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Tiivistelmä 

 

Vieraslajien siirtyminen paikasta toiseen on globalisaation myötä kiihtynyt huomattavasti. 

Vieraslajeja siirtyy esimerkiksi rahdin mukana tai matkustuksen ohessa. Vieraslajit voivat olla 

merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle, sillä ne saattavat monin eri tavoin hankaloittaa 

kotoperäisten lajien selviytymistä. Ne voivat esimerkiksi vähentää kotoperäisen lajin elintilaa, 

kilpailla samasta ravinnosta tai saalistaa kotoperäisiä lajeja.  

Saarten ekosysteemit ovat erityisen herkkiä ulkopuolelta tuleville vaikutteille, koska 

eristyneisyys ja rajallinen pinta-ala ovat synnyttäneet alueille ainutlaatuisen, mutta usein melko 

heikon kilpailukyvyn omaavan lajiston. Kotoperäisten lajien heikon kilpailukyvyn vuoksi 

vieraslajit voivat aiheuttaa vakavia seurauksia saarten ekosysteemeille.  

Uusi-Seelanti on hyvä esimerkki edellä mainitusta tilanteesta. Uuden-Seelannin 

historiasta voidaan nimittäin tunnistaa kaksi merkittävää vieraslajien aiheuttamaa 

sukupuuttoaaltoa. Erityisesti alueen linnusto on kärsinyt vieraslajeista, koska kotoperäisille 

lentokyvyttömille linnuille ei ole kehittynyt puolustusmekanismeja saarille tulevia petoeläimiä 

vastaan. Uuden-Seelannin lintulajeista noin puolet on kuollut sukupuuttoon sen jälkeen, kun 

ensimmäiset ihmiset saapuivat vieraslajien kanssa saarille.  

Vieraslajien saapumista alueelle voidaan ehkäistä esimerkiksi riskikarttojen avulla. 

Alueelle jo saapuneita vieraslajeja puolestaan voidaan torjua useilla erilaisilla menetelmillä, 

esimerkiksi biologisesti tai ansojen sekä myrkyn avulla. Uudessa-Seelannissa apuna on käytetty 

myös rajattuja suojelualueita, joiden sisäpuolelta on hävitetty haitalliset vieraslajit. 

Merkittävimpiä haasteita vieraslajien torjunnalle on resurssien puute sekä se, että torjuntaan 

liittyy paljon prosessia hidastavaa byrokratiaa. 
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1. Johdanto 

 

Globalisaatio on kiihdyttänyt dramaattisesti vieraslajien siirtymistä ihmisten mukana ympäri 

maapalloa (Gordon & Bartol 2004: 149). Erityisesti matkustuksen ja rahtiliikenteen vuoksi 

vieraslajien siirtymistä paikasta toiseen tapahtuu paljon ja sitä on vaikea hallita (Hanski 2016: 

204). Vieraslajien siirtyminen on yksi merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle eli 

biodiversiteetille (Gordon & Bartol 2004: 150).  

Gordonin ja Bartolin (2004: 150) mukaan vieraslajit voivat vaikuttaa uuden alueensa 

biodiversiteettiin useilla eri tavoilla. Vieraslajeista voi tulla esimerkiksi alueen alkuperäisten 

lajien kilpailijoita tai saalistajia, mikä mahdollisesti vaikuttaa alkuperäisten lajien 

populaatioihin negatiivisesti. Vieraslajien mukana saattaa myös kulkeutua alueille 

taudinaiheuttajia ja loisia, joita vastaan kotoperäisille lajeille ei ole kehittynyt 

puolustusmekanismeja.  

Saaret ovat merkittävässä roolissa biodiversiteetin ylläpitämisessä, sillä ne pitävät 

sisällään jopa viidenneksen maapallon luonnon monimuotoisuudesta, vaikka niiden osuus koko 

maapallon maapinta-alasta on vain alle seitsemän prosenttia (Fernández-Palacios ym. 2021: 1). 

Vaikka saaret sisältävätkin suhteessa suuren osan maapallon monimuotoisuudesta, ovat saarten 

ekosysteemit eristyneisyyden ja pinta-alan rajallisuuden vuoksi todella herkkiä ulkopuolelta 

tuleville vaikutteille (Walker & Bellingham 2011: 3).  

Tässä tutkielmassa tavoitteenani on tarkastella, miten ulkopuolelta tulevat vieraslajit 

vaikuttavat saarten ekosysteemeihin. Tapausesimerkikseni olen valinnut Uuden-Seelannin, 

sillä se on hyvä esimerkki siitä, kuinka voimakkaasti vieraslajien saapuminen voi vaikuttaa 

saariekosysteemeihin. Uuden-Seelannin historiassa tunnetaan nimittäin kaksi merkittävää 

vieraslajien saapumisen aiheuttamaa sukupuuttoaaltoa (Simberloff & Rejmanek 2011: 475). 

Aloitan tutkielmani kuvailemalla saarien ominaispiirteitä ja tämän jälkeen avaan 

tarkemmin vieraslaji-käsitettä. Lopuksi käsittelen teoriaosuudessa avaamiani käsitteitä 

tapausesimerkkini Uuden-Seelannin kautta. Käsittelen Uuteen-Seelantiin tulleita vieraslajeja, 

niiden aiheuttamia seurauksia ja lopuksi kerron vielä, miten vieraslajien saapumista pyritään 

ehkäisemään ja miten jo saapuneita lajeja torjutaan Uudessa-Seelannissa.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Mitä vieraslajeja Uudessa-Seelannissa on? 

2. Millaisia vaikutuksia nämä vieraslajit aiheuttavat kyseiselle alueelle? 

3. Miten vieraslajeja on pyritty torjumaan ja hallitsemaan kyseisellä 
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2. Saarille ominaisia piirteitä  

 

Saaret ovat alueita, jotka ovat maantieteellisesti eristyksistä muista maa-alueista ja niiden 

rajallinen maantieteellinen alue on selkeärajainen (Walker & Bellingham 2011: 3). Walkerin ja 

Bellinghamin mukaan (2011: 3) eristyneisyys on yksi saarien merkittävimmistä 

ominaispiirteistä, ja sen vaikutus saarten ominaisuuksiin on huomattava. Eristyneisyys 

vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi saaren ekologisiin ja kulttuurisiin ominaisuuksiin.  Saaren 

eristyneisyyden aste riippuu siitä, kuinka lähellä tai kaukana saarta sijaitsee lähin maa-alue.  

Kaikki saaret eivät siis ole juuri lainkaan eristyneitä, vaan niille siirtyminen on suhteellisen 

helppoa ja ne asutetaan nopeasti saaren syntymisen jälkeen (Walker & Bellingham 2011: 4).  

Todella kaukana sijaitsevat syrjäiset saaret taas ovat huomattavasti haastavampia saavuttaa, ja 

niiden asuttaminen saattaa kestää vuosikymmeniä tai jopa vuosituhansia (Walker & Bellingham 

2011: 4).  

 Walker ja Bellingham toteavat artikkelissaan (2011: 3), että eristyneisyys ja pinta-

alan rajallisuus tekevät saarten ekosysteemit erittäin alttiiksi saaren ulkopuolelta tuleville 

vaikutteille. Lisäksi rajalliset resurssit rajoittavat saarilla sijaitsevien eläin- ja 

kasvipopulaatioiden kasvamista. Vaikka saarten ekosysteemit ovatkin herkkiä ja alttiita 

muutoksille, pitävät saaret silti sisällään jopa 20 prosenttia maapallon biodiversiteetistä, eli 

luonnon monimuotoisuudesta (Fernández-Palacios ym. 2021: 1). Fernández-Palaciosin ym. 

(2021: 1) mukaan tämä osuus on merkittävä, etenkin kun saarten pinta-ala on vain 6,7 prosenttia 

maapallon kaikesta maapinta-alasta. Saaret siis sisältävät suhteessa huomattavasti enemmän 

monimuotoisuutta kuin mantereet. On kuitenkin huomattava, että noin puolet maapallon 

tämänhetkisistä uhanalaisista lajeista elää juuri saarilla, ja että jopa 75 prosenttia 

tuntemistamme sukupuutoista on tapahtunut saarilla sen jälkeen, kun eurooppalaiset aloittivat 

tutkimusmatkansa ja alkoivat asuttaa maapalloa laajemmin (Fernández-Palacios ym. 2021: 1). 

Tämä osoittaa sen, että vaikka saarten biodiversiteetti onkin ainakin toistaiseksi suhteessa 

suurempi mantereisiin nähden, ovat saarten ekosysteemit myös kärsineet suhteessa enemmän 

sukupuutoista. Yksi merkittävä tekijä saarilla tapahtuneisiin sukupuuttoihin on vieraslajit 

(Fernández-Palacios ym. 2021: 9).  

 

3. Vieraslajit ja niiden leviäminen 

 

Gordonin ja Bartolin (2004: 149) määritelmän mukaan vieraslajit ovat organismeja, jotka elävät 

vapaana luonnossa niiden luonnollisen ja historiallisen levinneisyysalueensa ulkopuolella. Ne 
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voivat olla esimerkiksi kasveja, eläimiä, hyönteisiä, mikrobeja, loisia tai sairauksia. Vieraslajit 

päätyvät uusiin elinympäristöihinsä ihmisen toimesta. Osa lajeista kulkeutuu uusille alueille 

vahingossa esimerkiksi rahdin mukana, mutta lajeja voidaan siirtää uusiin elinympäristöihin 

myös tarkoituksella. Ihmiset ovat siirtäneet tahallaan tai tahattomasti tuhansia lajeja eri puolille 

maailmaa (Hanski 2016: 204). Kiihtyvä globalisaatio on viime vuosikymmenten aikana 

lisännyt lajien siirtymistä paikasta toiseen dramaattisesti. (Gordon & Bartol 2004: 149) 

Nykypäivänä matkustus- ja rahtiliikenne on niin voimakasta, että lajien siirtymisen estäminen 

on hyvin haastavaa (Hanski 2016: 204).  

