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- Huolestuttava ajatus: oliko kaikkien näiden taustalla lopulta periaatteessa sama syy eli ympäristönmuutosten
kasautuminen ja eskaloituminen joka lopulta ylitti ekosysteemien kantokyvyn globaalisti ja romahdutti tasapainon?
- Jos näin on, on suuri riski että ihmisen hyvin nopeasti aiheuttamat ympäristömuutokset voivat johtaa samaan



”Idän pikajunan arvoitus” -hypoteesi: aiheuttivatko monet ajan myötä kumuloituneet 

ympäristönmuutosprosessit lopulta ekosysteemien romahduksen ja massasukupuuton 

permikauden lopulla?

https://www.researchgate.net/publication/279852875_Paleoceanography_and_paleoclimatology_an_Earth_system_perspective_
Barnes_Chem_Geol_1999/figures?lo=1



Shen et al. 2018: Permikauden lopun massasukupuutto todella oli hyvin nopea ja raju tapahtuma: elämän 
monimuotoisuus maapallolla romahti yhtäkkiä ilman edeltävää taantumista – ilmeisesti ekosysteemien tasapaino 
romahti äkillisesti joko pitkäaikaisten ympäristönmuutosten tai äkillisemmän katastrofin (kuten Siperian 
laakiobasalttipurkausten) seurauksena

"It is even possible that the main pulse of Permian extinction
occurred in just a few centuries. If it turns out to reflect an 
environmental tipping point within a longer interval of ongoing 
environmental change, that should make us particularly concerned 
about potential parallels to global change happening in
the world around us right now.“ – Jonathan Payne

Tämä on huolestuttava uutinen nykytilannetta ajatellen!:



Perustuu Mikael Forteliuksen
luentoon

Barnosky et al. 2008:
- Nykyihmisen vaikutus
maapallolla voimistui
väestönkasvun myötä jo
noin 15 000 - 10 000  vuotta
sitten viime jääkauden lopulla
- seurauksena suurten 
nisäkkäiden sukupuuttoaalto



Barnosky et al. 2008:
- Ihmisen kesyttämien eläinten biomassa
on viimeisen kolmen tuhannen vuoden aikana 
kasvanut lähes kolminkertaiseksi ihmisen ja 
luonnonvaraisen megafaunan yhteiseen 
biomassaan verrattuna
- Maailmassa on aivan liian paljon lihaa!



Ekosysteemit maapallolla lähestyvät globaalia tasapainotilan muutosta 
(state shift) kasvavan ihmistoiminnan seurauksena (Barnosky et al. 2012, 
Nature)

- Noin 43 % maapallon elinympäristöistä
on tällä hetkellä valjastettu ihmisen 
ravinnontuotantoon ja muuhun 
ihmistoimintaan –
arviolta jo noin 50 % osuus voi johtaa 
tilanteeseen jossa jäljellä olevat 
luonnontilaiset ekosysteemit alkavat 
romahtaa suuren mittakaavan prosessien 
(ilmaston, ilmakehän kierron, saastumisen, 
ravinteiden kierron ym.) muutosten 
seurauksena



Esimerkkejä prosesseista jotka voivat asteittain 
ajaa globaalia ekosysteemien kantokyvyn 
romahtamista

- A ihmiset muokkaavat ympäristöä paikallisesti

- B epäsuorat reunavaikutukset ympäristöön voimistuvat 
yhä hajanaisemmissa luonnonympäristöissä

- C yli 40 % maapallon maaympäristöistä on valjastettu 
pääasiassa maatalouden käyttöön (ruskeat alueet)

- D globaalit vaikutukset kuten merenpohjien 
happikatoalueet maatalouden jätevesien seurauksena

- E ilmaston lämpeneminen fossiilisten polttoaineiden 
käytön ja siitä tulevien kasvihuonekaasujen 
seurauksena

- F-H vaikutuksia jotka ulottuvat jo syvälle ihmisen 
muokkaamien alueiden ulkopuolisiin 
luonnonympäristöihin

- F: pohjoisten havumetsien puukuolemat lisääntyneiden 
tuholaishyönteisten vaikutuksesta

- G: lajien sukupuutto voimistunut esimerkiksi laajoilla 
sademetsänsuojelualueilla nopean lämpenemisen seurauksena

- H: jäätiköiden sulaminen

Barnosky et al. 2012, Nature:



http://consensusforaction.stanford.edu/

Paljolti ”state shift” -julkaisun tuloksena syntyi paljon keskustelua 
jota ajoivat tutkijat ja Kalifornian kuvernööri Jerry Brown
- Konkreettisena tuloksena päättäjien (mutta myös kaikkien muiden) 
toimintaohjeeksi tarkoitettu julkaisu 
”Scientific Consensus on Maintaining Humanity's Life Support Systems 
in the 21st Century”, joka on vapaasti saatavilla osoitteesta:

Viisi suurinta globaalia 
ongelmaa:

1 Ilmastonmuutos

2 Sukupuuttoaalto

3 Ekosysteemien 
monimuotoisuuden
ja ekosysteemipalvelujen 
köyhtyminen

4 Saastuminen

5 Väestönkasvu ja liikakulutus



Mitä sitten voidaan tehdä? – miten kukin voi vaikuttaa omilla päätöksillään

Wynes ja Nicholas 2017:
The climate mitigation gap: 
education and government 
recommendations miss the 
most effective individual 
actions (Environmental 
Research Lettes 12)



Miten paleontologiaan pohjautuva tutkimustyö 
voi auttaa luonnon ja ympäristön suojelussa?

Esimerkki: luista mitattavat ekometriset arvot kertovat
minkälaisessa ympäristössä petonisäkkäät elivät
entisaikoina – tämä antaa tietoa siitä miten ihmisen
muokkaamat ympäristöt samalla alueella nykyään poikkeavat
”normaalista” luonnontilaisesta tilanteesta

Barnosky et al. (2017)
Merging paleobiology with
conservation biology to guide 
thefuture of terrestrial 
ecosystems (Science 355)



Biodiversiteetin suojelu: luonnonsuojelualueet ja ”villiinnyttäminen” (rewilding)
Taiteilijan visio villiinnyttämisalueesta Euroopassa: suurten nisäkkäiden (myös de-
domestikoitujen nautojen ja hevosten) palauttaminen alkuperäisiin elinympäristöihinsä 
palauttaa ajan kuluessa kasvillisuuden ja muun lajiston monimuotoisuutta:

Jeroen Helmer, rewildingeurope.com

Luonnontilaista savannia isoine nisäkkäineen 
(Tsavo East National Park, Kenia)

Ennallistamisalue, jolla laiduntavat villiinnytetyt hevoset ja
Alkuhärkää muistuttavat naudat (Lippeaue, Saksa)


