
Kuka kaatoi mangopuun?
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Olipa kerran pieni ystävällinen Otus, nimeltään ______________*. 
Se asusteli pikkuisessa majassaan, jossain kaukana korkeiden vuorten 
takana. Otus eli normaalia otuksen elämää päivästä toiseen - paitsi maa-
nantaisin - sillä silloin Otuksella oli tapana herkutella majan vieressä 
kasvavilla mehukkailla mangoilla aamusta iltaan. Mangot olivat parasta 
herkkua, mitä Otus tiesi. Maanantaisin se söi mangoja pienen karvaisen 
mahansa pullolleen ja otti aina päälle pienet nokoset.

Eräänä aurinkoisena päivänä tämä Otus päätti lähteä kaukaiseen, veh-
reään metsään istuttamaan mangopuuta. Otus oli saanut ystävältään 
lahjaksi ihmeellisen mangopuun taimen, sellaisen, mikä kasvaa oikein 
nopeasti ja tuottaa kaikkein makeimpia hedelmiä. Se halusi, että kaikki 
metsän eläimet voisivat syödä herkullisia mangoja ja nautiskella niiden 
makeasta mehusta Otuksen tavoin. Metsässä Otus etsi aurinkoisen, re-
hevän paikan, missä ajatteli mangopuun kasvavan hyvin. Se kuopsutti 
käpälillään maahan kuopan ja istutti sinne maagisen mangopuun taimen. 
Se toivoi taimen kasvavan oikein runsaaksi ja monia hedelmiä kantavaksi 
puuksi, josta olisi iloa kaikille metsän eläimille. 

* Tästä eteenpäin Otusta voi kutsua keksityllä nimellä ______________
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Kun Otus oli lähdössä pois metsästä, ja puhdisteli multaisia kynsiään, sen 
herkät korvat kuulivat kaukaa lähestyvää töminää. Samassa kauriit, jänik-
set ja biisonit juoksivat peloissaan sen ohi. Otus hätääntyi, pysäytti ohitse 
juoksevan jäniksen ja kysyi: ”Miksi te juoksette karkuun noin pelästyneen 
näköisinä?” ”Me juoksemme karkuun tiikeriä, joka yrittää napata meidät 
saaliikseen”, vastasi hengästynyt jänis. Otus ei ollut ikinä tavannut tiike-
riä, eikä oikein pitänyt siitä, että metsässä liikkui peto, joka sai jänikset 
tuntemaan olonsa pelokkaaksi. Se päätti auttaa metsässä asuvia eläimiä, 
jotta ne voisivat tuntea olonsa taas turvalliseksi.
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Seuraavana yönä jänikset olivat kerääntyneet mangopuun alle syömään 
heinää. Kesken mutustelun ne kuulivat hiipiviä askelia. Myös metsän 
kauriit kuulivat pienen rasahduksen, mutta ne eivät nähneet ketään. Täs-
tä muutaman päivän päästä hämmentyneet eläimet kerääntyivät jutte-
lemaan tuon erikoisen yön tapahtumista, ja ne kaikki ihmettelivät yhtä 
asiaa: metsässä liikkunut tiikeri oli kadonnut. 
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Vuodet kuluivat ja Otus kävi silloin tällöin katsomassa mangopuutaan. 
Se oli iloinen nähdessään puun kasvavan vauhdilla ja alkavan pian tuottaa 
hedelmiä. Otus melkein unohti koko metsän ja viihtyi majansa lähistöllä, 
aina maanantaisin mangoilla herkutellen.

Eräänä maanantai-iltana kylmän pohjoistuulen leyhytellessä Otuksen 
turkkia, se tunsi kuitenkin olonsa yhtäkkiä kovin levottomaksi. Edes man-
gon makea mehu ei poistanut kasvavaa huolen tunnetta mahan pohjalla. 
Huolen kasvaessa Otus päätti lähteä kaukaiseen metsään tarkastamaan, 
oliko siellä kaikki hyvin. Otus levitti pitkät, kirjavat siipensä ja lensi met-
sään. Mutta kun se saapui…
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Voi ei! Metsä oli hävinnyt. Otuksen istuttama mangopuukin oli kaa-
dettu nurin. Vain muutama ruskealehtinen puu oli jäänyt pystyyn, eikä 
eläimiä näkynyt ollenkaan. Otus tuli hyvin surulliseksi, istahti kaatuneen 
puun juurelle katsellen autioitunutta metsäaluetta ja huusi kovalla äänel-
lä: ”Kuka tämän teki? Kuka kaatoi minun vaivalla istuttaman mangopuu-
ni?”.

