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Alusöljyvahingolle altistuneiden
eläinten käsittely

Kuolleiden eläinten keräily ja lajittelu
•
Maastotiedustelijat kirjaavat löydetyt eläimet muistiin.
•
Eläinten kiinniottoryhmän koon tulee olla vähintään 4 henkilöä ja 1 ajoneuvo ja enintään 9 henkeä ja 2
ajoneuvoa.
•
Kiinniottoryhmään kuuluu ryhmänjohtaja, kirjuri, biologi/lintutieteilijä ja 3−6 kiinniottajaa. Sama ryhmä
kerää kuolleet ja elävät eläimet.
•
Kuolleita eläimiä tilastoitaessa tarvitaan 3−4 henkilöä: biologi, joka tunnistaa eläimet; kirjuri, joka tilastoi
eläimet atk-järjestelmään ja 1−2 apulaista.
•
Onnettomuustilastoihin tarvitaan eläimistä seuraavat tiedot:
○ eläinlaji
○ sukupuoli, jos mahdollista selvittää
○ arvioitu ikä
○ löytöpaikka
○ päivämäärä ja kellonaika
○ rengastukset
○ muut tiedot
•
Kuolleet eläimet kerätään rannoilta jätesäkkeihin (yksi eläin per säkki) ja laitetaan suljettavaan jäteastiaan.
Jäteastiassa on erillinen jätesäkki, joka suojaa astiaa likaantumiselta. Jäteastian täytyttyä se tuodaan
eläintenhoitopisteeseen.
•
Eläinten pakkaamiseen tarvitaan erikokoisia jätesäkkejä:
○ pienemmät vesilinnut 10 l jätesäkkeihin
○ suuret linnut 100 l jätesäkkeihin
○ muut piennisäkkäät 100 l jätesäkkeihin
Eläinten puhdistus ja hoito
•
WWF:n Öljyyntyneiden eläinten hoito-oppaan mukaan (2006).
Kuolleiden eläinten välivarastointi
•
Varaston tulee olla tiiviillä alustalla, katettu ja suojattu. Mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön on
estettävä asianmukaisesti.
•
Lämpimänä vuodenaikana kuolleet eläimet välivarastoidaan kylmäkonttiin, kunnes ne saadaan tunnistettua
ja kirjattua. Ennen kylmäkontteihin sijoittamista linnut ja muut eläimet tulee pakata muovipusseihin tai jätesäkkeihin, jotka sijoitetaan esimerkiksi 200 l kartonkitynnyreihin tai muihin suljettaviin astioihin. Astioihin
merkitään varoitukset suurriskisestä jätteestä.
•
Välivarastointi voidaan toteuttaa kaatopaikalla, jos muuta paikkaa ei ole käytettävänä.
Lintujen hoitokonttien sijoitus
•
Lintujen hoitokontit ja kuolleiden yksilöiden varastointikontit sijoitetaan lähekkäin, koska hoidossa syntyy
paljon erilaista jätettä.
•
Optimialue lintujen hoitokonteille, kellutusaltaille, taukotiloille, ruokakontille, ongelmajätekontille ja kylmäkontille on n. 2 hehtaaria, ja minimivaatimus 0,04 hehtaaria.
•
Alueen on oltava hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä kuitenkaan haittaamatta kunnan tai kaupungin
normaalia toimintaa.
•
Lintujen pesuun ja hoitoon tarvitaan vähintään 20 m³ vettä, joka tulee lämmittää +36 °C:seen ja olla 3 − 5
baarin paineessa. Alueelle tarvitaan 380 V voimavirta. Alueella tulee olla viemäröinti ja erillinen öljynkeräysjärjestelmä.
•
Eläintenhoitopisteen perustamisohjekortti löytyy manuaalin osasta 10.
Öljyyntyneen eläinjätteen ja varusteiden käsittelymenetelmät
•
Ainoa mahdollinen käsittelymenetelmä on terminen käsittely.
•
Eläimet on hävitettävä mahdollisimman pian niiden saapumisesta laitokselle.
•
Kuljetuksissa käytettävät säiliöt, muut astiat ja ajoneuvo on puhdistettava erikseen määrätyllä alueella ja
syntyvä jätevesi on kerättävä ja varmistettava ettei maaperään, pintavesiin ja pohjavesiin pääse epäpuhtauksia.
•
Käsittelymenetelmä on sama puhtaille ja öljyisille linnuille.
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