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Ekosysteemipalvelut
– tulevaisuutemme turva
Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut
Ihminen hyötyy luonnon ekosysteemien tarjoamista palveluista, eli
luonnonvaroista ja erilaisista luonnon toiminnoista. Nämä niin kutsutut
ekosysteemipalvelut ovat meille ihmisille välttämättömiä ja korvaamattomia,
koska meidän toimeentulomme pohjautuu luonnon toimintojen synnyttämien
ja muokkaamien luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Ekosysteemipalvelut jaetaan neljään luokkaan; tuotteet, säännöstelevät
palvelut, ylläpitävät palvelut ja kulttuuripalvelut. Tuotteisiin lasketaan
tärkeimpinä luonnon tarjoamat elolliset ja elottomat luonnonvarat kuten
ravinto, puhdas juomavesi ja hengitysilma sekä polttoaineet ja
rakennusmateriaalit. Kulttuuripalveluihin puolestaan luetaan ulkoilu- ja
virkistysmahdollisuudet ja luonnon esteettiset arvot. Vaikeammin
ymmärrettäviin säänteleviin ja ylläpitäviin palveluihin kuuluvat mm. viljely- ja
luonnonkasvien pölytys, ravinteiden kierto ja kosteikkojen antama tulvasuoja,
jotka ovat välttämättömiä ruoan tuotannolle ja luonnonympäristöjen
säilymiselle. Toimivat ekosysteemit ylläpitävät ravinteiden kiertoa ja siis myös
maaperän tuottavuutta.
Ekosysteemien tarjoamat palvelut ovat ilmaisia. Ne ovat lähtökohtaisesti
kaikkien meidän käytettävissä, mutta käytännössä maapallon ihmisten kesken
hyvin epätasaisesti jakautuneita. Ne ovat myös haavoittuvia, eivätkä
rajattomia ja säilyäkseen ne ovat riippuvaisia ihmisistä. Esimerkiksi jos
likaamme vetemme, emme saa enää puhdasta juomavettä tai jos
köyhdytämme maaperämme ei meillä ole hedelmällistä viljelymaata. Jos
hävitämme pölyttäjien elinympäristöjä katoaa meiltä iso lohko
ravintoympyrästämme. Haasteenamme on tehdä ekosysteemipalveluiden
tärkeys näkyväksi, kysymällä mitä seurauksia on siitä jos nämä palvelut eivät
enää toimi tai jos ne merkittävästi heikentyvät – tässä esimerkkinä
hyönteisten tarjoama pölytyspalvelu.

Pölytys – esimerkki ekosysteemipalvelusta
"Jos pölyttäjät kuolisivat yhtäkkiä, ihmisellä olisi vain muutama vuosi
elinaikaa", sanoi Einstein kun oivalsi pölyttäjähyönteisten tärkeän roolin
luonnon kiertokulussa. Lausahduksessa on paljon perää, vaikka osa nykyisin
ravinnoksemme käyttämistämme kasveista onkin tuulipölytteisiä. Kasvit ovat
joko itse-, tuuli-, vesi- tai eläinpölytteisiä. Pohjoismaissa yleisimpiä
pölyttäjäeläimiä ovat hyönteiset, mutta myös linnut, lepakot ja muut nisäkkäät
toimivat pölyttäjinä. Tehokkaimpiin pölyttäjähyönteisiin luetaan mehiläiset,
kimalaiset, ampiaiset, kukkakärpäset ja perhoset. Ne pölyttävät kasveja
vieraillessaan kukissa ravinnonhaussa ja osallistuvat näin mm. marjojen ja
hedelmien tuotantoon.

Metsistä korjataan puuta raaka-aineeksi monenlaisille
tuotteille ja polttoaineeksi. Metsät tarjoavat tuotteiden
lisäksi maisemallisia ja virkistyksellisiä palveluja. Metsien
tarjoamia tuotteita ja palveluja on käytettävä kestävästi, sillä
metsät tarjoavat erittäin monipuolisia ekosysteemipalveluja.

