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Þjónusta vistkerfa
Alien species in the Nordic Countries
– framtíðartrygging okkar

Plant and animal species can spread into new areas naturally, but they can also
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pathways facilitating the spread of alien plant and animal species. Some of the
most unpredictable alien species are those able to hitch-hike a free ride on the
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The NOBANIS project – a Nordic initiative
to compile data on alien species
Since 2004 the Nordic Countries have jointly built up
and maintained a databank on alien species. This
databank also contains information on non-native
species whose presence has so far been harmless,
but which may have harmful impacts in future. The
co-operation today covers almost all of Northern and
Central Europe. The databank contains vital
information on the arrival and spread of alien
species, their possible habitats, and their likely
ecological and economic impacts, enabling it to
serve as the basis for an early warning system on
invasive alien species. NOBANIS also publishes fact
sheets on individual alien species of interest. See
www.nobanis.org.

Hogweeds (Heracleum sp.)
Originally imported into the Nordic Countries as
decorative plants, hogweeds have subsequently
spread out of gardens and proliferated widely,
especially in Norway. Along seashores and
roadside verges native plants have been
smothered by these giant weeds, which are also
known as Tromso palms. Hogweeds can be
harmful to people, as their sap causes serious
burns on the skin. They can be combated
chemically or mechanically, but are hard to
eradicate totally. Growths have to be destroyed
repeatedly, since they can effectively repropagate from their persistent seed banks in the
ground. This makes it vital to prevent their spread
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Kjarrsveifan (Syrphus ribesii) er algengur og mikilvægur
frjóberi. Mynd: J. C. Schou.
Picture: Harry Helmisaari

Ef skordýrum sem eru frjóberar fækkar getur það dregið úr uppskeru, þar sem vindurinn
einn getur ekki tryggt nægilega frævun. Án skordýra sem eru frjóberar myndi fæða
okkar takmarkast við rótarávexti sem æxlast með vaxtaræxlun eins og kartöflur,
sjálffrævandi korn eins og hveiti, hafra, bygg, maís og hrísgrjón eða vindfrævað korn
eins og rúg. Búfé sem framleiðir mjólk og kjöt gæti lifað á grasi, sem er vindfrævað, en
það gæti ekki lengur verið á beit í ýmsum högum sem frævaðir eru af skordýrum. Þeir
sem þjást af glútenóþoli gætu átt erfitt með að nærast vel kulán þess að geta fengið
bókhveiti. Óhjákvæmilega drægi úr erfðafræðilegri fjölbreytni plantna sem framleiða
ávexti og ber án víxlfrævunar og með minnkaðri aðlögunarhæfni yrðu þær viðkvæmari
fyrir plöntusjúkdómum, skordýraplágum og loftslagsbreytingum.

