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Đánh bắt ghẹ xanh tại khu
vực bờ biển phía tây
Những mùa tạm dừng hoạt động:

• Eo Biển Cockburn Sound: Tạm dừng hoạt động đánh bắt ghẹ cho đến khi có thông báo mới.
• Sông Swan đến Bãi biển Minninup (Đường Rich Rd, cách Bunbury 15 cây số về hướng
Nam): Tạm dừng mọi hoạt động đánh bắt ghẹ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11. Lệnh
cấm này bao gồm tất cả mọi ao hồ, sông rạch và cửa sông trong khu vực này.

Các quy tắc này được áp dụng để đảm bảo sự bền vững
của quần thể ghẹ ở vùng Bờ biển phía Tây. Vùng này
trải dài từ Black Point, phía đông Augusta đến các Mỏm
đá Zuytdorp, phía bắc của Kalbarri (tất cả đất đai và ao
hồ sông rạch về phía nam 27° Nam và phía tây 115° 30’
Đông) và cũng bao gồm Quần đảo Abrolhos.

Muốn bắt mức giới hạn của thuyền trong một ngày trên
thuyền có động cơ, 2 hay nhiều người hơn trên thuyền
(hay trên 4 người nếu giới hạn túi 5 con áp dụng) mỗi
người đều phải có RFBL. Nếu trên thuyền có động cơ
chỉ có một người có RFBL, số ghẹ được phép bắt trong
ngày bằng với số giới hạn của túi trong khu vực đó.

Giới hạn túi hàng ngày

Giới hạn kích thước tối thiểu 127 mm

Sông Swan và sông Canning*:
5 con ghẹ mỗi người một ngày.

Đo mỗi con ghẹ từ đầu nhọn ngang qua phần rộng nhất
của vỏ. Đo chính xác bằng cách sử dụng một dụng cụ
đo ghẹ có bán ở các cửa hàng bán dụng cụ câu bắt cá.
(Sử dụng bất cứ dụng cụ nào khác để đo, chẳng hạn
như lon nước hay thước, có thể dẫn đến sai sót.)

Vịnh Geographe*: Tối đa 5 con ghẹ
cái trong túi 10 con ghẹ giới hạn mỗi
người một ngày.
Tất cả các vùng khác: 10 con ghẹ
mỗi người một ngày.
Bạn không được bắt ghẹ cho bất cứ người nào khác.
*những thay đổi đối với giới hạn của túi mỗi ngày có hiệu
lực từ ngày 1 tháng Chạp năm 2019

127mm

Giấy Phép Đánh Bắt Giải Trí từ Thuyền
(RFBL)

Nếu bạn sử dụng một chiếc thuyền chạy bằng động cơ
để đánh bắt ghẹ hoặc chạy đến vị trí đánh bắt của bạn,
ít nhất một người trên tàu cần phải có RFBL. Bạn có thể
mua RFBL từ trang web hoặc văn phòng của chúng tôi.

Giới hạn thuyền (giới hạn số ghẹ cho
mỗi thuyền)

Bạn được phép sở hữu giới hạn 20 con ghẹ mỗi thuyền
khi trên thuyền có từ 2 người trở lên, hay 4 người trở lên
trên sông Swan và sông Canning. Tại Vịnh Geographe,
bạn có thể bắt tối đa 10 con ghẹ cái trong số giới hạn 20
con ghẹ mỗi thuyền.

Thả ngay

Việc giữ những con ghẹ chưa đạt kích cỡ hoặc ghẹ cái
mang trứng (’có trứng’) là bất hợp pháp và bạn có thể bị
phạt tối đa lên đến $5.000. Phải thả những con ghẹ này
về biển ngay, trước khi bắt con ghẹ khác.

Ghẹ chưa chế biến

Tất cả những con ghẹ chưa chế biến phải được giữ
nguyên dạng, trừ khi được chuẩn bị để tiêu thụ ngay.
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Nhận biết

Ghẹ xanh con đực lớn và có màu sắc sặc sỡ hơn con
cái, với mai màu xanh thẫm, bụng màu nhạt và các
chân và càng màu xanh tươi. Con cái thường có màu
nâu đốm. Con đực cũng có càng dài so với mai của nó
hơn con cái.
Cách tốt nhất để kiểm tra xem loại ghẹ xanh là đực hay
cái là lật ngửa nó lên và nhìn chỗ yếm ở bụng hình chữ
V ở phía dưới. Yếm của con đực nhỏ và có góc nhọn
trong khi yếm của con cái rộng và tròn.

Đực

Cái

Dụng cụ đánh bắt được chấp thuận

Chỉ được bắt ghẹ bằng tay hoặc bằng vợt lưới dây
thép cầm tay hoặc vợt lưới xúc bằng nhựa, lưới thả
hoặc lưỡi câu cùn cầm tay. Lưỡi câu không được có
khả năng đâm vào ghẹ.
Vợt lưới xúc phải có hình cái bát và được làm bằng
lưới cứng không có khả năng làm ghẹ mắc vào. Vợt
lưới xúc không được sâu hơn 210 mm; đường kính
bên trong không được lớn hơn 375 mm.
Lưới thả không được có đường kính lớn hơn 1,5 m.
Giới hạn tối đa là 10 lưới mỗi người hoặc 10 lưới mỗi
thuyền, bất kể có bao nhiêu người trên thuyền.
Việc lặn bắt ghẹ cũng được phép.
Đánh bắt ghẹ bằng bất kỳ phương pháp nào khác bao
gồm lưới đánh cá hoặc lưới cào tôm hoặc lưới nhúng
là bất hợp pháp - bất kỳ con ghẹ nào bị bắt theo những
cách này phải được thả ra. Cấm sử dụng cào cua.

Ghẹ cái mang trứng có khối Ghẹ đang đẻ
trứng như bọt biển ở bên
Phải được thả về biển
dưới. Ghẹ cái mang trứng
phải được thả về biển ngay
lập tức.

(08) 6551 4444
enquiries@dpird.wa.gov.au
Văn phòng Geraldton
(và Văn phòng Khu vực Midwest)
69–75 Connell Road, Geraldton WA 6530
(08) 9920 8400

Văn phòng Bunbury
96 Stirling Street, Bunbury WA 6230
(08) 9721 2688
Văn phòng Busselton
48A Bussell Highway, Busselton WA 6280
(08) 9752 2152
Văn phòng Fremantle
14 Capo D’Orlando Drive, South Fremantle WA 6162
(08) 9432 8000

Văn phòng Mandurah
107 Breakwater Parade, Mandurah Ocean Marina,
Mandurah WA 6210
(08) 9583 7800
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