
 

 

 

 

 

 

 

 

Mustamuurahaisen (Formica fusca) yhteiskuntarakenteen 
vaikutus pesäloisten menestykseen  

 

 

Lea Heikkinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma  

Organismi- ja evoluutiobiologian 

tutkimusohjelma 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

Toukokuu 2019 



 

- 2 - 

 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 
 Bio-ja ympäristötieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme 
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma 

Tekijä – Författare – Author 
 Lea Heikkinen 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 

  Mustamuurahaisen (Formica fusca) yhteiskuntarakenteen vaikutus pesäloisten menestykseen 

Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track 

Ekologia ja evoluutiobiologia 

Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro-gragu 

Aika – Datum – Month and year 
Toukokuu 2019 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
 39+ liitteet 4 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 

Tunnistusmekanismit ovat tärkeä osa lisääntymisaltruismin ylläpitoa, ja isommassa 
mittakaavassa sosiaalisten järjestelmien olemassaoloa ylipäätään. Altruismia nimittäin mielellään 
hyödyntävät erilaiset huijarit, jotka vain hyötyvät toisten avusta tarjoamatta itse mitään 
vastineeksi. Tunnistusmekanismit ovat ase näitä huijareita vastaan. Tunnistusmekanismeja on 
tutkittu paljon sosiaalisilla hyönteisillä, varsinkin muurahaisilla, koska niiden pesät tarjoavat 
huijareille, kuten sosiaalisille loisille, houkuttelevan kohteen. Yksi keskeinen tutkimuskohde on 
jälkeläisten tunnistus – kuinka muurahaiset tunnistavat munia ja minkälaiset tekijät vaikuttavat 
niiden kykyyn tunnistaa omanlajisia munia. Tavoitteenani oli ensimmäisessä kokeessa selvittää, 
vaikuttaako loislajin munille altistuminen isäntätyöläisten kykyyn tunnistaa munia, ja miten 
isännän yhteiskuntarakenne vaikuttaa sen alttiudelle tehdä tunnistusvirheitä. Jatkokokeessa 
testasin myös, miten loiskuningattaren läsnäolo vaikuttaa isäntätyöläisten kykyyn tunnistaa 
munia. 

Tutkin areenakokein isäntälajin, mustamuurahaisen (Formica fusca), kykyä tunnistaa munia. 
Ensimmäisessä kokeessa käytin isäntälajin orpopesiä ja pesiä, joissa oli vaihteleva määrä 
kuningattaria. Käsittelynä altistin puolet isäntäpesistä loislajin (kantomuurahainen, Formica 
truncorum) munille, ennen kuin niiden oma kuningatar tai työläiset olivat alkaneet munia. Puolet 
pesistä toimi kontrollina. Toisessa kokeessa käytin vain isäntälajin orpokolonioita, jotka jaoin 
kolmeen käsittelyyn: ensimmäisessä käsittelyssä isäntäpesät altistettiin loislajin 
(tupsukekomuurhainen, Formica aquilonia) munille, toisessa käsittelyssä isäntäpesään laitettiin 
loismunien lisäksi loislajin kuningatar ja kolmas käsittely oli kontrolli, jolle ei siis tehty mitään 
manipulointia. 

Ensimmäisessä kokeessa havaittiin, että orpokolonioiden työläiset hyväksyivät enemmän 
loislajin munia, kun ne oli altistettu loisen munille varhain. Väliaikaisen loisen siis kannattaa, 
mikäli mahdollista, ajoittaa valtausyrityksensä varhaiseen kevääseen ja koettaa erityisesti vallata 
orpopesiä. Kuningattarellisilla isäntäpesillä nimittäin ei havaittu altistuksen lisäävän työläisten 
hyväksymien loismunien määrää. Isäntäkuningatarten määrällä ei myöskään ollut vaikutusta 
siihen, miten työläiset hyväksyvät loisen munia. Toisessa kokeessa ei kummallaan käsittelyllä 
(loismunien ja loismunien+loiskuningattaren läsnäolo) ollut vaikutusta siihen, miten paljon 
työläiset hyväksyivät loismunia. 

Tutkimukseni perusteella tiedämme, minkälaiset ekologiset tekijät voivat edesauttaa väliaikaisten 
sosiaalisten loisten pesänvaltausta. Ainakin isännän aikainen altistuminen loismunille ja se, että 
pesä on menettänyt kuningattarensa, lisäävät isäntien tekemiä tunnistusvirheitä siten, että ne 
hyväksyvät aikaisempaa enemmän loisten munia. Tutkimuksessa selvisi myös, että loislajien 
välillä oli eroja siinä, kuinka usein niiden munia hyväksyttiin, mikä tukee teoriaa loisten 
paikallisesta sopeutumisesta isäntälajin populaatioihin. Tulokset sopivat myös yhteen klassisen 
ekologisen kilpajuoksun periaatteen kanssa, jossa loinen ja isäntälaji pyrkivät jatkuvasti 
sopeutumalla tekemään tyhjäksi toistensa aikeet.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

muurahaiset, munien tunnistus, sosiaalinen loisinta, väliaikainen loisinta, Formica fusca 

Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors 

Emma Vitikainen ja Heikki Helanterä 

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

  Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, HELDA (https://helda.helsinki.fi/) 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 

3 

 

 

Sisällysluettelo 

SANASTO ........................................................................................................................ 5 

1 JOHDANTO.............................................................................................................. 6 

1.1 Sosiaalisuuden evoluutio ja altruismi eläinkunnassa ........................................ 6 

1.2 Epäitsekkyys on sosiaalisuuden ehto ................................................................ 7 

1.3 Sukulaisvalinta ja -tunnistus ............................................................................. 8 

1.4 Jälkeläisen tunnistus .......................................................................................... 9 

1.4.1 Miksi munien tunnistus on olennaista - muurahaisten perusekologiaa . 10 

1.5 Loisinta ............................................................................................................ 11 

1.5.1 Pesäloisinta ............................................................................................ 11 

1.5.2 Erilaiset pesäloisinnan muodot muurahaisilla ....................................... 11 

1.5.3 Sosiaalisen loisen onnistumisen edellytykset ........................................ 12 

1.6 Tutkimushypoteesit ......................................................................................... 15 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT ............................................................................ 16 

2.1 Tutkimuslajit ................................................................................................... 16 

2.1.1 Mustamuurahainen Formica fusca (Linnaeus, 1758) ............................ 16 

2.1.2 Kantomuurahainen Formica truncorum (Fabricius, 1804) ................... 16 

2.1.3 Tupsukekomuurahainen Formica aquilonia (Yarrow, 1955) ............... 17 

2.2 Koepesät .......................................................................................................... 17 

2.3 Käsittelyt ......................................................................................................... 18 

2.3.1 Ensimmäinen koe .................................................................................. 18 

2.3.2 Toinen koe ............................................................................................. 19 

2.4 Areenakokeet ................................................................................................... 21 

2.4.1 Ensimmäinen koe .................................................................................. 21 

2.4.2 Toinen koe ............................................................................................. 22 

2.5 Tulosten käsittely ............................................................................................ 22 

3 TULOKSET ............................................................................................................ 23 

3.1 Vaikuttaako loismunille altistuminen työläisten kykyyn tunnistaa munia? .... 23 

3.2 Miten isännän yhteiskuntarakenne vaikuttaa tunnistusvirheiden määrään? ... 26 

3.3 Loiskuningattaren läsnäolon vaikutus tunnistusvirheiden määrään ................ 28 

4 POHDINNAT.......................................................................................................... 29 



 

4 

 

4.1 Aikaisen altistuksen ja isännän yhteiskuntarakenteen merkitys ..................... 29 

4.2 Loiskuningattaren läsnäolon merkitys loismunien hyväksymiselle ................ 30 

4.3 Muita virhelähteitä .......................................................................................... 32 

4.4 Yhteenveto ...................................................................................................... 32 

5 KIITOKSET ............................................................................................................ 33 

6 LÄHDELUETTELO ............................................................................................... 34 

7 LIITTEET................................................................................................................ 40 

7.1 Liite 1: Muurahaisten ruuan resepti ................................................................ 40 

7.2 Liite 2: Tilastollisissa analyyseissa käytetty R-skripti .................................... 41 

 

 



 

5 

 

SANASTO 

 
Altruismi= epäitsekkyys, oman kelpoisuuden uhraaminen toisen hyväksi 
(C)HC-profiili= (Cuticular)HydroCarbon – profiili. Hyönteisten pinnan, kutikulan tai munien, 
päällä oleva rasvaliukoisten, vahamaisten hiilivetymolekyylien muodostama kerros. 
Duloosi= orjuuttaminen. Sosiaalisen loisinnan muoto, jossa loislaji käyttää isäntälajia 
työvoimana. 
Eusosiaalinen = aitososiaalinen. Aitososiaalisia ovat eliöt, joilla on lisääntymiseen liittyvää 
työnjakoa, useita sukupolvia aikuisia on hengissä yhtä aikaa, ja jälkeläisten hoidossa on 
yhteistyötä. 
Fenotyyppi= ulkoasu, genotyypin ja ympäristön vuorovaikutuksen tulos. 
Feromoni= ”Tuoksu”. kemiallinen yhdiste, jota mm. hyönteiset käyttävät kommunikointiin. 
Yleensä leviää ilman kautta.  
Geneettinen viskositeetti= Lajin ekologiasta johtuen sukulaisuuden aste korreloi etäisyyden 
kanssa: mitä lähempänä yksilö elää, sitä lähempää sukua se on. 
Genotyyppi= yksilön geneettinen tausta, eli yksilön vanhemmiltaan perimien kaikkien 
geenimuotojen kokonaisuus. 
Gestalt-haju= haju, joka tulee yksilöön ympäristöstä ja muista yksilöistä.  
Gynia = kuningatarten määrä ks. Polygyyninen, monogyyninen 
Inkvilinismi= pysyvä sosiaalinen loisinta. Loislajin kuningatar elää pesässä isäntälajin 
kuningattaren rinnalla. 
Kelpoisuus = Fitness. Kuinka paljon yksilö saa geenejään seuraavan sukupolven geenipooliin. 
Käytännössä lasketaan lisääntymisikään selviävien jälkeläisten määränä. Kun tätä ei lasketa 
omista jälkeläisistä vaan muista lähisukulaisista, puhutaan kattavasta kelpoisuudesta (inclusive 
fitness) 
Kemoprofiili= ks. CHC-profiili 
Kolonia = yksittäinen muurahaisyhteiskunta, joka voi muodostua yhdestä tai useammasta 
pesästä. 
Monogyyninen = pesä, jossa on vain yksi lisääntyvä kuningatar. 
Nepotismi = sukulaisten suosiminen 
Orpopesä = pesä, jonka kuningatar/kuningattaret ovat kuolleet (tai näissä kokeissa 
todennäköisimmin: jääneet keräämättä muun pesän mukana). 
Polisoida= Pitää yllä järjestystä, kontrolloida 
Polygyyninen = pesä, jossa on monta lisääntyvää (oman lajin) kuningatarta 
Solitaarinen = yksinelävä 
Templaatti = vertailutunniste 
Queenright= pesä, jossa on lisääntyvä kuningatar tai useampia. 
Queenless= kuningattareton pesä, orpopesä 
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1 Johdanto 

1.1 Sosiaalisuuden evoluutio ja altruismi eläinkunnassa 

Sosiaalisuuden evoluutiota tutkitaan, koska sosiaalisuus on meille ihmisille lajina tyypillistä ja 

isolta osin evolutiivisen menestyksemme takana. Siksi on kiinnostavaa tietää, miten eläimet ovat 

alkaneet elää ryhminä ja toimia yhteistyössä ja minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että 

sosiaalisia lajeja syntyy. Lisäksi tarkastelemalla sosiaalisten eläinten vuorovaikutussuhteita 

voimme oppia jotakin oman lajimme ominaispiirteistä. 

Työni käsittelee muurahaisia ja niiden yhteydessä voi tuntua omituiselta käyttää niinkin 

inhimillisen kuuloista sanaa kuin sosiaalisuus. Vaikka yhteinen esi-isämme on kovin kaukana ja 

siksi myöskään evoluutiotarinamme eivät aina vertaudu kovin hyvin, selkärangattomat ovat osa 

samaa evolutiivisten voimien kenttää kuin me ihmisetkin. Mitä perustavanlaatuisempia biologisia 

lainalaisuuksia tarkastellaan, sitä keinotekoisempi on jako selkärankaisiin ja –rangattomiin. Jos 

katsotaan vaikka, miten paljon banaanikärpäsen genomi on meille voinut opettaa, niin miksipä 

väheksyä muitakaan selkärangattomien meille tarjoamia oppitunteja? 