Maassa makaava, väsynyt mangopuu kuuli Otuksen surumielisen itkun 
ja kuiskasi: ”Rakas Otus, minä kaaduin, koska en enää saanut maaperästä 
ravinteita ja koska juurieni päällä ollut multa katosi.”

”Miksi sinä et enää saanut maaperästä ravinteita ja miksi maa katosi 
juuriesi päältä?” kysyi itkuinen Otuksemme. ”Sitä sinun pitää kysyä maa-
perässä asuvilta hyppyhäntäisiltä”, kuiskasi uupunut mangopuu ja nukah-
ti kuivuneiden lehtiensä päälle.
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Niinpä pettynyt Otus lähti etsimään hyppyhäntäisiä. Hetken kuluttua 
se löysi metsän reunasta touhukkaan hyppyhäntäisen, joka ponnahti ket-
terästi ilmaan ja laskeutui kuperkeikan kautta pienelle kivenmurikalle. 
”Miksi mangopuu ei enää saanut ravinteita metsässä? Ja miksi sen juurien 
päällä ollut maakerros katosi?” kysyi Otus. Äkäinen hyppyhäntäinen huo-
kaisi ja sanoi: ”Kyse ei ole vain mangopuusta. Yksikään metsän puu ei enää 
saanut ravinteita.”

”Mutta miksi?” kysyi Otus surullisena. Se ei millään voinut ymmärtää 
kummallisia tapahtumia. ”Kun heinät ja muut kasvit hävisivät, sade rum-
mutti maanpintaa ja vei mukanaan mullat ja ravinteet, joita maaperässä 
oli. Ravinteita ei enää riittänyt puille”, kertoi hyppyhäntäinen topakasti.

”Miksi heinät katosivat metsästä?” ihmetteli Otus ja rapsutteli kar-
vaista korvaansa. ”Sitä sinun pitää kysyä heiniltä, jos niitä jostain vielä 
löydät”, vastasi hyppyhäntäinen nopeasti ja pujahti sukkelasti maan rako-
seen.
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Otus oli tyrmistynyt kuullessaan, että heinät olivat pitäneet mango-
puun elossa. Otus etsi etsimistään, ja lopulta se löysi heiniä korkean 
vuoren juurelta. Otus lähestyi heinikkoa ja kysyi: ”Miksi sadevesi vei mu-
kanaan mullan ja kaikki metsän maaperän ravinteet?” ”Hei, rakas Otuk-
semme ”, suhisivat heinät ja keinuivat tuulessa. ”Heinät sitovat juuriensa 
avulla maaperän ravinteita ja estävät sadevettä huuhtomasta ravinteita 
pois. Kun eläimet söivät kaikki metsän heinät, mikään ei enää suojannut 
maaperää.”

Otus oli hyvin yllättynyt kuullessaan, että eläimet olivat syöneet kaikki 
metsän heinät. ”Miksi eläimet söivät metsästä kaikki heinät?” kysyi Otus 
aivan ymmällään. “Minähän istutin niille mangopuun, jotta ne voisivat 
syödä herkullisia mangoja.” ”Ehkä siksi, että ne olivat niin nälkäisiä. Tällä 
seudulla oli hyvin paljon nälkäisiä eläimiä”, vastasivat heinät ja kääntyivät 
poispäin, taivutellen lehtiään kirkkaasti paistavan auringon suuntaan.

