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Rapumertatesti
Kymmenen mertaa testissä
Metsastys-kalastus.com testasi rapumerrat. Testijaksolta erottui pyyntitehon suhteen selvä kärki.
Myös käsiteltävyydessä on merkittäviä eroavaisuuksia. Toisessa käytössä epäkäytännöllinen merta
saattaa olla toisenlaisessa tilanteessa kuitenkin toimiva peli.

Testimerrat kuljetuskunnossa.
Kuvasta puuttuu Apaja.

Aika ja paikka
Testipaikkana toimi Keski-Suomalainen pieni järvi, jossa on jokirapuja. Järvessä on ollut rutto,
mutta kanta on sen jälkeen saatu elvytettyä. Ajankohta oli 21.7. - 3.8. Kylmän kevään ja alkukesän
vuoksi ravuilla oli kuorenvaihto vasta meneillään, joten saaliit eivät olleet suuren suuria. Kun ravut
ovat passiivisia, korostuuko merran pyyntiteho vai sattuma, siinäpä mietittävää. Testimerroista
nousi ajanjaksolla kuitenkin kaikkiaan 101 rapua, joten selviä eroja saatiin pyytävyydenkin suhteen.
Testin aikana merrat olivat neljässä eri paikassa, jotka poikkesivat toisistaan. Jokaisen noston
yhteydessä mertojen paikkoja vaihdeltiin keskenään, jotta kaikilla merroilla olisi lähtökohtaisesti
suurin piirtein yhtäläiset mahdollisuudet ottaa rapuja.

Ahti Jousimerta

Ahti Jousimerta.
Saalisosuus: 14%.
Hinta: 6,90.
Materiaali: Metallivanteet ja PE-havas.
Nielut: Molemmissa päissä, rautalankavanne+joustava nailonosa. Pakeneminen mahdotonta.
Syötille: Tiheäsilmäinen vetoketjullinen pussi.
Käsittely: Kätevää. Menee kasaan ja pieneen tilaan. Tyhjennystä ja syötitystä varten vetoketjut.
Ahti Jousimerta on korkealaatuinen, pyytävä ja edullinen malli. Nappasi testissä suurimman
kertasaaliin.

Ahti Rapula

Ahti Rapula.
Saalisosuus: 13%.
Hinta: 10,90.
Materiaali: Kehys muovitettua metallia ja PE-havas.
Nielut: Molemmissa päissä, pyöreät, metallirenkaalla varustetut. Vaikuttavat pieniltä.
Syötille: Narulla kiristettävä PE-pussi.
Käsittely: Suht kätevää. Taittuu kasaan. Tyhjennystä ja syötitystä varten aukeaa toisesta päästä 2
hakasella.
Ahti Rapula on rohkea uusi kehitelmä. Toimiva merta. Vaikeuksissa epätasaisilla louhikkopohjilla.
Erityismaininta hauskasta nimestä.

Ahti Supermerta

Ahti Supermerta
Saalisosuus: 16%.
Hinta: 8,90.
Materiaali: Kehys muovitettua metallia ja PE-havas.
Nielut: Molemmissa päissä, koko merran levyiset pitkulaiset.
Syötille: Narulla kiristettävä PE-pussi.
Käsittely: Suht kätevää. Taittuu kasaan. Tyhjennystä ja syötitystä varten aukeaa keskeltä 2
hakasella.
Supermerta tuo avomeriravutuksen tuulia minikoossa rapuvesillemme. Hinta-laatu-pyytävyys suhteeltaan erinomainen merta. Tasainen testisuoritus. Vaatii huolellisuutta epätasaisilla pohjilla.

Apaja

Apaja.
Saalisosuus: 15%.
Hinta: n. 10,95.
Materiaali: Muovi.
Nielut: Molemmissa päissä.
Syötille: Muovinen kotelo.
Käsittely: Taittuu keskeltä auki, lukitus pikahakasella.
Muovimerraksi edullinen, isokokoinen ja hyvinpyytävä merta. Suurta määrää jo huomattavan
hankala kuljettaa.

Biltema 45x25 Jousimerta

Biltema Jousimerta.
Saalisosuus: 6%.
Hinta: 3,49.
Materiaali: Metallikehikko, nylonhavas.
Nielut: Molemmissa päissä.
Syötille: Hakanen.
Käsittely: Painuu kasaan kuljetusta varten. Syötitys ja tyhjennys kätevää, toinen pää aukeaa
taittosysteemillä.
Havas on harva, pienet ravut menevät läpi. Käytettävyydeltään korkealuokkainen ja edullinen.
Alkoi jo ruostua, avaussysteemin lukitushaka reistailla ja avaussysteemin vanne ei enää pysynyt
paikoillaan. Ehdottomasti hintansa väärti kevyeen käyttöön, mutta romuttuu nopeasti jatkuvassa
käytössä. PE-havaksella ja paremmalla viimeistelyllä olisi testaajan suosikki.

Biltema "Lampunvarjostin"

Biltema "Lampunvarjostin".
Saalisosuus: 1%.
Hinta: 2,99.
Materiaali: Kehys metallia, nylonverkkohavas, muovinen nielu.
Nielut: 1 merran päällä.
Syötille: Syöttiä varten ei erityistä paikkaa.
Käsittely: Havas kiristyy alta narulla, mutta minkäänlaista lukitusosaa ei tule mukana. Syötin saa
sisään ja pois nielun kauttakin.

Tämä perinteinen mertamalli kuuluu museoon. Häviää uusille malleille pyyntitehossa niin paljon,
ettei halpa hintakaan pelasta.

