozna hematopoetska nekroza postrvi, virusna hemoragična septikemija pri postrveh,
hepatitisi, bakterijska in glivična obolenja.
Račja kuga Aphanomyces astaci, porcelanska bolezen Prosperium hacheli, Sprlegnia parastica,

Raki:

razni virusi in povzročitelji, ki povzročajo simptome »bolezen belih peg«. V primeru slabše kvalitete
vode, se lahko poveča tudi število epibiontov Branchiobdella.

Kako prepoznamo bolne živali?
Pri ribah se najpogosteje znaki
pokažejo na plavutih, na luskah in
očeh.
Na bolnih rakih so pogosto vidne lise in
razne pigmentacije. Kadar v naravi
opazimo večje število bolehnih in
umirajočih živali je to lahko znak, da
nekaj ni v redu. Nujno je obvestiti
pristojne službe. Bolnih živali nikoli ne
prenašamo v druga okolja!

Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z
ukrepanjem ob poginih rib

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5017

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo

irskglr.mkgp@gov.si ali 01 434 57 00

OPAZUJTE IN POROČAJTE!

DELUJTE PREVENTIVNO!

Bodite pozorni na dogajanje v naravi. V primeru Vedno upoštevajte protokol razkuževanja in temeljito
najdbe mrtvih živali si zabeležite lokacijo in čas najdbe očistite terensko opremo. Ne prenašajte živali med
ter morebitne sumljive okoliščine.
lokacijami, še posebej to velja za prenašanje organizmov
med Jadranskim in Donavskim povodjem. Če ste lastnik
Vse bolne živali fotografirajte in slike s priloženima
ribnika oz. akvarija vzdržujte čistočo in ne izpirajte vode v
datumom in lokacijo pošljite na pristojne službe.
vodotoke.
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