Vaikka lajeja siirtyykin ihmisten mukana valtavia määriä, suurin osa uusille alueille 

saapuneista lajeista ei pysty muodostamaan niin suuria populaatioita, että niistä tulisi 

ongelmallisia vieraslajeja (Gordon & Bartol 2004: 149). Hanskin (2016: 178) mukaan 

vieraslajin onnistunut asettuminen uudelle alueelle vaatii sitä, että laji ensinnäkin pysyy elossa 

matkan ajan ja kykenee perille päästyään perustamaan uuden elinvoimaisen kannan. Uuden 

kannan syntyyn vaikuttavat muun muassa. lajin ominaisuudet, kuten lisääntymistehokkuus, 

mutta myös se, kuinka herkkä alueella jo esiintyvä yhteisö on uusien lajien levittäytymiselle. 

Muita merkittäviä seikkoja ovat myös esimerkiksi siirtyneiden yksilöiden määrä, tulivatko 

kaikki yksilöt alueelle samassa erässä vai pidemmällä aikavälillä useammassa erässä ja ovatko 

kaikki yksilöt yhdestä samasta populaatiosta, vai onko lähtöpopulaatioita useampia. Hanski 

(2016: 53) toteaa, että elinvoimaisia populaatioita aikaan saaneista vieraslajeista useat myös 

kykenevät hyödyntämään monenlaisia elinympäristöjä, eli ne ovat habitaattigeneralisteja. 

Tämän vuoksi ne pystyvät leviämään ja menestymään useissa paikoissa, joihin ne päätyvät. 

Erityisen hyvä mahdollisuus menestyä on myös lajeilla, jotka hyötyvät siitä, että 

maankäyttömuodot ja ilmasto muuttuvat (Hanski 2016: 204).  

Vaikka läheskään kaikki uusille alueille päätyneet lajit eivät onnistu muodostamaan 

elinvoimaisia populaatioita, ne lajit, jotka pystyvät leviämään runsaasti, voivat aiheuttaa suurta 

harmia uudessa elinympäristössään (Gordon & Bartol 2004: 149).  Gordonin ja Bartolin (2004: 

150) mukaan vieraslajien leviäminen voi vähentää kohdealueen biodiversiteettiä monin tavoin. 

Vieraslajit saattavat esimerkiksi vähentää alueen kotoperäisten lajien saatavilla olevaa ravintoa 

ja supistaa elinympäristöä. Vieraslajit usein myös saalistavat kotoperäisiä lajeja. Ne voivat 

myös tuoda mukanaan alueelle uusia loisia ja taudinaiheuttajia, joita vastaan kotoperäiset lajit 

eivät ole kehittäneet torjuntamekanismeja, koska niitä ei ole ollut kohdealueella ennen 

vieraslajien saapumista. Uudet tulokkaat voivat myös muuttaa maaperän kosteutta, olomuotoa 

ja kemiallista koostumusta, mikä voi olla haitaksi esimerkiksi paikallisille kasvilajeille. Myös 

ihmiset saattavat kärsiä vieraslajien saapumisesta, sillä ne voivat aiheuttaa valtavia menetyksiä 
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taloudelle ja maataloudelle, samoin kuin luonnonvaroille ja alueelliselle identiteetille (Gordon 

& Bartol 2004: 150). Vaikka monet vieraslajit aiheuttavatkin paljon harmia, on hyvä pitää 

mielessä, että kaikki eksoottiset lajit eivät ole välttämättä ole ei-toivottuja ja harmillisia 

vieraslajeja, sillä ihmiset ovat tietoisesti levittäneet kasveja ja eläimiä ympäri maapalloa 

esimerkiksi maatalouden tarpeisiin. Vehnä on yksi hyvä esimerkki tällaisesta lajista. Se on 

levinnyt hyvin laajasti ympäri maapalloa, ja sen tarpeellisuus ihmisille on kiistämätöntä 

(Gordon & Bartol 2004: 149).   

 

4. Vieraslajit saarilla  

 

Walkerin ja Bellinghamin (2011: 3) mukaan saarien eristyneisyyden aste on yksi vaikuttava 

tekijä siihen, mitkä vieraslajit onnistuvat asuttamaan ne. On olemassa saaria, jotka ovat 

irronneet aikojen saatossa jostakin mantereesta, ja saaria, jotka eivät koskaan ole olleet osana 

mitään mannerta, vaan ne ovat nousseet merestä. Nämä merestä nousseet saaret ovat usein 

eristyneempiä kuin saaret, jotka ovat joskus olleet osana jotakin mannerta.  

Hanski (2016: 175) toteaa, että valtamerten saaret ovat usein erityisen alttiita 

vieraslajeille. Yksi todennäköinen selitys tälle on se, että nämä saaret ovat usein voimakkaasti 

eristyneillä ja tämän vuoksi niiden kotoperäinen lajisto on melko suppea. Kun lajisto on 

suppeaa, ulkopuolelta tulleille lajeille voi löytyä hyvinkin sopivia vapaita ekologisia lokeroita, 

jolloin aseman vakauttaminen on suhteellisen helppoa. Sopivan elintilan löytämistä helpottaa 

myös se, että saarille leviävät lajit ovat usein niin sanottuja yleislajeja, eli ne voivat menestyä 

vaihtelevissa ja epävakaissa oloissa, eikä niillä ole tarkkoja vaatimuksia elinympäristölleen 

(Hanski 2016: 206).  

Hanskin (2016:176) mukaan valtamerten saarilla alkuperäislajiston selviytymistä voi 

hankaloittaa myös heikko kilpailukyky. Jos saaren lajimäärä on ollut evoluutiohistorian aikana 

vähäinen, ei sen lajeille ole kehittynyt välttämättä kykyä reagoida muuttuvaan tilanteeseen 

uusien lajien saapuessa, ja näin ollen ne jäävät helposti alakynteen uusien tulokkaiden rinnalla. 

Hyvänä esimerkkinä tästä ovat monet valtamerten saarten endeemiset, eli kotoperäiset, 

lintulajit. Ne pesivät maassa ja ovat lentokyvyttömiä, mikä tekee niistä helppoa saalista 

esimerkiksi saarille saapuneille rotille ja kissoille. Usein tällaisten lajien saapumisella onkin 

tuhoisia seurauksia endeemisille linnuille.  

Hanski (2016: 176) kertoo teoksessaan, että vieraslajeista ei kärsi pelkästään 

paikallinen eläimistö, vaan myös kasvit ovat vaarassa vieraslajien saapuessa. Merimiehet, 

tutkimusmatkailijat ja siirtolaiset toivat usein mukanaan saarille esimerkiksi lampaita, sikoja ja 
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vuohia omaksi ravinnokseen. Ihmisten mukana tulleet tulokaskasvit selviävät usein 

laiduntavien nisäkkäiden tuomista muutoksista paremmin kuin saaren kotoperäiset lajit, koska 

ne ovat jo lähtöpaikassaan oppineet evoluution avulla selviämään laiduntajista huolimatta. 

Kotoperäisillä laiduntajiin tottumattomilla lajeilla ei puolestaan ole evoluution myötä 

kehittynyt yhtä vahvaa kilpailukykyä. Hanskin (2016: 177) mukaan vieraslajien ja 

kotoperäisten kasvilajien osuuksia saarilla on tutkittu jonkin verran. Esimerkiksi Mark 

Lonsdale on koonnut aineistoja, joissa hän on tutkinut kasvilajien tulokas- ja vieraslajien 

osuuksia ympäri maailmaa. Hänen aineistonsa kattaa 184 aluetta, ja kyseisen aineiston mukaan 

keskimääräinen vieraslajien osuus on 16 prosenttia alueen kasveista. Valtamerten saarilla 

vieraslajien osuus oli huomattavasti suurempi, sillä jopa 43 prosenttia valtamerten saarten 

kasvilajeista on vieraslajeja.  

 

5. Tapausesimerkkinä Uusi-Seelanti 

 

Uusi-Seelanti on Oseaniassa sijaitseva varakas Tyynenmeren saarivaltio. Sen pinta-ala on 270 

534 neliökilometriä (New Zealand country profile). Väkiluku on noin 4,9 miljoonaa asukasta 

ja asukastiheys on 18 asukasta per neliökilometri (New Zealand Population 2022). Suurin osa 

uusiseelantilaisista on eurooppalaista syntyperää ja toiseksi eniten siellä on maoreja, jotka ovat 

Uuteen-Seelantiin Polynesiasta saapunutta alkuperäiskansaa (New Zealand country profile 

2022). Simberloffin ja Rajmanekin (2011: 475) mukaan ihmiset saapuivat Uuteen-Seelantiin 

suhteellisen myöhään ja se olikin yksi viimeisimmistä maapallon saarivaltioista, joihin ihmiset 

saapuivat. Vaikka alueen asuttaminen alkoikin melko myöhään, tuli siitä tästä huolimatta 

nopeasti yksi asutetuimmista saaristoista maailmassa.  

BBC:n New Zealand country profilen (2022) mukaan Uusi-Seelanti koostuu kahdesta 

pääsaaresta, joita kutsutaan Etelä- ja Pohjoissaareksi, sekä lukemattomista pienemmistä 

saarista. Noin 75 prosenttia väestöstä asuu Pohjoissaarella, jossa sijaitsee myös pääkaupunki 

Wellington. Maatalous on Uudessa-Seelannissa merkittävin elinkeino, mutta myös teollisuus ja 

matkailu ovat tärkeitä maan taloudelle.  

Uusi-Seelanti on geologisesti melko nuori alue, jonka sijainti litosfäärilaattojen rajalla 

tekee siitä alttiin vulkaaniselle toiminnalle ja litosfäärilaattojen liikkumisesta seuraaville 

ilmiöille (Robinson ym. 2000: 31). Robinson ym. (2000: 20) toteavat, että laattojen rajalla 

tapahtunut pysty- ja vaakasuora liike on 25 miljoonan vuoden ajanjakson aikana muokannut 

Uuden-Seelannin nykyiseen muotoonsa. Uusi-Seelanti sijaitsee kohdassa, jossa Australian 

laatta ja Tyynenmeren laatta kohtaavat. Pohjoissaaren alle on syntynyt alityöntövyöhyke, koska 
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Tyynenmeren laatta on painavampi kuin mantereinen kuori (Robinson ym. 2000: 20). Tämän 

vuoksi erityisesti Pohjoissaarella on runsaasti vulkaanista toimintaa, kuten aktiivisia tulivuoria 

ja kuumia lähteitä (Robinson ym. 2000: 24). Eteläsaaren alle ei ole syntynyt 

alityöntövyöhykettä, koska kyseisessä kohdassa laattojen rajalla molemmat puolet koostuvat 

kelluvasta mantereisesta kuoresta, jonka seurauksena onkin syntynyt vyöhyke, jossa laatat 

liukuvat toistensa ohi (Robinson ym. 2000: 20).  

