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Vieraslajit Pohjoismaissa
Kotona muualla – vieras meillä
Kasvi- ja eläinlajit voivat levitä paikasta toiseen luonnollisesti, tai niitä voidaan
levittää tahallisesti tai tahattomasti. Vieraat lajit ovat ihmisen avustuksella
luonnollisen levinneisyytensä ulkopuolelle levinneitä lajeja. Ne voivat muodostua haitalliseksi, jos ne alkavat kilpailla tai risteytyä alueen alkuperäisten lajien
kanssa tai saalistaa niitä. Tulokkaat voivat myös levittää tauteja sekä muuttaa
elinympäristöjä. Ne valtaavat elintilaa alkuperäislajeilta jos niiden luontaiset
viholliset puuttuvat. Vieraslajit ovat toiseksi suurin alkuperäisen luonnon
uhkatekijöistä heti elinympäristöjen pirstoutumisen ja tuhoutumisen jälkeen.
Pohjoismaihin on kotiutunut 1 357 vierasta lajia, joista monet nyt uhkaavat
luontomme monimuotoisuutta.
Ihminen auttaa lajeja ylittämään luonnonmaantieteellisiä esteitä, jotka normaalisti estäisivät niiden leviämisen. Siemeniä, itiöitä, munia ja toukkia kulkeutuu
tahattomasti salamatkustajina kasvien multapaakkujen, tuontipuun ja painolastivesien mukana uusille alueille. Lisääntyvä kansainvälinen kauppa,
kuljetukset ja matkailu pahentavat vieraslajiongelmaa luomalla kasveille ja
eläimille uusia leviämisväyliä. Arvaamattomimpia vieraslajeja ovat ns. liftarilajit,
jotka matkustavat autojen, junien tai laivojen runkoihin ja jopa matkustajien
kengänpohjiin kiinnittyneinä. Myös ihmisen rakentama infrastruktuuri, kuten
kanavat, sillat ja tunnelit auttavat lajeja leviämään. Ilmaston lämpeneminen
saattaa edesauttaa monien aiemmin vaarattomiksi luultujen lajien leviämistä ja
vakiintumista uusille alueille.
Kaikki uudet lajit eivät kuitenkaan sopeudu ja asetu uusille alueille, eikä kaikista
tule haitallisia. Niin sanotun kymppissäännön mukaan yksi kymmenestä
tuodusta lajista villiintyy, yksi kymmenestä villiintyneestä vakiintuu ja yksi
kymmenestä vakiintuneesta muodostuu haitalliseksi. Ongelmallisiksi ovat
muodostuneet mm. kurtturuusu (Rosa rugosa) ja monet muut kotoperäisiä
kasvejamme syrjäyttävät tulokkaat sekä eläimistä mm. vesikon (Mustela
lutreola) syrjäyttänyt minkki (Mustela vison).
Tiettyyn paikkaan tarkoituksella tuodut lajit voivat levitä uusille alueille, joilla ne
eivät ole toivottuja, kuten Suomeen 1900-luvun alussa metsästettäväksi
istutetut piisamit (Ondatra zibethicus). Piisami levisi Suomesta Ruotsiin sekä
Norjaan ja se aiheuttaa nyt muutoksia vesistöissä. Monet koriste- tai viljelykasveiksi tai kotieläimiksi tuodut lajit ovat karanneet luontoon ja leviävät
aggressiivisesti ja kilpailevat paikallisten lajien kanssa. Kaikissa istutuksissa
tulee suosia kotimaisia lajeja.

NOBANIS-projekti – pohjoismainen aloite
koota ja levittää tietoa vieraslajeista
Vuonna 2004 ryhdyttiin pohjoismaisena yhteistyöhankkeena kokoamaan vieraslajeista tietokantaa,
jota jäsenmaat ylläpitävät ja päivittävät säännöllisesti. Tietokanta sisältää myös ei-haitallisia vieraslajeja, joista voi tulevaisuudessa tulla haitallisia.
Yhteistyö kattaa nykyisin lähes koko Pohjois- ja
Keski-Euroopan. Tietokanta tarjoaa tietoa vieraslajien saapumisesta, leviämisestä, mahdollisista
elinympäristöistä sekä ekologisista ja taloudellisista
vaikutuksista, eli se muodostaa perustan haitallisten
vieraslajien varoitusjärjestelmälle (early warning
system). NOBANIS julkaisee myös asiantuntijoiden
laatimia tietolehtisiä yksittäisistä vieraslajeista.
www.nobanis.org

