Nurmin osakaskunnan kalastusohjeet
1. Pyydysmerkkejä myydään enintään 6 kappaletta ruokakuntaa kohti.
2. Pyydysmerkit ovat voimassa kalenterivuoden.
3. Pyydysmerkkejä tarvitset eri pyydyksiin seuraavasti:
-

2 kpl verkkoon, jonka silmäkoko on 45 mm tai suurempi, verkon 30 metrin pituutta kohden
1 kpl verkkoon, jonka silmäkoko on 25 mm tai pienempi, verkon 30 metrin pituutta kohden
1 kpl katiskaan
1 kpl pitkäsiimaan 100 koukkua kohti
1 kpl rysään alle 1,5 m
1 kpl rapumerkki yhtä mertaa kohden

-

Virvelöinti, pilkkiminen, tavallinen onginta sekä uistelu enintään kolmella vavalla on
maksutonta.
Neljästä kuuteen vapaan, tarvitset kolme pyydysmerkkiä.
Seitsemän vapaa ja enemmän, tarvitset kolme merkkiä lisää.
Kalapassin lunastettuasi on vapamäärä rajoittamaton. Kalapassin voit hankkia vaikkapa
kalapassin verkkokaupasta.

-

4. Verkkoa, jonka silmäkoko on 26- 44 mm, ei osakaskunnan vesialueella saa käyttää. Verkko saa olla
enintään 90 metriä pitkä ja 3 metriä korkea. 45 mm:n silmäkoon verkkoa saa käyttää ajalla 01.05-30.11.
Jään päältä tapahtuvassa verkkokalastuksessa pienin silmäkoko on 50 mm.
5. Yhden verkon pituus Sorilanjoen alueella on 30 m, eikä verkkoja saa laskea jadaksi peräkkäin.
Lisäksi on huomioitava, että kalastuslain mukaan vähintään 1/3 kalan kulkuväylästä on jätettävä vapaaksi
6. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydys on merkittävä 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan
salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä leveällä ja korkealla salkoon kiinnitetyllä neliön muotoisella
lipulla. Lippusalko tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella. Yli 10 metriä pitkät pyydykset tai
jadat on merkittävä molemmista päistään. Lisäksi lippuköysien on oltava uppoavia tai ne tulee painottaa.
Pintapyydys eli lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pintaa ulottuva pyydys, tulee vesiliikenteen käyttämillä
alueilla varustaa kahdella päällekkäin asetetulla lipulla. Pyydyksessä on oltava kalastusoikeuden osoittava
merkki. Pyydyksiin on merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot tai puhelinnumero, jotka laitetaan
pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon yhteyteen.
7. MUUNLAISTA KALASTUSTA KUIN ONKIMISTA TAI PILKKIMISTÄ HARJOITTAVAN 18--64VUOTIAAN HENKILÖN ON SUORITETTAVA VALTIOLLE VALTAKUNNALLINEN
KALASTONHOITOMAKSU.
TODISTUS KALASTONHOITOMAKSUN SUORITTAMISESTA ON PIDETTÄVÄ MUKANA
KALASTETTAESSA SEKÄ VAADITTAESSA NÄYTETTÄVÄ VIRANOMAISELLE TAI
KALASTUKSEN VALVOJALLE.
8.

Kalastusta valvovat valvojan tutkinnon suorittaneet kalastuksenvalvojat. Kalastuslain ja osakaskunnan
sääntöjen vastaisesti asetetut pyydykset voidaan poistaa ja ne voi lunastaa takaisin poliisilta tai heidän
ilmoittamastaan paikasta.

9. Pyydysmerkin hinta kautena 2017 on 4,00 €.
10. Kalastusta koskeviin tiedusteluihin vastaa kalastuskunnan esimies Asko Virtanen puh. 045 - 638 95 65.

Nurmin osakaskunnan ohjeet ravustajille
-

Mertalupia myydään 10 kappaletta ruokakuntaa kohti
Osakaskunta suosittelee alamittana käytettäväksi 11 cm:ä, jotta rapukannan suotuisa kehitys
jatkuisi
Rapuja ei saa siirtää muihin vesistöihin eikä osakaskunnan alueen ulkopuolelle
Yhden mertaluvan hinta kaudelle 2017 on 5 €.

Osakaskunnan suosituksia mertojen laskuun:
-

Merrat täytyy merkitä näkyvästi. Kohon tulee olla valmistettu läpinäkymättömästä
materiaalista ja olla vähintään 5 senttimetriä vedenpinnan yläpuolella. Lippusalkoja saa myös
halutessaan käyttää kohojen sijaan. Siinä riittää pienempi esim. 15 senttimetrin lippu 40
senttimetrin jalassa. Pyydyksessä on oltava ravustusoikeuden osoittava merkki. Pyydyksiin on
merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot tai puhelinnumero pyydyksen / pyydyksien uloimman
kohon tai lippusalon yhteyteen.

-

-

Ravustusta valvovat valvojan tutkinnon suorittaneet kalastuksenvalvojat. Kalastuslain ja
osakaskunnan sääntöjen vastaisesti asetetut pyydykset voidaan poistaa ja ne voi lunastaa
takaisin poliisilta tai heidän ilmoittamastaan paikasta.
Merrat kannattaa laskea yhtenäiseen jataan, näin vältytään myös yksittäisten mertojen
katoamisilta tuulten mukana.
Pyydyksien, myös rapumertojen, lasku 50 metriä lähemmäksi rantarakennusta, uimapaikkaa
tai laituria ei ole suotavaa ilman kiinteistön omistajan suostumusta.

Sananen ravustamisesta:
-

Näsijärvellä täpläravut kantavat RAPURUTTOA, joten MUISTA DESINFIOIDA
PYYDYKSET, JOS SIIRRÄT NIITÄ MUIHIN VESISTÖIHIN.
Täplärapu ei elä aivan matalissa vesissä, vaan sitä kannattaa houkutella pyydyksiin noin 1,5
metristä syvempään.
Kivikkoiset rannat ovat usein hyviä ravun elinpaikkoja.
Syötiksi sopivat hyvin paikalliset särkikalat
Pienten rapujen siirtäminen osakaskunnan alueen sisällä on sallittua ja jopa suotavaa. Jos
haluat luoda itsellesi oman rapupaikan, voit mieluusti siirtää poikasia haluamaasi paikkaan.
Kalastuskunta ottaisi mielellään tiedoksi minne rapuja on siirretty, jotta voimme tarkkailla
rapujen leviämistä alueellamme. Jos haluat ilmoittaa rapujen siirtämisestä, soita Asko
Virtaselle numeroon 045 - 638 95 65.

