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Polygrapha suprema (Schaus 1920) on harvinainen ja erittäin uhanalainen perhoslaji, joka elää ainoastaan Brasiliassa 
Mata Atlântican sademetsäalueella. Lajia uhkaa elinympäristön menetys. Kuva: Augusto Rosa 
 

Hyönteiskato kiihtyy ja sukupuuttoon kuolevien hyönteislajien määrä kasvaa eri puolilla maailmaa. Tämä 
kehityskulku hävittää ihmisen kannalta korvaamattomia toimintoja, millä voi olla odottamattomia 
seurauksia. Kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt koonnut voimansa varoittaakseen ihmiskuntaa siihen 
kohdistuvista uhista. Sekä ihmisten että hyönteisten tulevaisuus ja hyvinvointi edellyttävät niin 
kansalaisyhteiskunnan kuin päättäjienkin panosta. Ilmastonmuutoksen suitsimisen lisäksi yksi ehdotetun 
ratkaisun tärkeimmistä tekijöistä on laadukkaiden ja helppohoitoisten maa-alueiden rajaaminen 
suojelukohteiksi sekä maailmanlaajuisten maatalouskäytäntöjen muuttaminen niin, että ne edistävät lajien 
yhteiseloa.  

Ihmiskunta kuluttaa parhaillaan lukuisia ekosysteemejä yli niiden sietokyvyn rajojen, mikä aiheuttaa 
päivittäin sekä määrällisesti että laadullisesti mittaamatonta hyönteiskatoa. Kahdessa yhteensä 30 
kansainvälisen asiantuntijan laatimassa tutkimusartikkelissa tarkastellaan sekä uusien sukupuuttojen 
aiheuttamia uhkia että keinoja niiden välttämiseksi. Tutkijoiden tavoitteena on osaltaan edistää 
asennemuutosta, jota tarvitaan ihmiskunnan itsensä selviytymiseen. 

– Luonnon monimuotoisuudesta tiedetään maailmanlaajuisesti yllättävän vähän, sillä vain 10–20 % 
kaikista hyönteisistä ja muista selkärangattomista eläinlajeista on tunnistettu ja nimetty tieteellisesti. Ja 
tieteellisen nimen saaneistakin meillä on yleensä vain lyhyt morfologinen kuvaus, joidenkin lajien kohdalla 
pätkä perimää ja tieto yhdestä ainoasta paikasta, jossa eliö on joskus nähty, toteaa Pedro 
Cardoso Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. 

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan tilanne on vakava 

Elinympäristöjen katoaminen, haitalliset maatalouskäytännöt ja muut päästölähteet, rajoista 
piittaamattomat tulokaslajit, ilmastonmuutos, liikakäyttö ja riippuvuussuhteessa elävien lajien sukupuutto 
vaikuttavat kaikki vaihtelevasti hyönteispopulaatioiden todistettuun katoon ja lajien sukupuuttoon. 



– Sen lisäksi, että lajikato hävittää monimuotoista eliömaailmaamme pala palalta, menetämme myös 
biomassaa, joka on olennainen osa ravintoketjun muiden eläinten ruokavaliota, ainutlaatuisia 
perintötekijöitä ja ainesosia, jotka voisivat säilyessään tulevaisuudessa tarjota parannuskeinoja erilaisiin 
sairauksiin, sekä ihmisille välttämättömiä ekosysteemien toimintoja, Cardoso huomauttaa. 

Cardoson mainitsemien toimintojen joukossa on pölytys, sillä valtaosalle viljelykasveista hyönteiset ovat 
elinehto. Toisena merkittävänä tekijänä on maatuminen, sillä hyönteiset osallistuvat ravinnekiertoon sekä 
moneen muuhun toimintoon, joille ei ole minkäänlaisia teknisiä tai muitakaan korvikkeita. 

 
Hyönteislajien sukupuuttojen aiheuttajat (punaisella) ja seuraukset (sinisellä). Monet aiheuttajista vaikuttavat yhdessä 
muiden tekijöiden kanssa tai epäsuorasti (esim. ilmastonmuutos suosii monia vieraslajeja ja edistää elinympäristöjen 
katoamista). Kaikki seuraukset aiheuttavat ihmisille elintärkeiden ekosysteemipalvelujen tuhoutumista. 

Käytännön ratkaisut hillitsevät hyönteistuhoa 

Tutkijat tarjoavat myös eri puolilta maailmaa kerättyyn näyttöön perustuvia käytännön 
ratkaisuehdotuksia, jotka voivat vähentää hyönteispopulaatioiden katoa ja lajien sukupuuttoon kuolemista. 
Ehdotuksiin kuuluvat muun muassa laadukkaiden ja helppohoitoisten maa-alueiden rajaaminen 
suojeltavaksi, maailmanlaajuisten maatalouskäytäntöjen muuttaminen lajien yhteiseloa edistäväksi ja 
ilmastonmuutoksen suitsiminen. 



Sekä ihmisten että hyönteisten tulevaisuus ja hyvinvointi edellyttävät ennen kaikkea sekä 
kansalaisyhteiskunnan että päättäjien panosta. 

– Pienet ihmisryhmät voivat vaikuttaa hyönteistensuojeluun paikallisesti, mutta suurimittainen 
elvytystoiminta vaatii yhteistä tietoisuutta ja maailmanlaajuisia ponnisteluja lajien kartoittamiseksi, 
seuraamiseksi ja suojelemiseksi, kertoo Etelä-Afrikan Stellenboschin yliopiston professori Michael 
Samways. 

Auta hyönteisiä 

1.  Älä leikkaa nurmikkoa usein, vaan anna kasvien kasvaa ja tarjota hyönteisille syötävää. 
2.  Istuta luonnonvaraisia kasveja, sillä moni hyönteislaji tarvitsee vain niitä pärjätäkseen. 
3.  Vältä torjunta-aineita ja suosi luonnonmukaisia ratkaisuja, ainakin omalla pihalla. 
4.  Älä raivaa vanhoja puunrunkoja tai -kantoja äläkä haravoi pudonneita lehtiä, sillä ne tarjoavat 

asuinpaikan lukemattomille hyönteislajeille. 
5.  Rakenna hyönteishotelli, jonka kyljessä on pieniä aukkoja pesiä varten. 
6.  Pienennä hiilijalanjälkeä, sillä se vaikuttaa hyönteisiin siinä missä muuhunkin eliöstöön. 
7.  Tue luonnonsuojelujärjestöjä ja osallistu niiden vapaaehtoistoimintaan. 
8.  Älä tuo maahan tai vapauta luontoon sellaisia eläviä eläimiä tai kasveja, joista voi olla haittaa 

kotoperäisille lajeille. 
9.  Älä unohda pieniä luontokappaleita, sillä niilläkin on merkitystä. 

 

 


