KYSELY RUOVEDEN-KUOREVEDEN ALUEEN KALASTAJILLE
VUODEN 2020 KALASTUKSESTA JA SAALIISTA
Aikaväliltä

1.1.2020 - 31.1.2020

VASTAAJAN PERUSTIEDOT
1. Nimi:
2. Sähköposti:
3. Kalastitteko tai ravustitteko te tai kotitaloutenne jäsen Ruoveden-Kuoreveden alueella vuonna 2020?
Jos vastaatte ei, voitte lopettaa kyselyn täyttämisen tähän ja palauttaa lomakkeen
______ Kyllä
______ Ei
4. Millä järvellä kalastitte?
Huom! Jos kalastitte useammalla kyselyssä mainitulla järvellä, täyttäkää jokaisesta oma lomake.
______ Ruovesi (Murole-Syvinki-Vilppula)
______ Kuorevesi (ml Kotaselkä)
5. Minkä osakaskunnan alueella kalastitte?
Ilmoita yksi tai kaksi tärkeintä tai jos et tiedä nimiä, jätä kohta tyhjäksi
__________________________________________________________________
6. Montako henkilöä kotitaloudestanne kalasti kyseisellä vesialueella?
_____ hlöä

7. Minkä ikäisiä ruokakuntanne kalastajat olivat:
Alle 18 vuotiaita:

kpl

18-64 vuotiaita:

kpl

65 v täyttäneitä:

kpl

8. Kenen myöntämällä luvalla kalastitte?
Valitse kaikki kotitaloudenne käytössä ko. vesialueella olleet lupamuodot v. 2020
_____ Kalastonhoitomaksulla
_____ Yksityisen vesialueen omistajan luvalla
_____ Osakaskunnan luvalla
_____ Kalatalousalueen luvalla (Kalapassi)
_____ En ole ostanut mitään lupia
_____ Ongin ja pilkin jokamiehen oikeudella
_____ Viehekalastin yhdellä vavalla ikään perustuen (ikään perustuva kalastusoikeus yli 65v tai alle 18v)
_____ Kuorevesijärven kalastusyhdistyksen luvalla
_____ Muu, mikä? _________________________________________________
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KALASTUS JA SAALIIT
9. Arvioikaa alla olevaan taulukkoon kotitalouskohtaisesti:
- keskimääräinen pyydystenne määrä kalastuskertaa kohti ko. vesialueella sekä
- viime vuoden aikana kertyneiden kalastuspäivien lukumäärä pyydystyyppiä kohti

Eli esim. kuinka monta verkkoa oli yleensä kalastuskerralla pyynnissä ja kuinka
monta vuorokautta tällä jadalla suurin piirtein pyydettiin viime vuoden aikana.
Luvut tulee esittää kotitaloutta kohti ja kokonaislukuina.

Pyydystyyppi

Pyydyksiä kerralla
(kpl)

Kalastusvuorokausia 1.1.202031.12.2020

4

4

Muikkuverkko
Verkko 27-39 mm
Verkko 40-54 mm
Verkko 55 mm tai yli
Rysä
Katiska
Vetouistelu
Heittovapa
(ml.
vertikaalijigi)
Onki
Pilkki
Pitkäsiima
Koukut
Rapumerta
Muu, mikä?
Esim. Muikkuverkko

10. Mitä saalislajia tai -lajeja pääasiassa tavoittelitte ?
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____________________________________

11. Arvioikaa alla olevaan taulukkoon, kunka paljon saitte saalista kullakin pyydystyypillä
ko. vesialueelta viime vuoden aikana. Ilmoittakaa saalismäärät kiloina, ravun kohdalla kappaleina

Pyydystyyppi

Ahven

Kuha

Hauki

Siika

Järvitaimen

Lahna

Sulkava

Särki

Muut
särkikalat

Kuore

Muikkuverkko
Verkko 27-39 mm
Verkko 40-54 mm
Verkko 55 mm tai yli
Rysä
Katiska
Uistin, virveli
Pilkki
Onki
Pitkäsiima
Koukut
Muu, mikä?

Esim. muikkuverkko

10

1

Muut lajit (esim rapu, ankerias)
Pyydystyyppi

Laji ja saalis kg/kpl

Laji ja saalis kg/kpl

12. Mitä teet saamallasi saaliilla? Valitse tarvittaessa useampi.
_____ Saalis menee kokonaisuudessaan omaan käyttöön.
_____ Lahjoitan osan esim naapureille tai sukulaisille
_____ Myyn pienimuotoisesti
_____ Harrastan vain pyydystä ja päästä -kalastusta
_____ Jotain muuta, mitä:

13. Kuinka paljon heität pois ei-toivottua sivusaalista?
_____ kiloa / vuosi
14. Kuinka monta prosenttia sivusaaliista vapautetaan elävänä takaisin veteen
ja paljonko päätyy esim. kompostiin ?
_______ % elävänä takaisin veteen
_______ % kompostiin, rantakivikkoon, haaskalle tms
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0,5

Made

Muikku Kirjolohi

15. Arvioikaa kalastustanne haitanneet tekijät tiedusteluaikana (rasti ruutuun)
Haittatekijä

ei haittaa

haittaa vähän

haittaa paljon

en osaa sanoa

Kalastuslupien saannin vaikeus

Sivusaaliin (ei toivotun) suuri määrä
Pyydysten limoittuminen
Pyydysrajoitukset
Kalastajien runsaus
Kalojen makuvirheet
Runsas vesiliikenne
Kalakantojen heikentyminen
Muut syyt, mitkä ?

KALAKANTOJEN TILA
16. Arvioikaa alla olevaan taulukkoon kalastusjärvenne kalakantojen tilaa. Arvio kannasta tai saaliista

Kalalaji

Erittäin hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Ahven
Kuha
Hauki
Siika
Järvitaimen
Lahna
Sulkava
Särki
Muut
särkikalat
Kuore
Muikku
Made
Kirjolohi
Jokirapu
Täplärapu
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Heikko

Ei esiinny lainkaan

En osaa
sanoa

17. Arvioikaa alla olevaan taulukkoon kalakantojen tilan kehittymistä viime vuosina (2010-luvulla)
kalastusjärvellänne. Anna arvio joko kannasta tai saaliista

Kalalaji

Lisääntynyt

Lisääntynyt

Pysynyt

Vähentynyt

Vähentynyt

Ei esiinny

En osaa

selvästi

vähän

ennallaan

hieman

selvästi

lainkaan

sanoa

Hauki
Siika
Muikku
Kuha
Järvitaimen
Lahna
Sulkava
Särki
Muut
särkikalat
Kuore
Made
Ahven
Kirjolohi
Muut:

SANA ON VAPAA
18. Kommentteja kalastuksesta, istutuksista yms.

Kysely on sähköisenä:

http://www.ruovedenkuorevedenkalastusalue.fi/ajankohtaista

Kiitos vastauksistanne !
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