Frævunarþjónusta í hættu
Frævandi skordýr á Norðurlöndunum eru í hættu vegna áhrifa breyttra aðferða við
landnotkun, einkum gróðurþekju á engjum og tvístrunar viðeigandi búsvæða. Þegar
engi eru slegin snemma, áður en blómin ná að blómstra, og með miklu viðhaldi
vegabrúna dregur einnig úr matarbirgðum þeirra svo þau eiga fáa aðra möguleika á
að afla sér fæðu. Einnig er að verða erfiðara fyrir mörg skordýr að finna sér holur sem
henta til hreiðurgerðar.
Lífræn býli þurfa sérstaklega á frjóberum að halda, þar sem náttúrulega fjölbreytt
engi þeirra bera mörg blóm með hunangslegi. Þetta þýðir að við getum einungis
fengið lífrænt ræktað kjöt og mjólkurvörur ef skordýr halda áfram að fræva haga og
fóðurplöntur. Lífræn ræktun kemur sér einnig vel fyrir frjóbera þar sem notað er minna
af skordýraeitri. Margar tegundir skordýraeiturs valda gagnlegum frævandi skordýrum
skaða, auk skaðvaldanna sem þeim er ætlað að uppræta. Stærstur hluti þeirra tegunda
frævandi skordýra sem eru í hættu tengist búsvæðum á hefðbundnu ræktuðu landi.
Nýjar rannsóknarniðurstöður um áhrif loftmengunar á frjóbera hafa nýlega verið
gefnar út. Skordýr finna blóm af lyktinni og með sjóninni, en óson í veðrahvolfinu og
aðrar gerðir mengunar af völdum iðnaðar og umferðar geta brotið niður arómatísk
vetniskolefni sem blóm framleiða til að laða að frjóbera. Þessir þættir gera skordýrum
erfiðara fyrir að finna plöntur og það hefur áhrif á almennt ástand þeirra þegar þau þurfa
að eigra um í leit að blómum. Slík vandamál eru alvarlegust á mjög menguðum og
tvístruðum svæðum.
Loftslagsbreytingar gætu vel orðið til þess að nýjar tegundir frjóbera kæmu til
Norðurlandanna og leitt til samkeppni við þær upprunalegu tegundir sem fyrir eru.
Sumarið 2007 sást óvenju stór sveimur kjarrgeitunga (Dolichovespula media) í
Finnlandi. Einnig eru hinir áður sjaldséðu horngeitungar (Vespa crabro) orðnir algengari
í Finnlandi upp á síðkastið.
Í mismunandi heimshlutum, einkum í Bandaríkjunum, hafa hópar taminna býflugna
týnt tölunni af óþekktum ástæðum síðastliðin ár. Á meðan hefur umtalsverðrar
hnignunar meðal villtra frævandi skordýra eins og býflugna og sveifflugna orðið vart á
Bretlandseyjum og í Hollandi, þar sem plöntunum sem þau nærast á hefur einnig farið
fækkandi. Erfitt er að færa sönnur á í hvaða átt orsakatengslin liggja á milli þessara
tilhneiginga en þetta fyrirbæri veldur áhyggjum og það þarf að rannsaka víðar. Mjög
líklega á svipuð hnignun sér stað annars staðar – þ.m.t. á Norðurlöndunum. Í Finnlandi
hefur annað sumarið í röð orðið vart færri býflugna og hunangsflugna en á venjulegu
sumri. Ástæða þessarar hnignunar er ekki vituð með vissu, en veturinn reyndist
skordýrunum erfiður eftir óhagstætt sumar árið áður. Hlýr vetur og sníkjudýr geta einnig
stuðlað að þessu.
Frævandi skordýr veita tvöfalda þjónustu vistkerfa með því að styðja við framleiðslu
nauðsynlegra náttúrulegra matvæla jafnframt því að efla vöxt ræktaðra ávaxta og villtra
berja, og veita þannig menningartengda þjónustu. Eins og önnur þjónusta vistkerfa er
frævun þjónusta sem er aðgengileg án endurgjalds, bæði fyrir fólk og fyrir náttúrulegt
umhverfi í heild.
Afar erfitt er að meta virði þjónustu vistkerfa í peningum, en þó gæti verið þörf á slíku
mati sem einu leiðinni til að tryggja að hún sé ekki vanrækt við mat á umhverfislegum
kostum og göllum efnahagslegrar/félagslegrar þróunar.

Býfluga (Apis mellifera) safnar frjókornum í
frjókörfurnar á fótum sínum. Plöntur þarfnast
frævunar við æxlun. Árangursrík frævun eykur stærð
fræja, berja og ávaxta umtalsvert. Mikilvægi býflugna
við frævun hefur aukist þegar náttúrulegum frjóberum
hefur fækkað. Býflugur eru ekki eins virkir frjóberar
og hunangsflugur en frævunarskilvirknin byggist á
stórum samfélögum þeirra.
Mynd: J. C. Schou.

Vistkerfanálgun fyrir allar athafnir

Vistkerfanálgun er hugtak sem hugsað
var upp í tengslum við samning SÞ um
líffræðilega fjölbreytni til að undirstrika að við
áætlun landnotkunar skuli huga tilhlýðilega
að öllum náttúrulegum þáttum og ferlum
innan vistkerfa. Ein lykilregla er að eingöngu
skuli nýta umhverfið með sjálfbærum hætti.
Vistkerfanálgunin var þróuð til þess að móta
verndunarstefnu fyrir náttúruleg búsvæði og
lífverur, sem tekur einnig mið af mönnum
og mannlegum athöfnum. Leiðarstef hennar
er að vernda skuli nauðsynlegt skipulag og
virkni vistkerfa til þess að tryggja að þjónusta
vistkerfa verði áfram til taks í framtíðinni og
styðji þar með við velferð okkar sjálfra.
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