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Kimalaisten seuranta
- miksi ja miten?
PÖLYHYÖTY –hanke
esittäytyy
Janne Heliölä
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Kimalaisseurannan koulutustilaisuus, Helsinki 27.4.2019

Taustalla globaali huoli pölyttäjistä ja pölytyksestä

2

1

25.4.2019

3

PÖLYHYÖTY –hanke
on osa poliittista vastausta heränneisiin huoliin

● Tutkimushanke koostuu kolmesta työpaketista:
Pölyttäjähyönteisten kantojen tila ja kehitys Suomessa (Pöyry)

2.

Seurantamenetelmät ja esitys seurannan järjestämiseksi (Heliölä)

3.

Mehiläispölytyksen tarjonta maatalousalueilla ja hyönteispölytyksen
taloudellinen arvo Suomessa (Kuussaari)
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1.

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

● ”Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen
taloudellinen merkitys maataloudelle”
● Työryhmä: Juha Pöyry, Janne Heliölä & Mikko Kuussaari (SYKE)
● Yhteistyössä: Eeva-Liisa Korpela (SML), Juho Paukkunen (Suomen
pistiäistyöryhmä)
● 2019-2021, rahoittajana Maa- ja metsätalousministeriö (Makera)
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TP1. Pölyttäjähyönteisten kantojen
tila ja kehitys Suomessa
Päätavoite: Koota yhteen olemassa oleva tieto tärkeimpien
pölyttäjähyönteisryhmien kantojen muutoksista Suomessa
● Kootaan yhteen ja analysoidaan olemassa olevat tiedot tärkeimpien
pölyttäjähyönteisryhmien kantojen muutoksista Suomessa.
• Tarhamehiläinen, villit mesipistiäislajit, kukkakärpäset, perhoset
• Kirjallisuusselvitys; sekä luonnon- että viljelykasvien kannalta

● Annetaan käytännön suosituksia pölytyksen vahvistamiseksi.

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

● Tuotetaan arvio eri pölyttäjäryhmien merkityksestä pölyttäjinä.
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TP2. Seurantamenetelmät ja
esitys pölyttäjäseurannan järjestämiseksi

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

Päätavoite: Valmistellaan esitys, jonka pohjalta Suomessa voitaisiin käynnistää
tärkeimpien luonnonvaraisten pölyttäjiemme kimalaisten säännöllinen seuranta.
● Koostetaan tiedot erilaisista menetelmällisistä vaihtoehtoista.
● Vertaillaan meillä ja muualla aiemmin saatuja kokemuksia.
● Valitaan meille soveltuvin menetelmä, ja sopeutetaan se testivaiheen avulla
Suomen olosuhteisiin.
● Etsitään vapaaehtoisia kokeilemaan seurantaa käytännössä.
● Edellisten pohjalta valmistellaan esitys siitä, kuinka seuranta voitaisiin toteuttaa.
25.4.2019

Maaseudun Tulevaisuus 10.2.2017
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Taustalla kesällä 2016 tehty pilottiselvitys
● Tehtiin täysin talkoopohjalta.
• Mukana SYKE, Luomus & Pistiäistyöryhmä

● Vertailtiin kahta eri havainnointimenetelmää:
• Linjalaskenta
ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