Robinsonin ym. (2000: 37) mukaan Uuden-Seelannin ilmasto on hyvin merellinen. 

Alueen ilmasto-olot vaihtelevat melko paljon suhteessa alueen pinta-alaan. Pohjoissaaren 

pohjoisosassa vallitsee subtrooppinen ilmasto lämpimine kesineen ja leutoine talvineen. 

Valtion Eteläsaarella osissa saattaa talvisin olla pakkasta ja lunta jopa merenpinnan tasolla. 

Pohjoissaarella lunta esiintyy yleensä vain vuoristoisella alueella. Suurin osa sateista saadaan 

talvisin ja kesät ovat huomattavasti vähäsateisimpia. Alueella esiintyy myös hirmumyrskyjä 

melko säännöllisesti, ja näiden myrskyjen aikana sademäärät saattavat nousta todella suuriksi 

(Strahler 2013: 246).  

 

6. Vieraslajien saapuminen Uuteen-Seelantiin ja niiden aiheuttamat sukupuuttoaallot 

 

Uuden-Seelannin historiassa on tapahtunut kaksi merkittävää vieraslajien saapumisesta 

seurannutta sukupuuttoaaltoa. Ensimmäinen sukupuuttoaalto alkoi, kun ihmiset saapuivat 

saarille ensimmäistä kertaa noin vuonna 1280 (Simberloff & Rejmanek 2011:475). Nämä 

ihmiset saapuivat Polynesiasta ja Uuden-Seelannin alkuperäiskansa maorit polveutuvat heistä 

(New Zealand country profile 2022). Toinen, edelleen käynnissä oleva sukupuuttoaalto alkoi, 

kun eurooppalaiset tutkimusmatkailijat saapuivat James Cookin johdolla Uuteen-Seelantiin 

vuonna 1769 (Simberloff & Rejmanek 2011:476). Vaikka molemmat edellä mainituista 

ajanjaksoista vaikuttivatkin Uuden-Seelannin kotoperäiseen lajistoon negatiivisesti, on 

eurooppalaisten saapuminen saanut aikaan huomattavasti enemmän negatiivisia seurauksia 

(Holdaway ym. 2019: 19).  

 

6.1 Polynesialaisten saapuminen Uuteen-Seelantiin 

 

Kasvien siementen sekä polynesianrottien (Rattus exulans) pureskelemien etanoiden kuorten 

avulla on arvioitu, että ensimmäiset ihmiset saapuivat Uuteen-Seelantiin vuoden 1280 tienoilla 

Polynesiasta (Simberloff & Rejmanek 2011:475).  Simberloffin ja Rejmanekin (2011: 475) 

mukaan ensimmäisenä Uuteen-Seelantiin saapuneet ihmiset löysivät maan, joka oli laajasti 
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lintujen asuttama. Tiheät merilintupopulaatiot asuttivat rannikkoalueita ja vuoristoisia seutuja. 

Kosteikkoisilla alueilla ja metsissä oli paljon lentokyvyttömiä lintuja kuten endeemisiä, eli 

kotoperäisiä moalintuja (Dinornithiformes) joiden eri lajien koko vaihteli kanan kokoista jopa 

strutseja suurempiin. Moalinnut olivat merkittävää ravintoa maoreille, ja niitä metsästettiin niin 

paljon, että niiden määrä väheni nopeasti ja lopulta ne kuolivat sukupuuttoon (Holdaway ym. 

2019: 20).  

Simberloff ja Rejmanek (2011: 476) kertovat, että Polynesiasta saapuneet ihmiset 

toivat mukanaan Uuteen-Seelantiin neljä syötävää kasvilajia ja kaksi kasvilajia vaatteiden 

valmistamista varten. Heidän mukanaan saarelle saapui myös kaksi lajia nisäkkäitä: 

polynesianrotta (Rattus exulans) sekä polynesialainen koirarotu kuri. Polynesianrotat olivat 

todennäköisesti salamatkustajia, jotka saapuivat saarelle vahingossa veneiden mukana. Kuri 

puolestaan tuotiin saarelle tarkoituksella, koska se oli arvostettu seuraeläin, josta sai ravintoa ja 

turkista. Vaikka kurit pidettiin todennäköisesti aitauksissa tai kiinni sidottuina, pääsi joitakin 

yksilöitä myös varmasti karkuun luontoon (Simberloff & Rejmanek 2011:475). Liikametsästys 

oli suurin moalintujen häviämiseen vaikuttava tekijä, mutta on kuitenkin todennäköistä, että 

polynesianrotta ja kuri vaikuttivat myös omalta osaltaan näiden lintujen sukupuuttoon 

(Holdaway ym. 2019: 20).  

Kurin, polynesianrotan ja metsästyksen seuraukset olivat tuhoisia Uuden-Seelannin 

kotoperäisille linnuille. Vuoteen 1500 mennessä kaikki 9 moalintulajia sekä niiden saalistaja 

haastinkotka (Hieraaetus moorei) olivat kuolleet sukupuuttoon, samoin kuin myös 

lentokyvyttömät hanhet, sekä niitä saalistaneet uikkukanat (Simberloff & Rejmanek 2011: 

475). Seuraavien 200 vuoden aikana vielä 15 lintulajia lisää kuoli sukupuuttoon, mm. 

sorsalintuja, peukaloisia, korppeja sekä merilintuja (Simberloff & Rejmanek 2011: 476). 

 

6.2 Eurooppalaisten saapuminen Uuteen-Seelantiin 

 

Simberloffin ja Rejmanekin (2011: 476) mukaan eurooppalaiset kävivät vuonna 1642 pikaisesti 

Uudessa-Seelannissa, mutta James Cookin vuonna 1769 aloittama Uuden-Seelannin 

tieteellinen tutkiminen oli se tekijä, joka todella alkoi korostaa Uuden-Seelannin potentiaalia 

asuinsijana. Nämä Cookin tutkimusmatkat nopeuttivat vieraslajien lisääntymistä ja aloittivat 

seuraavan sukupuuttoaallon. Eurooppalaiset istuttivat satoja eksoottisia lajeja, joista monet 

saivat hyvin jalansijaa ja niistä tuli haitallisia vieraslajeja (Holdaway ym. 2019: 21).  

Cookin alukset olivat kuin kelluvia maatiloja, maatilan tuholaisten ja kotieläinten kera 

(Simberloff & Rejmanek 2011: 476). Hänen ensimmäinen aluksensa Endeavour oli vain 33 
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metriä pitkä, mutta siitäkin huolimatta se sisälsi 85 hengen miehistön, karjaa, lampaita, vuohia, 

kanoja, kissoja sekä koiria (Simberloff & Rejmanek 2011: 476). Simberloffin ja Rejmanekin 

(2011: 476) mukaan kyydissä oli myös paljon isorottia (Rattus norvegicus) sekä torakoita. Kun 

alukset sidottiin kumolleen rantaan, pääsivät isorotat helposti ulos laivoista ja rottien invaasio 

Uuden-Seelannin maaperälle sai näin kunnolla alkunsa. Uuteen-Seelantiin tuli vielä 

myöhemmin yksi rottalaji lisää, kun mustarotta (Rattus rattus) saapui alueelle jossain vaiheessa 

vuosien 1850 ja 1890 välillä. Arviolta näihin samoihin aikoihin saapuivat myös ensimmäiset 

kotihiiret (Mus musculus). 

Cookin toinen alus Resolution otettiin käyttöön 1770-luvun alussa ja se kuljetti 

entistäkin tehokkaammin rahtia (Simberloff & Rejmanek 2011: 476). Tämän aluksen kyydissä 

Uuden-Seelannin saarille tuotiin myös sikoja, kaneja, kalkkunoita, hanhia ja ankkoja. Osa 

näistä eläimistä oli tarkoitettu vapautettavaksi tarkoituksellisesti luontoon täydentämään 

maorien ruokavaliota (Simberloff & Rejmanek 2011: 476). Ogdenin ym. (2006: 26) mukaan 

osa Uuteen-Seelantiin tuoduista nisäkkäistä oli tarkoitettu maatalouden käyttöön, mutta eläimiä 

vapautettiin saarelle myös metsästystä varten. Esimerkiksi kanit ja peurat olivat 

eurooppalaisille tuttua riistaa, joten niitä vapautettiin myös Uuden-Seelannin metsiin. 

Toisin kuin maorit, eurooppalaiset, toivat mukanaan myös valtavat määrät eksoottisia 

kasvilajeja (Ogden ym. 2006: 26). Cookin miehistö esimerkiksi istutti saarelle puutarhoja, jotka 

jätettiin kasvamaan ja leviämään tulevia tutkimusmatkailijoita varten (Simberloff & Rejmanek 

2011: 476). Näissä puutarhoissa oli lajeja ympäri maailmaa, joten niiden seurauksena Uuteen-

Seelantiin saapui todella nopealla aikataululla kasvilajeja kaikkialta maailmasta (Simberloff & 

Rejmanek 2011: 476). Monilla paikallisilla kasvilajeilla ei siis ollut mitään mahdollista 

sopeutua tähän uuteen tilanteeseen ja siihen tahtiin, jolla uusia kasvilajeja tuli alueelle.  

Stankiewiczin ym. (1998: 91) mukaan ensimmäiset opossumit (Trichosurus 

vulpecula) tuotiin ja vapautettiin Uuden-Seelannin saarille Australiasta vuonna 1858. 