Kun puhutaan sosiaalisuudesta eläinkunnassa, tarkoitetaan usein aitososiaalisuutta 

(eusosiaalisuus). Sen määritelmänä on, että lajilla on lisääntymiseen liittyvää työnjakoa (vain osa 

yksilöistä lisääntyy), useita sukupolvia aikuisia on hengissä yhtä aikaa, ja jälkeläisten hoidossa on 

yhteistyötä. Hyvin pitkälle kehittyneillä lajeilla, kuten monilla pistiäisillä tai termiiteillä on myös 

työnjakoa, eli kastijärjestelmiä, joissa yksilön rooli yhdyskunnassa – lisääntyykö se vai ei, onko 

se sotilas vai työläinen - on biologisesti määräytyvää. Eusosiaalisista lajeista valtaisa enemmistö 

on niveljalkaisia, hyönteisiä ja muutamia äyriäisiä, mutta löytyy sieltä nisäkkäitäkin: kaksi 

kaljurottalajia. Esimerkiksi ihminen ei tämän määritelmän mukaan ole aitososiaalinen eläinlaji, 

koska meillä ei ole lisääntymiseen liittyvää työnjakoa, eli määrättyjä ryhmiä, jotka osallistuvat 

jälkeläisten hoitoon, mutta eivät lisäänny. Vai onko meillä? Voidaan nimittäin ajatella, että 

ihmisnaaraiden menopaussi tuottaa lisääntymiskyvyttömän, mutta jälkeläisten selviytymisen 

kannalta erittäin olennaisen ihmis”kastin” (Williams 1957, Foster & Ratnieks 2005). Tai entäpä 

teoria siitä, että homoseksuaalisuus on säilynyt yleisenä ihmiskunnassa, koska myös siinä on 

ryhmä ihmisiä, jotka eivät itse (juurikaan) lisäänny, mutta jotka auttavat jälkeläisten hoidossa 

(Vasey & VanderLaan 2010)? Kiinnostavia kysymyksiä, jotka kuitenkin ovat tämän pro gradu –

työn ulkopuolelta, joten jättäkäämme asia lukijan pohdittavaksi.  

Aitososiaalisuuden lisäksi sosiaalisuudeksi lasketaan subsosiaalisuus ja parasosiaalisuus. 

Subsosiaalisilla lajeilla esiintyy jälkeläisistä huolehtimista, mutta ei muita eusosiaalisuuden 

piirteitä. Useimmat linnut, nisäkkäät ja esimerkiksi monet hämähäkit ovat tällaisia. Parasosiaaliset 

lajit voivat tehdä jonkinasteista yhteistyötä, vaikkapa jakaa pesän tai huolehtia ajoittain toistensa 

poikasista, mutta ne eivät kuitenkaan ole yhtä kiinteässä suhteessa lajikumppaneihinsa kuin 

eusosiaaliset lajit. Parasosiaalisia lajeja ovat esimerkiksi yhteisverkkoja rakentavat hämähäkit ja 

ryhmissä pesivät ja laiduntavat, mutta muuten itsenäiset nisäkkäät, kuten kaniinit. 

Sosiaalinen käytös on siis jatkumo aina yksinelävistä eläimistä yhteiskuntia muodostaviin lajeihin, 

ja näemme eläinkunnassa esimerkkejä monista eri välivaiheista: Vaikkapa useimmat kilpikonnat 

eivät tapaa lajitovereitaan kuin lisääntyäkseen, eivätkä ne myöskään huolehdi jälkeläisistään, kun 

taas esimerkiksi suurimmalla osalla linnuista ja nisäkkäistä ainakin naaras kuluttaa paljon aikaa ja 

energiaa jälkeläisistä huolehtimiseen. Joillakin lintu ja nisäkäslajeilla yksilöt huolehtivat 

sukulaistensa jälkeläisistä – esimerkiksi australiantimaleilla tai seepramangusteilla poikastuotanto 

on likipitäen mahdotonta ilman näitä auttajia. Kahden afrikkalaisen kaljurottalajin yhteisöissä 
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puolestaan on vain yksi lisääntyvä yksilö, kuningatar, jonka jälkeläisiä kaikki muut kasvattavat. 

Näitä välivaiheita tutkimalla voidaan oppia, minkälaiset ekologiset tekijät vaikuttavat 

sosiaalisuuden kehitykseen ja sen ylläpitoon. 

Muurahaiset ovat tyypillinen tutkittava lajiryhmä. Hyviä tutkimuskohteita niistä tekee mm. pieni 

koko (helppo pyydystää ja pitää laboratoriossa), runsas määrä, lajien monimuotoisuus ja 

suhteellisen lyhyt sukupolvien väli (verrattuna vaikkapa kaljurottiin). Käytännön tutkimustyötä 

helpottava tekijä on myös, että laki ei edellytä lupaa, kun käsitellään selkärangattomia jotka eivät 

ole pääjalkaisia (Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta). Koska 

kaikki muurahaislajit ovat aitososiaalisia, tutkitaan niiden rinnalla usein muita pistiäisiä, joista 

löytyy sosiaalisuuden koko kirjo (Bourke & Franks 1995). 

Vaikka muurahaiset kaikki ovatkin aitososiaalisia, niiden yhteiskuntarakenteet vaihtelevat lajien 

välillä ja jopa lajin sisällä. Joillakin lajeilla on vain monogyynisiä yhteiskuntia, eli pesiä, joissa on 

vain yksi paritellut, lisääntyvä kuningatar. Toisilla lajeilla esiintyy tämän lisäksi polygyynisiä 

yhteiskuntia, eli pesiä, joissa paritelleita, lisääntyviä kuningattaria on monta. Eräiden lajien 

työläiset ovat täysin menettäneet lisääntymiskykynsä, kun taas toisilla ne voivat vielä tuottaa 

hedelmöittymättömiä munia, joista kuoriutuu koiraita. Kun pesässä on useita potentiaalisesti 

lisääntymiskykyisiä yksilöitä, aiheutuu tästä konflikteja, eturistiriitoja. Eturistiriitoja tutkimalla 

voidaan selvittää, millaisin reunaehdoin yhteistyössä lisääntyminen toimii ja milloin se lakkaa 

toimimasta (Bourke & Franks 1995).  Evolutiivisista reunaehdoista huolehtiminen ei ole tietoista, 

mutta se, miten yksilö reagoi informaatioon säätelee sen lisääntymismenestystä, jolloin erilaiset 

toimintamallit, säännöt, yleistyvät. Miten yksilö toimii erilaisissa (ristiriita)tilanteissa, riippuu 

informaatiosta, joka yksilöllä on käytettävissä. Lisääntymisyhteistyötä tekeville työläisille 

olennainen informaatio, joka ohjaa niiden toimintaa, on munien kemiallinen tunniste ja läsnä 

olevien, lisääntyvien kuningatarten määrä, jotka ovat luotettavia vihjeitä siitä, kuinka paljon yksilö 

voi kasvattaa omaa kelpoisuuttaan huolehtimalla muiden jälkeläisistä, eli kyseisistä munista. 

1.2 Epäitsekkyys on sosiaalisuuden ehto 

Käyttäytyminen toisia kohtaan voidaan luokitella neljään luokkaan sen perusteella, mitkä ovat 

käyttäytymisen seuraukset tekijän ja kohteen kelpoisuudelle (fitness) (Hamilton 1964). 

Yhteistyö on toimintaa joka hyödyttää sekä tekijää että kohdetta. Luonnossa yhteistyöstä voi 

pitkällä aikavälillä kehittyä hyvinkin tiiviitä symbioottisia suhteita kuten pölyttäjien ja 

kukkakasvien symbioosi (Dobbs 1750), erikoistumisen myötä jopa pysyvä, molemmille 

osapuolille välttämätön yhteiselämä, kuten on laita lehdenleikkaajamuurahaisten ja niiden 

ravinnoksi käyttämän sienen kanssa (Cherret ym. 1989). 

Itsekäs toiminta hyödyttää tekijää, mutta vahingoittaa kohdetta. Esimerkiksi hietahain poikaset 

syövät kohdussa samoista resursseista kilpailevan sisaruksensa (Chapman ym. 2013). 

Altruismissa tekijä heikentää omaa kelpoisuuttaan parantaessaan kohteen kelpoisuutta Näin 

tekevät vaikkapa muurahaistyöläiset, jotka luopuvat omasta lisääntymisestään kasvattaakseen 

kuningattaren jälkeläisiä ja jopa kuolevat suojellakseen pesää (Bourke 2008). 

Haitanteossa sekä tekijä että kohde kärsivät. Esimerkiksi eräillä loisampiaisilla, jotka munivat 

perhostoukkien sisään ja joiden kehittyvät toukat syövät isännän sisältäpäin, on sotilastoukkia, 

jotka eivät koskaan aikuistu vaan niiden tarkoitus on vähentää kilpailua, kun kaksi tai useampia 

pistiäisnaaraita on muninut samaan perhostoukkaan. Nämä sotilastoukat tappavat kuitenkin sekä 
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sisaruksiaan että vieraita pistiäistoukkia tasapuolisesti ja lähinnä sotilaskastin tuottomäärä 

vaikuttaa lopputulokseen (Dunn ym. 2004).  

Vaikka ihmisillä epäitsekkyys, eli altruismi, on yleensä katsottu hyveeksi, on yksilölle itselleen ja 

sen kelpoisuudelle pahasta, jos muut yksilöt eivät yhtä lailla uhraudu toisten hyväksi. 

Altruismia hyödyntävät ns. huijarit. Huijari ei itse uhraudu vaan ainoastaan hyötyy toisten 

uhrauksista. Tämä nostaa huijarin kelpoisuutta, jolloin huijareiden määrä populaatiossa lisääntyy 

eivätkä altruistiset geenit pääse yleistymään. Vaikka aloitettaisiin teoreettisesta populaatiosta, 

jossa on ainoastaan altruistisia yksilöitä, voi mutaation vaikutuksesta jossakin vaiheessa syntyä 

yksilö, joka auttaa toisia vähän vähemmän ja hyötyy siitä saaden enemmän jälkeläisiä kuin muut. 

Seuraavassa sukupolvessa onkin jo useampi vähemmän avulias, ja näistä eniten hyötyvät ne, jotka 

uhrautuvat toisten puolesta vähiten, ottaen silti kaiken hyödyn irti muiden epäitsekkyydestä. Tämä 

johtaa väistämättä siihen, että lopulta populaatiossa on vain huijareita. Miksi kuitenkin näemme 

esimerkkejä altruismista luonnossa, jos sitä ei pitäisi esiintyä? 

Todellisen aitososiaalisuuden kehitys alun perin onkin mahdollista vain sukulaisvalinnan kautta 

(Hamilton 1964). Olennaista on se, että autettavalla on geenejä, jotka ovat yhteisiä auttajan kanssa, 

ja ne siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä pitää paikkansa vain silloin, kun autettava on 

sukulainen.  

1.3 Sukulaisvalinta ja -tunnistus 

Sukulaisvalinta on mekanismi, jonka olemassaoloa pohdiskeli jo Darwin ”Lajien synnyssä” 

(Darwin 1872), mutta sille matemaattisen muodon antoivat myöhemmin Fisher (Fisher 1930) ja 

Haldane (Haldane 1932) ja teorian täydellisti Hamilton, joka osoitti sen olevan merkittävä tekijä 

altruismin ja sosiaalisuuden evoluutiossa.   

Hamiltonin mukaan altruismi kannattaa, kun: 

 

𝐶 < 𝑟 𝑋 𝐵 

 

missä C on altruistisen teon kustannus toimijalle, r on toimijan ja kohteen sukulaisuusaste, ja B on 

kohteelle teosta aiheutuva hyöty (Hamilton 1964). 

On yksilön kannalta hyödyllistä, jos se suuntaa apunsa lajikumppaneille, jotka todennäköisemmin 

kantavat sen geenejä. Ja, muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina, kannattaa auttaa sitä, jolle 

on enemmän sukua. Avun suuntaaminen sukulaisille voi tapahtua monin tavoin, eikä se (aina) 

edellytä yksilön tunnistamista (Hamilton 1964). 