Jättiputket (Heracleum sp.)
Jättiputket, joita on tarkoituksellisesti tuotu
koristekasveiksi ovat Pohjoismaissa muodostaneet valtavia kasvustoja, etenkin Norjassa.
Merenrantojen ja tienvarsien luontaiset kasvit
ovat peittyneet näiden Tromssan palmuiksi
kutsuttujen jättien alle. Jättiputket ovat haitallisia
myös ihmiselle, sillä niiden kasvineste aiheuttaa
voimakkaita ihoreaktioita. Jättiputkea voidaan
torjua kemiallisesti ja mekaanisesti, mutta sen
poistaminen on vaikeaa, sillä kertatorjunta ei riitä.
Kasvi muodostaa maahan siemenpankin, josta
se uudistuu tehokkaasti. Nykyisten kasvustojen
hävittäminen vaatii kovaa työtä, ja leviämisen
ennaltaehkäisy ja valistus ovat tehokkaan torjunnan edellytys. Tanskassa viranomaisille on jopa
annettu valtuudet torjua jättiputkea yksityismailla.

Usein ollaan huolissaan meille tulevista vieraista lajeista, mutta meiltä muualle
leviävät lajit voivat olla yhtä suuri uhka muualla. Mahdollisesti haitallisten lajien
saapuminen meille ja karkaaminen vieraisiin pitää voida estää. Tarvitaan lisää
tietoa siitä, kuinka lajit kulkeutuvat paikasta toiseen ja siitä, kuinka vieraslajeista
tulee haitallisia.

Kansainvälinen yhteistyö on ennaltaehkäisyä
Haitallisten vieraslajien torjunta vaatii kovaa työtä, kuten kasvien poistoa,
kemiallista torjuntaa ja eläinten hävitystä. Pohjoismaissa on jo nyt tehty paljon
työtä paikallisesti, mutta hävitystyötä riittää. Vieraiden lajien saapumisen
estämiseksi on olemassa mm. kansainvälisten sopimusten velvoitukset, joita ei
kuitenkaan ole pantu kokonaisuudessaan toimeen kaikissa maissa, vaikka
käytettävissä on kansalliset lainsäädännöt, myyntikiellot, luvanvaraisuus ja muu
kansainvälisen kaupan sääntely, rajavalvonta ja laivojen painolastivesien
tyhjennysrajoitukset. Tosin ilman valvontaa nämäkin velvoitteet ja säännöt ovat
tehottomia.
Varovaisuusperiaatetta tulisi aina noudattaa, eli mitään lajia ei saisi tuoda
maahan ellei tiedä mitä se voi aiheuttaa. Riskit tulisi aina arvioida etukäteen ja
jos vahinko on jo sattunut pitäisi voida soveltaa aiheuttaja maksaa -periaatetta.
Haittojen rahallisen arvon mittaaminen toisi todennäköisesti vauhtia torjuntaan.
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Tarvitaan yhteisiä kansainvälisiä käyttäytymissääntöjä sekä linjaukset siitä,
kuinka vieraslajikysymykseen tulee puuttua. Osana tätä työtä ovat kansallisten
vieraslajistrategioiden ja toimenpideohjelmien valmistelu, joissa sovitaan mm.
viranomaisten vastuut. Pohjoismainen yhteistyö vieraslajiasioissa on tärkeää,
sillä Pohjoismaissa on samankaltaiset olosuhteet ja monia samoja vieraslajeja,
joiden haitat ovat yhteiset. Kaikissa Pohjoismaissa tarvitaan lisää rahoitusta ja
tutkimusta vieraslajien ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Espanjansiruetana (Arion lusitanicus)

Tiedonvälitys on ensisijaisen tärkeää

Ruotsissa espanjansiruetana ei vielä ole aiheuttanut taloudellisia tappioita, kuten monessa
Keski-Euroopan maassa ja esimerkiksi Norjan
mansikkaviljelmillä. Se aiheuttaa suurta vahinkoa
puutarhoissa ja sen nopea leviäminen ja talvista
selviäminen antaa aiheen pelkoon sen rajusta
runsastumisesta Pohjolassa, varsinkin kun sitä ei
mikään luontainen laji saalista.