Keskusteltuaan metsän eliöiden kanssa Otus ymmärsi, että heinät pi-
tivät juuriensa avulla multaa paikoillaan ja suojelivat samalla maaperän 
ravinteita. Mutta Otus ei ymmärtänyt, miksi eläimet olivat syöneet pois 
kaikki metsän heinät.
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Hämärän hiipiessä metsän raunioille, Otus lähti tassuttelemaan kotia 
kohti allapäin, korvien kärjet maata viistäen. Lannistuneen Otuksemme 
siivetkin raahasivat maata. Otus oli kävellyt jonkin aikaa ja oli jo pimeää, 
kun sen ohitse lensi yksinäinen lepakko, joka pysähtyi Otuksen lähellä 
olevan kuolleen puun hankaan. Otus katseli lepakon puuhastelua puun 
oksalla ja totesi ääneen: “En kyllä vieläkään ymmärrä, miksi eläimet söivät 
metsästä kaikki heinät ja muut kasvit?”. Otus höristi herkkiä korviaan, ja 
kuuli kun lepakko vastasi korkealla äänellään: ”Eläimet söivät kaikki met-
sän heinät, koska heinää syöviä eläimiä oli liian paljon.”

”Miksi heinää syöviä eläimiä oli niin paljon?” tiedusteli Otus. Lepakko 
pyysi Otusta istuutumaan hetkeksi ja alkoi kertoa: ”Vuosia sitten metsässä 
asui tiikeri, joka pyydysti saaliikseen heinää syöviä eläimiä. Silloin heinää 
syövien eläinten määrä ei kasvanut niin suureksi, että ne olisivat syöneet 
kaikki heinät. Tiikeri piti heinänsyöjien määrän kurissa. Mutta sitten sinä 
käskit salametsästäjää pyydystämään tiikerin. Silloin heinää syövien 
eläinten määrä alkoi kasvaa, ja lopulta kaikki metsän heinät syötiin pois. 
Se taas tuhosi maaperän, ja lopulta tuhoutuivat myös kaikki metsän puut, 
mangopuu mukaan lukien. Minä niin pidin mangoista”, huokasi lepakko.
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Otus oli järkyttynyt. Se ymmärsi, että oli itse omalla toiminnallaan 
tuhonnut kokonaisen metsän ja sitä alkoi kamalasti itkettää. Otus itki ja 
itki monta päivää ja monta yötä. Eräänä päivänä Otuksen kyyneleet kui-
tenkin loppuivat ja se oli kovin kovin janoinen. Se silitteli itkun tahrimaa 
turkkiaan ja tassutteli läheiselle lähteelle juomaan. Se ihaili lähteen au-
ringossa kimaltavaa pintaa ja lähteen reunoilla kasvavia vihreitä samma-
lia, maassa ryömiviä hyönteisiä ja niitä vaanivaa kurnuttavaa sammakkoa. 
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Silloin Otus viimein ymmärsi: ”Luonnossa kasvit, eläimet ja kaikenlaiset 
muut pienet ja suuret otukset ovat kutoutuneet yhteen. Mangopuumet-
sän maaperä, heinät, puut ja eläimet vaikuttivat kaikki toisiinsa ja muut-
tuivat toistensa mukana. Ne toimivat yhdessä, jotta kaikki saisivat ravin-
toa ja metsään kasvaisi uusia kasveja ja syntyisi uusia poikasia. Eläinten 
pyydystäminen, puiden kaataminen tai ympäristön likaaminen häiritsee 
sitä, miten erilaiset lajit ja niiden ympäristö vaikuttavat toisiinsa.  Nyt mi-
nun istuttamani mangopuu kaatui, mutta kun eläin- tai kasvilajeja katoaa 
maapallolta kokonaan, silloin jokaisen otuksen elämä vaikeutuu.”

Otus siis ymmärsi tehneensä typerän virheen ja tajusi, ettei sen enää 
kannata yrittää muuttaa luonnon tapahtumia oman mielensä mukaan. 
Tästä eteenpäin se antaisi kaikkien eläinten, kasvien ja ihan kaikenlaisten 
otusten elää rauhassa niille tyypillistä elämää, samalla tavoin kuin se 
itsekin halusi elellä - aina maanantaisin mangoilla herkutellen.

Loppu.

Kirjoitettu uudelleen englanninkielisen tarinan pohjalta prinssistä, joka 
kaatoi mangopuun. Alkuperäisen tarinan on kirjoittanut Ramith Nair.
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Lisätietoa

Tiikeri  
(Panthera tigris)

Tiikeri on suurin kissaeläimistämme. Se on ison kokonsa ja tuuhean, 
oranssisävyisen, mustaraidallisen turkkinsa puolesta näyttävä ilmestys. 
Jokaisen tiikerin turkin raidoitus on yhtä yksilöllinen kuin ihmisen sor-
menjälki.