Altruististen geenien lisääntyminen populaatiossa (eli sosiaalisuuden evoluutio) voi Hamiltonin 

mukaan alkaa kahdella tavalla.  Yksi mahdollisuus on, että lajille kehittyy sattumoisin jokin keino 

tunnistaa sukulaisia. Toinen mahdollisuus on, että sosiaalisuus kehittyy ryhmissä, joissa 

sukulaisuusaste on luonnostaan korkea esimerkiksi sen takia, että laji ei levittäydy paljon.  Tällöin 

fyysinen etäisyys korreloi sukulaisuuden kanssa, eli mitä lähempänä yksilö on, sitä lähempää 

sukua se on (geneettinen viskositeetti). Jos lajilla tällöin on vielä taipumus auttaa nimenomaan 

lähellä olevia yksilöitä, sosiaalinen kehitys voi käynnistyä (Queller 1992). 
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Kun altruismi on kerran päässyt kehittymään, sitä ylläpitävät erilaiset mekanismit, jotka pyrkivät 

varmistamaan, että mutaatioiden seurauksena ennen pitkää syntyvät huijarit eivät hyödy. Apua 

annetaan esimerkiksi vain yksilöille, jotka tiedetään lähisukulaisiksi: sisaruksille tai vanhemmille. 

Monilla nisäkkäillä ja linnuilla nuoret yksilöt jäävät aluksi auttamaan vanhempiaan 

lisääntymisessä (Koenig & Dickinson 2016). Muurahaiset taas polisoivat toisiaan - yhdyskunnan 

kannalta epäedullisesti käyttäytyvien yksilöiden itsekkäät toimet tehdään hyödyttömiksi, 

esimerkiksi niiden munat tuhotaan (Singh & Boomsma 2015). Kun taas altruismin takana on 

toivomus vastavuoroisuudesta, yksilöitä tunnistetaan, ja niiden käytöksestä joko palkitaan tai 

rangaistaan. Mm. vampyyrilepakoilla toimii tit-for-tat, eli ”sitä saa mitä tilaa” -mekanismi: 

Lepakot tarjoavat nälkäisille lajitovereilleen ruokaa, mutta mikäli lajitoveri ei tee vastapalvelusta, 

auttaminen lakkaa (Carter & Wilkinson 2013). 

Yksilön tunnistus on olennaista joissakin altruismia ylläpitävissä mekanismeissa, kuten edellä 

mainitussa vampyyrilepakoiden vastavuoroisuudessa – tai vaikkapa siinä, miten me ihmiset 

teemme toisillemme palveluksia. Usein kuitenkin riittää, että autettava yksilö tunnistetaan 

sukulaiseksi tai että yksilöt, joihin avunanto kohdistuu -vaikka sen vuoksi, että ne sattuvat elämään 

samassa ryhmässä- ovat läheisempää sukua, kuin populaation yksilöt keskimäärin. 

Yhteiskuntahyönteisten pesät ja työvoima muodostavat arvokkaan resurssin, jota puolustetaan 

usein tunkeilijoita vastaan. Useat yhteiskuntahyönteiset tunnistavatkin sukulaisensa/pesätoverinsa 

kemiallisesti. Muurahaistyöläisten ulkoisen tukirangan pinnalla on hiilivetyjä, joiden alkuperä on 

osittain geneettinen (Lockey 1988) ja osittain peräisin ympäristöstä (gestalt- tuoksu) (Van Zweden 

2010). Täten tunnistus perustuu osittain oletukseen, että samassa pesässä oleskeleva työläinen tai 

kuningatar on läheisempää sukua kuin sellainen, jolla gestalt-hajua ei ole. Oletus ei pidä aina 

paikkaansa, esimerkiksi kaikille tutuilla, mäntymetsän pohjalla viipeltävillä punertavilla 

kekomuurahaisilla (Formica rufa – lajiryhmä). Kekomuurahaisten keot ovat tyypillisesti osa 

useiden kekojen muodostamaa superkoloniaa, joka voi ulottua monen neliökilometrin alalle. 

Superkoloniassa työläiset ja kuningattaret, joita voi olla yhteensä tuhansia, liikkuvat eri pesien 

välillä (Collingwood 1979). Tällöin keskimääräinen sukulaisuus on alhainen, vaikka työläiset 

pesässä jakavat gestalt-tuoksun. Tämänkaltaiset lajit ovatkin mahdollisesti eräänlaisessa 

evolutiivisessa ansassa – aikoinaan gestalt-tuoksu sukulaistunnisteena on ehkä ollut luotettava, 

mutta lajien pesäkoon kasvettua se ei enää toimikaan. Työläiset ovat evolutiivisesti lukittuja 

lisääntymiskyvyttömään rooliinsa, jolloin auttamiskäyttäytyminen ei lakkaa (Schlaepfer ym. 

2002). 

Aina ei tarvitse edes tunnistaa yksilöä tai sukulaisuutta. Aivan kuten sosiaalisuuden 

alkutaipaleellakin, lajin tai populaation geneettinen viskositeetti riittää takaamaan, että autettaessa 

lähiyksilöä, tulee samalla auttaneeksi sukulaista.  

1.4 Jälkeläisen tunnistus 

Yksi sukulaistunnistuksen muoto on jälkeläisten tunnistus omiksi tai vieraiksi. Tämäkin kyky on 

yleinen halki eläinkunnan, koska jälkeläisistä huolehtiminen vaatii energiaa ja hoivakäytös 

kannattaa siksi suunnata vain omiin tai lähisukuisiin poikasiin. 

Jälkeläiset voidaan tunnistaa omaksi yksinkertaisesti sen perusteella, että ne ovat oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan. Esimerkiksi lampaat omivat minkä tahansa lähellä olevan karitsan kahdesta 

neljään tunnin sisällä synnytyksestä ja synnytyksen simulointi hormonaalisesti ja mekaanisesti saa 

aikaan saman myös synnyttämättömillä eläimillä (Lévy 2010). Leimautumisen jälkeen kyseinen 

karitsa tunnistetaan omaksi äänen ja ulkonäön perusteella (Keller, M. ym. 2003). 
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Linnut luottavat munien tunnistuksessa niiden ulkonäköön. Väärän näköiset ja kokoiset munat 

hylätään (Rothstein 1975). Jo kuoriutuneen poikasen ääni tai ulkonäkö voi olla merkkinä siitä, että 

kyseessä on oma poikanen (Beecher ym. 1986, Huo ym. 2018).  

Jälkeläisistään huolehtivat kalalajit tunnistavat omat poikasensa hajuaistin perusteella (McKaye & 

Barlow 1976). Nisäkkäilläkin hajuaisti on tärkeässä roolissa jälkeläisten tunnistamisessa (Doty 

1992), mutta luolissa valtavina kolonioina elävät lepakot eivät voi guanon voimakkaan 

ammoniakkisen hajun takia luottaa hajuaistiinsa vaan ne löytävät poikasensa äänen perusteella 

(Balcombe & McCracken 1992). 

Useimmat hyönteiset, jotka huolehtivat jälkeläisistään, tunnistavat munansa tuoksun perusteella. 

Näin on laita myös muurahaisten, joiden maailmassa erilaisilla tuoksuilla on keskeinen asema – 

ilman hajuaistin välittämää tietoa muurahaisyhteisö ei toimisi. Feromoneilla viestitään niin 

puolustustarpeesta kuin siitä että polun päässä on ruokaa, ja niiden avulla muurahainen tunnistaa 

pesätoverit ja tunkeilijat (Richard 2013). 

1.4.1 Miksi munien tunnistus on olennaista - muurahaisten perusekologiaa 

Muurahaisilla on täydellinen muodonvaihdos, eli munasta kuoriutuu toukka, joka kasvaa ja 

koteloituu. Kotelossa toukasta kehittyy aikuinen yksilö. Muurahaistoukka on valkoinen, jalaton ja 

päätön, ja sopeutunut siihen, että sitä auttamassa on työläisiä. Useiden lajien toukat eivät pysty 

huolehtimaan itsestään, vaan niitä pitää ruokkia ja puhdistaa. Ne ovat melko puolustuskyvyttömiä. 

Uusi muurahainen ei myöskään pääse kotelosta ulos ilman apua. Se, mistä munista ja toukista tulee 

aikuisia yksilöitä, on siis täysin kiinni työläisistä (Bourke & Franks 1995). Kuningatar puolestaan 

päättää muniiko se hedelmöityneitä vai hedelmöitymättömiä munia. 

Hedelmöittyneistä munista tulee naaraita – siis työläisiä tai kuningattaria, hedelmöittymättömistä 

koiraita. Muurahaiskoiraat ovat lyhytikäisiä ja niiden ainoa tehtävä on osallistua häälennolle ja 

paritella nuorien kuningattarien kanssa, jotka sitten pudottavat siipensä ja joko palaavat 

kotipesäänsä tai perustavat uuden pesän. Useimmilla lajeilla työläisen ja kuningattaren ero on 

toukan saamassa ravinnossa. Kuningatartoukkia ruokitaan enemmän (Smith, C. R. ym. 2008, 

Schwander & Keller 2008). Tässäkin siis työläisillä on valtaa rajoittaa yhteiskunnan tuottamien 

uusien kuningattarien määrää.  

Muurahaispesät voivat kuningattarien määrän mukaan olla joko mono- tai polygyynisiä. 

Monogyynisessä pesässä on vain yksi paritellut, lisääntyvä kuningatar, kun taas polygyynisessä 

pesässä paritelleita, lisääntyviä kuningattaria on useampia. Polygyynisten pesien kuningattarien 

määrä vaihtelee lajista riippuen muutamasta jopa satoihin. 

Muurahaisyhteiskunnassa lisääntyvät yleensä vain kuningattaret. Työläiset ovat nekin naaraita, 

mutta ne eivät tavallisesti lisäänny itse vaan hoitavat sen sijaan kuningattaren tuottamia jälkeläisiä. 

Toisinaan työläiset voivat yrittää lisääntyä – ne eivät ole paritelleet, joten ne voivat tuottaa vain 

koiraita (on myös lajeja, joiden työläiset ovat täysin lisääntymiskyvyttömiä). Nämä koiraat 

kilpailevat kuningattaren tuottamien koiraiden kanssa. Vaikka työläiselle itselleen sen omat 

poikaset ovat lähempää sukua kuin kuningattaren jälkeläiset, muille työläisille näin ei ole, mikäli 

kuningatar on paritellut useamman kuin yhden koiraan kanssa tai mikäli pesässä on useampi 

kuningatar: Tällöin työläiset ovat lähempää sukua äitinsä kuin sisarpuolensa tai ei-lähisukuisen 

työläisen tuottamille koiraille ja on niiden edun mukaista, etteivät muut työläiset lisäänny (Bourke 

& Franks 1995). 
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1.5 Loisinta 

Loiset aiheuttavat voimakasta evoluutiopainetta isännissään ja toisaalta isäntien parantuva kyky 

torjua loisintaa pakottaa loiset puolestaan kehittymään. Tämä ”Punaisen kuningattaren 

hypoteesin” (joka saa nimensä Lewis Carrolin kirjasta ’Liisan seikkailut peilimaailmassa’, 

Punaisen Kuningattaren repliikistä: ”On juostava kaikin voimin, jotta pysyisi paikallaan.”) (Van 

Valen 1973), jatkuvan kilpavarustelun, katsotaan olevan yksi tärkeimmistä evoluutiota ajavista 

voimista. Se on vaikuttanut paitsi loisten ja niiden isäntien parantuviin vasteisiin toisiinsa, myös 

muun muassa niinkin perustavanlaatuisiin biologisiin asioihin, kuin monisoluisuuden ja 

sukupuolien kehittymiseen (Jokela ym. 2009). 

1.5.1 Pesäloisinta 

Pesäloisinta on erityinen loisinnan muoto, jossa loinen käyttää hyväksi isännän jälkeläisilleen 

tarjoamaa hoivaa. Tunnetuin esimerkki pesäloisesta ovat käet ja muut toisten lintujen pesiin 

munivat linnut. Niitä on käytetty paljon tutkittaessa mimikryä, koevoluutiota, erikoistumista ja 

paikallisia sopeutumia, sillä pesäloisinnassa erityisen tärkeää ovat tunnistusmekanismit ja niiden 

”hakkerointi”, eli huijaaminen. 