Opossumit tuotiin alueelle niistä saatavan turkiksen takia, koska tuohon aikaan turkisteollisuus 

kukoisti. Aluksi opossumeita tuotiin ja istutettiin alueelle laillisesti, mutta turkisteollisuuden 

kasvaessa entisestään, tuotiin opossumeita myös laittomasti mahdollisimman suuren 

turkismäärän tuottamisen toivossa. Kun turkiskauppa romahti, eikä opossumeita enää 

pyydystetty yhtä tehokkaasti, niiden määrä Uudessa-Seelannissa kasvoi räjähdysmäisesti. On 

arvioitu, että niiden määrä nousi hyvin nopeasti jopa 60 miljoonaan yksilöön. Opossumien 

saapumisella ja niiden määrän nopealla kasvulla on ollut merkittäviä vaikutuksia Uuden-

Seelannin ekosysteemeille.  
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1800-luvun puolivälin jälkeen havaittiin, että ravinnoksi ja metsästettäväksi vapautetut 

kanit aiheuttavat harmia Uuden-Seelannin lammastaloudelle (King 2017: 140). Kingin (2017: 

140) mukaan kanit kaivavat ja muokkaavat maata, mikä vaurioitti laidunmaita ja lampaat 

alkoivat kärsiä aliravitsemuksesta. Tämän seurauksena kerittävän villan määrä väheni ja 

karitsoja syntyi aiempaa vähemmän. Kanien määrä kasvoi Uudessa-Seelannissa todella 

nopeasti, koska kanit lisääntyvät hyvin tehokkaasti. Uuden-Seelannin luonnosta myös 

puuttuivat niiden luonnolliset saalistajat ja kilpailijat, mikä helpotti populaatioiden kasvua vielä 

lisää. Kanien aiheuttamaa harmia lammastaloudelle pyrittiin vähentämään vapauttamalla 

Uuden-Seelannin luontoon kanien luonnollisia saalistajia, frettejä (Mustela furo). Vielä tänä 

päivänäkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon frettejä Uuden-Seelannin luontoon 

vapautettiin. On kuitenkin arvioitu, että 1870-luvulla alkaneen 50 vuoden ajanjakson aikana 

kymmeniätuhansia frettejä kasvatettiin ja vapautettiin Uuden-Seelannin eri saarille (King 2017: 

143) 

Eurooppalaiset siirtolaiset toivat mukanaan Uuteen-Seelantiin myös 20 lajia makean 

veden kaloja (Simberloff & Rejmanek 2011: 476). Simberloff ja Rejmanek (2011: 476) 

huomauttavat, että tämä määrä on merkittävä, sillä kyseisissä elinympäristöissä oli ennen 

eurooppalaisten saapumista vain 23 lajia endeemisiä makean veden kaloja. Alueelle yritettiin 

myös istuttaa neljä lajia sammakoita, joka on sama määrä kuin endeemisiä lajeja oli alueelle 

ennen tätä yritystä. Jos kaikkien näiden lajien istuttaminen olisi onnistunut ja ne olisivat 

vakiinnuttaneet asemansa, olisi endeemisten lajien osuus näistä lajiryhmistä siis kerralla jopa 

puolittunut. 

Simberloffin ja Rejmanekin (2011: 476) mukaan Uuteen-Seelantiin tuoduista lajeista, 

etenkin nisäkkäistä, ovat peräisin Euroopasta. Osa eläimistä ja kasveista tuotiin alueelle, koska 

tutuilla lajeilla haluttiin pehmentää saapumista uuteen ja erilaiseen ympäristöön. Toiset taas 

heijastelevat halua kehittää maataloutta ja turkisteollisuutta.  

 

7. Vieraslajien aiheuttamat seuraukset Uudessa-Seelannissa 

 

7.1 Seuraukset ympäristölle ja ekosysteemeille 

 

Norton ja Warburton (2015: 7) toteavat, että vaikka Uuden-Seelannin ulkopuolelta tulleet 

kasvit, selkärangattomat, sienet ja sairaudet ovat myös osaltaan vaikuttaneet alueen 

biodiversiteettiin negatiivisesti, on nisäkkäillä ollut kaikista suurin pitkäaikainen vaikutus lajien 
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monimuotoisuuteen. Saarille tuodut nisäkkäät ovat aiheuttaneet useiden endeemisten lajien 

sukupuuton. Gibbsin (2009: 1587) mukaan tämä johtuu siitä, että Uuden-Seelannin kasviston 

ja eläimistön evolutiivinen kehitys tapahtui lähes kokonaan ilman nisäkkäiden läsnäoloa. 

Ainoita endeemisiä nisäkkäitä alueella ovat pienlepakot. Tämän seurauksena Uuden-Seelannin 

alueelle kehittyi niin sanottu naiivi eliöstö, joka ei ollut valmis ihmisten mukana tulevien 

nisäkkäiden invaasioon. Kotoperäisten matelijoiden, sammakkoeläinten, hyönteisten ja kasvien 

määrä on vähentynyt jonkin verran, mutta kaikista eniten vieraslajeista on ollut haittaa alueen 

linnuille (Norton & Warburton 2015: 7). 

Uuden-Seelannin lintulajeista 40–50 prosenttia on kuollut sukupuuttoon sen jälkeen, 

kun ihmiset alkoivat asuttaa alueen saaria (Fea ym. 2021: 36).  Fea ym. (2021: 36) kertovat 

artikkelissaan, että puolet näistä sukupuutoista on yhdistetty vieraslajeihin, eli vieraslajit ovat 

jollakin tavalla edistäneet lajien häviämistä. Linnusto Uudessa-Seelannissa vähenee edelleen 

jatkuvasti, ja pääsyyllisiä tähän ovat opossumit, mustarotat sekä näätäeläimet, jotka käyttävät 

ravintonaan lintuja ja niiden munia. On arvioitu, että Uuden-Seelannin metsissä vieraslajien 

toimesta tuhotaan yhteensä jopa 26,6 miljoonaa kotoperäisten lintulajien poikasta ja munaa 

vuodessa (Russell ym. 2015: 520). 

Aguilarin ja Farnworthin (2012: 230) mukaan edellä mainittujen lajien lisäksi myös 

vapaana ulkona liikkuvat kesykissat (Felis catus) on myös tunnistettu merkittäväksi uhkaksi 

linnuille. Kissa on ihmisen mukanaan alueelle tuoma petoeläin, joten Uuden-Seelannin 

alkuperäiset lajit eivät ole sopeutuneet kissojen läsnäoloon. Kissat metsästävät lintuja 

tehokkaasti, joten vapaana kulkevat kissat voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja lintupopulaatioille, 

vaikka kissayksilöiden määrä olisikin melko vähäinen.  

Hanski (2016: 184) kertoo teoksessaan Tibbles-kissasta, joka on yksi esimerkki 

kissojen kyvystä metsästää lintuja tehokkaasti. Tibbles asui isäntänsä kanssa vain 1,5 

neliökilometrin kokoisella Stephens-saarella, jossa isäntä toimi majakanvartijana. Uskotaan, 

että Tibbles tappoi viimeiset yksilöt isovilistäjistä (Xenicus lyalli), jotka olivat pieniä 

lentokyvyttömiä varpuslintuja. Isovilistäjää esiintyi Uudessa-Seelannissa esihistoriallisina 

aikoina runsaasti, mutta Maorien mukana tullut polynesianrotta hävitti isovilistäjän pääsaarilta, 

ja lopulta sen levinneisyys rajoittui vain tähän pieneen Stephens-saareen. Tibbles tappoi noin 

vuoden 1895 tienoilla viimeisetkin isovilistäjäyksilöt saarelta ja laji kuoli sukupuuttoon.  

Nortonin ja Warburtonin (2015: 7) mukaan kotoperäisten hedelmiä ja nektaria syövien 

lintujen huomattava väheneminen on vähentänyt myös joidenkin kasvilajien pölyttämistä. 

Myöskään kasvien siementen leviäminen ympäristöön ei ole enää yhtä tehokasta, tai joissakin 

tapauksissa sitä ei tapahdu juuri ollenkaan, koska ennen tehtävää hoitaneet lintulajit eivät enää 
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ole levittämässä siemeniä esimerkiksi ulosteen mukana. Tämän seurauksena joidenkin 

kasvilajien yksilömäärät ovat alkaneet vähentyä, ja jotkin niistä ovat jopa kuolleet kokonaan 

sukupuuttoon. Myös kasvinsyöjät ovat vaikuttaneet alueen kasvistoon. Erityisesti saksanhirvi 

(Cervus elaphus), on muokannut merkittävästi metsäalustan koostumusta ja rakennetta, mikä 

on tehnyt alueen olosuhteista sopimattomia joillekin kotoperäisille kasvilajeille. (Norton & 

Warburton 2015:7). Myös laiduntavat kotieläimet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet 

metsäalustaan (Holdaway ym. 2019: 21).  

Gibb (2009: 1592) toteaa, että Uuden-Seelannin sukupuuttoon kuolleista 

selkärankaisista eläimistä on saatu melko paljon informaatiota fossiililöydösten avulla. 

Selkärangattomista sukupuuttoon kuolleista lajeista taas on huomattavasti vähemmän tietoa, 

koska hyvin säilyneitä fossiileita niistä on melko vähän, samoin kuin tutkimusta aiheesta. 

Vaikka selkärangattomien sukupuuton laajuudesta ei olekaan kovin tarkkaa tietoa, voidaan 

vähäisistä fossiililöydöksistä ja muutamista varmistetuista sukupuutoista kuitenkin päätellä 

ainakin se, että erityisesti suuret hyönteiset kärsivät rottien saapumisesta Uuteen-Seelantiin.  

 

7.2 Seuraukset taloudelle ja teollisuudelle 

 

Vieraslajit aiheuttavat monenlaisia uhkia ja negatiivisia vaikutuksia Uuden-Seelannin 

maataloudelle sekä puutarha- ja metsäteollisuudelle. Opossumit ja näätäeläimet esimerkiksi 

kantavat nautatuberkuloosia, jonka hävittämiseksi Uudella-Seelannilla on myös kansallinen 

ohjelma (Russell ym. 2015: 523). Spurrin (2005: 127) mukaan nautatuberkuloosi on merkittävä 

riski Uuden-Seelannin maito- ja lihatuotannolle. Erityisesti naudan- ja hirvenlihan vienti kärsii 

tuberkuloosin leviämisestä. Kanit vaikeuttavat omalta osaltaan maataloutta siten, että ne 

kaivavat ja muokkaavat maata, mikä voi aiheuttaa vaurioita laidunmaahan ja peltoihin (King 

2017: 140). Jyrsijät puolestaan aiheuttavat haasteita tuhoamalla satoa. Vaikka monet jyrsijät 

käyttävätkin ravintonaan pääosin siemeniä, syövät ne toisinaan myös hedelmiä, kuten 

esimerkiksi kiivejä ja omenoita, sekä vihanneksia (Russell ym. 2015: 523). Opossumit taas 

puolestaan syövät vuosittain arviolta 7,67 miljoonaa tonnia kasvillisuutta, mukaan lukien 

mäntyä, eukalyptusta, apilaa sekä muita taloudellisesti merkittäviä lajeja (Russell ym. 

