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Jõevähi püük on lubatud AINULT kalastuskaardi alusel. Taotluste vastuvõtt ja lubade
väljastamine algab 2012. aastal 2. juulil kell 9.00. Kalastuskaarti saab taotleda
Keskkonnaametist ja kodulehelt www.pilet.ee

Jõevähi püük on 2012.a. lubatud ainult 1. augustist 31. augustini.
Erandina on 2012. aastal püük keelatud:
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Saare maakonnas Põduste jões, Laugi peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel
Harju maakonnas Jägala jões ja selle lisajõgedes.
Põlva maakonnas Leevi jões ja Ahja jões.
Võru maakonnas Mustjões ja selle lisajõgedes.

Ühte piirkonda kehtestatud piirarvu piires antakse ühele isikule kuni viie vähinataga või viie
vähimõrraga kalastuskaart kuni kolmeks ööpäevaks. Tasu ühe vähipüügivahendi ööpäeva
eest on kõikides maakondades 3 eurot. Seejuures kehtib hind nii nata kui ka mõrraga püüdes.

Vähipüügivahendi ööpäev on kalastuskaardi kehtivuse ööpäevade arvu ja kalastuskaardile
kantud vähipüügivahendite arvu korrutis. Näiteks kui kalastuskaart kehtib 2 ööpäeva ja
kaardile on kantud 5 vähipüügivahendit, siis antud kalastuskaardiga määratud
vähipüügivahendite ööpäevade arv on kokku 10.

Kalastuskaarti enam spetsiaalsele blanketile ei trükita. Peale püügiõiguse tasu laekumist
aktiveeritakse loa andja poolt kalastuskaart järgmiselt:

o www.pilet.ee kodulehel kohe peale tasu maksmist;
o Keskkonnaametist taotlemisel aktiveeritakse luba üldjuhul 1-2 päeva jooksul pärast
püügiõioguse tasu maksmist.

Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba,
pensionitunnistus jne.).

Väljastatud lubade kehtivust saab ise kontrollida nii Kalanduse Infosüsteemis (ID-kaardi
abil) kui ka www.pilet.ee keskkonnas, kuhu saab sisse logida lisaks ID-kaardile ka pangalingi,
mobiil-ID ja kasutajakonto loomise kaudu. Esmakordsel kasutamisel on vaja end audentida
ID-kaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel. Samuti saab kalastuskaardi kehtivuse
kohta küsida infot Keskkonnaametist.

Püügivahenditena on lubatud kasutada vähinatta või vähimõrda. Püük ilma lubatud
püügivahendeid kasutamata (näiteks käega) on seadusega rangelt keelatud! Selle vastu
eksinuid võib oodata rahatrahv kuni 300 trahviühikut ehk 1150 eurot (18000 krooni).
Püüda lubatud vähi alammõõt on 11 cm. Pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni
(lakakarvakesi arvestamata). Alammõõdu kehtestamise eesmärk on võimaldada suguküpsel
vähil anda järglasi mitu korda, et aidata kaasa loodusliku varu kiiremale taastumisele.
Haiguste leviku vältimiseks, ei tohi püütud vähke mitte mingil juhul ümber asustada teise
veekogusse. Samuti tuleks püügivahendid pärast püüki desinfitseerida. Sobivaim viis selleks
on mõneks tunniks päikese kätte jätmine, mis peaks kõik haigustekitajad hävitama.

Vaata lisaks: www.kalastusinfo.ee ⇒ Kalastamine ⇒ Kalastuskaart

© Kalastusinfo.ee

Teadmiseks vähipüüdjale

Isaseid (vasakul) ja emaseid (paremal) vähke saab eristada kahe esimese paari tagakehajalgade
ehk sugujalgade järgi (joonisel tähistatud punase ringiga) -isastael vähkidel on need olemas,
emastel puuduvad või on rudimenteerunud. Lisaks on isastel sõrad suuremad, emastel aga lakk
pikem, lamedam ja laiem.
Vähisööt: söödaks sobib kõige paremini toores kala (särg, räim, koger jne), aga ka mitmesugused
subproduktid nagu näiteks seamaks ja neer. Roiskunud sööta vähk ei taha kuid parema
puudumiel ta siiski seda sööb. Kui soovid neid vähke pärast süüa, siis roiskunud sööta vähi maost
enne keetmist ei eemaldata. Seega saab ka sööja ise sellest kõlbmatust vähisöödast väikese osa.
Konnade kasutamine söödaks pole lubatud, sest kõik konnad on Eestis looduskaitse all.
Lubatud vähipüügivahendid on:

vähinatt – söödastatav kuni 50 cm läbimõõduga tõstevõrk;

vähimõrd – söödastatav lõkspüünis läbimõõduga alla ühe meetri, millel puuduvad juhtaed ja
tiivad ning mille avade arv ei ole üle kolme.
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