Pesäloisintaa esiintyy lintujen lisäksi paljon kaloilla ja hyönteisillä. Yhteiskuntahyönteisten 

hoivakäytöksen hyödyntäminen on erityisen houkuttelevaa, koska esimerkiksi muurahaispesä 

tarjoaa hoivan lisäksi suojaa lämpötilan ja kosteuden vaihteluita vastaan ja tietenkin fyysisen 

suojan.  

1.5.2 Erilaiset pesäloisinnan muodot muurahaisilla  

Yhteiskuntahyönteisillä pesäloisintaa kutsutaan sosiaaliseksi loisinnaksi. Muurahaisten sosiaaliset 

loiset ovat valtaosin muita muurahaisia. Noin 12500 tunnetusta muurahaislajista n. 230 lajia on 

erilaisia sosiaalisia loisia (Buschinger 2009).  

Sosiaalisia loisia on useita eri tyyppejä. Väliaikaisessa loisinnassa loiskuningatar perustaa oman 

pesänsä loisittavan lajin avustuksella: Se tunkeutuu pesään, tappaa kuningattaren ja ottaa sen 

paikan (loiskuningatar voi myös toisiaan lisääntyä hetken aikaa kuningattaren rinnalla). Työläiset 

huolehtivat loiskuningattaren munista ja pikkuhiljaa pesä muuttuu kokonaan loislajin pesäksi. 

Jotkin loislajit pystyvät perustamaan pesän vain isäntälajin avulla, toisille on mahdollista myös 

itsenäinen pesänperustus.  

Väliaikaiseen loisintaan liittyy usein orjuuttaminen (eli duloosi). Orjuuttajayhdyskunta täydentää 

pesässään olevaa loisittavan lajin työläispopulaatiota tekemällä ryöstöretkiä orjalaji(e)n pesiin - ne 

tuovat mukanaan koteloita, joista kuoriutuvat työläiset leimaantuvat orjuuttajapesään ja 

työskentelevät siellä. Joillekin lajeille orjuutus on välttämätöntä – ne ovat sopeutuneet niin 

pitkälle, etteivät ne enää pärjää ilman orjia. Toiset taas ovat orjistaan vähemmän riippuvaisia ja 

voivat tulla toimeen ilmankin. (”Orjuutus” on hieman tunteita herättävä sana. Tätä ei voi verrata 

ihmisten toimintaan. Vaikka joskus työvoimaa ryöstetään lajin sisälläkin, useimmiten orjuutusta 

tapahtuu kahden eri lajin välillä. Parempi vertailukohta olisikin kotieläimien pitäminen.) 

Kolmas sosiaalisen loisinnan tyyppi on pysyvä loisiminen (inkvilinismi), jossa loislajin kuningatar 

ei tapa isäntälajin kuningatarta, vaan elää pesässä sen rinnalla tuottaen pääosin lisää kuningattaria 

ja koiraita ja hoidattaa omat jälkeläisensä isäntälajin työläisillä.  

Eräänlaisiksi sosiaalisiksi loisiksi voisi kutsua myös pesävieraita, lajeja, jotka elävät 

muurahaisyhdyskunnassa, hyötyen sen luomasta suotuisasta mikroilmastosta ja muurahaisten 
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vartioinnista ja varastaen isänniltään ruokaa. Jotkin lajit, kuten muurahaissinisiivet jopa syövät 

muurahaisten toukkia (Thomas 1995). 

Kaikki sosiaalisen loisinnan muodot alentavat isäntäpesän jälkeläistuottoa, mutta erityisesti 

väliaikainen loisinta on isäntälajille tuhoisaa, siksi olisi tärkeää, että työläiset eivät kasvattaisi 

muita kuin oman pesän munia. 

1.5.3 Sosiaalisen loisen onnistumisen edellytykset  

 

Loislähtöiset tekijät 

Loisen täytyy ohittaa isäntänsä puolustusmekanismit kahdessa kohden: loiskuningattaren on 

päästävä sisään yhteiskuntaan ja lisäksi sen munien on kelvattava isäntätyöläisille kasvatettavaksi. 

Loiskuningattaren pääsy pesään voi tapahtua monin tavoin: kuningatar voi tuoksua tarpeeksi 

oikealta käydäkseen pesäkumppanista. Se voi olla myös tietyllä tavalla tuoksuton, eli sillä ei ole 

sellaisia komponentteja kemoprofiilissaan, jotka leimaisivat sen uhaksi tai muurahaiseksi 

ylipäätään ja pesään päästyään sen tuoksu pikkuhiljaa muuttuu vastaamaan isäntälajia (Nehring 

2015). Tämä on erityisen todennäköistä silloin kun kyseessä on hyvin nuori kuningatar: 

muurahaisilla yleisesti vastakuoriutuneet yksilöt ovat tuoksuttomia ja kemoprofiili kehittyy 

vähitellen. Loiskuningatar voi myös käyttää voimaa: se voi olla fyysisesti hyvin suojattu, tai se 

käyttää kemiallista hyökkäystä isäntätyöläisten karkottamiseen, rauhoittamiseen tai niiden aistien 

sekoittamiseen (Lenoir ym. 2001, Ruano 2005, Tsuneoka & Akino 2009). 

Loismunat eivät voi olla panssaroituja, koska muurahaisen toukka on päätön ja jalaton pötkylä, 

joka ei pääsisi ulos, mikäli munan kuori olisi kovin kestävä. Munat eivät myöskään voi 

kemiallisesti karkottaa isäntätyöläisiä – kuoriutuva toukka on avuton ja tarvitsee työläisten hoivaa, 

joten niiden pois ajaminen ei kannata. Pahimmillaan pahan tuoksuinen muna voitaisiin haudata tai 

viedä pesän ”kaatopaikalle”.  

Kun isäntätyöläinen tekee virheen ja hyväksyy loisen muniman munan kasvattaakseen, tämä voi 

johtua joko siitä, että loismunat tuoksuvat samalle kuin omatkin tai sitten loismunien kemoprofiili 

on piirteetön tavalla, joka ei laukaise sen enempää hyväksymis- kuin 

hylkäämiskäyttäytymistäkään. Molempia teorioita on testattu analysoimalla ja vertailemalla 

munien hiilivetyprofiileja ja yhdistämällä tietoa käyttäytymiskokeisiin (Smith, A. 2008, Helanterä 

& d'Ettorre 2015).  Tuloksien perusteella vaikuttaa, että isännän munien kemoprofiilin matkiminen 

on loisten käyttämä lähestymistapa. Koska muurahaisten isäntä-lois –pareja on kuitenkin 

tuhansittain, voi olla, että myös munien ”tuoksuttomuutta” apunaan käyttäviä loisiakin on. 

Munien tunnistus 

Muurahaiset tunnistavat munat niiden pinnan hiilivetyprofiilin perusteella.  Profiili on osittain 

geneettinen, mutta saa komponentteja myös ympäristöstä (Helanterä ym. 2014). Se voi olla 

huiman monimutkainen ja vaihdella paljon jopa lähilajien välillä (Helanterä & d'Ettorre 2015).  

Hyönteisten hajuaisti on loistava – mehiläisillä tehdyissä kokeissa on huomattu, että ne pystyvät 

tunnistamaan hyvin pieniä eroja kemiallisten komponenttien ja yhdisteiden välillä (Laska ym. 

1999), ja niitä onkin haaveiltu käytettävän, milloin huumeiden tai räjähdysaineiden, milloin 
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sairauksien tunnistamiseen (Bromenshenk ym. 1985). Muurahaisilla on myös hyvä hajujen 

erottelukyky (Ichinose, Lenoir 2010). 

Muurahaistyöläisillä onkin hyvät fysiologiset edellytykset tunnistaa munien pieniäkin eroja ja tätä 

kykyä on tutkittu paljon esimerkiksi mustamuurahaisella, joka on tyypillinen isäntälaji – se kuuluu 

Serviformica-alaheimoon (latinasta servus ’orja, palvelija’), jonka lajeja erottaa muista Formica-

heimon lajeista melko pieni koko ja alistuva luonne. Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että 

mustamuurahaisella tosiaan on erinomainen munien tunnistuskyky – se pystyy erottamaan oman 

lajin sisällä, onko muna peräisin omasta vai vieraasta mustamuurahaispesästä (Helanterä & 

Sundström 2005, El-Showk ym. 2010) ja onko se kuningattaren vai työläisen munima (Helanterä 

& Sundström 2005), ja jopa mikä kuningatar sen on muninut (Hannonen & Sundström 2003). 

Kuinka ne siis huijataan huolehtimaan vieraan lajin munista?  

Työläisten kyky tunnistaa munia on osittain synnynnäinen ominaisuus, mutta siinä on myös 

jälkikäteen opittu komponentti (Helanterä ym. 2007), joka mahdollistaa joustavuuden munien 

hyväksymisessä ympäristön ja pesän koostumuksen mukaan. Tämä välttämätön joustavuus 

kuitenkin altistaa työläisiä pesäloisille: mikäli työläiset oppivat väärin sen, miltä munan kuuluisi 

tuoksua, ne tekevät tunnistusvirheitä, mitä loislaji puolestaan voi hyödyntää. 

Muurahaispesä voisi ajatella olevan hyvin suojattu ympäristö, joten voisi kuvitella, että tarpeeksi 

tarkka pesätovereiden tunnistus riittää pitämään vääränlaiset munat poissa, eikä munia tarvitsisi 

syynätä? Tämä voi kuitenkin olla liian riskialtis strategia; jos pesäloinen voisi jotenkin huijata 

työläisiä, voisi se lisääntyä aivan vapaasti. Lisäksi pitää muistaa, että omia muniaan saattaa 

kasvatettavaksi tyrkyttää myös toinen työläinen, jonka jälkeläisten kasvatus kuningattaren munien 

sijaan vähentää pesän kokonaiskelpoisuutta.  

Tunnistusvirheille altistaa muun muassa se, kuinka suvaitsevia työläisten on oltava. Työläisillä on 

eräänlainen ”käsitys” siitä, miltä munan kuuluu tuoksua: templaatti eli vertailutunniste, johon ne 

vertaavat munan tuoksua. Jos tuoksu on tarpeeksi samankaltainen kuin vertailutunniste, muna 

hyväksytään, muuten se hylätään. Koska munat eivät ole identtisiä, vaan niissä on geneettisiä ja 

ympäristön mahdollisesta heterogeenisyydestä johtuvia eroja, vertailutunnisteessa on oltava tilaa 

vaihtelulle. Jos vertailutunniste on liian tiukka, se altistaa omien munien hylkäämiselle. Jos se taas 

on liian löyhä, hyväksytään vieraita munia (Kuva 1). Molemmissa tapauksissa on seurauksena 

hukattua energiaa. Vertailutunnisteen on oltava joustava erityisesti polygyynisissä kolonioissa, 

koska kuningattarien geneettiset erot heijastuvat munien tuoksuun (Helanterä & d'Ettorre 2015). 
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Kuva 1:  Hyväksymiskynnys ja erilaiset tunnistusvirheet  
Käyrät edustavat, hyvin yksinkertaistaen, munien erilaisia 
kemoprofiileita. Kaikki munat, jotka jäävät hyväksymiskynnyksen 
(yhtenäinen viiva) vasemmalle puolelle, hylätään. Sen oikealla puolella 
olevat hyväksytään. On hyvä huomata, että osa omia munia jää 
hyväksymättä (harmaa alue) ja hyväksytyksi tulee vieraitakin munia 
(musta alue). Mikäli ei haluttaisi hylätä yhtäkään omaa munaa 
(pisteviiva), myös hyväksyttyjen vieraiden munien määrä kasvaisi rajusti. 
Toisaalta, mikäli ei haluta hyväksyä yhtäkään vierasta munaa 
(katkoviiva), hylättyjen omien munien määrä väistämättä kasvaa. 
Muokattu pesätoverin tunnistustemplaatista (Sherman ym. 1997) 

 

Suomen leveysasteilla muurahaispesissä lisääntyminen on kausiluontoista. Kuningatar tuottaa 

munia vain kesällä. Syksyllä ja talvella pesissä ei siis ole munia eikä toukkia. Siksipä keväällä 

heräävät, munia ja toukkia käsittelevät työläiset ole ehkä lainkaan olleet näiden kanssa tekemisissä, 

koska muurahaisilla poikasia käsittelevät yleensä kaikkein nuorimmat työläiset, kun taas 

vanhimmat työläiset keräävät ruokaa (Beshers & Fewell 2001). On myös oletettu, että talven 

horros “nollaisi” työläisten hajumuistin (näkömuisti työläisillä on kyllä tallessa – esim. 

kekomuurahaiset löytävät latvuston muotojen perusteella hyviin kirvapuihin, vaikka talvi onkin 

pyyhkinyt niiden polut pois (Rosengren, Rainer & Fortelius 1987). Kummassakin tapauksessa 

voisi olettaa, että tällaiset “naiivit” työläiset olisivat alttiimpia oppimaan väärän vertailutunnisteen 

ja siten tekemään tunnistusvirheitä, jos pesäloinen onnistuu pääsemään sisälle ja munimaan heti 

työläisten herätessä talvihorroksesta. 

