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Sammuuko suuri suku?

Olli Järvinen ja Kaarina Miettinen vaikuttivat tulevien biologien
ajatusmaailmaan vuosien ajan. Heidän mainio kirjansa Sam-
muuko suuri suku? Luonnon puolustamisen biologiaa oli pit-

kään biologian yliopisto-opintojen pääsykoekirjana. Itsekin muistan
lukeneeni kirjan kokeisiin valmistautuessani lukuisia kertoja.
Nyt, 23 vuotta myöhemmin, otan kirjan työhuoneeni hyllystä ja

avaan sen. Takakannen sisälle vuoden 1995 kesäkuussa kirjaamani nu-
mero muistuttaa minua lukukerroista: 10 + alleviivaukset. Kirja oli sel-
västi tehnyt vaikutuksen nuoreen mieheen.

Sammuuko suuri suku? oli aikaansa edellä. Kirjan ensimmäinen pai-
nos ilmestyi muutamia vuosia ennen biologista monimuotoisuutta kos-
kevan yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD)
solmimista. Kirjan ilmestyessä 1987 oli jo selvää, että elämme luon-
non monimuotoisuuden kannalta erikoista ja pelottavaa aikaa. Ihmisen
toiminnan aiheuttamien lajikuolemien määrän tiedettiin kasvaneen
voimakkaasti sen jälkeen, kun löytöretkeilijät aloittivat matkat eri puo-
lille maapalloa.
Ihmisen aiheuttamat lajikuolemat näkyivät aluksi erityisesti valta-

merensaarten eliölajeissa. Löytöretkeilijöiden mukanaan tuomat vie-
raseliöt verottivat kotoperäisten lajien kantoja, ja nälkäiset merimiehet
viimeistelivät lajien tuhon nuijiessaan pelottomia eläimiä hengiltä.
Eliöiden kuoleminen sukupuuttoon lisääntyi yhä nopeammin. Lopulta
biodiversiteettikriisi ja kuudes sukupuuttoaalto vakiinnuttivat aseman-
sa tutkijoiden sanavarastoissa. Toivon, että biodiversiteettikriisi saisi
myös yleisessä keskustelussa sen ansaitseman arvon — yhtä suuren
kuin ilmastonmuutos.
Lajikuolemat ja niiden vaikutukset ihmiskuntaan huolestuttavat yhä

laajemmin. Viimeisten vuosien aikana maailmanlaajuista huomiota on
kerännyt hyönteiskantojen romahtaminen eri puolilla maapalloa. Eri-
tystä huomiota herätti viime vuonna julkaistu tutkimus, jossa seurattiin
lentävien hyönteisten runsautta pitkän ajan kuluessa. Saksalaiset hyön-
teistutkijat seurasivat hyönteisten runsautta monilla luonnonsuojelu-
alueilla ja totesivat kantojen romahtaneen viimeisten 30 vuoden aika-
na. Tutkimustulokset nousivat nopeasti sanomalehtien etusivuille, joil-
la tilannetta verrattiin jopa tuomiopäivän taistelukenttään.
Monet ajattelivat aiemmin, että hyönteislajien katoaminen tuskin

vaikuttaisi paljon ihmisen hyvinvointiin. Lukuisat kirjoitukset esimer-
kiksi pölyttäjähyönteisten alamäestä ovat kuitenkin kääntäneet ajatus-
mallit uuteen suuntaan. Mitä jos ruokamme loppuu tai yksipuolistuu?
Mitä jos muuttolinnut eivät löydä tarpeeksi ravintoa poikueilleen? Pe-
lottavat kysymykset ovat nousseet ihmisten tietoisuuteen.
”Sammuuko suuri suku?” on hyvin perusteltu kysymys hyönteisten

kohdalla. Hyönteislajeja on maapallolla todennäköisesti miljoonia, ja
ne vaikuttavat monella tavalla myös ihmisten elämään. Erityisen pelot-
tavaksi nykytilanteen tekee se, ettei hyönteisiä tunneta. Tutkijoiden
mukaan jopa 80 % maapallon hyönteislajeista on vielä tieteelle kuvaa-
matta. Menetämme siis nykypäivänä valtavia määriä sellaisia lajeja,
joiden ulkonäöstä tai elintavoista meillä ei ole harmainta aavistusta.
Petri Rautiala kirjoittaa nyt käsillä olevassa Luonnon Tutkijan nu-

merossa loispistiäisten uskomattomista elintavoista. Artikkeli kertoo
upean tarinan loispistiäissotilaista, jotka puolustavat sisaruksiaan kil-
pailevia loisia vastaan. Loispistiäiset on hyvä esimerkki hyönteisryh-
mästä, jonka salaisuudet ovat vasta vähitellen aukeamassa. Tehdään
yhdessä töitä sen eteen, että ne, kaikkien muiden lajien rinnalla, saisi-
vat niille kuuluvan mahdollisuuden kehittyä ja kukoistaa.
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