Tiedonvälitys on keskeistä vieraslajien leviämisen ennaltaehkäisyssä. Osaamista, tiedonvaihtoa ja kansalaistiedotusta on lisättävä, sillä usein vieraslajien
leviäminen johtuu silkasta tietämättömyydestä. Kansalaisten tulee saada tietää
mitä alkuperäiselle luonnollemme aiheutuu vieraan lajin leviämisestä, kuten
että kurtturuusu valloittaa vähitellen hiekkarannat ja dyynit, mikä on ongelma
erityisesti Tanskassa. Tietoa tarvitaan, sillä torjuntatoimet ovat tehottomia ja
hävitystyö loputon, jos toisaalla lajia hävitetään ja toisaalla levitetään.
Tiedon leviämisessä ja torjunnan aloittamisessa ongelmaa eivät tuota niinkään
ne lajit, jotka aiheuttavat suoranaista vahinkoa ja taloudellisia menetyksiä
ihmiselle, joko haittaamalla suoraan tai aiheuttamalla torjuntakustannuksia.
Taloudellisia menetyksiä voivat aiheuttaa mm. perunan tuholainen koloradonkuoriainen (Leptinotarsa decemlineata) tai mäntymetsiä tuhoava mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus), ja tulevaisuudessa mahdollisesti
amerikankampamaneetti (Mnemiopsis leidyi). Näitä vastaan ryhdytään taistelemaan herkemmin kuin söpöjä tai näyttäviä lajeja, kuten viime vuosina
Helsingissä rajusti lisääntyneitä villiintyneitä kesykaneja tai Pohjolan tienvarsilla
levinneitä lupiineja.

Espanjansiruetana on Pohjoismaissa uusi
tulokas. Ruotsi oli ensimmäinen Pohjoismaa,
josta etanaa löytyi vuonna 1975. Nykyisin tätä
lähes kaiken kelpuuttavaa syöppöä esiintyy
kaikissa Pohjoismaissa. Se syö jopa raparperin
lehdet, jotka eivät muille etanoille kelpaa.

Espanjansiruetana viihtyy ja lisääntyy kosteassa
ja sen nuoret yksilöt selviävät leudoista talvista.
Se on kaksineuvoinen ja voi lähteä lisääntymään
jo yhdestä talvehtineesta yksilöstä. Se leviää
passiivisesti ihmisen toimesta, sillä sen munat ja
nuoret yksilöt kulkeutuvat pitkiä matkoja kasvien
multapaakkujen ja lähimatkoja puutarhajätteiden
mukana. Itsenäisesti laji kykenee kulkemaan vain
suhteellisen lyhyitä matkoja. Kauppapuutarhoilla
ja yksityishenkilöillä on suuri vastuu lajin
leviämisestä.

Komealupiini ja alaskanlupiini
(Lupinus polyphyllus,
L. nootkatensis)
Lupiineja on tuotu tarkoituksellisesti
puutarhakasveiksi. Muita lupiineja
aggressiivisemmin leviävät komeaja alaskanlupiini leviävät puutarhajätteen mukana pois puutarhoista ja
niitä on jopa tarkoituksella kylvetty
tienvarsille. Ne sitovat typpeä
ilmasta maaperään muuttaen maaperän epäotolliseksi luontaisille
lajeille ja syrjäyttävät paikalliset lajit.
Lupiinien torjumiselle on olemassa
keinoja, kuten niitto ennen siementämistä. Islantiin tuotiin alaskanlupiinia torjumaan eroosiota ja sitä
käytetään myös parantamaan joutomaiden maaperää. Lupiini leviää
tehokkaasti varsinkin alueilla, joilla
lampaat eivät laidunna. Lupiinin
leviämisen estäminen sisältyy
Islannin luonnonsuojelulakiin ja
lupiinia koskeviin suosituksiin.
Färsaarilla Islannista tuotu alaskanlupiini on pysynyt pihojen koristekasvina mahdollisesti juuri
tehokkaan lampaiden laidunnuksen
ansiosta.
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Vakiintuneet vieraslajit Pohjoismaissa
Meressä

46

Sisävesissä

52

Maalla

1 259

Yhteensä

1 357
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