On huomattu, että jos mustamuurahaisille (Formica fusca (Linnaeus, 1758)) tarjotaan vieraiden 

saman lajin kuningatarten munia, ennen kuin pesän oma kuningatar alkaa keväällä munia, vieraita 

munia hyväksytään myös myöhemmin helpommin kuin pesissä, jotka ovat aina olleet tekemisissä 

vain oman kuningattaren munien kanssa (Helanterä ym. 2007, Helanterä & Ratnieks 2009). 

Vastaavia havaintoja on tehty myös muilla muurahaislajeilla. Todennäköisesti näissä pesissä 

työläisten vertailutunniste on laajentunut kattamaan myös ei-sukulaisten munimat munat. 
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Kuningattaren läsnäolon on huomattu vaikuttavan siihen, mitä munia muurahaiset hyväksyvät 

(Helanterä & Sundström 2005, Ozan ym. 2013). Esimerkiksi kuningattarensa menettänyt pesä 

alkaa hyväksyä enemmän työläisten munimia munia, mikä onkin työläisten näkökulmasta juuri se, 

mitä pitää tehdä: jos pesä on monogyyninen ja sen ainoa kuningatar on kuollut, pesä on mennyttä. 

Työläisten munimat ja kasvattamat koirasmunat ovat niiden viimeinen mahdollisuus jatkaa omaa 

sukulinjaansa edes jotenkin, joten nyt niiden kasvatus on työläisen kelpoisuuden kannalta järkevää 

(Bourke & Franks 1995). 

1.6 Tutkimushypoteesit 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät isännän yhteiskuntarakenteessa ja munille 

altistumisen aikataulussa voivat aiheuttaa tunnistusvirheitä, eli lisätä loismunien hyväksymistä ja 

omien hylkäämistä. 

Ensimmäinen koe 

Kysymys 1. Vaikuttaako loismunille altistuminen työläisten kykyyn tunnistaa omanlajiset 

munat? 

Hypoteesi: Loismunille altistuneet pesät tekevät enemmän tunnistusvirheitä kuin altistumattomat, 

koska ne leimautuvat väärään vertailutunnisteeseen tai hankittu vertailutunniste on ’laajempi’ kuin 

mitä se muuten olisi.  

Tutkin tätä laittamalla isäntäpesään loismunia ennen kuin niiden oma kuningatar tai työläiset ovat 

alkaneet munia, ja testaamalla sekä altistettujen että altistamattomien pesien työläisten 

suhtautumista omiin ja loismuniin areenakokein. 

Mikäli havaitsen että altistetut pesiä hyväksyvät loismunia areenakokeissa merkitsevästi enemmän 

kuin altistamattomat, hypoteesi pitää paikkansa. 

Kysymys 2: Miten isännän yhteiskuntarakenne vaikuttaa tunnistusvirheiden määrään?  

Hypoteesi: Koska monikuningattarellisissa pesissä on laajempi munien kemiallinen kirjo, 

vertailutunniste on siellä laajempi, mikä altistaa tunnistusvirheille ja saa työläiset hyväksymään 

myös loisen munia. 

Tutkin tätä tekemällä areenakokeita pesille, joilla on eri määriä kuningattaria, samoin kuin 

kysymyksessä 1, eli vertailemalla sitä, kuinka usein työläiset hyväksyvät omanlajiset ja loisen 

munat?  

Mikäli havaitsen, että kuningatarten määrän ja tunnistusvirheiden määrän välillä on merkitsevä 

positiivinen korrelaatio, hypoteesi pitää paikkansa.  

Toinen koe 

Kysymys: Miten loiskuningattaren läsnäolo vaikuttaa tunnistusvirheiden määrään? 

Hypoteesini on, että loiskuningattaren läsnäolo lisää tunnistusvirheiden määrää siksi, että oman 

kuningattaren läsnäolo pesässä saa työläiset hylkimään työläisten munia, eli vaikuttaa niiden 

käytökseen. Oletuksena on tällöin, että kuningattaren munissa on lajista riippumatta erityinen 

tunniste, jota työläiset suosivat. Orjuuttajakuningatarten tiedetään vähentävän isäntämuurahaisten 
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aggressiota feromoneilla (Mori ym. 2000). Koska väliaikaisten loismunien läsnäoloa aina edeltää 

kuningattaren tunkeutuminen pesään, kuningattaren läsnäolo voi olla välttämätöntä sen munien 

hyväksymiseksi.  

Tutkin tätä areenakokeissa havainnoiden sitä, kuinka usein työläiset hyväksyvät loisen munia 

pesissä, joissa on loisen munia sekä loiskuningatar verrattuna pesiin, joissa on vain loisen munia. 

Lisäkontrollina käytetään pesiä, joissa ei ole munia eikä kuningatarta.  

Mikäli havaitsen, että tunnistusvirheiden määrä on merkitsevästi korkeampi pesissä, joissa 

loiskuningatar oli läsnä verrattuna pesiin, joissa on vain loisen munia, hypoteesi pitää paikkansa.  

2 Aineisto ja menetelmät 

2.1 Tutkimuslajit 

2.1.1 Mustamuurahainen Formica fusca (Linnaeus, 1758) 

Mustamuurahaisen levinneisyys on paleoarktinen ja se on Suomessa yleinen Kuopion korkeudelle 

saakka (Lajit| Suomen Lajitietokeskus). Mustamuurahainen on pioneerilaji, joka ei ole kovin 

vahva kilpailija, joten se on erityisen yleinen häirityissä elinympäristöissä, joissa muut 

muurahaislajit eivät ole vielä runsastuneet. Tyypillinen esiintymispaikka on hakkuuaukea. Laji ei 

rakenna kekoja vaan pesii maassa, kivien alla ja lahoavissa kannoissa (Collingwood 1979). 

Mustamuurahaisen pesät ovat yleensä pienehköjä, keskimäärin noin 500 työläisen kokoisia ja 

niissä on tyypillisesti yksi tai kaksi kuningatarta, mutta myös yli kymmenen kuningattaren pesiä 

löytyy (Collingwood 1979). Lajin käytöstä, genetiikkaa ja pintakemiaa on tutkittu paljon 

(Helanterä & Sundström 2005, Marko & Czechowski 2006, Czechowski 2006, El-Showk ym. 

2010, Helanterä ym. 2011, Chernenko ym. 2012, Johansson 2018). 

Mustamuurahainen on tyypillinen isäntälaji monille sosiaalisille loisille ja sen ruotsinkielinen nimi 

”orjamuurahainen” onkin hyvin kuvaava. Näissä molemmissa kokeissa se oli isäntälajina, jolla 

testattiin, miten sen kykyyn erottaa omia ja loismunia vaikuttaa loismunille altistuminen ja se, 

onko pesässä kuningatarta ja jos on, kuinka monta.  

2.1.2 Kantomuurahainen Formica truncorum (Fabricius, 1804) 

Kantomuurahaista esiintyy harvakseltaan aina Tunturi-Lappiin asti. Se pesii nimensä mukaisesti 

kantojen vierellä, mutta tekee pesiä myös kivien viereen. Se suosii paahteisia, avoimia alueita. 

Matalat, usein pitkänomaiset pesäkummut ovat tyypillisesti etelärinteillä tai kantojen 

eteläpuolella. Sen erikoisuutena on siirtyminen talvi- ja kesäpesien välillä. Talvipesät voivat olla 

useiden kolonioiden jakamia, hiekkaiseen maahan tehtyjä kammiostoja (Rosengren, R. ym. 1985). 

Kantomuurahaisen pesät ovat keskimäärin noin 3000 yksilön suuruisia (Rosengren, R. ym. 1985). 

Lajilla esiintyy sekä yksinomaan monogyynisiä populaatioita, yksinomaan polygyynisiä 

populaatioita, että niiden yhdistelmiä. Geenivirta mono- ja polygyynisten populaatioiden välillä 

on todettu vähäiseksi (Sundström 2005).  

Kantomuurahaiset ovat väliaikaisia loisia, eli yksin pesää perustava kantomuurahaiskuningatar 

käyttää hyväkseen isäntälajia, jonka pesän se valloittaa ja loppujen lopuksi muuttaa kokonaan 

loislajin pesäksi (Gösswald 1990), mutta polygyyniset koloniat perustavat pesiä pääasiassa 
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jakautumalla: kuningatar tai useampi ottaa työläisjoukon mukaansa ja perustaa uuden kolonian 

(Johnson ym. 2005). 

Kantomuurahaista käytettiin ensimmäisessä kokeessa loislajina. 

2.1.3 Tupsukekomuurahainen Formica aquilonia (Yarrow, 1955) 

Tupsukekomuurahainen on levinneisyydeltään ja elintavoiltaan tyypillinen kekomuurahainen. 

Laji on levittynyt runsaana paleoarktiselle alueelle ja Suomessa siitä on havaintoja Tunturi-

Lappiin saakka (Lajit| Suomen Lajitietokeskus). 

Tupsukekomuurahainen tekee mm. neulasista suuria kekopesiä ja muodostaa superkolonioita, 

joihin voi kuulua toisiinsa yhteydessä olevia polygyynisiä kekoja useiden neliökilometrienkin 

alueelta ja satojatuhansia työläisiä. Tupsukekomuurahaiset ovat väliaikaisia loisia, jotka 

lisääntyvät kantomuurahaisen tavoin: joko perustamalla pesän isäntälajin avustuksella tai 

jakautumalla (Collingwood 1979). 

Tupsukekomuurahaista käytettiin toisessa kokeessa loislajina, koska kantomuurahaisia ei löytynyt 

tarpeeksi – kylmä kevät viivytti niiden siirtymistä talvipesistään. 

2.2 Koepesät 

Keräsimme ensimmäisen kokeen muurahaispesät kahden viikon aikana huhtikuussa 2008 ja 

seuraavan kokeen pesät samoihin aikoihin vuonna 2009. Keräyspaikat sijaitsivat Hankoniemellä 

ja Tammisaaressa. 

Mustamuurahaispesät kerättiin maastosta huhtikuun puolivälissä, jolloin munintaan 

valmistautuvat kuningattaret (ja muutenkin iso osa pesästä) oleilevat lähellä pintaa 

lämmittelemässä. Keräys suoritettiin kauhomalla pesä muoviämpäriin niin täydellisesti kuin 

mahdollista.  

Keräyspäivän päätteeksi kerätyt muurahaispesät nypittiin, eli pesämateriaalista eroteltiin ja 

laskettiin työläiset ja kuningattaret. Työläiset sijoitettiin laboratoriopesiin: muovilaatikot (n. 

30x30x40 cm) oli sivelty reunoilta Fluon GP1™: illa (Whitford plastics), polymeerillä, joka on 

liukasta ja estää siten muurahaisten karkaamisen. Pesiin laitettiin alkuperäistä pesämateriaalia, 

turvetta ja rahkasammalta pitämään kosteutta. Pesäpaikan perustaksi ja suojaksi pantiin 

keraaminen laatta. Aluksi pesät laitettiin kylmiöön, jotta muurahaiset jatkaisivat horrostamista. 

Kuningattaret pistettiin erillisiin rasioihin jääkaappiin rahkasammalen kanssa.  

Mustamuurahaispesät ja kuningattaret otettiin kylmiöstä ja jääkaapista lämpimään käsittelystä 

riippuen eri aikoihin kokeiden käynnistyessä, pesästä riippuen päivän – kymmenen päivän 

kuluessa keräyksestä. 

