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inulta kysytään usein, mitä kukin voi tehdä pölyttäjien pelastamiseksi. Hyönteishotelleista
ja muista pörriäistempauksista
saadulla innostumisen energialla pitää muuttaa oman arjen teot ja työt kestäväksi.
Kauniina kesäiltana on hauska tarkkailla hyönteishotellin eloa ja fiilistellä leikkaamatonta nurmikkoa, jolla viihtyy pölyttäjä
jos toinenkin. Hyönteishotellit ja kukkien
valtaamat nurmikot ovat oivia tapoja saada ihmiset innostumaan hyönteisistä. Niiden avulla voidaan kasvattaa uutta ja vähän
vanhempaakin sukupolvea kunnioittamaan
luontoa ja sen monimuotoisuutta.
LAAJEMMIN TARKASTELTUNA hyönteishotellit ovat kuitenkin pisara meressä. Emme
varmasti puhuisi kuudennesta sukupuuttoaallosta, jos tilanne olisi korjattavissa takapihamittakaavassa satunnaisina Suomen kauniina kesäiltoina.
Hotellit saattavat jopa kääntyä tarkoitustaan vastaan, jos niiden turvin lipsu-

taan muissa tekemisissä. Viikon grillikyljysputkea ei voi hyvittää hyönteishotellilla.
Pölyttäjäkampanjat somessa eivät korvaa
kestävää ja pitkäjänteistä ilmasto- ja maatalouspolitiikkaa.
Ilmastonmuutos, maankäyttö ja ympäristön kemikalisoituminen ovat pölyttäjien
kannalta merkittävämpiä ilmiöitä kuin hyönteishotellit ja rehottavat nurmikko. Pölyttäjät ovat osa maapallon ekosysteemiä, jonka
pitää olla kokonaisuudessaan kestävä.
KESTÄVÄN MAAPALLON aikaansaaminen
vaatii suuria, vaativia ja vaikeitakin tekoja.
Näitä tekemään tarvitaan motivoituneita ihmisiä. Innostunut hyönteishotelliketjun omistaja päätyy todennäköisesti tekemään aikaisempaa kestävämpiä päätöksiä arjessa. Monimuotoisen pihapiirin elämää tarkkaillut osaa
vaatia päättäjiltä kestävämpää ympäristöpolitiikkaa. Hyönteishotellit ja leikkaamattomat
nurmikot ovat siis mittaamattoman arvokkaita liikkeellepanevia voimia.
Usein minulta kysyttyyn kysymykseen

pölyttäjien pelastamiseksi siis vastaan: innostukaa hyönteishotelleista ja muista tempauksista ja käyttäkää saamanne energia kestävän muutoksen toteuttamiseen arjessa.
PÖLYTTÄJIIN VAIKUTTAA ENEMMÄN, mitä
innostunut, osaava ja tietävä hyönteishotelliketjun omistaja tekee reiluna neljänäkymmenenä arkiviikkona vuodessa kuin mitä
muutaman viikon kesälomalla. Kahdeksan
tunnin työpäivän aikana on enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin yksittäisinä hetkinä kotipuutarhassa.
Ja niinä kauniina kesäiltoina, nauttikaa
hyvillä mielin hyönteishotellien ja leikkaamattomien nurmikoiden moniäänisestä surinasta ja niiden tarjoamasta mahdollisuudesta ihailla ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja innostukaa siitä yhä uudelleen!

”Innostunut hyönteishotelliketjun omistaja päätyy todennäköisesti tekemään
aikaisempaa kestävämpiä päätöksiä arjessa.”

26

puutarha & kauppa 15 | 2020

