
Tyon laji- Arbetets art

Pro gradu työ

Tiedekunta/Osæto - FakulteVSektion

Matemaattis-luonnontieteellinen

Aika - Datum

Marraskuu 2000

Säilytyspaikka, Förvaringställe

Populaatiobiologian osaston kirjasto

Avainsanat - Nyckelord

Mustamuuraha¡nen, sukulaisvalinta, lisääntymiskonflikti, koirastuottokonflikti

Tiivistelmä Referat
Yhteistyö on kehittynyt elämän historian aikana monella eri organisaatiotasolla. Sosiaalisten
hyönteisten koloniat ovat malliesimerkki lajn yksilöiden välisestä yhteistyöstä ja sukulaisvalinnan
merkityksestä yhteistyön evoluutiossa. Yhteistyön lisäksi sukulaisvalintateoria ennustaa kuitenkin
myös konflikteja pesien sisälle. Pesien sukulaisuusrakenne mtåärää näiden konfliktien rakenteen.
Työni tavoite oli tutkia sukulaisvalintateoriasta johdettuja ennusteita koirastuottokonfliktista
mustamuurahaisen Formica fusca pesissä.

Useiden muurahaislajien työläiset pystyvät munimaan elinkelpoisia koirasmunia, joita kuitenkin varsin
harvoin kasvatetaan kuningattarellisissa pesissä. Jos pesässä on vain yksi, kerran paritellut
kuningatar, ovat työläiset läheisempää sukua toisten työläisten kuin kuningattaren koirasjälkeläisille.
Tällöin työläisten tulisi sukulaisuuskerrointen perusteella tuottaa pesän koiraat, jolloin kuningattaren ja
työläisten välille syntyy konflikti koirastuotosta. Jos taas kuningattaria on useita tai kuningatar on
paritellut useita kertoja, tulisi työläisten vastaavasti suosia kuningattaren koirasjälkeläisiä ja estää
toistensa lisääntyminen (worker policing). Lisääntymiseen liittyvät asymmetriat esim. kustannuksissa
kolonian toiminnalle voivat ehkäistä sukulaisuuskerrointen ennustaman konfliktin puhkeamisen.

Tutkin koirastuottokonfliktin geneettistä taustaa DNA-mikrosatelliitteja käyttäen sekä konfliktin
ilmenemistëi ja ratkaisua kokeellisesti laboratoriokolonioissa. Tutkimuspopulaationi (Hjortronmosse,
Tvärminne) geneettinen rakenne ennustaa työläisten lisääntymisen. Pesistä keräämieni munien
geneettinen analyysi paljasti, että työläiset munivat yli puolissa laboratoriokolonioista (58%). Näitä
munia ei kuitenkaan kasvatettu juuri lainkaan (vain 2:ssa pesässä 40:stä). Koska olin estänyt pesien

kuningatarten mahdollisuudet vaikuttaa jälkeläistöön, on selvää että työläiset poistavat toisten
työläisten munimat munat. Tämä on ensimmäinen osoitus worker policingista Formicinae-heimon
muurahaisilla. Kokeet, joissa siirsin munia laboratoriokolonioiden välillä varmistivat tuloksen:
kuningattaren läsnäollessa työläiset kontrolloivat aktiivisestitoistensa lisääntymistä. Jos kuningatarta
ei pesässä ollut, worker policing ei ilmentynyt.

Todennäköisin selitys sille, että työläiset kåiyttäytyvät sukulaisuusennustetta vastaan, on kuningattaren
signaali-hypoteesi. Jos työlåiisten lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset kolonialle ovat suuret, ja
kuningatar samanaikaisestiviestittää työläisille suuresta lisääntymispotentiaalistaan, on työläisten
kokonaiskelpoisuutensa kannalta parempi suosia kuningattaren jälkeläisiä kuin omiaan. Tätä tukee
havaintoni siitä, että pesät joissa kuningattaren jälkeläistuotanto oli suuri, tuottivat vähemmän
työläisten jälkeläisiä.

Tulokseni osoittavat että sukulaisvalintateorian ennustama konflikti ilmenee pesissä yleisesti. Työläiset
yrittävät lisääntyä vaikka onnistumisen mahdollisuudet ovat pienet. Työläiset kontrolloivat toisiaan
tehokkaasti vaikka sukulaisuudet eivät tätä ennusta. llmeisesti työläisten kontrolli pitää konfliktista
kolonialle aiheutuvat kustannukset matalina, Näin sosiaalinen kontrolli toimiiyhteisöä koossapitävänä
voimana.
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