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věc: sdělení a žádost o informování z důvodu zamezeni šíření onemocnění račího
moru na dalŠÍ lokality

Yážení,

z důvodu náhlých úhynů raků říčních na Jalovém potoce v katastru obcí Zaječov a Komárov,
okrese Beroun, ktery je nejspíše způsoben nákazou račím morem, Vás žádáme o spolupráci
při zamezení šíření tohoto fatálního onemocnění našich původních raků na další toky.

pt"osírne o informorrání vašich členťl (ak rybářů tak veřejnosti), al,ry jejich pohyl-1em, činností
a dalšími aktivitami nedošlo k přenosu tohoto onemocnění na dalšítoky.

Co dělat, aby se nákaza nešířila?
- dočasně omezit výkon rybářského práva na tocích, které jsou rybářským revírem a

jsou v blízkosti infikované lokality (vodní toky Jalový, Červený a l\4ourový potok
včetně jejich přítoků).

- omezit vysazování ryb (např. pstruha duhového) a dalšího zarybňování rybářských
revírů, aby došlo ke sníženému pohybu osob kolem tokú.

- důkladně dezinfikovat a nechat úplně vyschnout rybářské nástroje a pomůcky
včetně holínek a veškerého vybavení.

- nevstupovat do vody v rizikových tocích (Jalový, t\4ourový a Červený potok a jejich
přítoky)

- nevypouštět, nepřenášet a ,,nezachraňovat" raky anijiné živočichy.
- nevypouštět a nepřevážet rybí násady i s vodou z potencionálně kontaminovaných

lokalit.

- v případě podezřelého úhynu raků kontaktujte Agenturu ochrany přírody a krajiny
(i nvazn id ru hy@ n atu re. cz, pavel. m oravec@natu r e. cz, 7 2429 1 753)

Račí mor je smrtelná nákaza pro naše původní raky (raka říčního, r. kamenáče a r.

bahenního). Všichni naši racijsou v současnosti vzácnými a chráněnými živočichy, Račí mor
je způsoben houbou Aphanomyces astaci, která se šíří svými spórami. Tyto spóry napadají
raky a prorůstají jim do krunýře a raka zahubí. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiným
živočichům neubližuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce, Pokud jsou
však vystaveny suchu, rychle hynou.
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Račí mor se šíří primárně vždy z nakažených raků, ať už jde o ty původní či nepůvodní. K
přenosu nemoci však stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty (např. sítě,
holínky či kola aut)! Proto je v rybářském prostředí nutná opatrnost.

S Vaší pomocí chceme zabránit šíření račího moru a uhynutí dalších populací našich raků.
Okolí CHKO Brdy i samotné CHKO hostíjedny z posledních populacítěchto druhů raků.
Doufáme, že se nám šíření račího moru podařís vaší spoluprací zabránit,

S pozdravem
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