


Kuolleisuus nousi selvästi

Savolainen täplärapukanta oli herkempi rapuru-
tolle kuin Ruokosen kanta. Savolaisilla täplära-
vuilla rapuruttoon kuolleiden osuus oli selvästi
suurer-npi kuin verrokkina käytetyllä ryhmällä,
jota ei altistettu rapurutolle. Ero altistettujen ja
verrokkien kuolleisuudessa oli noin 40 %. Ruoko-
sen täpläravuissa ero altistettujen ja verrokkien
väIillä oli hieman pienempi, tällä kertaa ero ryh-
mien väliIlä oli suurimmlllaan2} "/".

Myös verrokkiryhmien kuolleisuus nousi, mikä
kertoo kokeen aikaisesta rasituksesta ja stressis-
tä. Jo aiemmin Ruotsissa on osoitettu, että stressa-
tut täpläravut ovat herkempiä taudeille ja niiden
kuolleisuus saattaa nousta muutoin harmittomas-
sa tilanteessa. Myös loiset ja muut taudit saatta-
vat osaltaan heikentää rapujen puolustuskykyä ja
siten lisätä täplärapujen alttiutta kuolla rapurut-
toon.

Kuorenvaihto vaikeutu i

Havaitsimme myös, että kuorenvaihto vaikeutuu,
kun täpläravulla on rapuruttoinfektio jylläämäs-
sä. Kuorenvaihdon ongelmat tulivat esille erityi-
sesti savolaisissa täpläravuissa. Savolaisella täp-
lärapukannalla kuorenvaihdon ajankohta osui
lähemmäs kokeen alkamisajankohtaa ja kokees-
sa annettua rapuruttoinfektiota. Kuorenvaihto-

"...stressot ut töplö r ov ut oyot
herkempiö toudeille jo niiden
kuolleisuus soottoo not)sto..."

ajankohta saattoikin osaltaan vaikuttaa näiden
rapujen suurempaan kuolleisuuteen kokeen ai-
kana. Kuorenvaihto onkin tunnetusti kriittinen
vaihe ravun elämässä, joten erilaiset häiriötekijät
heikentävät sen mahdollisuuksia selvitä kuoren-
vaihdosta.

Savolaisessa täplärapukannassa kokeessa ha-
vaittu kuolleisuus tarkoittaisi luonnonoloissa
täplärapukannan romahtamista, jota ravustaja
ei voisi olla havaitsematta. Saaliin määrä väheni-
si radikaalisti, voisi olla jopa ihan tyhjiä apajia,
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Täplärapujen kuolleisuus rapuruttoon As ja Psl-tyypin
rapurutolle altistettuina.

ja saaliiksi saadut täpläravut kuolisivat aiempaa
herkemmin säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Ravustajan ohella myös luotettu ravunvälittäjä
olisi erittäin huonolla tuulella.

Molemmat ruttotyypit voivat tappaa

Täpläravun luonnonkannoissa ei ole tähän men-
nessä todettu As-tyypin infektiota ja on oletettu,
että As-tyypin rapurutto ei tartu täplärapuun.
Tässä kokeessa sekä As- että Psl-tyypin rapu-
rutto aiheutti samanlaisen kuolevuuden nousun
molemmissa tutkituissa täplärapukannoissa. On
siis mahdollista, että As-tyypin rapurutto tarttuu
täplärapuun vaikka sitä ei toistaiseksi ole onnis-
tuttu luonnonkannoista osoittamaan.

Täpläravun kannanvaihteluja on todettu sekä
Suomessa että Ruotsissa. Kummassakin maas-
sa tiedetään kymmenesosan täplärapukannoista
romahtaneen jossain vaiheessa ja lisäksi useissa
täplärapukannoissa havaitaan voimakasta vuo-
sittaista vaihtelua. Osa täplärapukannoista ei
Ruotsissa ole lainkaan palautunut tuottavalle ta-
solle ja Suomestakin on lopputalvesta 2013 esitet-
ty samankaltaisia tu loksia.

jo tässä vaiheessa voimme päätelli että täplära-
vun luonnonkantojen vaihtelut ja kannan romah-
dukset voivat osin johtua rapurutosta, siis täplä-
ravun sairastumisesta rapuruttoory erityisesti
tilanteissa, joissa epäsuotuisat ympäristöolosuh-
teet tai muut tekijät aiheuttavat täpläravuille yli-
määräistä rasitusta.
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