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Tutkijoista ja tutkimuskohteista

Julkaisin hiljattain neljän muun tutkijan kanssa tieteellisen artikke-
lin, jossa pohditaan maailman ainoaa lehtivihreätöntä havupuuta
vakavasti vaivaavien kilpikirvojen alkuperää. Uuden-Kaledonian

syrjäisissä vuoristometsissä elävää kasvia on hyvin vaikea löytää, eikä
edes parhaiten tunnettu populaatio juuri satu satunnaisen matkailijan
reitille. Niinpä päädyimme siihen, että saaressa aiemmin tuntematon
kilpikirvalaji on hyvin todennäköisesti kulkeutunut kasvin riesaksi kal-
taistemme tutkijoiden ja innokkaiden kasviharrastajien mukana.
Kansalaistiede (engl. citizen science) on vahvassa nousussa. Sillä

tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta, jonka harrastajat tai muut tutkijayh-
teisön ulkopuoliset tekevät joko kokonaan tai osittain. Eri eliöryhmis-
tä intohimoisesti kiinnostuneiden luontoharrastajien työpanosta tullaan
varmasti tulevaisuudessa hyödyntämään yhä laajemmin lajiaineistojen
keruussa ja käsittelyssä. Tämä on sinänsä hyvin kannatettavaa kehitys-
tä, mutta se nostaa väistämättä esiin monia luonnonsuojeluun ja tutki-
musaineistojen laatuun liittyviä kysymyksiä.
Luonnon Tutkijan tässä numerossa Suomen ympäristökeskuksen

tutkija tarkastelee Örön saaren eliölajistoa ja pohtii siihen vaikuttaneen
ihmistoiminnan luonnetta. Myös tämä aihe sivuaa innostuneen luonto-
harrastuksen ja tutkimuksen häilyvää rajapintaa. Vanamo ei ota kantaa
artikkelin ympäristönsuojelullisiin tai ympäristöhallinnollisiin ulottu-
vuuksiin, mutta tieteellisen seuran näkökulmasta kriittinen keskustelu
lajistoaineistojen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tärkeää
ja tervetullutta.
Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että Luonnon Tutkijan julkai-

supolitiikka perustuu tarjottujen käsikirjoitusten asiatarkastukseen. Si-
sällöltään moniulotteiset käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin,
ja jos asiantuntijoilla ei ole sisällön suhteen huomautettavaa, ne pää-
sääntöisesti julkaistaan. Vastaavasti voimakasta ja perusteltua asiasi-
sältöön kohdistuvaa kritiikkiä kohtaavia käsikirjoituksia ei julkaista.
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