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Airososiaalisuus on kehittynyt pistiåiisten (Hymenopæra) lahkossa itsenåiisesti vålhintåän L2 ker¡aa. Tämä

selittyy parhaiten klassisen fitness -käsitæen laajennuksen, kokonaiskelpoisuuden, maksimoitumiseen

tZihtåi^ävåillä sukulaisvalinnalla, joø pistiäisten haplodiploidinen sukupuolenmä¿lr¿lytymismekanismi tehostaa.

Kuitenkin luonnossa pistiåiisten yhdyskunnat ovat usein monimutkaisempia kuin sukulaisvalintateorian
pohjana oleva yksi kuningatar - yksi pariutuminen. Eräs teorian haastava koloniarakenteen muoto on

polygynia, usean lisäZintyvän kuningattaren läsnäolo samassa koloniassa. Sen erikoistapaus on oligo- tai

paragynia, jossa kuningattffet hajaantuvat eri puolille pesåiÍi toisiaan kohtaan osoittamansa aggression

seurauksena. Paragyniaa on raportoitu vain muutamilø pistiiüslajeilta, joista tunnetuimpia ovat

hevosmuurahunen Camponotus herculeønus ja punahevosmuurahainen C. ligniperda,

Populaatioiden ja yhdyskuntien geneettistli rakennettâ tutkitaan geneettisten merkkiominaisuuksien, kuten

entsyymipolymorfismien avullâ. Vüme vuosina perinteisen entsyymimuuntelun tÍiydentftjinä on alettu yhä

enenevässä måiåirin käyttäåi DNA-polymorfismeja, joista populaatiogeneettiseen tutkimukseen soveltuvimpia

lienevär mikrosatelliirit. Mikrosatelliitit ovat lyhyistä, peräkkåiin toistuvista yksiköiståi koostuvia DNA-

sekvenssejä, joiden muuntelu perustuu toistojen lukumäåirän vaihteluun. Kaikilla tiihän asti tutkituilla lajeilla
m ikrosatelliitit ovat olleet entsyymejä muuntelevampia.

Tåissä työssä eristin mik¡osatelliitteja punahevosmuurahaiselø Camponotus ligniperda, tutkin muuntelun

tasoa ja lokusten konservoituneisuutta lajiparin C. ligniperdø - C. herculeanus váltllâ sekä analysoin

rajoitetusti lajien yhteiskuntarakennetta mikrosatelliittimuuntelun perusteella. Muutama alleeli sekvensoitiin

sen varmisramiseksi, onko näkyvä mikrosatelliittimuuntelu aina odotettua toistojaksojen lukumilärän

variointia.

Mik¡osarelliittilokuksia tutkitúin kolme kappaletta. Kaikki lokukset olivat konservoituneita lajien välillä,
mutta ne eroLelivat lajit selkeästi. Lokus Camp4 oli kummallakin lajilla monomorfinen, mutta fiksoitunut
eri alleeleihin. Lokus CampS muunteli ainoastaan C. herculeanuksella,jolta löytyi yhteensä neljä alleelia.

Camp6 muunteli sekä C. ligniperdalla ett| C. herculeanul<s¿lla, mutta aineistossa ei ollut yhteisiä alleeleita.

C. ligniperdan odotettu heterotsygotia (f[^J Camp6:sø laskettuna oli 0.74. C. herculeanul<selø ei hetero-

goriaa mäåirirerty, koska näyrteer olivat peråüsin eri populaatioistå. Kummallakin lajilla oli tässä

kahdeksan alleelia.

perusteella kymmenestÍi tutkitusø Camponotus ligniperda -koloniasta ainakin kolmessa

olla useampi lisäåintyvä kuningatar. Lisåiksi monen kolonian sisåiinen geneettinen muuntelu voi olla
yhtä hyvin polygyniasta kuin polyandriâsta. Näytteenotto oli tehty siten, ett¿i ei ollut mahdollisø
oliko geneettisen muuntelun taustalla erityinen paragyniaksi nimiættlivä koloniarakenteen muoto.

okaisen C. herculean¡¿s -kolonian jälkelåüsten genotyypit olivat johdettavissa yhteen kuningattareen.

lajien välisestä mahdollisesta erosta sosiogeneettisessä rakenteessa ei voi sanoa mitään v¿¡rmaa,

C. herculeanu,tsen populaatiotason muuntelusta ei ole olemassa luotethvaa estimaattia.

Camp6 -lokuksen atleeleista sekvensoitiin. Useimmissa tapaulsissa alleeleiden kokoerot selittyivät
ysin toistojaksojen lukumåiärällä. Kuitenkin muutaman alleelin sekvenssit osoittåvat, ett¿i osa havaittavasta

iirtimuuntelusta on sekvenssitasolla monimutkaisempaa kuin yksinkertaisu toistojen lukumäärän
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