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Suojelusuunnittelu muuttuvassa ilmastossa
Thomas & Gillingham (2015): “A cornerstone of conservation has been to establish
Protected Areas…, where the intention is to maintain conditions that will enable the
species and biological communities that they originally contained to thrive.”
─ Staattisesta luonnonsuojelusuunnittelusta ilmastoviisaaseen (’climate-wise’)
dynaamiseen suunnitteluun
─ Perinteiset luonnonsuojelubiologiset kriteerit tärkeitä myös muuttuvassa ilmastossa
─ Ilmastonmuutoksen huomioiminen suojelusuunnittelussa - kolme keskeistä
näkökulmaa: (1) luonnonsuojelualueiden ominaispiirteet ja puskurointikyky; (2)
lajiominaisuudet; (3) maisemamatriisin merkitys

Luonnonsuojelualueiden
ominaispiirteet ja puskurointikyky
Luonnonsuojelualueiden puskurointikykyyn ja
lajien säilymiseen vaikuttavia tekijöitä
─ Alueen koko; pienet suojelukohteet = pienet populaatiot
– Geneettiset seikat – populaatioiden palautuminen
häiriöistä – lajiominaisuudet
─ Lähiympäristön maankäyttö; etenkin pienet
suojelukohteet herkkiä reunavaikutuksille – reviirikoko ja
eri elinympäristöjen tarve
─ Pinnanmuotojen ja elinympäristöjen monipuolisuus –
pienilmastollinen vaihtelu, ilmastolliset refugiot
─ Ilmastonmuutoksen paikallinen / alueellinen nopeus
© Mari Limnell, Metsähallitus

Luonnonsuojelualueet - ilmastonmuutoksen nopeus
Heinäkuun lämpötila

Ilmastonmuutoksen nopeuden mittaaminen
Lähde: Aapala ym. (2017) / Carroll ym. (2015)
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142024.g001
(Open Access, Creative Commons Attribution License)

Tammikuun lämpötila

Ilmastonmuutoksen nopeus Suomessa
1981-2010 vs. RCP4.5 2040-2069; 50 x 50 m ruudukko
Aalto, Heikkinen, Leikola, Virkkala ym, julkaisematon

Luonnonsuojelualueet - ilmastonmuutoksen nopeus
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Heinäkuun keskilämpötilan muutosnopeus

Vertailukohtia: Carroll ym (2015): Etelä- ja Pohjois-Amerikka, muutosnopeus (1961–1990 vs.
SRES A2 2071–2100) keskimäärin 3,4 km/v, pohjoisilla leveysasteilla noin 10 km/v

Luonnonsuojelualueet – pienilmaston muutos
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Heinäkuun keskilämpötilan vaihtelu 1981-2010 vs. RCP4.5 2040-2069
─ Oulangan kansallispuiston pienilmaston vaihteluvälit 13,7-15,2°C vs. 15,7 – 17,2°C
─ Onko mikroilmastollisia refugioita – jyrkänteet, varjorinteet vs. paisterinteet?

Lajien ominaispiirteet ja ilmastonmuutos
Lajien haavoittuvuus (’vulnerability’) ja sopeutuminen muuttuvassa ilmastossa Kolme arvioinnissa käytettävää näkökulmaa:
1) Alttius / altistuminen (’exposure’); 2) Herkkyys (’sensitivity’); 3) Sopeutumiskyky (’adaptative
capacity’)
Lähde: Poulos & Chernoff (2014)
(CC-BY 4.0 Open Access).

1) Alttius arvioidaan ns. bioklimaattisten mallien avulla; ilmastollisesti suotuisan alueen muutoksen
voimakkuus

Aapala ym. (2017).

Lajien ominaispiirteet ja ilmastonmuutos
2) Lajien herkkyys ilmastonmuutokselle riippuu etenkin
niiden ekofysiologisista piirteistä
─ Pienetkin muutokset lämpötilassa / sademäärissä
aiheuttavat lajipopulaatioiden ja yksilöiden taantumista
─ Ekofysiologinen sietokyky (toleranssi)