2015:523).   

On olemassa näyttöä siitä, että joillakin vieraslajeilla on myös vaikutusta Uuden-

Seelannin turismiin (Russell ym. 2015: 523). Vaikka matkailu saarille onkin usein ekologisista 

arvoista riippumatonta, on niin sanottu ekoturismi alkanut nostaa suosiotaan (Russell ym. 2017: 
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360). Russelin ym. (2017: 360) mukaan eristyneisyys ja ekologinen ainutlaatuisuus on 

luonnosta kiinnostuneille ekoturisteille vetovoimatekijä. Vieraslajien aiheuttama lajiston 

samankaltaistuminen voi heikentää tällaisten kohteiden vetovoimaa, mikä vaikuttaa 

matkailuelinkeinoon negatiivisesti. On arvioitu, että noin neljännes maahan Uuden-Seelannin 

ulkopuolelta saapuneista turisteista osallistuu jonkinlaiseen kävely- tai patikointiaktiviteettiin 

(Russell ym. 2015: 523).  Russell ym. (2015: 523) kertovat, että tutkimukset ovat myös antaneet 

vahvaa näyttöä siitä, että turistit patikoivat mieluiten alueilla, joissa ei ole esimerkiksi rottia tai 

opossumeita. On tapauksia, joissa esimerkiksi pienen saaren kävijämäärä on saattanut jopa 

tuplaantua sen jälkeen, kun edellä mainitut vieraslajit on saatu hävitettyä alueelta.  

 

7.3 Seuraukset kulttuurille ja identiteetille 

 

Ne tekijät, jotka luovat saarille ainutlaatuista lajistoa, luovat myös ainutlaatuisia kulttuureja ja 

identiteettejä (Russell ym. 2017: 361). Russel ym. (2017: 361) toteavat, että identiteetit ja 

kulttuurit ovat rakentuneet useiden saarilla asuneiden sukupolvien myötä. Vielä nykyäänkin 

saarien eristyneisyys edistää yksilöiden voimakkaan paikkaidentiteetin muodostumista ja luo 

yhteisöjä, jotka eroavat muista alueista. Aivan kuten kotoperäiset lajit, myös nämä 

saarikulttuurit ovat haavoittuvaisia vieraslajeille ja niistä aiheutuvalle lajiston 

samankaltaistumiselle. Vieraslajien invaasiot voivat murentaa perinteistä tietämystä alueen 

ekologiasta, muuttaa alueeseen ja sen ekosysteemeihin liittyviä uskomuksia sekä hankaloittaa 

perinteisten elinkeinojen ja elintapoja harjoittamista, mikä voi pahimmillaan jopa ajaa ihmiset 

pois kodeistaan. Vieraslajit voivat myös olla uhka kulttuurisesti arvokkaille monumenteille ja 

rakennuksille.  

Yksi esimerkki vieraslajien vaikutuksesta kulttuuriin on Hokiangan alue, joka sijaitsee 

Uuden-Seelannin Pohjoissaaren länsirannikolla (Thomas ym. 2017: 101). Thomasin ym. (2017: 

101) kuvauksen mukaan Hokianga on rannikkoalue, joka on tunnettu erityisesti laajalle 

levinneistä hiekkadyyneistään. Alueella on myös suuri kulttuurillinen ja hengellinen merkitys 

Uuden-Seelannin maoreille. Hokiangan uskotaan olevan juuri se paikka, jonka ensimmäinen 

Uuteen-Seelantiin saapunut maori, Kube, löysi noustessaan saarelle ensimmäistä kertaa. 

Dyynien alueella kasvillisuus on alun perin ollut melko vähäistä ja hiekkadyynit ovat olleet 

lähes kokonaan paljaana, mutta nyt vieraslajit, kuten lupiinit ja jotkin havupuut, ovat alkaneet 

vallata tilaa dyyneiltä (Thomas ym. 2017: 107). Tämän seurauksena maoreille kulttuurisesti ja 

hengellisesti arvokas dyynimaisema on jo muuttunut, ja muuttuu tulevaisuudessa vielä 
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radikaalimmin, mikäli lupiinien ja havupuiden leviämistä ei saada rajoitettua (Thomas ym. 

2017: 107). 

 

8. Vieraslajien torjunta ja leviämisen ehkäisy Uudessa-Seelannissa 

 

Uudessa-Seelannissa käytetään vuosittain noin 70 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria 

vieraslajien torjuntaan (Egeter ym. 2019: 5033). Nortonin ja Warburtonin (2015: 8) mukaan 

korkeiden kustannusten vuoksi suurin osa Uuden-Seelannin luonnollisista ekosysteemeistä ei 

kuitenkaan ole vielä vieraslajien torjunnan piirissä. Esimerkiksi luonnonsuojeluministeriön 

hallinnoimasta 8,5 miljoonasta hehtaarista vain 12 prosentissa alueen pinta-alasta opossumien 

määrää pyritään hallitsemaan. Muiden vieraslajien, kuten rottien, frettien ja villiintyneiden 

kissojen hallintaa harjoitetaan myös sovelletusti näillä samoilla alueilla. 88 prosentissa Uuden-

Seelannin luonnonsuojeluministeriön hallinnoimasta alueesta ei siis harjoiteta lainkaan 

vieraslajien torjuntaa. Russell ym. (2015: 520) kertovat artikkelissaan, että 

luonnonsuojeluministeriö ei ole ainoa vieraslajien torjunnasta vastaava taho, vaan Uuden-

Seelannin pääsaarilla on satoja alueellisia ohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää vieraslajien 

määrää. Osa näistä ohjelmista toimii vapaaehtoisten voimin, ja osa on valtion ja 

aluehallintovirastojen ylläpitämiä. Nämä ohjelmat on kuitenkin sijoiteltu sattumanvaraisesti ja 

niiden koordinaatio on toisinaan melko sekavaa. Jotta nämä torjuntaohjelmat olisivat 

tehokkaita, niillä tulisi olla määriteltynä selkeä torjuntatavoite. Tavoitteen tulee olla sellainen, 

että kun se saavutetaan, alueen biodiversiteetin suojelu nousee tarvittavan korkealle tasolle 

lajien säilymisen takaamiseksi (Norton & Warburton 2015:8). 

Russell ym. (2015: 520) kuvaavat artikkelissaan kunnianhimoisinta ja tunnetuinta 

torjuntaohjelmaa, joka on fyysikko Paul Callaghanin ehdotuksesta vuonna 2012 alkunsa saanut 

PFNZ (Mammalian-predator free New Zealand). Ohjelman tavoitteena on hävittää Uudesta-

Seelannista kokonaan seuraavat nisäkäslajit: mustarotta (Rattus rattus), isorotta (Rattus 

norvegicus), polynesianrotta (Rattus exulans), kotihiiri (Mus musculus), fretti (Mustela furo), 

kärppä (Mustela erminea), lumikko (Mustela nivalis) sekä opossumi (Trichosurus vulpecula). 

PFNZ-ohjelman pyrkimyksenä on päästä asetettuihin tavoitteisiin seuraavien 50 vuoden aikana 

(Russell ym. 2015: 524). Jos tämä hanke onnistuisi, olisi se valtava tieteellinen saavutus ja 

suunnannäyttäjä vieraslajien torjumiselle saariekosysteemeissä. Kunnianhimoisella hankkeella 

on kuitenkin yhä edessään valtavia poikkitieteellisiä haasteita, joiden ratkaisu paljon uusia 

poliittisia päätöksiä ja taloudellista tukea (Russell ym. 2015: 521). 
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9. Menetelmät vieraslajien torjuntaan ja kotoperäisten lajien suojeluun 

 

9.1 Vieraslajien saapumisen ehkäisy 

 

Russelin ym. (2017: 364) mukaan kustannustehokkain vieraslajien hallintastrategia on se, että 

vieraslajien saapuminen alueelle ja siellä leviäminen pyritään ehkäisemään kokonaan. 

Vieraslajien ehkäisy kuuluu osaksi Uuden-Seelannin bioturvallisuusohjelmaa. 

Bioturvallisuusohjelma pitää sisällään suunnitelmia ja strategioita, joiden päätavoitteena on 

minimoida vieraslajien kuljetuksen, saapumisen tai aloilleen asettumisen todennäköisyyttä. 

Bioturvallisuustoimet luokitellaan yleensä kolmeen luokkaan: karanteeni, valvonta ja reagointi. 

Karanteeni sisältää potentiaalisten uhkien eristämisen suljetulle alueelle seulonnan ja 

toimenpiteiden ajaksi. Tämä voi tapahtua lähtöpisteessä, matkan aikana tai saarelle saapumisen 

jälkeen. Valvonta puolestaan sisältää toimenpiteet, joilla valvotaan riskejä kuljetuksen aikana 

ja saapumisen jälkeen, sekä karanteenissa että sen ulkopuolella. Jos valvonnan aikana havaitaan 

esimerkiksi karanteenirikkomuksia tai potentiaalisia biologisia uhkia, reagoidaan niihin 

tilanteen vaatimalla tavalla. 

Jatkuvasti laajenevat liikenneverkostot ja hyödykkeiden kysynnän lisääntyminen ovat 

johtaneet siihen, että kuljetusreittien riskien arvioinnista on tullut yksi merkittävimmistä 

tavoista ehkäistä vieraslajien leviämistä (Hulme 2009: 10). Hulmeen (2009: 10) mukaan tämä 

onnistuu esimerkiksi kokoamalla yhteen paikkatietoa ilmaston soveltuvuudesta, elinympäristön 

saavutettavuudesta sekä lajien luonnollisesta ja ihmisen kautta tapahtuvasta leviämisestä. 

Edellä mainittujen tietojen pohjalta voidaan luoda riskikarttoja. Näillä riskikartoilla korostetaan 

niitä alueita, joissa on jostakin syystä kohonnut riski vieraslajien saapumiselle. Tämä antaa 

tärkeää tietoa mahdollisista ehkäisystrategioista ja auttaa kohdistamaan valvontatoimia 

oikeisiin paikkoihin.  