Tiikereitä elää monenlaisissa metsissä. Niiden tärkeimpiä saaliseläimiä 
ovat kauriit ja villisiat, mutta tiikerit pyydystävät myös esimerkiksi lintu-
ja, kaloja ja matelijoita.

Tiikerit jaetaan niiden ominaisuuksien ja geneettisten erojen perus-
teella alalajeihin. Alalajit ovat syntyneet esimerkiksi, kun erilaisissa eli-
nympäristöissä elävät tiikerit ovat kymmenien tuhansien vuosien aikana 
sopeutuneet oman alueensa paikalliseen ilmastoon. Tiikereistä kylmiin ja 
lumisiin talviin sopeutuneella suurikokoisella amurintiikerillä on vaalea, 
paksu turkki. Sen sijaan lämpimässä ja kosteassa trooppisessa metsässä 
elävä sumatrantiikeri on pienikokoisempi ja sen turkki on lyhyempi. Kolme 
tiikereiden alalajia, jaavantiikeri, balintiikeri ja kaspiantiikeri, ovat kuol-
leet sukupuuttoon.

Tiikerit elivät aiemmin laajalla alueella Aasiassa ja niitä arvioidaan 
olleen noin 100 000 yksilöä. Viimeisten 100 vuoden aikana tiikereiden 
levinneisyysalue on kuitenkin pienentynyt yli 93 prosenttia ja jäljelle 
jääneet alueet ovat kutistuneet pienen pieniksi toisistaan erillään ole-
viksi saarekkeiksi. Tällä hetkellä luonnonvaraisia tiikereitä elää 13 valtion 
alueella, muun muassa Bangladeshissa, Intiassa, Indonesiassa, Nepalissa 
ja Venäjällä.

Tiikeri on nykyisin erittäin uhanalainen eläinlaji. Luonnossa elää arvioi-
den mukaan alle 4000 tiikeriä. Tiikereiden määrä on vähentynyt varsinkin 
elinympäristöjen katoamisen ja salametsästyksen vuoksi. Saaliiksi jäänei-
den tiikereiden osilla kuten luilla, taljoilla, hampailla ja kynsillä käydään 
laitonta kauppaa. Tiikereitä salametsästetään myös karjan suojelemiseksi 
tai jopa kostona, jos tiikerit ovat pyydystäneet karjaa. Muistele vielä Kuka 
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kaatoi mangopuun? -satua. Mikä oli mielestäsi Otuksen syy salametsästää 
tiikeri? Tiikerille sopivien elinympäristöjen hävittämisen vuoksi tiikerit 
joutuvat yhä useammin kohtaamaan meidän ihmisten asuttamia alueita. 
Olemme raivanneet metsiä asuinalueiksi sekä karjanhoitoa ja maanvilje-
lyä varten. Metsäalueet ovat pienentyneet eikä niistä aina löydy tarpeeksi 
saaliseläimiä tiikereille. Sen vuoksi tiikerit joutuvat lähtemään etsimään 
ravintoa myös muilta alueita, jolloin ne saattavat löytää ja pyydystää 
laitumella olevia eläimiä.

Onneksi kaikki 13 valtiota, joiden alueella luonnonvaraisia tiikereitä vie-
lä esiintyy, ovat päättäneet yhdessä suojella tiikereitä. Vuonna 2010 tii-
kerivaltioiden edustajat kokoontuivat kansainväliseen tiikerikokoukseen, 
joka järjestettiin Pietarissa Venäjällä. Kokouksessa tiikerivaltiot päättivät 
aloittaa maailmanlaajuisen tiikereiden suojeluprojektin, jonka tavoittee-
na on kaksinkertaistaa luonnonvaraisten tiikereiden määrä vuoteen 2022 
mennessä. Projektin aikana on kunnostettu tiikereille sopivia elinympäris-
töjä ja pyritty estämään salametsästystä. Suojeluprojektin aikana saatujen 
kokemusten ja tulosten avulla valtiot päättävät, miten tiikereitä suojel-
laan parhaiten tulevina vuosina.

