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Taenia mustelae,

T¡iv¡stelmä -

Tutkin lumikoiden ja kåirppien levittämien Sarcocystis putorii- ja Taenia tnustelae -infektioiden vaikutusta
myyriin yksilö- ja populaatiotasolla, ja tarkastelin onko loisilla merkitystä syklisten myyriþopulaatioiden
sâätelyssä. Loiset leviävåt peto-saalissuhteen välityksellä ja oletettavasti isäntäpopulaatioiden tiheydet
vaikuttavat loisinfektioiden mä¿irään isännissä. Tutkin myyriþopulaatioiden tiheyden ja sä?in vaikutusta
loisten prevalensseihin, ja tarkastelin infektioiden alueellistaja ajallista vaihtelua.

Tutkimusaineisto koostui Etelä-Suomesta pyydetyistä peltomyyristä ja Lapista pyydetyistä metsämlyristä.
Etelä-suomen aineisto oli pyydetfy Evolta (61'12'N, 25o10'E) ja Luhangasta (61o50'N, 25"45'E) (Luhanka I
ja II) myyrzþopulaatioiden romahdusvuosina. Aineiston avulla oli tarkoitus seurata S. puforii- ja T. mustelae -

prevalenssien vaihteluita syksystä kevääseen samaan talvehtivaan kohorttiin kuuluvilla myyrillä. Lapin
aineisto koostui Pallasjärvellä (68o03'N, 24"09'E) kevä2illä suoritetuista pyynneistä (alueet I ja 2). Alueen I
pitkåin aikavälin aineiston avulla tutkin myyrätiheyden ja säåin mahdollisia vaikutuksia T. mustelae -

prevalenssien vaihteluihin. Tutkin alueellista vaihtelua vertaamalla alueiden 1 ja 2 prevalenssseja keskenään.

Selvitin lis¿iksi kirjallisuuden avulla Z mustelae -infektioiden maantieteellistä esiintymistä ja yleisyyttä
C I e thri on omys - ja d4i cro tus-suvun mlyrillä.

,S. putorii- ja T. mustelae -infektiot olivat Etelä-Suomen aineistossa erittäin hawinaisia sekä

myyrzþopulaation huippu- että romahduwaiheessa. Infektioita löytyi eniten vanhoilta myyräyksilöiltä
kevättalvella (helmi-huhtikuussa), tosin ei merkitsevästi. Infektioiden painottuminen vanhoihin ikäluokkiin
saattaa johtua siitä, että vanhojen mlyrien resistenssi loisia vastaan on heikentynyt, toisaalta niillä on ollut
enernmän aikaa joutua kosketukseen infektion lähteen kanssa. S. putorii ja T. mustelae esiintyivät Luharka II
-aineistossa kevättalvella vanhoilla yksilöillä merkitsevästi usearnmin yhdessâ kuin voidaan olettaa

riippumattoman infektoitumisen perusteella. Helminttitoukan infektoiman myyrän resistenssi muita loisia
vastaân saattaa olla heikentynyt, jonka seurauksena loisinfektiot kasautuvat samoille yksilöille.

Pallasjärven tutkimusalueiden T. mustelae -prevalensseissa esiintyi merkittävää ajallista ja alueellista

vaihtelua. Tutkimusalueiden väliset prevalenssierot viittaavat siihen, eÍtà T. mustelaen esiintyminen voi olla

$vinpaikallista. Säännöllisen syklisyyden häviäminen Pallasjärvellä ei vaikuttanut Z tnustelae -infektioiden
yleisyyteen metsämyyrällã, vaikka infektiot näyttivätkin yleistyneen tutkimusjaksojen loppupuolella.

Vakaammat ja keskimä?irin aikaisempaa tiheämmät myyräkarmat voivat selittää korkeat T. mustelae -
prevalenssit viime vuosina. Metsämyyrätiheydet tai säätekijät eivät selittäneet tyydyttävästi Pallasjärven

alueen I prevalenssien vaihtelua.

Kirjallisuudesta saamani aineiston perusteella T. mustelae esiintyy maantieteellisesti laajalla alueella, mutta

loisen yleisyydessä tutkimusalueiden välillä on suurta vaihtelua. Clethrionomys- ia Microtus-suvun myyrien
välillä ei esiintynyt merkitsevää vaihtelua infektioiden määrässä. Metsä- ja peltonryyrien välinen T. mustelae

-prevalenssien vaihtelu ei nryöskään ollut merkitsevää.

Tutkimuksen perusteella kumpikaan loisista ei yleensä esiinny runsaana tiheänkä¿in myyräkannan aikana.

Oletan, etteivät tutkiniani loiset ole merkittäviâ tekijöitä myyr:þopulaatioiden sääteþssä, sillä mikäåin ei
viitarurut niiden lisäävän mlyrien kuolleisuutta, ja niiden hawinaisuuden vuoksi populaatiotason vaikutukset
ovat todermäköisesti vähäisiä.
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