RAPU JA RAVUSTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA LUVAT 2016
Jokirapu ja täplärapu ovat molemmat rauhoitettuja. Niiden pyydystäminen luonnonvaraisista
kannoista on kielletty 1.11. klo 24.00 ja 21.7. klo 12.00 välisen ajan (Kalastusasetus 1 § kohta 10).
Rauhoitusaika koskee siten myös istukkaiden pyydystämistä luonnonvaraisista rapukannoista.
RAPUJA EI SAA SIIRTÄÄ PYHÄJÄRVESTÄ TOISEEN VESISTÖÖN – EI EDES
SUMPUSSA VARASTOITAVAKSI. RAPUJEN SIIRTÄMINEN JÄRVESTÄ TAI JOESTA
TOISEEN VOI AIHEUTTAA KORVAAMATONTA TUHOA.
Uuden kalastuslain mukaan täplärapujen istuttaminen ja siirtäminen vesistöön jossa sitä ei
nykyisellään esiinny, on kielletty.
RAPURUTTO ON ERITTÄIN HELPOSTI LEVIÄVÄ RAPUTAUTI, JOKA PYSTYY
TUHOAMAAN KOKO VESISTÖN RAPUKANNAN. TUNNE VASTUUSI!
Rapuruton aiheuttava sieni kasvaa ravun kuoressa ja leviää sen keskushermostoon tappaen ravun.
Jokiravulle tauti on kohtalokas. Täplärapu voi kantaa sientä kuoressaan kuolematta rapuruttoon,
koska täpläravun puolustusjärjestelmä kykenee pitämään sienen kurissa. Tällä tavoin täplärapu
pystyy levittämään rapuruton alkuperäiseen jokirapukantaamme. Puolustusjärjestelmän
heikentyessä muista syistä, täplärapukin sairastuu ja kuolee.

RAPURUTON TUNTOMERKIT
Rapuruttoa sairastava rapu liikkuu horjuen, jalat ojennettua, ns. puujalkakäyntiä pyrstö
vatsapuolelle kääntyneenä. Se rapsuttaa itseään jatkuvasti ja on liikkeellä myös päiväs-aikaan.
Ruttoa kantavalla täpläravulla voi olla ruskeita tervamaisia täpliä eri puolella kehoa, varsinkin
pyrstön alapuolella ja nivelten kohdalla. Ruton eteneminen jokiravulla on yleensä niin nopea, ettei
täpliä ehdi muodostua ennen kuolemaa. Vaikka vain epäilisit rapuruttoa, ota viipymättä yhteys
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalousyksikköön puh. (02) 210 0607.

RAPUMERRAT JA MUUT RAVUSTUSVÄLINEET ON AINA DESINFIOITAVA
ENNEN PYYNNIN ALOITTAMISTA
Rapurutto leviää rapujen ja desinfioimattomien pyyntivälineiden mukana. Rapuja ei saa siirtää
vesistöstä (= purosta, joesta, lammesta tai järvestä) toiseen ilman Kalatalousyksikön lupaa.
Rapuruton leviämisen estämiseksi on hankittava vesistökohtaiset merrat ja muut ravustusvälineet.
Ne desinfioidaan aina juuri ennen pyyntikauden alkua – ja, jos niitä siirretään vesistöstä toiseen,
ehdottomasti joka kerta välittömästi ennen niiden siirtoa. Rapujen säilyttämisessä käytettävän
sumpun tulee olla ravustus-aluekohtainen. Alamittaisten rapujen sumputus ja rantaan tuonti on
kielletty. Kalastusalue suosittaa, että taloudelliseen hyötykäyttöön tulevien rapujen sumputus
altaaseen on tehtävä muualla kuin järvessä, tautien ehkäisemiseksi.

VALITSE SEURAAVISTA DESINFIOINTIMENETELMISTÄ
-

vähintään 10 minuutin keittäminen
30 minuutin väkiviinakäsittely; 1 osa väkiviinaa (väh. 80 %) ja 3 osaa vettä
5-6 tunnin täydellinen kuivaaminen saunassa 60-80 C
30 minuutin käsittely 4 % formaliiniliuoksessa
vähintään yksi vuorokausi alle –10 C (esim. pakastimessa) tai pyyntikaluston
pitäminen talven yli kylmässä ulkotilassa riittää myös tuhoamaan rapuruttosienen

Myös syöttikalat on desinfioitava, mikäli ne on pyydystetty muualta kuin ravustettavasta purosta,
joesta, lammesta tai järvestä. Pakasta muualta peräisin olevat syötit vähintään 1 vrk:n ajaksi.
Merestä pyydettyjen syöttikalojen ja kaupan perkeiden käyttö on ehdottomasti kielletty
VHS-taudin leviämisen ehkäisemiseksi, koskee myös pakastettuja syöttejä. Pyhäjärven ravun
alamitta on 10 cm, pienemmät on palautettava järveen.
Pyydykset on merkittävä nimellä ja puh.no:lla, jatat on merkittävä LIPULLA molemmista
päistä. Mertojen kpl-määrä /jata on myös merkittävä. Yksittäiset merrat min. 1,5 litran
vetoinen koho t. muovikanisteri, jossa ravustajan yhteystiedot.

RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET
Henkilö, joka joki- tai täplärapua istuttamalla (= siirtämällä) aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa
rapuvedelle, voidaan tuomita rangaistukseen KalL:n 118§, kohta 9 nojalla.

RAVUSTUSAIKA ALKAA 21.7. KLO 12.00 JA JATKUU 31.10. SAAKKA.
Ravustukseen tarvitaan aina, ravustajan ikään katsomatta vesialueen omistajan lupa ja
lisäksi 18-64 –vuotiailta valtion kalastonhoitomaksu.
Pyhäjärvellä ravustusluvan hinta on 34 euroa alkavaa 10 mertaa kohden + 10 tai 20 euron
hoitomaksu. Rajoittamaton ravustuslupa myönnetään kalaveden osakkaille, Euran,Uuden Säkylän ,
Pöytyän (Yläne) kunnissa asuville ja Pyhäjärven rantakiinteistöjen asukkaille. Muille myönnetään
lupa 20 rapumerran käyttämiseen.

LUPAMYYNTI: Sähköisesti www.sakylanpyhajarvi.fi
Tiedossa oleville ravustajille on lähetetty postitse maksukaavakkeet.
Asiamiesten yhteystiedot Alasatakunnan ilmoituksessa 12.07.2016.
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