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hdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2010 kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vuodeksi.
Vuoden aikana eri puolilla maapalloa järjestetään tapahtumia,
jotka liittyvät tavalla tai toisella luonnon monimuotoisuuteen. Suomessakin juhlavuosi on saanut jo hyvin julkisuutta, kun tutkijat kartoittivat
toukokuussa eliölajeja Töölönlahden ympäristössä. Muissa kaupungeissa luonnon monimuotoisuus esittäytyy suurelle yleisölle erilaisten
teemailtojen ja -näyttelyiden välityksellä. Esimerkiksi Turun uudessa
pääkirjastossa on koko kesän avoinna pienimuotoinen näyttely, joka
johdattaa vierailijat monimuotoisuuden äärelle tutkimaan maaperän
mikroskooppisen pieniä eläinlajeja, sukupuuttoon kuolleita otuksia ja
trooppisten sademetsien tuntematonta hyönteisloistoa.
Biodiversiteetti on viime vuosien aikana noussut muotisanaksi, joka
vilahtelee tasaiseen tahtiin erilaisissa asiayhteyksissä. Samankaltaisen
nosteen koki aikoinaan käsite ekologia. Se on saanut välillä jopa koomisia piirteitä, kun kaikesta on pitänyt tehdä ekologista. Edward O.
Wilsonin muotoilema biodiversiteetti on noussut ekologian rinnalle
käsitelistassa, jonka sanoja käytetään paljon myös ammattipiirien ulkopuolella. Suurin osa maapallon luonnon monimuotoisuudesta on
vielä tuntematonta. Samanaikaisesti lajeja kuolee sukupuuttoon yhä
kiihtyvää vauhtia. On hyvä, että biodiversiteetistä tai luonnon monimuotoisuudesta puhutaan paljon. Tärkeää asiaa ei saa unohtaa. Meidän
biologien tehtävä on huolehtia siitä, ettei ajankohtaista asiaa pikku hiljaa lakaista uusien muotisanojen tieltä.
Mitä käsite biodiversiteetti loppujen lopuksi tarkoittaa? Uskallan
väittää, että monet biologitkaan eivät täysin ymmärrä käsitteen monimuotoisuutta — vaikka tutkivatkin sen eri puolia päivittäin. Tämän kirjoituksen alkuosassa olen itsekin käyttänyt jo kahta käsitettä, biodiversiteetti ja luonnon monimuotoisuus. Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus, elonkirjo, biologinen monimuotoisuus ja elävän luonnon
kokonaiskirjo ovat kaikki esimerkkejä käsitteistä, jotka viittaavat suurin piirtein samaan asiaan: luonnon perusominaisuuteen, joka on kehittynyt maapallolla satojen miljoonien vuosien aikana. Rakkaalla käsitteellä on monta nimeä, jotka kaikki painottavat tavalla tai toisella toisistaan poikkeavia näkökulmia. Niistä kukin voi valita itselleen sopivimman.
Minulle listan sanoista mieluisin on elonkirjo. Lyhyt, ytimekäs ja
reilusti suomenkielinen sana on soinnultaan kaunis ja selventää mielestäni hyvin käsitteen merkityksen. Moni kuitenkin vierastaa sitä. Tutkin ammatikseni trooppisten sademetsien hyönteislajeja, joten työssäni elonkirjo näyttäytyy minulle erityisesti lajien monimuotoisuutena.
Se on vain yksi elonkirjon puolista. Olen onnekseni saanut työskennellä jo vuosia tutkimusryhmässä, jonka jäsenet edustavat biologian eri
aloja, maantiedettä ja geologiaa. Heitä kaikkia yhdistää palava innostus elonkirjoa kohtaan. Tutkimusryhmässä minulla on ollut mahdollisuus seurata tropiikin lajistontutkimuksen rinnalla kollegoita, jotka
painivat esimerkiksi sademetsien luonnonvarojen käyttöön liittyvien
soveltavien tutkimusaiheiden parissa tai kartoittavat metsänhakkuiden
etenemistä satelliittikuvien avulla. Heidän ansiostaan olen oppinut pikku hiljaa tuntemaan elonkirjon sen laajemmassa merkityksessä. Siinä
käsitteeseen kuuluvat eliölajien kokonaismäärän rinnalla esimerkiksi
luonnon ja ihmisen väliset monimutkaiset vuorovaikutussuhteet. Monimuotoinen asia ansaitsee monipuolisen käsittelyn.
Ilari E. Sääksjärvi
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