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Selvitin työssäni täpllirapujen kokoeron vaikutusta niiden aggressiivisuureen. Aggressiivista käyttäytymistä
oman lajin yksilöitä kohtaan tavataan suurimmassa osassa eltiinkuntaa; erityisesti silloin, kun kilpaillaan
samoista rajallisista resursseista. Aggressiivisuuteen liittyy kuitenkin myös haittoja energian kulumisen,
vahingoinumisriskin, saalistajien huomion herättämisen yms. suhteen, joten tappelua ei kannata pitkittaa
tarpeettomasti. Erityisesti eltiimillä, joilla on vaaralliset aseet käytössli, aggressiivinen käyttäytyminen on usein
osin rituaalista, js siinä esiintyy pidäkkeitä. Peliteorian mukaan yksilö mukauttaa omat toimintonsa vastustajan
liikkeisiin, ja aggressiivisuuden mliärään ja tappelun kestoon vaikuttavat resurssien arvo)a kilpailutilanteen
asymmetria. Mitä vähemmän asymmetiaa on havaittavissa eli mitä tasavåikisempiåi kilpailijat ovat, sitä
kauemmin tappelu kestäti.
Ravut ovat erakkoelliimiä, ja niillä esiintyy yleisesti aggressiivisuutta saman lajin yksilöitä kohtaan. Rapujen on
todettu tappelevan erityisesti suojakoloista, ravinnosta ja parittelukumppaneista. Rajasin tutkimuksessa pois
nämä kilpailtavat resurssit, ja keskityin tutkimaan
þujen kokoeron aiheuttaman asymmetrian vaikutuksia

tappelutilanteessa.

Tarkastelin kahden samaa sukupuolta olevan rawn aggressiivista käyttåiytymistä 20 minuutin ajan videoimalla
kunkin kohtaamisen. Keskityin laskemaan videolta rapujen eri toimintoihin käyttämfiä aikaa kokonaisseurantaajasta. Havaitsin kokoeron kasvun vähentävän selkeästi tappeluun kulutettua aikaa, lisäävän elåiinten
paikallaoloa ja våihentåivåin niiden vastakkainoloaikaa. Havainnot olivat samansuuntaisia sekä koirailla että
naarailla. Molemmilla sukupuolilla rapujen painosuhteen yhteys toimintojen muutokseen oli selkein. Naarailla
pienempi painoero riitti ratkaisemaan asymmetrian ottelijoiden välillä. Koirasravun saksien koko verrattuna
vastustajaan n¿iytti myös selittåivtin toimintojen muutoksia hyvin. Naaraiden sakset kasvavat suhteessa
vähemmåin kuin koiraiden, eivätkti korreloi niiden tappeluun kuluttaman ajan kanssa. Tutkimuksissani ei
rapujen absoluuttisella koolla näytt¿inyt olevan vaikutusta niiden toimintoihin, ja sekä painavat että kevyet
ravut tappelivat keskenälin yhta paljon.
Eläinten ajatellaan arvioivan vastustajansa tappelukykyli myös ennen varsinaisen tappelun alkua ja sen
alkuvaiheessa erilaisten merkkisignaalien avulla. Vastustajan esitt¿imien signaalien perusteella elliin päättää
kannattaako tappeluun ryhtyä, vai kannattaako luovuttaa. Ttipläravun saksen täplän merkitystä tällaisena
merkkisignaalina selvitettiin muuttamalla tlipllin kokoa normaalia suuremmaksija pienemmäksi. Täplien välillä

oli kuitenkin paljon luontaista vaihtelua, ja mahdollinen signaalimerkirys jäi

tässä kokeessa havaitsematta.

Vaikka lajitoverin vahingoittaminen saksilla on ravuilla tavallista, ei tutkimuksissani tapahtunut yhtäåin
loukkaantumista, eivätkä tappelut jatkuneet koko seuranta- aikaa kuin muutamassa poikkeustapauksessa.
Jokainen kohtaaminen kuitenkin alkoi uhkauseleellä ja lyhyellä tappelujaksolla. Tutkimukseni näyttää tukevan
ajatusta rapujen välisten kilpailutilanteiden sopimuksenvaraisuudesta, ja turhan tappeluajan ja vahingoittumisen
våilttelemisest¿i, mik¿ili kyseessä ei ole yksilön kannalta oleellinen resurssi, josta tapellaan.
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