3.10.2011

IX VALTAKUNNALLISET RAPUPÄIVÄT
Paikka: Economicum, Seminaarihuone 1, Arkadiankatu 7, Helsingin yliopisto
Aika: keskiviikko 16.11.2011, klo 10ap – 5ip
Rapupäivien tarkoituksena on saattaa tutkijat ja toteuttajat yhteen edistämään suomalaista raputaloutta.
Rapupäivillä esitellään rapututkimuksen viimeisiä tuulia ja ideoita ja pohditaan tiedon soveltamista
käytännön ongelmien ratkaisuun.
Rapupäivät ovat avoimet kaikille ravusta kiinnostuneille päättäjille, tutkijoille, asiantuntijoille, toimijoille ja
kaiken lisäksi savolaisille. Seminaariin on vapaa pääsy. Rapupäiville voi ilmoittautua lähettämällä spostia
Japo Jussilalle (japo.jussila@uef.fi) tai soittamalla Japo Jussilan kännyyn (040-5428982).

Rapupäivien ohjelma / Crayseminar program
AIKA
TIMING
10ap – 1ip

Keynote
(40 min)

OHJELMANUMERO, esitelmien kesto noin 20 minuuttia
PERFORMANCE, talks last roughly 20 minutes
Esitelmät – Talks
Fabio Ercoli (University of Jyväskylä): Comparison of the impacts of the
native noble crayfish and invasive signal crayfish on lake ecosystems
Christina Gruber (University of Helsinki): Fighting behaviour of size-matched crayfish
males
Dr. Trude Vrålstad (Norwegian Veterinary Institute, Oslo): Detecting alien signals - can
novel methods improve the management of freshwater crayfish?
Kahvitauko – Coffee break (Talks in Finnish, slides in English)
Harri Kokko (University of Eastern Finland): Rapuruton monimuotoisuus / Crayfish plague
diversity
Anssi Vainikka (Itä-Suomen yliopisto): Mitä yksinkertaiset immuunimittarit kertovat ja
miten ne muuttuvat ympäristön suhteen? / What do simple measures of immunity tell
and how they change with environment?
Jenny Makkonen (Itä-Suomen yliopisto): Jokiravun kestävyys rapuruttoa vastaan / Noble
crayfish resistance against crayfish plague

1ip – 2ip
2ip – 5ip

Lounas omaan tahtiin – Lunch the way one wants
Esitelmät – Talks in Finnish
Petri Muje (Lapin kalatalouskeskus): Kemijoen rapurutosta
Jukka Muhonen (Hämeen ELY –keskus): Suomen rapustrategia työn alla
Japo Jussila (Itä-Suomen yliopisto): Rapusaaliin elossasäilyvyys veneessä
Timo Ruokonen (Jyväskylän yliopisto): Täpläravun vaikutukset suurten järvien
kivikkorantojen kalayhteisöihin
Anne-Mari Ventelä (Pyhäjärvi Insituutti): Säkylän Pyhäjärven Rapu-hanke selvittää
raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia

Rapupäivien järjestelyistä vastaa Raputietokeskus ry yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Helsingin
yliopiston ja Kalatalouden Keskusliiton kanssa. Rapuista jatkoa järjestelijöiden ja rapujen puolesta toivoo

Japo Jussila
Rapubiologi
IX Valtakunnallisia Rapupäiviä tukee MMM