 

9.2 Rajatut suojelualueet 

 

Uuteen-Seelantiin kuuluu yli 500 eri kokoista saarta. Suurin osa näistä saarista on hyvin pieniä, 

mutta joukkoon mahtuu myös joitakin suurempia saaria (Mortimer ym. 1996: 25). Mortimer 

ym. (1996: 26) korostavat saarien merkitystä biodiversiteetin suojelussa Uudessa-Seelannissa, 

sillä ne ovat meren toimesta jo valmiiksi rajattuja alueita. Yli 50 prosenttia saarista on nimetty 

suojelualueiksi tai kansallispuistoiksi, joihin pääsyä on rajoitettu. Monet saaret ovatkin 
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pysyneet melko koskemattomina ihmistoiminnalta. Russelin ym. (2015: 520) mukaan Uusi-

Seelanti on onnistunut hävittämään kaikki alueelle ihmisten mukana saapuneet vieraat 

nisäkkäät (petoeläimet ja kasvinsyöjät) yli sadalta valtiolle kuuluvalta pikkusaarelta. Tämä on 

vaatinut 50 vuotta jatkuvaa työtä, mutta siitäkin huolimatta vieraslajeista vapaan pinta-alan 

määrä on saatu nousemaan puolesta prosentista ainoastaan 10 prosenttiin, sillä kohdesaaret ovat 

olleet hyvin pieniä.  

Suuri haaste saarien muuttamisessa suojelualueiksi on se, että edes kaukana merellä 

sijaitsevat ja melko koskemattomat saaret eivät ole säästyneet vieraslajeilta (Pryde 1997: 249).  

Lähes kaikilta edes hieman merkittävän kokoisilta saarilta on löytynyt rottia ja hiiriä, mikä 

kertoo siitä, että nämä lajit leviävät ihmisten mukana jopa nopeiden vierailujen yhteydessä 

(Pryde 1997: 249). On myös ennustettu, että ilmastonmuutos voi mahdollisesti vaarantaa näitä 

pikkusaaria siinä määrin, että niitä ei voida enää pitää Uuden-Seelannin biodiversiteetin 

suojelun tukipilareina, vaan tehokkaat suojelutoimet täytyy saada ulotettua myös pääsaarille 

(Russell ym. 2015: 520). 

Pääsaarilla pienten saarten kaltaisia eristettyjä olosuhteita voidaan jäljitellä 

rakentamalla aidattuja suojelualueita (Bombaci ym. 2018: 2). Nortonin ja Warburtonin (2015: 

9) mukaan aitojen avulla on mahdollista rajata ulkopuolelle kaikki selkärankaiset, lintuja 

lukuun ottamatta. Tämä menetelmä on melko hintava, sillä on arvioitu, että aidattujen 

suojelualueiden perustaminen voi maksaa yli 3400 Yhdysvaltain jokaista aidattua hehtaaria 

kohti. Suojelualueiden täytyy olla niin suuria, että sisällä olevien lajien populaatiot eivät kärsi 

eristyksestä, minkä vuoksi kustannukset nousevat nopeasti hyvin korkeiksi. Lisäksi alueiden 

ylläpidosta kertyy vaihteleva määrä juoksevia kuluja. Korkeat kustannukset ovat suurin syy 

sille, että Uuden-Seelannin pääsaarten pinta-alasta vain 0,2 prosenttia on tällaista aidattua 

suojelualuetta (Russell ym. 2015: 520). Bombacin ym. (2018: 7) mukaan aidattujen 

suojelualueiden tehokkuudesta ei ole toistaiseksi tehty kovinkaan paljon tutkimusta. Vähäisissä 

aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että suojelualueiden sisällä esimerkiksi 

useiden paikallisten lintulajien populaatiot ovat huomattavasti suurempia kuin suojelualueiden 

ulkopuolella. 

 

9.3 Ekologinen kompensaatio  

 

Yksi tapa suojella biodiversiteetin säilymistä on niin sanottu ekologinen kompensaatio. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kun ihmisen toiminnan seurauksena elinympäristöä häviää jostakin, täytyy 
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kompensaationa tästä edistää positiivisesti biodiversiteetin ylläpitoa jossakin toisaalla 

(Norton& Warburton 2015: 6). Monissa maissa, Uusi-Seelanti mukaan lukien, biologisen 

monimuotoisuuden kompensoiminen on yleinen lakivaatimus hankkeille, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti monimuotoisuuteen (Norton & Warburton 2015: 6). 

Norton ja Warburton (2015: 7) jakavat ekologisen kompensaation piirin kuuluvan 

biodiversiteetin suojelun kahteen vallitsevaan kategoriaan. Ensimmäinen kategoria on 

sellaisten riskialueiden suojelu, jotka ovat tulevaisuudessa alttiita negatiiviselle biodiversiteetin 

kehitykselle. Toinen kategoria on jo heikentyneiden elinympäristöjen parantaminen 

ekologisten toimenpiteiden avulla. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi alueelta hävinneiden lajien 

uudelleenistutus ja vieraslajien torjunta.  

Norton ja Warburton (2015: 9) näkevät ekologisen kompensaation potentiaalin toimia 

apuna vieraslajien torjumisessa, mutta sen onnistuminen edellyttää joidenkin vaatimusten 

toteutumista. Ensimmäinen ja ehkä tärkein vaatimus on se, että yrityksen, tai muun 

kompensaatiota maksavan tahon täytyy aidosti uskoa, että biodiversiteetin suojelu voi olla 

myös heille itselleen hyödyksi. Tämä toimii kannustimena panostaa suojeluun enemmänkin 

kuin vain lain vaatiman minimin verran. Lisäksi itse torjunnan tulisi olla edullisempaa ja 

tehokkaampaa, jotta kompensaatiosta tulevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman paljon 

muutosta aikaan. Kompensaatiot, joiden kohteena on vieraslajien torjunta, ovat todennäköisesti 

tehokkaimpia alueilla, joissa on edes kohtuullisen kattavat järjestelmät luonnonsuojelualueiden 

ylläpitämiseksi sekä määräyksiä, jotka rajoittavat tiukemmin elinympäristöjen häviämistä 

(Norton & Warburton 2015:7). 

 

9.4 Myrkyttäminen ja ansat 

 

Carterin ym. (2016: 1724) mukaan 1980-luvulta lähtien pääasiallinen keino pienten 

nisäkkäiden, eli esimerkiksi rottien, hiirten ja näätäeläinten hävittämiseen on ollut 

myrkyttäminen, erityisesti myrkyn sumuttaminen lentokoneesta käsin. Natriumfluoriasetaattia 

pidetään tehokkaimpana torjunta-aineena, mutta sen käyttöä rajoittavat huoli ympäristön tilasta 

sekä yleinen myrkyllisten torjunta-aineiden vastustus kansalaisten keskuudessa. Ensisijaiset 

vaihtoehdot ilmasta käsin tapahtuvalle myrkyttämiselle ovat maan tasalta käsin tehty 

myrkkysyöttien levittämien ja ansojen asettaminen. Myrkkysyöttejä voidaan joissakin 

tilanteissa myös pudottaa lentokoneesta, mutta tämä tapa ei ole kovinkaan tarkka (Norton & 

Warburton 2015: 9). Uudessa-Seelannissa kansalaisten keskuudessa vallitseva yleinen 
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mielipide on se, että ansojen käyttö on turvallisempaa ja inhimillisempää kuin vieraslajien 

myrkytys, olipa sitten kyseessä maahan laitetut myrkkysyötit tai lentokoneesta käsin tehtävä 

torjunta-aineiden sumuttaminen (Carter ym. 2016: 1724). Carter ym. (2016: 1724) 

huomauttavat kuitenkin, että ansoja ei pidetä erityisen tehokkaina, koska niiden asettamisesta, 

seurannasta ja tyhjentämisestä syntyy paljon työvoimakustannuksia. Ansat voivat myös laueta 

ilman, että ne onnistuvat vangitsemaan eläimiä, mikä laskee niiden tehokkuutta entisestään. 

Carten ym. (2016: 1725) kertoo, että markkinoilla on saatavilla myös itsestään 

palautuvia ansoja nisäkkäiden torjuntaan. Itsestään palautuvat ansat vaativat vähemmän 

työvoimaa kuin tavalliset ansat, koska niitä ei tarvitse jokaisen saadun saaliin jälkeen asettaa 

uudelleen. Tähän mennessä ei ole vielä kunnollista tutkimusta siitä, riittävätkö tällaiset ansat 

yksinään kontrolloimaan useita eri lajeja samassa kohteessa. On kuitenkin näyttöä siitä, että 

ansat pystyvät kontrolloimaan rotta- ja opossumipopulaatioita eri kohteissa, joten on 

mahdollista, että näiden lajien yhtäaikainen hallinta itsepalautuvilla ansoilla on myös 

mahdollista. Opossumien ja rottien levinneisyysalueet ovat Uudessa-Seelannissa monin 

paikoin päällekkäisiä, joten torjuntaoperaatioissa molemmat lajit ovat usein samanaikaisesti 

kohteena. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että löytyisi tapoja, joilla näitä lajeja voitaisiin hävittää 

samanaikaisesti ja samoilla menetelmillä. 

 

9.5 Biologinen torjunta 

 

Joitakin vieraslajeja voidaan myös yrittää torjua biologisesti esimerkiksi siten, että niiden 

valtaamalle alueelle tuodaan lajin jokin luontainen kilpailija tai saalistaja. (Le Roux 2021: 191). 