Arvioita luonnonvaraisten tiikereiden määrästä:
Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN 2015: 3159 yksilöä.
WWF ja Global Tiger Forum (GTF) 2016: 3890 yksilöä.

Lisätehtävä:

“Tiikerinbongausta” 
Eri eliöiden ja eläinten esitystavat kulttuurissamme ohjaavat myös ihmis-
ten käsityksiä niistä ja sitä kautta myös päätöksiä, joita luonnon moni-
muotoisuuden suojelemiseksi halutaan tehdä. Karismaattisena eläimenä 
tiikeri esiintyy useassa populaarikulttuurin tuotteessa sekä monissa 
saduissa ja mytologioissa. Tuleeko sinulle mieleen, missä kaikkialla olet 
bongannut tiikerin? Mieti eri satuja, luontodokumentteja, elokuvia, ku-
vituksia tai muita tapaamisia tiikerin kanssa. Millaisessa roolissa tiikeri 
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eri kertomuksissa tai muissa esitystavoissa on, minkälaisena sen luonne 
kuvataan?

Esimerkiksi kiinalaisessa kalenterissa vuosi 2022 on Tiikerin vuosi, ja 
siihen liitetään usein johtajuuden ja voimakkuuden ominaisuuksia. Kirjas-
sa ja elokuvassa Piin Elämä 16-vuotias Pii Patel haaksirikkoutuu Richard 
Parker -nimisen bengalintiikerin kanssa ja he löytävät pelastusveneessä 
yhteisen elämänrytmin selviytyäkseen. Esimerkiksi Janoschin lastenkir-
joissa seikkailee myös pikku tiikeri pikku karhu -ystävänsä kanssa. Millai-
nen tiikeri on esimerkiksi Viidakkokirja-piirretyssä, entä Nalle Puh -sarja-
kuvissa?

Tiikerihaaste:  
Kuinka monessa eri yhteydessä näet tiikeriin seuraavan viikon aikana? Kir-
joita itsellesi muistiin, ota kuva tai tee pieni piirros, kun törmäät tiikeriin 
missä tahansa seuraavan seitsemän päivän aikana (- paitojen kuvituksena, 
karkkipussissa, televisiossa, radiossa tai ehkäpä satukirjassa, missä muual-
la?). Haasta mukaan luokkasi, ystäväsi tai perheenjäsenesi - millaisia 
tiikereitä bongasitte? Voitte koota bongauksistanne yhteisen tiikerikartan, 
johon merkitään missä eri paikoissa törmäsitte tiikeriin, ja kuvaillaan hie-
man kohtaamistanne tämän tuuheaturkkisen nisäkkään kanssa. Miettikää 
yhdessä, millainen kuva tiikeristä välittyi bongailujenne perusteella.
Vinkki: Kokeilkaa tehdä tehtävä jollakin muulla eliölajilla ja vertail-

kaa, millaisia tuloksia saatte. Mitä lajia ei näy kulttuurissamme juurikaan, 
ja mitä taas runsaasti? Tuoko haaste esiin jotain yllättäviä piirteitä vali-
tuista eliöistä?
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Sukupuutot

Sukupuutto tarkoittaa häviämistä. Kun tietty eliölaji häviää maapal-
lolta niin, että viimeinenkin yksilö on kuollut, silloin eliölaji on kuollut 
sukupuuttoon.