Kantomuurahais- ja tupsukekomuurahaispesät kerättiin samaan aikaan ja käsiteltiin aivan kuten 

mustamuurahaispesätkin, mutta työläisiä ei laskettu, vaan pesät pidettiin kokonaisina. Loislajien 

pesiin jätettiin kuningattaret ja ne laitettiin heti kasvatuslämpötilaan, jotta niiden munia olisi 

tarjolla heti kun areenakokeet alkavat. 

Kaikkien lajien koe- ja munituspesiä pidettiin ympäristön lämpötilassa ja niitä kasteltiin päivittäin. 

Muurahaisia ruokittiin Bhatkar-Whitcomben reseptin (Bhatkar & Whitcomb 1970) mukaan 

tehdyllä hunajahyytelöllä kaksi kertaa päivässä. Käytetty resepti on liitteenä (Liite 1). 
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2.3 Käsittelyt 

2.3.1 Ensimmäinen koe 

Kokeen tarkoitus oli testata, miten loismunille altistuminen ja se, kuinka monta kuningatarta 

pesässä on vaikuttaa siihen, miten muurahaistyöläiset hyväksyvät niille tarjottuja omia tai loislajin 

munia. 

Koetta varten pesät jaettiin käsittelyihin seuraavasti:  

QL ALTISTETTU kuningattarettomat (queenless) mustamuurahaispesät, jotka 

altistettiin loisen (kantomuurahainen) munille heti kun koe alkoi (N=19) 

Kantomuurahaisen munat (50 kpl) laitettiin mustamuurahaispesään, kun 

muurahaiset tulivat kylmästä, eli pesässä ei ollut vielä omia munia.  

QL KONTROLLI kuningattarettomat (queenless) mustamuurahaispesät, joita ei 

altistettu loisen munille (N=18) 

QR ALTISTETTU kuningattarelliset (queenright) mustamuurahaispesät, jotka 

altistettiin loisen (kantomuurahainen) munille heti kun koe alkoi (N=24) 

Kantomuurahaisen munat (50 kpl) laitettiin mustamuurahaispesään, kun 

muurahaiset tulivat kylmästä, eli pesässä ei ollut vielä omia munia. 

QR KONTROLLI kuningattarelliset (queenright) mustamuurahaispesät, joita ei 

altistettu loisen munille (N=23) 

yhteensä 74 pesää 
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Kuva 2: Ensimmäisen kokeen käsittelyt   

QR ALTISTETTU kuningattaret laitettiin yhdessä noin viidenkymmenen työläisen kanssa 

munituspesiin. QR ALTISTETTU pesistä laitettiin 300 työläistä koepesiin. Koepesiin laitettiin 50 

kpl loislajin (kantomuurahainen) munia ja annettiin niiden olla viikko ennen areenakokeiden 

aloitusta. 

QR KONTROLLI -pesien kuningattaret laitettiin yhdessä 300 työläisen kanssa koepesään. 

QL ALTISTETTU -pesistä laitettiin 300 työläistä koepesiin. Koepesiin laitettiin 50 kpl loislajin 

(kantomuurahainen) munia ja annettiin niiden olla viikko ennen areenakokeiden aloitusta. 

QL KONTROLLI -pesistä siirrettiin 300 työläistä koepesiin ja loput QL KONTROLLI -pesien 

työläiset laitettiin munituspesiin. 

2.3.2 Toinen koe 

Tässä kokeessa tutkittiin tarkemmin orpopesien tunnistuskykyjä – ne altistettiin paitsi loislajin 

munille, myös loiskuningattaren läsnäololle. Kokeen tarkoitus oli siis selvittää, vaikuttaako 

loiskuningattaren läsnäolo siihen, miten isäntätyöläiset hyväksyvät loisen munia. 

  



 

20 

 

Koetta varten seitsemäntoista (17) orpopesän työläisiä jaettiin käsittelyihin seuraavasti: 

KONTROLLI – verrokki, orpopesät, joilla ei mitään käsittelyä (N=17) 

ALTISTUS MUNAT – orpopesät jotka altistettiin heti loislajin 

(tupsukekomuurahainen) munille. (N=17) 

ALTISTUS MUNAT+Q – orpopesät, jotka altistettiin heti loislajin 

(tupsukekomuurahainen) munille ja lisäksi pesään laitettiin loislajin kuningatar. 

(N=17) 

Koepesiä yhteensä: 51 kpl. 

jokaisesta pesästä tuli siis kolme koepesää, yksi joka käsittelyyn. Jokaiseen 

koepesään laitettiin 300 työläistä. 

 

Kuva 3: Toisen kokeen käsittelyt 

KONTROLLI ja ALTISTUS MUNAT -pesiin laitetut loismunat tulivat useista loispesistä, joiden 

oli annettu olla kokonaisina, ja jotka laitettiin heti keräyksen jälkeen lämpimään, jotta 

kuningattaret alkaisivat munia. 

ALTISTUS MUNAT+Q -pesiin laitettiin tupsukekomuurahaiskuningatar. Koska vapaana oleva 

loiskuningatar olisi suurella todennäköisyydellä tapettu välittömästi, kuningatar laitettiin isännän 

pesään pienessä häkissä (kuva 4).  
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Kuva 4: Miten laitetaan loiskuningatar isännän pesään ilman että se 
tapetaan 
Kuningatar työläisineen on filmipurkissa, jonka pohjaan oli laitettu 
verkko mahdollistamaan feromonien kulkeutuminen. Purkkiin laitettiin 
hieman pesämateriaalia ja sinne laitettiin päivittäin ruokaa. Kuningattaren 
seurana oli tupsukekomuurahaistyöläisiä, koska kuningattaret eivät 
munimaan alettuaan huolehdi itse itsestään, vaan työläiset syöttävät ja 
puhdistavat ne.  

 

2.4 Areenakokeet 

2.4.1 Ensimmäinen koe 

Pesillä tehtiin käyttäytymiskoe, jossa selvitettiin areenalla, miten työläiset suhtautuvat omiin ja 

loislajin muniin:  

 

 

Kuva 5  Areenakokeen järjestelyt   
Areena on kooltaan n. 20cm *20 cm ja sen reunat on käsitelty Fluon:illa 
pakenemisen estämiseksi. Pohja on valettu kipsistä. Nurkassa on 
painanne,“pesä”, joka peitettiin punaiseksi värjätyllä asetaattiliuskalla, 
jotta siellä olisi turvallisen oloista.  

Noin 30 työläistä siirrettiin areenalle ja niiden annettiin rauhoittua ja totuttautua ympäristöönsä 15 

minuutin ajan. Munat (30 kpl) siirrettiin munituspesästä polymeeriliuskalle (selluloosa-asetaattia 
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– ei sähköisty helposti, eli munat eivät jää siihen jumiin, ja kestää muurahaishappoa) ja niiden 

kunto tarkastettiin silmämääräisesti luuppia apuna käyttäen. Asetaattiliuska munineen sijoitettiin 

areenalle. Tunnin kuluttua laskettiin munat, jotka oli hyväksytty eli siirretty “pesään”, tai hylätty 

(= tuhottu, tai jätetty lojumaan areenalle tai asetaattilevylle). 

Areenakoe tehtiin pesille laittaen isäntätyöläisiä yhtä aikaa kahdelle areenalle: Yhdellä areenalla 

isäntätyöläisille tarjottiin loisen munia ja toisella areenalla niille tarjottiin omia munia. Nämä kaksi 

areenakoetta pyrittiin tekemään samaan aikaan, niin että samat työläiset eivät olleet molemmissa 

kokeissa (kaksi areenakoetta/koepesä, yhteensä 140 areenakoetta). 

2.4.2 Toinen koe 

Areenakokeessa käytettävä areena oli samanlainen kuin ensimmäisessäkin kokeessa: n. 20cm*20 

cm, kipsipohjainen astia, jossa oli suojattu pesäpainanne (ks. Kuva 5). 

Noin 30 työläistä siirrettiin areenalle ja niiden annettiin rauhoittua ja totuttautua ympäristöönsä 15 

minuutin ajan. Munat (20 kpl) siirrettiin munituspesästä polymeeriliuskalle (selluloosa-asetaattia) 

ja niiden kunto tarkastettiin silmämääräisesti luuppia apuna käyttäen. Asetaattiliuska munineen 

sijoitettiin areenalle. Tunnin kuluttua laskettiin munat, jotka oli hyväksytty eli siirretty “pesään”, 

tai hylätty (= tuhottu, tai jätetty lojumaan areenalle tai asetaattilevylle). 

Areenakoe tehtiin kullekin koepesälle kaksi kertaa: molemmilla kerroilla käytettiin loislajin 

(tupsukekomuurahainen) munia. Munia tarjottiin vain 20, koska tupsukekomuurahaiskuningattaret 

munituspesissä osoittautuivat kovin laiskoiksi munimaan – saadaksemme tarpeeksi munia meidän 

piti siltikin yhdistellä useiden pesien munia.  

2.5 Tulosten käsittely 

Tulokset analysoitiin R 3.5.2 –ohjelmalla (R Core Team 2018). Analyysissa käytettiin yleistettyä 

lineaarista sekamallia (GLMM), joka löytyy R:n paketista lme4 (Bates ym. 2014). Käytetty R-

skripti on liitteenä (ks. Liite 2). 

GLMM:n vastemuuttujana oli aina hyväksyttyjen munien määrä. Selittävänä tekijänä käytettiin 

orpokolonioilla käsittelyä ja sitä, oliko kyseessä omat vai loismunat, kuningattarellisilla lisäksi 

kuningatarten määrää. Satunnaistekijöinä käytettiin yksittäisen pesän numeroa, koska pesien 

välillä arveltiin voivan olla eroja työläsiten käyttäytymisessä. Lisäksi toisessa kokeessa pesillä 

tehtiin kaksi koetta kullakin, joten pesän numeron käyttäminen satunnaismuuttujana ehkäisee 

pseudoreplikaatiosta aiheutuvia ongelmia. 

Koska vastemuuttujana käytettiin kokonaislukujen suhdetta, aineisto noudattaa binomijakaumaa, 

ja tilastomallina käytettiin yleistettyjä lineaarimalleja (GLMM) (Zuur ym. 2009). Suhdelukuja 

analysoitaessa aineiston ns. ylidispersio voi aiheettomasti vahvistaa mallin selitysastetta ja 

tekijöiden merkitsevyyttä. Tämän vuoksi jokaisen mallin ylidispersio testattiin liitteenä olevalla 

R-skriptillä (Liite 2). 

Kaikkien kohdalla malleihin lisättiin selittäväksi muuttujaksi myös altistuksen ja munien 

alkuperän yhteisvaikutus, interaktio, jolla testattiin, riippuiko altistuksen vaikutus munien 

alkuperästä. Merkitsevien (p < 0.05) yhteisvaikutusten kohdalla käytettiin lisäksi Tukeyn testiä 

R:n multcomp paketista (Hothorn ym. 2008), jolla tutkittiin, mitkä muuttujien yhdistelmät erosivat 

merkitsevästi toisistaan. 
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Kuvaajat piirrettiin R-ohjelmalla, käyttäen avuksi dplyr, formattable ja tidyr paketteja (Wickham 

ym. 2015, Ren & Russell 2016, Wickham & Henry 2017). Lisäksi kuvaajia muokattiin Corel Draw 

2018:lla. 

3 Tulokset  

3.1 Vaikuttaako loismunille altistuminen työläisten kykyyn tunnistaa munia? 

 

Orpopesien työläisten suhtautuminen muniin 

Keskimäärin orpopesät hyväksyivät niille tarjotuista loisen munista 6 ± 18% ja omista munista 39 

± 31%. 