Ihminen on riippuvainen pölytyksestä, sillä se on siemenkasvien elinehto.
Lähes kaikki viljelykasvit tarvitsevat pölytystä tuottaakseen siemeniä ja
hedelmiä, joita me ja monet eläimet syömme. Siemeniä tarvitsemme myös
tuottaaksemme uusia satoja. Pölytystä tarvitsevat myös maitoa ja lihaa
tuottavien eläinten rehukasvit sekä öljykasvit. Tuuli- ja itsepölytteiset kasvit
selviävät ilman ihmisen apua, mutta hyönteispölytteisten kasvien säilyminen
on ihmisten käsissä. Meidän on huolehdittava pölyttävien hyönteisten
säilymisestä, säilyttääksemme monet ravintokasvimme.
Ilman pölytystä ruokavaliostamme puuttuisivat hedelmät, marjat ja
vihannekset – kaikki tärkeät vitamiiniemme lähteet ja perinteisten
ruokalajiemme raaka-aineet. Jäisimme kaipaamaan puutarhojen
hedelmäpuita, marjapensaita ja -viljelmiä sekä kasvimaita. Myös
marjametsiemme varvut ja pensaat loistaisivat tyhjyyttään. Samalla suurta
virkistysarvoa tuottava marjastusharrastus olisi tiessään, sillä metsämarjojen
sato riippuu sääolojen lisäksi täysin pölytyksen onnistumisesta.
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Niittykirvakärpänen (Syrphus ribesii) on yleinen
kukkakärpänen ja tärkeä pölyttäjä. Kuva: J. C. Schou.

Hedelmätarhojen ja viljelysten laidoilla elävät kesymehiläisyhdyskunnat
pölyttävät viljelysten kukat ja tuottavat hunajaa, jota taas ihminen käyttää.
Hyönteispölytyksen vähetessä sadot pienevät, sillä pelkkä tuuli ei riitä hyvään
pölytystulokseen. Ilman hyönteispölytystä ravintomme koostuisi kasvullisesti
lisättävistä juureksista kuten perunasta, sekä itsepölytteisistä viljoista, kuten
vehnä, kaura, ohra, maissi sekä riisi ja tuulipölytteisistä viljoista kuten ruis.
Maito- ja lihakarja voisi kyllä syödä heinää, joka on myös tuulipölytteistä,
mutta ei enää laiduntaa monimuotoisilla hyönteispölytteisillä niityillä.
Keliaakikot jäisivät mm. ilman tattaria. Marjoja ja hedelmiä tuottavien kasvien
perinnöllinen monimuotoisuus myös yksipuolistuu ilman pölytystä ja siten ne
ovat ajan myötä haavoittuvia kasvitaudeille ja tuhohyönteisille sekä
ilmastonmuutokselle, koska niiden sopeutumiskyky heikkenee.