Sukupuutot voivat olla luonnollinen osa lajien ja maapallon kehityshis-
toriaa. Viimeisten 450 miljoonan vuoden aikana on ollut viisi sukupuut-
toaaltoa, joiden aikana on hävinnyt kerralla valtavan paljon eliölajeja. 
Yksi sukupuuttoaalloista tapahtui 66 miljoonaa vuotta sitten liitukauden 
lopussa, jolloin suurin osa dinosauruslajeista hävisi maapallolta. Yksi pie-
nikokoisten dinosaurusten sukupuunhaara (Theropoda, Avialae) kuitenkin 
selvisi tästä mullistuksesta. Tämän dinosaurusryhmän sukulinja jatkuu 
edelleen muodostaen maapallon nykyisen monimuotoisen lintulajiston. 
Tärkeimpänä syynä dinosaurusten ja lukuisten muiden samaan aikaan elä-
neiden lajien häviämiseen pidetään asteroidin törmäämistä maapalloon ja 
siitä seuranneita tai samanaikaisesti tapahtuvia nopeita muutoksia ympä-
ristöolosuhteissa maapallolla johtuen esimerkiksi tulivuorten purkauksis-
ta. Näihin nopeisiin muutoksiin monien sen hetkisten eliöiden oli vaikea 
sopeutua. Elämä maapallolla on toipunut jokaisen sukupuuttoaallon jäl-
keen, mutta se on ollut hidasta. On kestänyt miljoonia vuosia ennen kuin 
lajeja on jälleen ollut yhtä runsaasti kuin ennen tuhoisia tapahtumia.

Tällä hetkellä on käynnissä kuudes sukupuuttoaalto ja sen on aiheut-
tanut ihmisen toiminta maapallolla. Sukupuuttoja tapahtuu nyt paljon 
nopeammin kuin ennen ihmisen vaikutusta. Tutkijat puhuvat myös ylei-
semmin luontokadosta. Luontokato tarkoittaa luonnon monimuotoisuu-
den heikentymistä maapallolla. Luonnon monimuotoisuuteen kuuluvat 
erilaiset elinympäristöt, erilaiset kasvit, eläimet ja muut eliöt sekä eliöyk-
silöt, joilla on erilaisia geenejä.

Viimeisten 50 vuoden aikana maapallon luontoa ovat muutta-
neet eniten:

1. Elinympäristöjen hävittäminen: esimerkiksi metsiä on raivattu viljely-
alueita ja karjanhoitoa varten.

2. Eläinten, kasvien ja muiden eliöiden metsästys, pyynti sekä keräys: 
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lajeja on esimerkiksi metsästetty ja kalastettu liian paljon.
3. Ilmastonmuutos ja siitä johtuvat sään ääri-ilmiöt kuten kuivuus.
4. Saastuminen: esimerkiksi ilmansaasteet ja meriin kerääntyneet muo-

viroskat.
5. Haitalliset ihmisten siirtämät vieraslajit, kuten agakonna Australiassa.

Tulevia sukupuuttoja voidaan estää ja luontokatoa voidaan hidastaa tai 
jopa osittain pysäyttää, jos pystymme ripeään yhteistyöhön. Monimuotoi-
sen luonnon säilyttämiseksi tarvitaan tutkimustietoa, valtioiden yhteisiä 
päätöksiä, rahoitusta sekä meiltä kaikilta sellaisia tekoja, jotka ovat ympä-
ristön kannalta hyviä ja kestäviä.

Mitä päättäjien, yritysten ja meidän maan asukkaiden tulisi tehdä:
– Perustetaan lisää luonnonsuojelualueita. Suomessa tämä tarkoittaa, 

että esimerkiksi suojellaan ripeästi jäljellä olevat vanhat metsät sekä 
muut tärkeät elinympäristöt.

– Hillitään ilmastonmuutosta esimerkiksi vaihtamalla uusiutuviin ener-
gianlähteisiin ja vähentämällä energiankulutusta arjessamme.

– Hyvitetään luonnolle aiheutettuja haittoja: esimerkiksi väistämättö-
män rakentamisen aiheuttamaa haittaa on tärkeää korvata suojelemalla 
luontoa toisella alueella.

– Vähennetään kulutusta: ei osteta jokaista tavaraa tai vaatetta, jota 
meidän tekee mieli, vaan mietitään, mikä on todella tarpeellista ja voisiko 
sen ostaa käytettynä, tai lainata.

– Syödään useammin kasvisruokaa lihan sijasta.
– Estetään vieraslajien leviämistä: esimerkiksi poistetaan haitallisiksi 

vieraslajeiksi todettuja kasveja, jotka ovat ihmisen vaikutuksesta levinneet 
luontaisen esiintymisalueensa ulkopuolelle ja valtaavat kasvutilaa alueen 
alkuperäiseltä kasveilta köyhdyttäen monimuotoisuutta.