Vieraslajit leviävät Le Rouxin (2021: 191) mukaan usein voimakkaasti juuri siksi, että uusilla 

alueilla niiltä puuttuvat luonnolliset viholliset. Edellä mainitun kaltainen toiminta voi saada 

aikaan hyviä tuloksia, mutta siihen liittyy myös riskinsä. Täytyy selvittää tarkasti, miten lajin 

tuominen alueelle vaikuttaa alkuperäisiin lajeihin ja kuinka voimakkaasti uusi, tuotu laji voi 

lähteä leviämään. Ei ole tarkoitus, että yhtä vieraslajia tuhotessa alueelle tuodaan samalla uusi 

vieraslaji. Kingin (2017: 140) artikkelissa kerrotaan esimerkiksi frettien leviämisestä Uuteen-

Seelantiin epäonnistuneen biologisen torjunnan seurauksena.  1800-luvun lopulla kanien 

leviämistä Uudessa-Seelannissa pyrittiin hillitsemään tuomalla alueelle frettejä. Tämä ei 

onnistunut, vaan nykyään molemmat ovat laajalle levinneitä ja elinvoimaisia vieraslajeja 

alueella. 
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Le Roux (2021: 193) mainitsee, että Uudessa-Seelannissa edellisen kaltaista metodia 

käytettiin myös, kun Listronotus bonariensis -lajiin kuuluvia kärsäkkäitä pyrittiin hallitsemaan 

Microctonus hyperodae -lajiin kuuluvien ampiaisten avulla. Listronotus bonariensis on 

vieraslaji, joka voi pahimmillaan aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä maataloudelle, koska 

se tuhoaa vilja- ja heinäsatoa. Microctonus hyperodae on puolestaan loinen, joka vaikeuttaa 

tuhoja aiheuttavan kärsäkkään lisääntymistä. Le Roux (2021: 194) kertoo, että ensimmäisten 

vuosien aikana ampiainen pystyi vähentämään kärsäkkäiden määrää tehokkaasti, mutta 

seitsemän vuoden kuluttua ampiainen ei ollut loisena enää yhtä tehokas, eikä kärsäkkäiden 

määrä laskenut enää ensimmäisten vuosien kaltaisella nopeudella. Syynä tähän katsotaan 

olevan sen, että kärsäkäs kehitti muutaman vuoden aikana resistanssin loista vastaan. 

Ampiainen lisääntyy suvuttomasti, ja koska Uuteen-Seelantiin tuotu ampiaiskanta oli 

geneettisesti melko rajoittunut, ei se pystynyt evolutiivisesti vastaamaan isäntälajin 

kehittämään resistanssiin. 

 

9.6 Kissojen aiheuttamien seurausten ehkäisy 

 

Kissa on Uuden-Seelannin suosituin lemmikkieläin, sillä jopa yli puolet alueen 

lemmikkieläimistä on kissoja (Aguilar & Farnworth 2012: 230) Kissat ovat tehokkaita 

metsästäjiä, minkä vuoksi luonnossa vapaana liikkuvat kissat voivat olla suuri riski 

lintupopulaatioille, vaikka kissojen määrä itsessään olisikin suhteellisen pieni (Aguilar & 

Farnworth 2012: 230) 

Aguilarin ja Farnworthin (2012: 230) mukaan tapa, jolla ihmiset huolehtivat 

lemmikkikissoistaan on ratkaisevassa asemassa, kun halutaan vähentää kissojen aiheuttamia 

vaikutuksia alueen ekologiaan. Jos kissat eivät saa tarvitsemaansa huolenpitoa ihmisiltä, ne 

alkavat vaellella luonnossa etsimässä ravintoa ja mahdollisuuksia lisääntyä. Keskeisin osa 

kissapopulaatioiden hallintaa onkin se, että kissojen lisääntymistä pyritään rajoittamaan. Tämä 

on tärkeää erityisesti siksi, että kissat voivat villiintyä täysin jo yhden sukupolven aikana. Tämä 

tarkoittaa siis sitä, että jos kesy kotikissa synnyttää pennut luontoon, eivätkä nämä pennut ole 

kontaktissa ihmisten kanssa, voi näistä kissoista kasvaa täysin villiintyneitä. Tämä on riski 

paikallisille lajeille, koska villiintyneet kissat saalistavat ravintoa lähes ainoastaan luonnosta. 

Aguilar ja Farnworth (2012: 231) toteavat, että tehokkain tapa estää kissojen 

villiintyminen on lemmikkikissojen sterilisointi. Tämä takaa sen, että kissat eivät pääse 

vahingossa lisääntymään luonnossa ja synnyttämään villiintyneiden kissojen populaatioita. 
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Uudessa-Seelannissa noin 91 prosenttia lemmikkikissoista onkin steriloitu. Tämä luku on koko 

maailman mittakaavassa todella korkea, sillä esimerkiksi Irlannissa vastaava luku on 73 ja 

Italiassa 43 prosenttia. 

Russelin ym. (2015: 522) mukaan Uudessa-Seelannissa ollaan melko yksimielisiä 

siitä, että villiintyneiden kissojen määrää täytyisi pyrkiä hallitsemaan jollakin tavalla, mutta 

lemmikkikissoista ja kulkukissoista ei ole saatu tehtyä selkeitä linjauksia. PFNZ-hankkeen 

puolestapuhujista osa, esimerkiksi näkyvässä roolissa oleva Gareth Morgan, on sitä mieltä, että 

kissojen omistamista koskevaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa. Kissat tulisi esimerkiksi aina 

sterilisoida, mikrosiruttaa ja rekisteröidä. Osa hankkeen radikaaleimmista puolestapuhujista on 

myös sitä mieltä, että kissanomistajien ei pitäisi enää hankkia uusia kissoja sen jälkeen, kun 

tällä hetkellä omistuksessa olevat kissat ovat kuolleet. 

 

9.7 Asenteisiin vaikuttaminen ja informaation jakaminen  

 

Ihmisten suhtautuminen vieraslajeihin vaikuttaa merkittävästi siihen, miten niiden torjuminen 

ja leviämisen ehkäisy onnistuvat. Yksi asenteisiin vaikuttava tekijä on vieraslajien karisma 

(Jarić ym. 2020: 346).  Jos vieraslaji esimerkiksi näyttää kauniilta tai sympaattiselta, siinä on 

miellyttävä tuoksu tai sillä on kaunis ääni, muuttuvat asenteet sen torjuntaa kohtaan usein 

negatiivisemmiksi (Jarić ym. 2020: 346). Jarićin ym. (2020: 345) mukaan miellyttävät 

vieraslajit aiheuttavat enemmän ristiriitoja esimerkiksi siitä, onko lajin hävittäminen 

kannattavaa. Joskus nämä ristiriidat saattavat pysäyttää torjuntaprosessin kokonaan, tai ainakin 

hidastaa sitä merkittävästi, jolloin torjunta voi olla työläämpää, koska laji on jo ehtinyt päästä 

leviämään. Lajin karisma voi vaikuttaa asenteisiin myös epäsuorasti. Jarić ym (2020: 347) 

perustelevat väitettä sillä, että karismaattisuus vaikuttaa usein siihen, millaisella sävyllä ja 

sanavalinnoilla siitä puhutaan esimerkiksi mediassa. Miellyttävistä lajeista annetaan usein 

positiivinen kuva, kun taas yleisesti epämiellyttävinä pidetyt lajit näyttäytyvät negatiivisessa 

valossa. Negatiivisessa valossa esitettyjen lajien torjuminen on usein helpompaa, koska suuri 

yleisö seisoo myös torjuntaprosessin takana.  

Uudessa-Seelannissa lupiinit ja jotkin havupuut toimivat hyvänä esimerkkinä edellä 

kuvatusta ilmiöstä. Nämä lajit istutettiin alun perin, koska niiden toivottiin stabilisoivan 

liikkeessä olevia hiekkadyynejä ja torjuvan eroosiota sekä metsävaurioita, mutta ne alkoivat 

levitä hallitsemattomasti (Thomas ym. 2018: 101). Nykyään lupiinit ja jotkin havupuut 

luokitellaan Uudessa-Seelannissa haitallisiksi vieraslajeiksi, mutta niiden torjuntaan ei 
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suhtauduta pelkästään myönteisesti. Tämä johtuu Lovelockin ym. (2022: 3905) mukaan siitä, 

että etenkin turistit mieltävät ne osaksi Uuden-Seelannin perinteistä maisemaa ja niitä voidaan 

pitää ainakin jollakin tasolla matkailun vetovoimatekijöinä. On siis luonnollista, että 

esimerkiksi matkailusta elinkeinonsa saavat tahot saattavat vastustaa näiden lajien hävittämistä.  

Lovelock ym. (2022: 3916) korostavat, että edellä kuvatun kaltaisissa tapauksissa 

viestinnällä ja informaation jakamisella on suuri merkitys. Jos esimerkiksi turistimatkojen 

järjestäjät ja toiset turistit esittävät nämä vieraslajit positiivisessa valossa kuvastossaan ja 

sosiaalisessa mediassa, odottavat uudet alueelle saapuvat turistit myös näkevänsä näiden lajien 

värittämää maisemaa. Sen sijaan, että mediassa maalataan positiivista kuvaa näistä lajeista, 

tulisi niiden haitallisuudesta tiedottaa paremmin.  

 

10. Vieraslajien torjunnan haasteita 

 

Onnistunut vieraslajien torjuminen vaatii huomattavia taloudellisia resursseja, poliittista tahtoa 

ja sidosryhmien tukea (Holmes ym. 2019: 3) Nortonin ja Warburtonin (2015: 8) mukaan suurin 

haaste onnistuneelle vieraslajien torjunnalle ovat kustannukset. Torjunnan kustannukset 

riippuvat hyvin pitkälti siitä, mikä laji on torjunnan kohteena. Kohteena oleva laji vaikuttaa 

valittavaan torjuntamenetelmään ja siihen, millaisella teholla torjuntaa on suoritettava. 

Keskeistä on se, kuinka nopeasti torjuttavan lajin populaatiot kasvavat. Lajit, joiden populaatiot 

kasvavat nopeasti vaativat myös useammin toistuvaa torjuntaa, minkä seurauksena torjunnan 

kustannukset nousevat. Suuressa roolissa kustannusten muodostumisessa on myös se, 

millaiselle alueelle torjunta kohdistuu. Alueen ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten 

torjuttavat lajit liikkuvat alueella, ja miten torjuntaa suorittavat ihmiset pystyvät alueella 

toimimaan. Jos alue on esimerkiksi vaikeasti saavutettavissa, voivat kustannukset nousta 

valtavasti, koska jo pelkkä kohdealueelle pääseminen vaatii paljon resursseja. 

Taloudellisia resursseja vaaditaan myös jo saavutettujen tulosten ylläpitoon. 

Vieraslajien onnistunut torjuminen vaatii pitkäaikaista seurantaa, jolla varmistetaan, että jo 

kerran tukahdutetut populaatiot eivät pääse toipumaan (Carter ym. 2016: 1724). Carter ym. 

