BẮT CUA KHU VỰC GASCOYNE
Giới hạn kích cỡ tối thiểu

Cua bơi xanh (Blue swimmer crab) – 127 mm

Đo từ chóp hai ngạnh phần rộng
nhất của vỏ cua. Luôn sử dụng dụng
cụ đo cua, có bán tại các cửa hàng
dụng cụ.

Cua sen (Green mud crab) – 150 mm

Cua đực và cua cái
Đối với cua bơi xanh, cua đực có màu sắc sặc sỡ hơn cua cái, với màu
xanh dương đậm ở chân và càng. Cua cái thường có màu nâu lốm đốm.
Đối với cua sen, cua đực có càng to hơn rất nhiều so với cua cái.
Yếm cua hình chữ V ở bụng cua đực thường hẹp và vát hơn; yếm cua
cái to tròn và có màu đậm hơn. Cua cái đang mang trứng có một bọng
trứng ở dưới lườn.

Cua đực

Thả ra nhanh

Cua cái mang trứng
Phải thả xuống nước trở lại

Bắt giữ cua nhỏ hơn kích cỡ giới
hạn hoặc cua cái đang mang trứng
là bất hợp pháp và bạn có thể bị
phạt tới 5.000 đô-la. Nhẹ nhàng
thả cua xuống nước trở lại trong
vòng năm phút kể từ lúc bắt được.

Cua cái

Phải có Giấy Phép
Câu Cá Giải Trí Trên
Thuyền (RFBL)

Dụng cụ bắt cua hợp lệ
Bạn chỉ có thể bắt cua bằng tay hoặc
lưới xúc bằng kim loại hay bằng nhựa,
tối đa 10 lưới thả (mỗi thuyền) hoặc
lưỡi câu kim loại cùn cầm tay. Bắt cua
theo bất kỳ cách thức nào khác bao
gồm lưới cá hay lưới tôm là bất hợp
pháp – với những cách này phải thả
ngay những những con cua bắt được.

Nếu sử dụng
thuyền máy đi
bắt cua hoặc đi
đến điểm đánh
bắt, ít nhất một
người trên thuyền phải có
giấy phép RFBL. Mua giấy
phép RFBL trên trang mạng
hoặc tại các văn phòng
Bộ Thủy Sản.

Chú ý: Cua sen có thể nguy hiểm vì
chúng có cặp càng to. Khi cầm cua sen
bạn phải cẩn thận: đeo găng tay, sử
dụng kẹp cua hoặc lấy cây que chọc
cho càng cua bận rộn.

Cua bơi xanh

Cua sen

Mức giới hạn túi hàng ngày
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Mỗi ngày một người chỉ được phép
bắt 20 con cua bơi xanh. Bạn không
được bắt cua cho người khác.

Mức giới hạn túi hàng ngày
Mỗi ngày một người chỉ được phép
bắt 5 con cua sen. Bạn không được
bắt cua cho người khác.
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Mức giới hạn thuyền (giới hạn đánh bắt)

Mức giới hạn thuyền (giới hạn đánh bắt)

Giới hạn đánh bắt 40 con mỗi thuyền nếu trên
thuyền có từ 2 người trở lên. Tuy nhiên, nếu là
thuyền máy, trên thuyền phải có từ 2 người trở lên
có giấy phép RFBL. Nếu chỉ một người trên thuyền
có giấy phép RFBL, giới hạn thuyền chỉ được bắt 20
con (mức giới hạn túi hàng ngày của một người có
giấy phép).

Giới hạn đánh bắt 10 con mỗi thuyền nếu trên
thuyền có từ 2 người trở lên. Tuy nhiên, nếu là
thuyền máy, trên thuyền phải có từ 2 người trở
lên có giấy phép RFBL. Nếu chỉ một người có giấy
phép RFBL, giới hạn thuyền chỉ được bắt 5 con
(mức giới hạn túi hàng ngày của một người có
giấy phép).
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