 

Kuvaaja 1:  Loismunien ja omien munien hyväksyminen orpopesissä  
Altistettujen pesien työläiset hyväksyivät merkitsevästi enemmän 
loismunia kuin kontrollipesien työläiset. Lisäksi omia munia hyväksyttiin 
merkitsevästi enemmän kuin loismunia sekä altistetuissa että 
kontrollipesissä. Altistetut pesät hyväksyivät loismunia keskimäärin 11 ± 
25% ja omia munia 41 ± 35%. Kontrollipesät hyväksyivät loismunia 
keskimäärin 1 ± 3% ja omia munia 35 ± 27%. Kuvaajassa näkyy 
tummana vaakaviivana mediaani, laatikon sisään jää 50% arvoista ja 
”viikset” näyttävät minimi- ja maksimiarvot. Tyhjät renkaat ovat 
poikkeavia arvoja, (=sellaisia arvoja, jotka poikkeavat suuresti muista 
havaituista arvoista. Poikkeavilla arvoilla voi olla merkittävästi vääristävä 
vaikutus käytettyihin tilastollisiin tunnuslukuihin). Punaiset pisteet ovat 
aineiston keskiarvoja. 
Merkitsevät erot on merkitty kuvaajaan. Merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 
‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Taulukko 1: Miten käsittely ja munien alkuperä vaikutti munien 
hyväksymiseen orpopesissä 
GLMM:n tulokset. β±SE on käytetyn mallin kulmakertoimen estimaatti 
keskiarvon keskivirheineen, χ2 on Chi-neliötestin testisuureen arvo ja P 
on sen p-arvo, eli todennäköisyys, jolla nollahypoteesi (ei vaikutusta) 
säilyy. NA tarkoittaa, että merkitsevyyttä ei voida määrittää. 
Merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Satunnaismuuttujana oli pesä(numero) 

Mallille tehdyn ylidispersio-testin perusteella ylidispersio ei ole merkitsevä (χ2=75.51, P=0.1) 

joten mallia voidaan käyttää. 

Käsittelyn ja munien alkuperän välinen interaktio pitää vielä tutkia post-hoc testillä, jotta saadaan 

tietää, mitkä parittaiset erot olivat tilastollisesti merkitseviä. 

 

Taulukko 2: Post-hoc testin tulokset  
GLMM:n tulokset. β±SE on käytetyn mallin kulmakertoimen estimaatti 
keskiarvon keskivirheineen, χ2 on Chi-neliötestin testisuureen arvo ja P 
on sen p-arvo, eli todennäköisyys, jolla nollahypoteesi (ei vaikutusta) 
säilyy. Merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Oletushypoteesina on post-hoc testeissä se, että ryhmien välillä ei ole eroa. Merkitsevä tulos 

tarkoittaa, että hypoteesi hylätään. Näin ollen, loismunien ja omien munien hyväksymisen välillä 

on aina eroa, käsittelystä riippumatta. 

Käsittelyllä ei ollut vaikutusta siihen, miten työläiset hyväksyivät omia munia – niitä hyväksyttiin 

yhtä paljon riippumatta siitä, oliko pesää altistettu loismunille vai ei. Kiinnostavaa sen sijaan on, 

että orpopesien työläiset olivat merkitsevästi alttiimpia hyväksymään loismunia, kun ne on 

altistettu loisen munille.  
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Ensimmäinen hypoteesi siitä, että loismunille altistuminen aiheuttaisi hyväksymisvirheitä pitää 

paikkansa orpopesien osalta siinä, kuinka paljon ne hyväksyivät loismunia. Työläiset hyväksyivät 

enemmän loismunia altistetuissa orpopesissä kuin kontrollipesissä. 

 

Kuningattarellisten pesien suhtautuminen muniin 

Keskimäärin kuningattarelliset pesät hyväksyivät loisen munia 2 ± 5% ja omia munia 52 ± 31%. 

 

 

Kuvaaja 2: Loismunien ja omien munien hyväksyminen 
kuningattarellisissa pesissä 
Kuten orpopesissä, näissäkin voitiin havaita, että omia munia 
hyväksyttiin keskimäärin selkeästi enemmän (52 ± 31%) kuin loismunia 
(2 ± 5%). Altistetut pesät hyväksyivät 2 ± 3% loismunista ja 43 ± 27% 
omista munista. Kontrollipesät hyväksyivät 3 ± 7% loismunista ja 63 ± 
32% omista munista.  
Kuvaajassa näkyy tummana vaakaviivana mediaani, laatikon sisään jää 
50% arvoista ja ”viikset” näyttävät minimi- ja maksimiarvot. Tyhjät 
renkaat ovat poikkeavia arvoja, (=sellaisia arvoja, jotka poikkeavat 
suuresti muista havaituista arvoista. Poikkeavilla arvoilla voi olla 
merkittävästi vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollisiin 
tunnuslukuihin). Punaiset pisteet ovat aineiston keskiarvoja. Merkitsevät 
erot on merkitty kuvaajaan. Merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 
‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   
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Taulukko 3: Miten käsittely ja munien alkuperä vaikutti munien 
hyväksymiseen kuningattarellisissa pesissä  
GLMM:n tulokset. β±SE on käytetyn mallin kulmakertoimen estimaatti 
keskiarvon keskivirheineen, χ2 on Chi-neliötestin testisuureen arvo ja P 
on sen p-arvo, eli todennäköisyys, jolla nollahypoteesi (ei vaikutusta) 
säilyy. Merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Koska käsittelyn ja munien alkuperän välinen interaktio ei ole merkitsevä, se jätettiin mallista pois, 

jotta voitiin määrittää muiden tekijöiden merkitsevyys. Omia munia hyväksyttiin aina enemmän 

kuin loismunia. Käsittelyllä taas ei ollut vaikutusta siihen, kuinka usein työläiset hyväksyivät 

munia. 

Mallille tehdyn ylidispersiotestin mukaan ylidispersio ei ole merkitsevä (χ2= 98.58, P=0.17), joten 

mallia voidaan käyttää. 

Käsittely ei vaikuttanut siihen, miten usein työläiset hyväksyivät loisen munia, joten ensimmäinen 

hypoteesi siitä, että loismunille altistuminen aiheuttaisi hyväksymisvirheitä ei pidä paikkaansa 

kuningattarellisten pesien osalta. 

3.2 Miten isännän yhteiskuntarakenne vaikuttaa tunnistusvirheiden määrään? 

 

Kuvaaja 3 : Kuningattarien määrät kuningattarellisissa pesissä 
Kuningattaria oli kuningattarellisissa pesissä keskimäärin 3,3+/-2,5 
yleisimmän kuningatarten määrän ollessa 1 ja 2 kuningatarta: tällaisia 
pesiä oli kumpiakin 12 kpl. 
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Kuvaaja 4: Kuningattarien määrän vaikutus munien hyväksymiseen.  
Kuvaajassa on esitetty keskiarvo hyväksyttyjen munien määrästä. Jälleen 
on selvästi nähtävillä, että isäntätyöläiset hyväksyivät omia munia 
selkeästi enemmän kuin loismunia, joista hylättiin valtaosa riippumatta 
käsittelystä. Silmämääräisesti näyttää siltä, että hyväksyttyjen munien 
määrällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka monta kuningatarta 
pesässä on. 
 

Taulukko 4 : Kuningatarten määrän vaikutus siihen, miten munia 
hyväksytään 
GLMM:n tulokset. β±SE on käytetyn mallin kulmakertoimen estimaatti 
keskiarvon keskivirheineen, χ2 on Chi-neliötestin testisuureen arvo ja P 
on sen p-arvo, eli todennäköisyys, jolla nollahypoteesi (ei vaikutusta) 
säilyy. merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Sekä käsittelyn ja kuningatarten määrän interaktio, että käsittelyn ja munien alkuperän välinen 

interaktio olivat ei-merkitseviä, joten ne jätettiin mallista pois, jotta voitiin määrittää päätekijöiden 

merkitsevyys.  

Ainoa merkitsevä ero, oli siinä, miten usein työläiset hyväksyivät omia ja vieraita munia. 

Kuningatarten määrällä ei ollut vaikutusta siihen, miten usein työläiset hyväksyvät munia, 

käsittelystä riippumatta. Tulokset eivät tue hypoteesia, että tunnistusvirheitä tehtäisiin sitä 

enemmän, mitä enemmän kuningattaria pesässä on.  

3.3 Loiskuningattaren läsnäolon vaikutus tunnistusvirheiden määrään 

 

Kuvaaja 5: Loismunien hyväksyminen eri käsittelyissä kokeessa 2 
Munia hyväksyttiin keskimäärin 1 ± 2%. Kontrollipesät hyväksyivät 1 ± 
2%, pelkille loismunille altistuneet pesät hyväksyivät 1 ± 2% ja sekä 
loismunille että loiskuningattarelle altistuneet pesät hyväksyivät 1 ± 3% 
munista. Tyhjät renkaat ovat poikkeavia arvoja, (=sellaisia arvoja, jotka 
poikkeavat suuresti muista havaituista arvoista. Poikkeavilla arvoilla voi 
olla merkittävästi vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollisiin 
tunnuslukuihin). Punaiset pisteet ovat aineiston keskiarvoja. 

Tulosten perusteella kummallakaan käsittelyllä ei ollut merkitsevää vaikutusta siihen, miten 

isäntätyöläiset hyväksyvät loismunia; kaikissa käsittelyissä loisen munista hylättiin valtaosa. 
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Taulukko 5: Loismunien hyväksyminen eri käsittelyissä 
GLMM:n tulokset. β±SE on käytetyn mallin kulmakertoimen estimaatti 
keskiarvon keskivirheineen, χ2 on Chi-neliötestin testisuureen arvo ja P 
on sen p-arvo, eli todennäköisyys, jolla nollahypoteesi (ei vaikutusta) 
säilyy. merkitsevyystasot: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Loismunien hyväksymisessä ei voitu havaita merkitseviä eroja kummallakaan käsittelyllä. 

 

4 Pohdinnat 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako loislajin munille altistuminen, isäntälajin 

yhteiskuntarakenne tai loiskuningattaren läsnäolo isäntätyöläisten tekemien tunnistusvirheiden 

määrään. 

Tätä varten tein kokeita, joissa altistin kuningattarien määrältään eroavia mustamuurahaispesiä 

loislajien (kantomuurahainen ja tupsukekomuurahainen) munille ja kuningattarelle ja mittasin sen 

jälkeen areenakokein, kuinka paljon ne hyväksyivät omia ja loismunia. 

4.1 Aikaisen altistuksen ja isännän yhteiskuntarakenteen merkitys  

Kysymys 1. Vaikuttaako loismunille altistuminen työläisten kykyyn tunnistaa omanlajiset 

munat? 

Tämän kokeen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako loislajin munien läsnäolo aikaisin pesissä 

siihen, kuinka usein työläiset tekevät tunnistusvirheitä eli hyväksyvät väärän lajin munia. 

Loismunien ja omanlajisten munien hyväksymisen välillä on odotetusti eroa: Siinä missä oman 

lajin munista hyväksyttiin keskimäärin 39 ± 31% orpopesissä ja 52 ± 31% kuningattarellisissa 

pesissä (ero johtuu siitä, että orpopesien ”omat” munat olivat työläisten munimia ja 

kuningattarellisten pesien ”omat” munat taas oli muninut kuningatar), loisien munille vastaavat 

luvut olivat 6 ± 18% ja 2 ± 5%. Työläismuurahaiset suosivat oman lajin työläisten ja kuningattaren 

munia yhtälailla loislajin muniin verrattuna riippumatta aikaisesta altistuksesta tai siitä, oliko 

pesässä kuningattaria ja montako niitä oli. 

Kiinnostavaa on se, että ainoastaan orpopesien kohdalla käsittely vaikutti merkitsevästi siihen, 

miten usein työläiset hyväksyivät loismunia (Kuvaaja 1). Altistus aiheuttaa siis positiivisia 

hyväksymisvirheitä joka voidaan tulkita niin, että muurahaistyöläisten vertailutunniste oli munille 

altistumisen seurauksena laajentunut kattamaan enemmän vieraan lajin munia. Altistus ei 

orpopesien kohdalla kuitenkaan aiheuta negatiivisia tunnistusvirheitä, eli se ei muuttanut 

vertailutunnistetta siten, että omia munia hyväksyttäisiin vähemmän. Kyse on siis nimenomaan 

templaatin laajentumisesta, ei sen muuttumisesta - tämä sopii yhteen sen ajatuksen kanssa, että 

kyse on geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Jos lajien välillä on eroa 

geneettisissä komponenteissa, on oletettavaa, että omat munat kuuluvat automaattisesti 
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vertailutunnisteen sisään. Kuitenkin, mikäli ympäristöstä tulee lisäinformaatiota, voidaan 

vertailutunnistetta laajentaa. Vertailutunnisteen joustavuus on tarpeen, mikäli yhteiskuntarakenne 

muuttuu, esim. mukaan liittyy uusia kuningattaria tai vaikkapa ravinnon laatu muuttuu ja se 

heijastuu munien tuoksuun. 

