Arja Pirhonen

Ötököille suojaa
hotelliketjun
avulla
Maailmanlaajuinen hyönteiskato voi vaikuttaa merkittävästi useiden puutarhakasvien
satoon. Puutarha-ala pystyy vaikuttamaan ja
samalla myös hyötymään etenkin pölyttävien
hyönteisten elinolojen turvaamisesta.
TEKSTI JA KUVAT: JYRKI JALKANEN

H

uoli hyönteisten nopeasta taantumisesta kautta maailman
on synnyttämässä
Suomessakin kansanliikkeen
tilanteen edes osittaiseksi korjaamiseksi. Tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomiota asiaan, ja saada mahdollisimman
moni suomalainen kantamaan
oma kortensa kekoon hyönteisten elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi ja myös lisäämiseksi.
Jokainen meistä voi vaikkapa rakentaa hyönteishotelleja.
Otökkäkampanjan moottoreina Suomessa ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Yleisradio.
Kummassakin kampanja syntyi sattumalta suurin piirtein
samanaikaisesti. MMM poimi
idean omaan kampanjointiinsa
yksittäisen kansalaisen Twitterissä esittämästä ehdotuksesta.

Tekoja hyönteisten hyväksi
MMM:lle Hyönteishotelli-kampanja on osa YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta.
– Uhkaavan hyönteiskadon takia hotelleille riittää kysyntää hyönteisten maailmassa enemmän kuin koskaan. Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat kaventaneet pölyttäjähyönteisten luontaista elintilaa, joten hyönteiset kaipaavat
ihmisten apua majapaikan löytämiseksi. Jos sopivia pesäkoloja ei löydy, hyönteiskato voi johtaa ruokakriisiin, kertoo maa- ja
metsätalousministerin kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.
– Ihmisten rakentamia keino30
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pesiä eli hyönteishotelleja tarvitaan, koska pölyttäjähyönteisten
luontaiset elinpaikat käyvät vuosi
vuodelta harvinaisemmiksi. Jos
nämä pörriäiset eivät löydä pesimiskoloja, pölyttäjäkanta vähenee uhkaavasti. Jos meillä ei ole
pölyttäjiä, lautasiltamme katoavat
pian tutut marjat ja muut ruokakasvit, Husu-Kallio muistuttaa.
Rinta rinnan Hyönteishotellit2020-tempauksen kanssa käynnistyi Yle Luonnon Pelasta pörriäinen -hanke. Se haastaa kaikki suomalaiset talkoisiin pölyttäjien elinolojen parantamiseksi.
Pienilläkin teoilla on merkitystä, jos auttajia on riittävän monta. Valitse pörriäisteko, toteuta
se, ja merkitse tekosi laskuriin!
Pelasta pörriäinen -kampanjassa halutaan kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuden
kapenemiseen, ja erityisesti pölyttäjien heikkoon tilanteeseen.
Pölyttäjien katoaminen on
haitallista paitsi luonnolle niin
myös ihmisille, koska 75 prosenttia viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä. Syynä katoon ovat
tutkimusten mukaan hyönteisten elinympäristöjen katoaminen, hyönteismyrkyt, vieraslajit ja ilmastonmuutos.
Kampanjan valmisteluun on
osallistunut merkittävä joukko
toimijoita viranomaisista virkamiehiin ja yrityksistä järjestöihin. Kauppapuutarhaliitto on
ollut myös mukana aivan alusta lähtien. Puutarha- ja viherala ovatkin keskeisiä hyönteisten
elämään vaikuttavia toimialoja.

Hyönteishotelli tarjoaa kodin hyönteisille. Pienempiäkin saa tehdä.

Näin edistät hyönteisten elämää:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istuta kukkia. Suosi etenkin pölyttäviä hyönteisiä houkuttelevia
yksi- ja monivuotisia kukkia sekä muita pölyttäjäystävällisiä kasveja.
Tee hyönteishotelleja, erilaisia ja sijoita eri puolille pihaa.
Säästä pihan, puutarhan ja metsän lahopökkelöt.
Jätä nurmikko leikkaamatta, tai ainakin osa siitä. Niittyä siitä ei
ehkä heti kehity, mutta se tarjoaa merkittävästi leikattua nurmikkoa
enemmän elinmahdollisuuksia hyönteisille.
Älä käytä myrkyllisiä aineita puutarhassasi.
Anna luonnonvaraisten kukkien kukkia rauhassa.

Lisätietoja saat esimerkiksi täältä:
•
•
•
•
•
•

www.hyonteishotellit.fi
https://hyonteishotellit.fi/avaa-oma-hotellisi/
ww.yle.fi/luonto
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen
www.polyttajapolut.fi
www.puutarhakauppa.fi

Someta ja osallistuta muitakin:
•
•

Sosiaalisessa mediassa hyönteishotellien Suomen valloitusta voi
seurata Twitterissä tunnisteilla #hyönteishotellit2020 ja
#pelastapörriäinen.
Instagramissa tunnisteena on @hyonteishotellit2020.