• Pistelaskenta

● Laadittiin kattavat toimintaohjeet ja lomakkeet
 näitä voidaan nyt hyödyntää seurannan testivaiheessa.
● Linjalaskenta katsottiin tuolloin paremmaksi.
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• Pistelaskennassa havaintoja kertyi kovin niukasti.
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http://pistiaistyoryhma.myspecies.info/node/552
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Ahvenanmaa käynnisti jo
oman kimalaisseurantansa
● Ensimmäinen otanta vuonna 2017; toistettaneen noin 2022-2024(?).
● Tilaajana Maakuntahallitus, toteuttajina Faunatica oy & SYKE.
● Kimalaisten linjalaskentoja tehtiin kymmenellä havaintopaikalla.
● Näillä seurattu jo aiemmin perhosia, kasveja ja peltolinnustoa (2002, 2011).
Eri pölyttäjäryhmien keskitiheydet
kesän eri aikoina Ahvenanmaalla.
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Kimalaisia seurataan linjalaskennoilla
jo mm. Iso-Britanniassa ja Irlannissa
http://www.biodiversityireland.ie/recordbiodiversity/surveys/bumblebee-monitoring-scheme/
http://www.beewalk.org.uk/
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Kimalaisseurannan testivaihe (2019-2020)
● Molempina vuosina etsitään vapaaehtoisia testaamaan kimalaisten
seurantaa linjalaskennoilla.
● Havainnoijia etsitään mm. seuraavilta tahoilta:
• Perhosharrastajat (Suomen Perhostutkijain Seura; Hyönteistieteellinen seura)
• Mehiläistarhaajat (SML)
• Muut luontoharrastajat (SLL, …)

• Opastusta ja materiaaleja kimalaislajien tunnistamiseen
• Perehdytys havaintojen keräämisen periaatteisiin.

● Kesän jälkeen pyydetään palautetta havainnoinnin onnistumisesta ja
ongelmista
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• Video koulutustilaisuudesta ja muut materiaalit saataville verkkoon

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

● Molempina keväinä Helsingissä koulutuspäivä kiinnostuneille.
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 Tarvittaessa tehdään tarkennuksia menetelmiin.
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Tehdään suunnitelma (2021):
mitä tarvitaan seurannan käynnistämiseksi?

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

● Valmistellaan tarvittavat käytännön edellytykset: toimintaohjeet,
lomakkeet, tiedonhallinta, viestintä, raportointi, havainnoijien rekrytointi.
● Tunnistetaan eri viranomaisista kimalaisseurannan potentiaaliset
järjestäjä- sekä rahoittajatahot.
● Neuvotellaan heidän kanssaan, millä edellytyksillä seuranta voitaisiin
käynnistää.
● Varmistetaan riittävät raha- ja henkilötyöresurssit.
● Suunnitelma esitellään yleisölle ja päättäjille keväällä 2021.
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TP3. Mehiläispölytyksen tarjonta ja
hyönteispölytyksen taloudellinen arvo
Päätavoitteet: Kartoitetaan tarhamehiläisen pölytyksen tarjonta maatalousalueilla
ja lasketaan hyönteispölytyksen taloudellinen arvo
● Kartoitetaan tarhamehiläispesiin perustuvan viljelykasvien pölytyspalvelun
tarjonta Suomessa
● Verkkokysely Mehiläishoitajain Liiton jäsenistölle, sisältäen mm. seuraavaa:
Minkä viljelykasvien pölytyksessä tarhamehiläisiä hyödynnetään eniten?

•

Onko pölytyspalveluiden tarjoaminen ja aktiivinen hankinta lisääntymässä?

•

Kuinka paljon viljelijät pyytävät mehiläistarhaajilta pölytyspalveluita viljelyksilleen?

•

Missä määrin viljelijät maksavat pölytyspalveluista tarhaajille?
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Kuinka paljon mehiläispesiä sijoitetaan vuosittain eri hyönteispölytteisten viljelykasvien läheisyyteen?

•

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

•
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Tämän päivän tavoitteet

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

● Jokainen osallistuja tietää lähtiessään:
• miltä kimalaisten laskentalinja näyttää,
• miten kimalaisten seurantaa (havainnointia) käytännössä tehdään,
• mitä tietoja ja tarvikkeita seurantatyössä minimissään tarvitaan,
• koska ja miten usein havainnointia tulisi tehdä,
• keneen ottaa yhteyttä jos haluat lisätietoja ja/tai ryhtyä havainnoijaksi.
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KIITOS!

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE
25.4.2019
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