Biltema "Kokoontaittuva"

Biltema "Kokoontaittuva". Huomaa pienten
rapujen pakoreikä.
Saalisosuus: 2%.
Hinta: 7,99.
Materiaali: Kehikko muovitettua metallia, PE-havas.
Nielut: Molemmissa päissä koko merran leveydeltä.
Syötille: Narulla kiristettävä PE-havaspussi.
Käsittely: Taittuu kasaan kuljetusta varten. Syötitystä ja tyhjennystä varten taittuu keskeltä auki,
kiinnitys kahdella hakasella.
Kyseessä on samanlainen merta kuin Ahti Super sillä erotuksella, että tästä puuttuu Ahdissa olevat
narut, jotka vetävät nielua muotoon pyyntikuntoon taitettuna. Edelleen tässä merrassa on
poistoventtiilit pienille ravuille. Nämä pakoaukot ovat kooltaan suurempia kuin esim. Ahti Rapulan
nielu. Saalista olisi tullut varmasti enemmän, jos poistoventtiilit olisi tukkinut.

Rapu-Rosvo ®

Rapu-Rosvo.
Saalisosuus: 27%.
Hinta: n. 15.
Materiaali: Muovi.
Nielut: 2 ergonomisesti muotoiltua nielua merran molemmissa päissä.
Syötille: Rasia ja koukku.

Käsittely: Taittuu keskeltä. Voidaan kasata kuljetuksiin taitettuna ja päällekkäin ladottuna,
syöttirasia ja koukku poistettuna.
Kallis, mutta erittäin hyvin pyytävä malli. Itse pidin myös syöttikoukusta, johon syötin saa
jouheammin ja nopeammin, kuin rasioihin. Ylivoimainen rapusaalis. Vie tilaa, hankala kuljettaa, jos
mertoja on paljon.

Trappy Heinäkuu

Trappy Heinäkuu.
Saalisosuus: 6%.
Hinta: n. 12.
Materiaali: Muovi.
Nielut: Pyöreät molemmissa päissä.
Syötille: Pieni rasia.
Käsittely: Lieriön muotoinen merta on purettavissa kolmeen kappaleeseen kuljetusta ja varastointia
varten. Käytännössä kyseeseen tulee vain jälkimmäinen. Tyhjennys ja syötitys joko ottamalla
nieluosa pois (muovikorvakkeet) tai avaamalla runko.
Kauan markkinoilla ollut muovimerta. Menestys yllättävän vaisua. Ei pärjää käsiteltävyydessä
uusille mertamalleille.

Trappy Tetra

Trappy Tetra.
Saalisosuus: 1%.
Hinta: n. 12.
Materiaali: Muovi.
Nielut: 2 pyöreää nielua merran molemmissa päissä.
Syötille: Rasia.
Käsittely: Avautuu päistä. Kompakti koko.
Rohkea uusi muotoilu ei tuonut menestystä. Suuri negatiivinen yllättäjä. Huono tuuri?

Oikea merta oikeaan käyttöön
Testin merrat voi jakaa kolmeen ryhmään, kun arvioidaan käytännöllisyyttä kuljetuksessa ja hintaa.
Kokoonpuristuvat jousimerrat menevät pienimpään tilaan. Jos rapuja on hyvin ja mertoja paljon,
jousimerta on paras valinta. Niitä menee jo selkäreppuunkin helposti parikymmentä ja hinta on
huokein. Keskivaiheilla ovat puolestaan uudentyyppiset kokoontaittuvat isot mertamallit. Niitäkin
menee verkkolaatikon kokoiseen tilaan kokoontaitettuina parikymmentä. Vastaava määrä sisäkkäin
kuljetettavaksi tarkoitettuja muovimertoja viekin jo huomattavan tilan ja kuljetukseen tarvitsee jo
melkein peräkärryn. Toisaalta muovimerrat pyytävät erinomaisesti, jolloin paria mertaa
mökkirannassa liottava sunnuntairavustaja, jolle hankintakustannukset eivät nouse suuriksi ja
käsiteltävyys ei ole erityisen tärkeää, ostaa ilman muuta sellaisia.

Sananen syötityksestä

Isompiakin tuli.

Suurimmat eroavaisuudet käsittelyssä liittyvät syötitykseen. Merroissa on perinteistä koukkua,
rasiaa ja pussia. Testiryhmä liputtaa avoimesti koukun puolesta. Se on nopea syötittää ja
pilaantuneen vanhan syötin siitä saa mukavimmin pois. Rasiat ovat käyttäjäystävällisyydeltään
keskitasoa, kun taas pusseista ei ole erityisen miellyttävää lahmia vanhaa syöttiä ulos.

Pyyntitehon vertailu
Parhaiten rapuja tuli Rapu-Rosvolla. Sen perässä melko mukavasti rapuja tuottivat Kivikankaan
Ahti-merrat ja Apaja. Keskinkertaiseen tulokseen voi katsoa päätyneen Heinäkuun ja Bilteman
jousimerran. Perinteisen päältäpyytävän, Tetran ja Bilteman "Kokoontaittuvan" pyyntimenestys oli
huonoa. Viimeksimainittu tosin antoi ratkaisevasti tasoitusta muille, kun päästi pienet ravut pois.
Jos saaliiksi olisi laskettu vain yli 10 cm:n ravut, tulokset olisivat muutenkin tasoittuneet.

Testaajan valinnat
Jos testaaja ei omistaisi ennestään mertoja ja lähtisi tosissaan ravustamaan jonnekin muualle kuin
kotijärvelle, niin jousimertoja tulisi hankittua. Jos taas kotirannassa suorittaisi koeravustusta tai
pienimuotoista pyyntiä rapujuhlia varten muutamalla merralla, tehokkaat ja suuren saalisvarmuuden
omaavat muovimerrat olisivat valinta.
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