Pölytyspalvelu uhattuna
Pohjolan pölyttäjähyönteisiä uhkaavat maankäytön aiheuttamat muutokset
ekosysteemeissä, kuten niittyjen umpeenkasvu ja elinympäristöjen
pirstoutuminen. Myös niittyjen niitto ennen kasvien kukintaa sekä
piennaralueiden liiallinen siistiminen vähentävät pölyttäjien ravintokasveja.
Pölyttäjille aiheutuu ravinnonpuutetta eikä niille ole tarjolla vaihtoehtoista
ravintoa. Myös sopivien pesäkolopaikkojen löytyminen on tullut
vaikeammaksi.
Luomutuotanto tarvitsee pölyttäjiä, sillä luomutuotannossa käytetyillä
perinteisillä monimuotoisilla niityillä on runsaasti hyönteispölytteisiä
mesikasveja. Luomulihan ja -maitotuotteiden saamiseksi ruokapöytiimme
tarvitsemme hyönteispölytteisiä kasveja sekä karjan laidunnukseen että niiden
rehuksi. Luomutuotantoa tulee suosia myös siksi, että torjunta-aineita, jotka
ovat kuolemaksi myös hyödyllisille pölyttäjille, käytetään luomuviljelyssä
vähemmän kuin tavanomaisessa viljelyssä. Suurin osa uhanalaisista
pölyttäjähyönteisistä on perinnemaisemien lajeja.
Ilmansaasteiden merkityksestä on saatu aivan uutta tutkimustietoa. Pölyttäjät
käyttävät sekä näkö- että hajuaistia löytääkseen kukat, mutta liikenteen ja
teollisuuden aiheuttamat ilmansaasteet ja alailmakehän otsoni hajottavat
kukkien tuottamia hyönteisiä houkuttelevia tuoksuvia hiilivetyjä. Pölyttäjien on
siten vaikeampi seurata tuoksuja ja kun pölyttäjät joutuvat harhailemaan pitkiä
matkoja etsien kukkia, niiden yleiskunto heikkenee. Hajuaistin merkitys on
suurin pirstoutuneissa ja pahiten saastuneissa elinympäristöissä.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pohjolaan mahdollisesti tulevat uudet lajit
voivat aiheuttaa kilpailua ravinnosta paikallisten lajien kanssa. Alkukesästä
2007 vaelsi poikkeuksellisen suuri pensasampiaisten (Dolichovespula media)
parvi yli Suomen. Myös ennen harvinainen herhiläinen (Vespa crabro) on
yleistynyt Suomessa.
Etenkin Yhdysvalloissa on viime vuosina tapahtunut kesymehiläisten
yhdyskuntien massakuolemia toistaiseksi tuntemattomista syistä.
Britteinsaarilla ja Alankomaissa on havaittu myös luonnonvaraisten pölyttäjien,
mehiläisten ja kukkakärpästen vähenemistä. Samalla ovat myös niiden
ravintonaan käyttämät kasvit taantuneet. Syy-yhteyttä pölyttäjien ja kasvien
vähenemisen välillä ei ole voitu varmasti todeta, mutta ilmiötä tulisi tutkia
enemmän ja useammissa maissa. On todennäköistä, että samankaltaista
kehitystä on myös muualla – Pohjoismaissakin. Suomessa on jo toisena
kesänä peräkkäin tavallista vähemmän mehiläisiä ja kimalaisia. Varmaa syytä
näiden pölyttäjähyönteisten vähenemiseen ei tiedetä, mutta ne ovat
talvehtineet huonosti epäsuotuisan viime kesän jälkeen. Viime talven
lämpimyys sekä loiset voivat myös olla osasyinä.
Hyönteispölytys on kaksinkertainen ekosysteemipalvelu. Se tuottaa sekä
elintärkeitä tuotteita ja hedelmä- ja marjaviljelmien ja luonnonmarjojen myötä
myös kulttuuripalveluja. Pölytys, kuten muutkin ekosysteemipalvelut ovat
luonnon palveluja ihmiselle, mutta myös itse luonnolle.
Ekosysteemipalvelujen arvoa on vaikea mitata rahassa. Niille olisi kuitenkin
hyvä saada rahallinen arvo, sillä vain siten ne eivät jäisi syrjään vertailtaessa
jonkin yhteiskunnallisen tai kaupallisen investoinnin ympäristöhyötyjä ja haittoja.
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Tarha- eli kesymehiläinen (Apis mellifera) voikukalla
siitepölyn keruussa, jota se kerää jalkojensa vasuihin.
Kasvit tarvitsevat pölytystä suvun jatkamiseen.
Onnistunut pölytys lisää merkittävästi erityisesti marjojen,
hedelmien ja siementen kokoa. Kesymehiläisen merkitys
on lisääntynyt luontaisten pölyttäjien vähennyttyä.
Mehiläinen ei ole yhtä tehokas pölyttäjä kuin kimalainen,
mutta mehiläisten pölytysteho perustuu suuriin
yhdyskuntiin. Kuva: J. C. Schou.

Ekosysteemilähestymistapa kaikessa ihmisen
toiminnassa
Ekosysteemilähestymistapa on YK:n
biodiversiteettisopimuksen alla kehitetty näkemys
biodiversiteetin tasapainoisesta huomioon
ottamisesta alueiden käytössä. Eräs sen
tärkeimmistä periaatteista on ympäristön kestävä
käyttö. Lähestymistapa syntyi tarpeesta määritellä
eliöiden ja elinympäristöjen suojelua tavalla, joka
huomioi myös ihmisen ja hänen toimintansa.
Ekosysteemilähestymistavan ydinajatuksena on
turvata ekosysteemien rakenne ja toiminta ja siten
ekosysteemien tarjoamat palvelut ihmisten
hyvinvoinnin tukemiseksi.
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