(2016: 1724) mainitsevat erityisen haastaviksi torjuttaviksi sellaiset lajit, joiden populaatiolla 

on suuri potentiaali toipua. Tällaisten lajien torjunta edellyttää jatkuvaa seurantaa, ansojen 

uudelleen asettamista ja tai alueen myrkyttämistä säännöllisin väliajoin. Usein toistuva 

myrkytys voi olla taloudellisten kulujen lisäksi riski myös alueen alkuperäisille lajeille. 
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Korkea spesifisyys, eli kyky kohdistaa torjuntatoimet tarkasti juuri haluttuun 

kohdelajiin ilman, että alkuperäiset lajit kärsivät, on onnistuneen torjunnan yksi tärkeimmistä 

vaatimuksista (Carter ym. 2016: 1724). Tämä on usein haastavaa, sillä oikean 

torjuntamenetelmän valitsemisessa keskeistä on ymmärtää laajasti lajien evoluutiohistoriaa ja 

sitä, millaisesta ympäristöstä vieraslaji on saapunut alueelle (Le Roux 2021: 192).  Ennen itse 

torjuntaa tehtävä tutkimus ja suunnittelu vaativat siis myös paljon resursseja, mutta vain näin 

on mahdollista löytää tehokkain ja tarkin tapa torjua vieraslaji siten, että alkuperäiset lajit 

kärsivät mahdollisimman vähän (Le Roux 2021: 192). 

Norton ja Warburton (2015: 8) toteavat, että kotoperäisten lajien populaatiot elpyvät 

vasta, kun vieraslajien runsaus vähenee niin pienelle tasolle, että ne eivät enää rajoita 

alkuperäisten lajien lisääntymistä. Joidenkin kotoperäisten lajien elpyminen vaatii sen, että 

vieraslajien runsaus on todella pieni. Tällaisten lajien suojelu on kallista ja tavoitteita on vaikea 

saavuttaa ja ylläpitää. Valitettavasti suurimmassa osassa maapalloa ei ole käytettävissä riittävää 

rahoitusta paikallisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, mistä osoituksena on se, että 

maapallon lajimäärä pienenee jatkuvasti (Norton & Warburton 2015: 6). 

Yksi suuri haaste vieraslajien torjumiselle kustannusten lisäksi on myös se, että 

vieraslajeja voi esiintyä lain suojaamilla alueilla (Norton & Warburton 2015: 6). Tällaisia 

alueita voivat olla esimerkiksi kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet (Norton & Warburton 

2015: 6). Onnistunut torjuntaohjelma vaatii siis taloudellisten resurssien lisäksi myös tukea 

lainsäädännöiltä ja erilaisilta säädöksiltä (Norton & Warburton 2015: 8). 

Carterin ym. (2016: 1723) mukaan pienten nisäkkäiden, kuten rottien ja opossumeiden 

torjuminen on haastavaa siksi, että ne lisääntyvät nopeasti. Tämän takia on tärkeää saada kaikki 

yksilöt hävitettyä alueelta tarkasti, sillä jo aivan muutama jäljelle jäänyt yksilö voi nopeasti 

saada aikaan suuren populaation ja pahimmassa tapauksessa mitätöidä alueelle jo suoritetut 

torjuntatoimet. Usein torjuntatoimien aloittaminen uudestaan ei resurssipulan vuoksi ole enää 

mahdollista.  

Vieraslajien torjunnan haasteena on myös se, että odottamattomiin seurauksiin tulee 

osata varautua ja mahdollisesti reagoida. (Norton & Warburton 2015: 9). Pyšekin ym. (2020: 

1522) mukaan vieraslajien torjunnalla voi nimittäin olla laajoja ja yllättäviä sivuvaikutuksia 

ekosysteemeissä. Lajien väliset suhteet ovat hyvin monimutkaisia, ja jonkin lajin väheneminen 

saattaa laittaa liikkeelle monimutkaisen ja pitkälle ulottuvan ketjureaktion. Onnistunut torjunta 

vaatii siis myös sen, että ekosysteemien palautumista ollaan valmiita edistämään 

itsevieraslajien hävittämisen jälkeen.  
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Lajien väliset suhteet voivat vaikuttaa myös itse torjuntaan ja sen onnistumiseen. 

Nortonin ja Warburtonin (2015: 9) mukaan esimerkiksi Uudessa-Seelannissa opossumeita ja 

rottia hävitettäessä huomattiin, että molempien lajien kohdalla yksilömäärät vähenivät aluksi. 

Rotat kuitenkin lisääntyvät nopeammin kuin opossumit, eli rottapopulaatiot palautuivat 

nopeammin torjunnasta. Jonkin ajan kuluttua rottia oli joillakin alueilla jopa enemmän kuin 

ennen torjunnan aloittamista, koska niiden kilpailijoiden, eli opossumien määrä oli pienentynyt. 

 

11. Pohdinta 

 

Vieraslajien määrä ja niiden aiheuttamat seuraukset ympäri maailmaa, samoin kuin 

tapausesimerkissäni Uudessa-Seelannissa, ovat todella merkittäviä. En tämän vuoksi olisi 

millään saanut kuvattua kaikkia vieraslajeja ja niiden aiheuttamia seurauksia, mutta antamani 

esimerkit kertovat kuitenkin jotain siitä, kuinka suuresta ja laajalle levinneestä ongelmasta on 

kyse. Tavoitteeni oli osoittaa, että vieraslajien leviämisellä voi olla hyvin kauaskantoisia ja 

monitasoisia seurauksia. On selvää, että vieraslajien torjunta ja leviämisen ehkäisy ovat 

suuressa roolissa luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  

Vieraslajien torjunnan ja niiden leviämisen ehkäisyn suurimpana haasteena ovat 

korkeat kustannukset. Torjunnan hinta hehtaarin kokoisella alueella voi vaihdella muutamasta 

kymmenestä Yhdysvaltain dollarista jopa useisiin tuhansiin dollareihin vuodessa, riippuen 

valitusta menetelmästä, torjunnan kohteena olevasta lajeista ja kohdealueesta (Norton & 

Warburton 2015: 9). Uuden-Seelannin tapauksessa vieraslajit ovat levinneet koko valtion 

alueelle, lukuun ottamatta hyvin pieniä saaria, joilla ei kokonsa vuoksi ole potentiaalia toimia 

rajattuina suojelualueina (Pryde 1997: 249). Ei siis todennäköisesti ainakaan kustannusten 

puolesta ole realistista ajatella, että Uuden-Seelantiin saataisiin toteutettua koko valtion kattavia 

torjuntatoimia. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi aidattujen suojelualueiden potentiaalia 

monimuotoisuuden suojelussa kannattaisi tutkia ja mahdollisesti hyödyntää enemmän. Vaikka 

aidatun suojelualueen hinta nouseekin nopeasti useisiin tuhansiin Yhdysvaltain dollareihin 

jokaista aidattua hehtaaria kohti (Norton & Warburton 2015: 9), olisi se silti mahdollisesti 

tehokkain tapa suojella kotoperäisiä lajeja. Esimerkiksi rottien, hiirten ja opossumien torjunta 

suurella, avonaisella alueella on haastavaa, koska ne löytävät nopeasti tiensä takaisin (Norton 

& Warburton 2015:8). On arvioitu, että edellä mainittujen lajien torjunta maksaa jopa 115 

dollaria vuodessa jokaista torjunnan kohteena olevaa hehtaaria kohti (Norton & Warburton 
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2015: 9). Aidatun suojelualueen etuna on se, että jos vieraslaji saadaan kerran hävitettyä 

kunnolla alueen sisältä, ei se pääse enää yhtä helposti palaamaan. Pitkällä aikavälillä saattaisi 

siis olla jopa kustannustehokkaampaa rakentaa aidattu suojelualue, kuin toistaa vieraslajin 

torjunta avonaisella alueella kerta toisensa jälkeen.  

Taloudellisten resurssien lisäksi vieraslajien torjunta vaatii laajaa ymmärrystä 

torjunnan kohteena olevan alueen ekosysteemeistä, lajien evoluutiohistoriasta ja torjuttavan 

lajin alkuperäisestä elinympäristöstä (Le Roux 2021: 192).  Ennen itse torjunnan aloittamista 

täytyy siis tehdä laajaa taustatutkimusta alaan perehtyneiden asiantuntijoiden voimin. Tämä 

vaatii taloudellisten resurssien lisäksi myös siis paljon aikaa. Myös poliittiset prosessit, kuten 

tarvittavat muutokset lainsäädäntöön ja säädöksiin voivat hidastaa torjuntatoimien aloittamista 

(Norton & Warburton 2015: 8). Erityisesti nopeasti lisääntyvät ja tehokkaasti leviävät lajit 

hyötyvät siitä, että torjunnan aloittaminen viivästyy edellä mainittujen syiden vuoksi. 

Torjuntatoimien aloituksen viivästyminen antaa torjuttavalle lajille aikaa levitä entistäkin 

laajemmalle ja kasvattaa populaatioiden kokoa, mikä tekee torjunnasta entistäkin työläämpää 

ja kalliimpaa (Jarić ym. 2020: 345).  

Tehokas vieraslajien torjunta vaatii selkeyttä prosessiin jokaisessa vaiheessa. Hyvä 

poikkitieteellinen yhteistyö ja koordinointi ovat tärkeitä niin suunnittelussa, kuin torjunnan 

jälkeen tapahtuvassa seurannassakin, jotta edellisessä kappaleessa kuvatun kaltaista prosessin 

viivästymistä tapahtuisi mahdollisimman vähän. Tällä hetkellä vieraslajien torjunta Uudessa-

Seelannissa on jossakin määrin sekavaa ja tehotonta. Ei ole selkeää käsitystä siitä, kuka 

torjunnasta lopulta vastaa, sillä Uudessa-Seelannissa on satoja sattumanvaraisesti sijoiteltuja 

vieraslajien torjumiseen keskittyviä ohjelmia. Osa ohjelmista on luonnonsuojeluministeriön 

toteuttamia, kun taas osasta vastaavat aluehallintovirastot tai vapaaehtoiset (Russell ym. 2015: 

520). 

Vieraslajien aiheuttamat seuraukset voivat näkyä hyvin laajasti elämän eri osa-alueilla. 

Seurauksista kärsivät ekosysteemien lisäksi myös ihmiset. Tämän vuoksi 

poikkitieteellisyydellä on paikkansa vieraslajien tutkimuksessa. Monilla aloilla 

luonnontieteiden lisäksi on varmasti paljon annettavaa tutkimukselle. Olisi kiinnostavaa tutkia 

aihetta esimerkiksi humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 

näkökulmasta. Yksi kiinnostava teema olisi esimerkiksi se, millaisena alkuperäiskansat kokevat 

suhteensa vieraslajeihin.  
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