Tuleeko sinulle mieleen muita keinoja, joilla voimme auttaa muita eläi-
miä, kasveja tai meidän yhteisiä elinympäristöjämme säilymään?
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Avainlaji

Mangopuu-tarinassa Otus oivalsi, että tiikerin katoaminen vaikutti 
metsän muihin lajeihin. Sellaisia lajeja, jotka vaikuttavat voimakkaasti 
oman elinympäristönsä toimintaan, kutsutaan usein avainlajeiksi. Tiike-
riä pidetään avainlajina, mutta avainlaji voi olla myös hyvin pieni kuten 
sinisimpukka. Avainlajit voivat olla monenlaisia eliöitä: kasveja, eläimiä, 
sieniä tai esimerkiksi mikrobeja.

Suomessa yksi esimerkki avainlajeista on metsähaapa. Haapa on tär-
keä puu metsän eliöille. Nuorissa ja vanhoissa sekä elävissä ja kuolleissa 
haavoissa ruokailee ja asustaa suuri joukko erilaisia lajeja, jotka ovat siitä 
riippuvaisia. Esimerkiksi haavan latvassa kiipeilee lehtiä ahmivia perhos-
ten toukkia. Rungon sisällä piileskelee kovakuoriaisten toukkia, jotka mu-
tustavat puuainesta. Haavan oksat ja kuori ovat talvisin ravintoa hirvelle 
ja metsäjänikselle. Haavan rungolla kasvaa sammalia ja jäkäliä. Muutamat 
sienet elävät haavan kanssa symbioosissa, ne luovuttavat haavalle ravin-
teita ja vettä sekä saavat puulta vastineeksi sokereita. Lahottajasienet 
lahottavat vanhaa haapaa, ja tikat hakkaavat pesäkoloja haavan runkoon. 
Myöhemmin samoissa koloissa voi asustaa liito-orava.

Esimerkkejä haavan seurassa viihtyvistä lajeista:

– Sammalet ja jäkälät: haapariippusammal, haavankeltajäkälä, haa-
vanläiskäjäkälä

– Sienet: haavanpunikkitatti, haapaseitikki, haavankääpä, haavanarina-
kääpä

– Perhoset: haapaperhonen, haapakiitäjä
– Kovakuoriaiset: runkohaapsanen, haapajäärä, punahärö
– Linnut: palokärki, harmaapäätikka, käpytikka
– Nisäkkäät: hirvi, metsäjänis, liito-orava

Toinen esimerkki Suomen luonnon avainlajeista on Itämeren kalliopoh-
jiin kiinnittyvä sinisimpukka. Se on vain alle neljän senttimetrin pituinen 
eläin, mutta se esiintyy hyvin runsaana ja tarjoaa elinympäristön monille 
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muille meren eliöille. Simpukan kuoreen voi tarrautua esimerkiksi leviä 
sekä äyriäisiin kuuluvia merirokkoja. Tyhjien simpukankuorien sisältä löy-
tyy piilopaikkoja pienikokoisille eläimille. Sinisimpukat ovat myös vesi-
lintujen ja kalojen ravintoa, niitä saalistavat muun muassa haahka, alli ja 
kampelat.

On hyvä muistaa, että avainlaji on vain ihmisen kehittämä määritelmä, 
joka on osoittautunut joskus myös ongelmalliseksi. Tutkijat ovat olleet 
erimielisiä siitä, mitä lajeja voi kutsua avainlajeiksi. Eliöitä onkin nimetty 
avainlajeiksi vuosien aikana erilaisilla perusteilla. Emme vielä tunne kaik-
kia lajeja ja lajien välisiä vuorovaikutuksia, joten voi olla, että monia oman 
elinympäristönsä kannalta tärkeitä lajeja on vielä löytämättä tai jo tun-
netun lajin tärkeys ja merkitys ymmärtämättä. Avainlaji-käsitteestä myös 
helposti unohtuu se, että vaikka jossain tilanteissa laji voi olla yhteisön 
kannalta tärkeämpi kuin toinen, jokaisella lajilla on aina myös itseisarvo 
eli jokainen laji on arvokas omana itsenään, riippumatta esimerkiksi sen 
hyödyllisyydestä ihmiselle.
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