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Rapujen ”salamatkustajat”
ja biodiversiteetti

Vieraslajit ja biodiversiteetin muutokset ovat saaneet runsaasti
palstatilaa viime aikoina. Vieraslajistrategiaa ollaan Suomessa-
kin parhaillaan laatimassa. Osa vieraslajeista päätyy uusille

alueille vahingossa ja osa tietoisesti tavoiteltaessa hyötyä esimerkiksi
maa-, metsä- tai kalataloudessa. Jättiukonputken, jättipalsamin ja villi-
kaniinien leviäminen ovat kaikkien tiedossa, mutta vähemmän huo-
miota on saanut vesiympäristön lajiston muuttuminen kala- ja rapuis-
tutusten seurauksena, sillä istutukset on hyväksytty laajasti tuottaman-
sa ravinnon ja lisääntyneiden virkistysmahdollisuuksien vuoksi.

Rapujen siirron yhteydessä siirretään aina myös muita eliöitä. Ra-
vun kuoressa ja etenkin kidusontelossa elää melkoinen ”salamatkusta-
jalajisto”, joista osa on löyhemmin sitoutunut rapuun, osa erittäin kiin-
teässä suhteessa isäntäänsä. Rapulaiset (Branchiobdellidae) ovat näis-
tä ehkä tunnetuin ryhmä, muista ei ole kuin hajahavaintoja. Rehevien
vesien ravut saattavat kuitenkin kuljettaa kidusontelossaan mm. sukku-
lamatoja, harvasukasmatoja, rataseläimiä, raakkuäyriäisiä ja moninai-
sen joukon vapaasti eläviä sekä alustaan kiinnittyneitä alkueliöitä,
etenkin ripsieläimiä.

Alustaan kiinnittyneistä ripsieläimistä Cothurnia-suku on ravuissa
hyvin yleinen ja monilajinen ainakin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa
ja Australiassa. Se on sopeutunut ravuissa elämiseen niin kiinteästi, et-
tä esimerkiksi Cothurnia variabilis tuottaa liikuntakykyisen elinmuo-
don Pacifastacus gambelii -ravun kuorenvaihtohormonin β-krustekdy-
sonin vaikutuksesta ja hakeutuu kuortaan vaihtaneen ravun puhtaisiin
kiduksiin jälleen alustaan kiinnittyneeksi eläjäksi. Samainen C. varia-
bilis on mitä ilmeisimmin tullut Suomeen täpläravun (Pacifastacus le-
niusculus) mukana, sillä sitä on tavattu toistaiseksi vain täpläravun ki-
duksista ja jokiravun (Astacus astacus) kiduksista niissä vesissä, joihin
täplärapuja on siirretty ja joissa rapulajit ovat eläneet jonkin aikaa rin-
nakkain.

Rapujen kidusontelon epibiontit eivät nykykäsityksen mukaan ole
vahingollisia isännilleen, elleivät ne ole niin runsaslukuisia, että vähen-
tävät oleellisesti kidusten kaasujenvaihtopinta-alaa. Miksi siis pitäisi
olla huolissaan biodiversiteetin muuttumisesta rapujen siirron tai maa-
hantuonnin yhteydessä?

Rapujen kiduksista ja suolesta on löytynyt meillä vielä toistaiseksi
määrittämättömiä ja vaikutuksiltaan tutkimattomia ”salamatkustajia”,
esimerkiksi jokiravun kiduksista sikarinmuotoinen epibiontti (mahdol-
lisesti Amoebidium parasiticum, joka on aiemmin luettu kuuluvaksi
sieniin, sittemmin DRIP-kladiin) tai täplärapujen suolesta Trichomyce-
tes-ryhmään kuuluva ”suolisieni”, jonka kaltaisia tavataan useiden ryh-
mien niveljalkaisissa. Trichomycetes-ryhmän edustajat elävät niveljal-
kaisten kanssa yleisesti kommensaaleina eli ”pöytävieraina”, mutta
myös loisivia ja patogeenisia suhteita on tavattu, lajin, isännän kehitys-
vaiheen tai jopa ympäristön olosuhteiden mukaan.

Historia on osoittanut, että monet vieraslajit ovat aiheuttaneet vaka-
via ongelmia yleistyessään uusilla alueilla, mistä täplärapu täplärapu-
tyypin rapuruttoineen on yksi esimerkki. Kun rapujen ”salamatkustaja-
lajistoa” ei tunneta, sisältyy rapujen siirtoihin aina ekologisen riskin li-
säksi terveysriski. Rapujen mukana siirtyy kokonainen eliöyhteisö, ja
sama pätee moniin muihinkin kookkaisiin eläimiin. Lajistontutkimus
ei ole tämän päivän suosituimpia tutkimusaloja, mutta siitä huolimatta
eläinten mukana kulkeutuvien eliölajien selvittämisellä ja niiden vai-
kutuksen selville saamisella on kiire!

Paula Henttonen
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