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Kuukkelointia kenttäkauden
kynnyksellä

V

iime aikoina olen usein joutunut muodostamaan mielikuvia itselleni hyvin vieraista kasveista. Mitäpä enimmäkseen jäkäliä
tutkinut tietäisi esimerkiksi daalioista tai tulppaaneista? On siinä pitänyt monta kertaa ”googlata” tai ”kuukkeloida”, kuten monille
tuttua toimintaa kuvaava teonsana ainakin erään nettitietosanakirjan
mukaan kuuluu.
Ja kyllähän se meikäläiseltä käy: Internet on kuvia täynnä ja biologi
osaa tietyllä todennäköisyydellä valita tarjonnasta juuri ne oikeat, etsittyä eliötä tai ilmiötä esittävät kuvat. Mutta entäpä laaja yleisö, koululaiset ja muut kiinnostuneet, joilla ei välttämättä ole kovin laajoja perustietoja etsityistä eliöistä ja niiden tunnistamisesta? Internetissä seikkaillessa ei juuri tule vastaan sivustoja, jotka edes yrittäisivät vakuuttaa, että esitetyt kuvat ihan varmasti esittävät juuri niitä eliöitä, joita
niiden väitetään esittävän.
Seurasin jonkin aikaa sitten tilannetta, jossa väitökseen valmistautuva tutkija halusi lektioonsa tietyn mikrosienen itiöemää esittävän kuvan. Esityksen harjoitusversioon oli kuitenkin livahtanut kuva viherlevän siittiöpesäkkeestä. Väistämättä mieleen hiipi epäilys, että joku oli
taas kerran kuukkeloinut hieman huonolla menestyksellä. Samalla viikolla vastaanotolle saapui molekyylibiologisessa hybriksessä leijuva
nuori tutkija kysymään neuvoa sienisystematiikkaan liittyvissä asioissa. Hän istahti allekirjoittanutta vastapäätä, heilautti kättään laajassa
kaaressa ja tivasi minulta jokseenkin epäluuloisella äänellä: ”No, mitäs
te täällä oikein osaatte?” Pyysin opiskelijaa hieman tarkentamaan kysymystä, vaikka mieli teki lausahtaa: ”No, esimerkiksi kuukkeloida.”
Mieleen on usein tullut, että luonnontieteelliset seurat voisivat tulevaisuudessa merkittävästi edistää maamme eliölajistoa koskevan verkkopohjaisen tiedonhaun toimivuutta. Mihinkään kovin suurelliseen ei
tarvitsisi heti harpata. Ehkä esimerkiksi Vanamo-seura voisi omilla
nettisivuillaan julkaista määrityskaavoja, nimistöluetteloita ja muuta
huonosti tunnettujen eliöryhmien lajintuntemusta helpottavaa materiaalia. Olisihan se hienoa, jos verkosta löytyisi yksi tätä tarkoitusta
palveleva suomenkielinen sivusto, jonka sisältö olisi yleistajuista mutta luotettavaa.
Länsinaapurissa Ruotsissa aiotaan lähivuosina investoida yli 200
miljoonaa kruunua kuningaskunnan eliölajiston dokumentointiin ja lajintuntemusoppaiden laadintaan. Kulttuurituotteita on tarkoitus valmistaa paitsi perinteisinä paperiversioina myös verkkolevitykseen sopivassa muodossa. Suomessa saman mittaluokan panostuksia saataneen joutua odottamaan, mutta verkkoympäristöä hyödyntämällä aika pienilläkin pääomilla voisi saada paljon aikaan.
Jouko Rikkinen
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