─ Herkkyys voi liittyä erilaisiin ilmastomuuttujiin

Diapensia lapponica, uuvana © Heikki Eeronheimo

Calypso bulbosa, neidonkenkä © Heikki Eeronheimo

Lajien ominaispiirteet ja ilmastonmuutos
3) Lajien sopeutumiskyky ilmastonmuutoksen vaikutuksiin riippuu useista eri lajiominaisuuksista
─ Kriittiset lajiominaisuudet vaihtelevat lajiryhmien välillä
─ Keskeisiä tekijöitä mm. lajin leviämiskyky, elinympäristövaatimukset, riippuvuus muista lajeista
(bioottiset interaktiot), populaatioiden kasvukyky, kolonisaatiokyky, kasvullisen lisääntymisen
keinot, siemenpankki, geneettinen monimuotoisuus ja mikroevoluutiopotentiaali

Anemone hepatica, sinivuokko © Raili
Malinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

Calypso bulbosa, neidonkenkä ©
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Araschnia levana, karttaperhonen © Peter von Bagh

Parnassius mnemosyne, pikkuapollo © Peter von Bagh

Ilmastonmuutos ja maisemamatriisi
─ Lajien siirtyminen uusille suotuisille (suojelu)alueille riippuu
maisemamatriisin maankäytöstä
─ Myös lajiominaisuudet vaikuttavat, etenkin leviämiskyky
(epäsuotuisien alueiden ylittäminen) ja elinympäristövaatimukset
(onko matriisissa lajille soveltuvia elinympäristöjä askelkivinä?)
─ Ekologisten käytävien merkitys

Boloria eunomia, rämehopeatäplä © Peter von Bagh

Boloria frigga, rahkahopeatäplä © Peter von Bagh

Siikalatva, Rantsilan Pikarineva © Ari-Pekka Auvinen

Ilmastonmuutos ja maisemamatriisi
Metsälajien leviäminen ja säilyminen talouskäytössä olevassa metsämatriisissa

Yle, Uutiset 25.11.2017.
https://yle.fi/uutiset/3-9934579
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Prof. Hanna Tuomisto, TY: ”Vanhojen metsien lajeja ei suojella sillä, että hakkuut
Susimäen
luonnonsuojelualue © Reijo Penttilä, LUKE
tilastoidaan hiilineutraaleiksi. Jos vanhan metsän pinta-ala vähenee, myös
niihin

erikoistunutta lajistoa häviää”. Yle Uutiset 15.11.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9932094
Keskeisiä metsälajien taantumista määrääviä tekijöitä: Vanhojen elävien ja kuolleiden
puiden määrä, lahopuun määrä ja jatkumo, puuston eri-ikäisyys, pienilmasto,
hakkuukierron nopeus (Siitonen 2001; Kuuluvainen 2002; Cadieux & Drapeau 2017)
Talousmetsää. © Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki

Susimäen luonnonsuojelualue ympäristöineen © Paikkatietoikkuna, MML

Metsälajit metsämatriisissa

Hakkuuaukea – talousmetsä
Lahopuujatkumo: Ei jatkumoa, yksittäisiä lahopuita
Vanhat puut: Harvoin
Pienilmasto: Kuiva / paahteinen
Gloeophyllum sepiarium, aidaskääpä
© Heikki Kotiranta

Vanha luonnonmetsä
Lahopuujatkumo, erilahovaiheisia puita
Kohtalaisesti / Yleisesti
Kostea

Evernia divaricata,
takkuhankajäkälä (VU)
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Antrodia infirma, erakkokääpä (VU)
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Perisoreus infaustus, kuukkeli
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Cucujus cinnaberinus, punahärö
Talousmetsää. © Riku Lumiaro /
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Amylocystis lapponica, pursukääpä (NT)
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Aapala ym (2017). Lähde: Thomas ym. (2012)

Yhteenvetoa
Nykyiset suojelualueet tärkeitä myös muuttuvassa ilmastossa

Suojelualueet toimivat sillanpääasemina ja niille syntyy enemmän uusia
esiintymiä kuin mitä pinta-alan perusteella voisi odottaa (Thomas ym.
2012; Thomas & Gillingham 2015) – mutta miten heikosti leviävät lajit?

1) Lajit voivat olla alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille useista eri syistä
2) On tärkeää tunnistaa lajit, joissa yhdistyy useita riskitekijöitä
3) Ilmastonmuutoksen takia uhattujen lajien keskittymien paikantaminen on tärkeää
4) Puskurointikyvyltään vaatimattomien suojelualueiden laajennusmahdollisuuksia tulisi
selvittää; esim. METSO-ohjelma
5) Ennallistamistoimet ja ekologisten käytävät tarpeen heikosti leviävien lajien tukena;
harkinnanvaraisesti sovellettuna avustettu leviäminen
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