Sladkovodna rakovica
Potamon potamios z
grškega otoka Kreta. ↓

Naslovnica: Fosilna sladkovodna
rakovica Potamon sp. iz Turčije, ki se
je ohranila v lehnjaku. →
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Raki so evolucijsko ena izmed najuspešnih skupin večceličnih organizmov. Tvorijo zelo
raznoliko skupino členonožcev, ki naseljujejo različna bivalna okolja: plitva območja kontinentalnih polic in globoka morska dna oceanov, najti jih je moč v rekah, jezerih in jamskih
sistemih, več vrst pa je prilagojenih tudi življenju na kopnem.

Fosilni raki v Sloveniji

Miocenska rakovica Tasadia carniolica iz Tunjiškega gričevja. ↓

V Sloveniji so prve fosilne
des et er o no žc e op is a li
avstrijski paleontologi v
začetku dvajsetega stoletja.
Iz tega obdobja so opisane
še danes najbolj prepoznavne vrste rakov in
rakovic s slovenskega
ozemlja. Avtorji, ki so bistveno zaznamovali začetke
raziskav fosilnih rakov s področja Slovenije so: dr. A.
Bittner konec devetnajstega
stoletju, dr. M. Glaessner v
dvajsetih letih in dr. F. Bachmayer v šestdesetih letih dvajsetega stoletja.
Najpogostejše in najbolj raziskane so najdbe rakovic miocenske starosti, ki jih najdemo v
sedimentih severovzhodne Slovenije. Fosilne rakovice so poleg Štajerske in Kozjanskega
pogoste tudi v miocenskih plasteh Tunjiškega gričevja, izjemno redke pa so v miocenskih
kamninah Dolenjske. V miocenu najpogosteje zasledimo fosilne ostanke pravih rakovic
(Brachyura); Tasadia carniolica, Portunus monspelliensis in Styrioplax exiguus ter
posamezne izolirane dele klešč rakov rovcev (družina Callianassidae). Redkejši so ostanki
fosilnih deseteronožcev v starejših plasteh. Iz oligocenskih plasti okolice Vranskega
poznamo naključno najdbo klešč rodu Ctenocheles. V južni Sloveniji na meji s hrvaško Istro najdemo v eocenskih plasteh ostanke rakovic Harpactocarcinus punctulatus in Harpactoxanthopsis quadrilobatus. Njihovi ostanki so pogosti v plasteh med numulitnoalveolinskim apnencem in flišem, ki jih ponekod imenujejo kar plasti z rakovicami.
↓ Pleistocenska rakovica Macrophthalmus latrielli iz Avstralije.

Najstarejše ostanke fosilnih rakov v mezozojskih kamninah Slovenije odkrivamo šele v
zadnjih letih in v večini še niso paleontološko raziskani. Izjemno pestrost različnih vrst rakov odkrivamo v kamninah jurskih koralnih grebenih Trnovskega gozda in Dolenjske.
Izjemno zanimive so tudi najdbe kozic in jastogov iz triasnih (srednji in zgornji trias) plasti
Kamniško – Savinjskih Alp in v dolini Vrat pod Triglavom.

Kaj pa današnji raki!
Danes poznamo preko 60.000 vrst rakov (Crustacea), ki živijo v vseh svetovnih morjih in
oceanih ter celinskih vodah. Največji del danes živečih rakov spada razred višjih rakov
(Malacostraca) kamor spadajo tudi vsem poznane rakovice in ostali deseteronožni raki.
Deseteronožci (Decapoda) štejejo okoli 15.000 vrst in nekatere vrste lahko dosežejo velikost do 4 metre (vrsta Macrocheira kaempferi). V slovenskem morju najdemo mnoge zanimive rakovice, ki svoj življenjski prostor najdejo na kamniti obali ali peščenem in muljastem
dnu. Veliki primerki rakovice kosmelja (Eriphia verrucosa) prežijo pod večjimi skalami, medtem ko se v pesek zakopavajo lopataste rakovice (Liocarcinus depurator). Nenavadno oblikovan oklep imajo raki nagajivci (Scyllarus arctus). Na naše krožnike pa pogosto zaidejo
repati raki kot je škamp (Nephrops norvegicus) in nekateri drugi. Zato ob vaših izletih po
obalah le poglejte pod kamne in pobrskajte po pesku, saj boste gotovo našli katerega
izmed omenjenih rakov ali rakovic.
Rakovica Brachyonotus foresti iz Sardinije. ↓