Kuningattarellisilla pesillä ei puolestaan havaittu eroa loismunien hyväksymisissä käsittelyjen 

välillä, vaan työläiset hylkäsivät valtaosan loismunista altistuksesta riippumatta (Kuvaaja 2). 

Kuningattarellisten pesien työläisille tarjotut oman pesän munat olivat kuningatarten, eivät 

työläisten munimia. Kuningattaren munat ovat erilaisia kuin työläisten munimat, joten 

kuningattarelliset pesät luonnollisesti hyväksyivät enemmän ”omia” munia käsittelystä 

riippumatta kuin orpopesät (Kuvaaja 2).  

Kysymys 2: Miten isännän yhteiskuntarakenne vaikuttaa tunnistusvirheiden määrään?  

Kuningatarten määrä vaihteli pesien välillä suuresti, enimmillään kuningattaria oli pesässä jopa 

12. Kuitenkin ehdottomasti yleisin kuningatarten määrä oli mustamuurahaiselle tyypillinen yksi 

tai kaksi kuningatarta per pesä (Kuvaaja 3). Munien hyväksyminen näytti olevan enemmän tai 

vähemmän satunnaista kuin riippuvaista kuningatarten määrästä (Kuvaaja 4). Tilastollinen 

mallinnus osoittikin, että kuningatarten määrällä ei ollut vaikutusta siihen, miten usein loismunia 

hyväksyttiin (Taulukko 4). Tämän tuloksen valossa ei siis näytä siltä, että monikuningattaristen 

pesien työläisten vertailutunniste olisi välttämättä sen laajempi kuin yksikuningattarisilla 

työläisillä - tai ainakaan että se olisi riittävän laaja kattaakseen myös loislajin munia. 

Tämän osion tulosten tulkintaa hankaloittaa kuitenkin se, että munivien kuningatarten todellista 

määrää ei tiedetty, eikä sitä, kuinka läheistä sukua ne olivat toisilleen. Tässä tutkimuksessa 

keskityttiin luonnonpesistä löydettyjen kuningattarien määrään, mutta todellisuudessa kaikki 

pesässä olevat kuningattaret eivät muni, koska osa voi olla liian vanhoja tai, hedelmöitymättömiä, 

tai erityisen dominoiva, voimakas kuningatar voi hormonaalisesti ja fyysisesti muita kurittamalla 

heikentää muiden kuningatarten lisääntymismenestystä (Heinze ym. 2001). Tällöin pesissä, jotka 

näyttävät polygyynisiltä kuningatarten määrän perusteella voi kuitenkin olla vain yhden tai kahden 

kuningattaren munia, jolloin vertailutunniste olisi vastaavasti kapeampi. Myöskään kuningatarten 

sukulaisuutta toisiinsa ei tässä tutkimuksessa saatu selville. Mikäli kuningattaret ovat hyvin 

lähisukuisia, niiden munatkin ovat luultavasti enemmän samankaltaisia kuin jos ne ovat kaukaista 

sukua keskenään – ja mikäli hajuntunnistuksessa on geneettinen komponentti, tämä oletettavasti 

tietenkin vaikuttaa siihen, miten laaja vertailutunniste potentiaalisesti on.  

4.2 Loiskuningattaren läsnäolon merkitys loismunien hyväksymiselle 

Kokeessa tutkittiin sitä, miten loisen munille ja loiskuningattarelle altistuminen vaikuttaa siihen, 

kuinka usein mustamuurahaisen orpokolonioiden työläiset hyväksyvät loisen munia 

areenakokeissa.  Tulosten perusteella loisen munille altistuminen tai altistumisen ja kuningattaren 

läsnäolon yhdistelmä ei lisää loismunien hyväksymistä, vaan kaikissa käsittelyissä hyväksyttyjen 

munien määrä oli yhtäläisen pieni (Kuvaaja 5). Tulos poikkeaa siis ensimmäisen kokeen tuloksista, 

jossa orpokolonioiden työläiset hyväksyivät enemmän loisen munia altistuksen seurauksena. 

Kakkoskokeen tulos näyttäisi siis kyseenalaistavan ensimmäisen kokeen tuloksen – onko näin? 

Ensimmäisen ja toisen kokeen välillä on kuitenkin tärkeitä eroja, joista myös erot tuloksissa voivat 

johtua. Ensinnäkin käytetty loislaji oli kokeissa eri, koska ensimmäisessä kokeessa käytetty laji, 

kantomuurahainen, ei ollut vielä liikkeellä kylmästä keväästä johtuen. Kantomuurahaisen tilalla 

kokeessa käytetty loislaji, tupsukekomuurahainen, on kokeen kannalta huonompi laji sen takia, 
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että se ei ehkä yhtä yleisesti perusta pesää mustamuurahaista apuna käyttäen. 

Tupsukekomuurahaisilla on valtavia polygyynisiä kolonioita, joista jakautumalla leviäminen on 

yleistä, ja uutta pesää perustavan kuningattaren näkökulmasta paljon riskittömämpää kuin 

itsenäinen pesän perustaminen. Myös se, että tässä kokeessa loisen munia hyväksyttiin vähemmän 

kuin ykköskokeessa tukee tätä tulkintaa. Vaikka väliaikaisilla loisilla on useimmiten monia lajeja, 

joita ne hyödyntävät (Huang & Dornhaus 2008), niillä on todennäköisesti paikallisia sopeumia 

johonkin tiettyyn isäntään. Toisaalta myös isännällä on sopeumia loiseen: esim. tutkimuksessa 

liekomuurahaisella (Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)) tutkittiin sitä, miten sen 

orjuuttajalajin, suurpäämuurahaisen (Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849)), menestys 

riippuu paikallisesta isäntäpopulaatiosta. Tutkimuksessa havaittiin, että siihen, miten 

aggressiivisesti isäntätyöläiset suhtautuvat orjuuttajalajin sotilaisiin, vaikuttaa sekä se, mistä 

populaatiosta isäntä on peräisin, että se, mistä populaatiosta loinen tulee (Fischer & Foitzik 2004). 

Toinen kokeiden välinen ero oli se, että yhdessä käsittelyssä pesissä oli käytännön syistä 

(loiskuningattaresta huolehtimassa) läsnä myös loistyöläisiä. Tämä voisi aiheuttaa, että 

isäntätyöläiset olisivat enemmän ‘varuillaan’. Tutkimusten mukaan tiheämpi loisen populaatio saa 

isännät tiukentamaan vertailutunnistettaan, eli olemaan vähemmän hyväksyviä (Jongepier & 

Foitzik 2016). Tiukentuva vertailutunniste olisi voinut näkyä omien munien hyväksymisessä siten, 

että niissä olisi tullut enemmän virheitä. Kakkoskokeessa isäntätyöläisille ei kuitenkaan annettu 

omia munia, joten tämä kiinnostava mahdollisuus jää toistaiseksi selvittämättä. 

Tämän osatyön tulosten tulkintaa rajoittaa myös se, että meillä ei ollut käytössä nuoria, juuri 

häälennolta palanneita tupsukekomuurahaiskuningattaria vaan kuningattaret otettiin pesistä, joissa 

ne olivat jo munimassa. Ainakin kantomuurahaisten kohdalla tiedetään, että pesiä isäntäkolonian 

avulla perustavat kuningattaret ovat fenotyypiltään erilaisia kuin omaan synnyinpesään 

lisääntymään palaavat kuningattaret (Johnson ym. 2005). Synnyinpesään jäävät kuningattaret ovat 

merkitsevästi pienempiä ja tummapäisiä, kun taas yksittäin lisääntyvät ovat vankkarakenteisempia 

ja niiden pää on punertava (Collingwood 1979). Myöhemmin on lisäksi havaittu, että näiden 

kahden sosiaalisen fenotyypin välillä on myös pintahiilivetyjen eroja (Johnson 2012). 

Mahdollisesti näin on myös tupsukekomuurahaisen kohdalla. jolloin kokeissa käytetyt 

loiskuningattaret eivät itseasiassa ole loisintaan sopeutunutta tyyppiä. tämä voisi myös osaltaan 

selittää, miksi loisen munia hyväksyttiin hyvin vähän. 

On myös havaittu, että eräiden loislajien kuningatarten tuoksu muuttuu, kun ne taistelevat 

isäntäkuningattarten kanssa (Johnson 2001). Mahdollisesti isäntäkuningattaresta tarttuu tuoksua 

tai taistelun aiheuttamat hormonaaliset muutokset muuttavat tuoksua, jolloin työläiset 

todennäköisemmin hyväksyvät loiskuningattaren pesäänsä. Vaikka meillä olisi ollut nuoria, 

oikean lajin ja fenotyypin kuningattaria, olisi mahdollista, että niiden pitää olla fyysisessä 

kontaktissa isäntäkuningattaren kanssa voidakseen tulla hyväksytyksi. Tähän viittaisi myös se, että 

laboratorio-olosuhteissa on osoittautunut miltei mahdottomaksi saada mustamuurahaisia 

hyväksymään edes kantomuurahaiskuningattaria, vaikka ne olisivat olleet juuri paritelleita 

(Chernenko ym. 2013).  

Kokeessa 2 loismunat tulivat milloin mistäkin munituspesästä, koska, kuten aiemmin sanottua, 

tupsukekomuurahaiskuningattaret olivat varsin laiskoja munimaan ja meillä oli haastetta jo 

pelkästään siinä, että saimme ylipäätään tarpeeksi munia areenakokeisiin. Paremmin 

vertailukelpoinen koeasetelma olisi ollut se, että munat, joille isäntätyöläiset altistettiin, olisivat 

olleet samasta pesästä kuin ne, joita käytettiin areenakokeissa, mutta tässä kokeessa se ei ollut 

mahdollista. Mustamuurahaisen tiedetään olemaan hyvä tunnistamaan saman lajistenkin munien 

joukosta ne, jotka pesän oma kuningatar on muninut, joten miksipä se ei siis pystyisi tekemään 
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eroa aiemmin kohtaamansa ja uuden loiskuningattaren munien välillä. Tosin, munien lähde ei ollut 

ykköskokeessakaan sama altistuksessa ja areenakokeissa, ja silti voitiin havaita merkitsevä ero 

siinä miten altistetut ja altistamattomat orpopesät hyväksyivät munia. Todennäköisesti kokeiden 

väliset erot johtuivat kuitenkin käytettyjen loislajien välisistä eroista 

4.3 Muita virhelähteitä 

Areenakokeissa munien tarjoamiseen käytettiin samoja asetaattilevyjä kerta toisensa jälkeen.  

Asetaattilevy pyyhittiin puhtaaksi areenoiden välillä vedellä kostutetulla paperilla. Koska 

pintahiilivedyt ovat rasvaliukoisia, niitä on saattanut jäädä asetaatille ja ne ovat voineet vaikuttaa 

siihen, kuinka työläiset hyväksyvät levylle asetettuja munia. Rasvaliukoiset molekyylit voivat 

säilyä pinnalla pitkäänkin, joten jopa edellisien päivien loismunista tai omanlajisista, mutta 

vieraista pesistä peräisin olevista munista on voinut jäädä tuoksuja asetaatin pintaan. Puhtaalla 

alkoholilla pyyhkiminen tai jokaisessa areenakokeessa uuden asetaattilevyn käyttö olisi ollut 

vähemmän virhealtis ratkaisu. On myös huomattava, että tässä tutkimuksessa työläisten ei annettu 

kasvattaa munia aikuisiksi saakka, joten on mahdollista, että osa näennäisesti hyväksytyistä 

munista olisi hylätty tai tuhottu myöhemmin. 

4.4 Yhteenveto 

Mustamuurahaistyöläisten tunnistustemplaatin manipulointi onnistuu pesissä, joilla ei ole 

kuningatarta: Altistuminen loislajin munille ennen työläisten muninnan alkamista aiheuttaa 

myöhemmin tunnistusvirheitä, eli työläiset hyväksyvät loislajin munia enemmän kuin pesissä, 

jotka eivät ole altistuneet.  

Loisen kannalta varhainen kevät näyttäisi siis otolliselta ajalta yrittää pesään tunkeutumista ja 

isäntätyöläisten valjastamista loispesän perustamiseen. Sen kannattaa suosia isäntäpesiä, joiden 

kuningatar on kuollut talven aikana (mikäli tämä on jotain, minkä loiskuningatar voi jotenkin 

aistia).  

Mustamuurahaiset joutuvat tasapainoilemaan loismunien hyväksymisen ja omien munien 

hylkäämisen välillä. On aivan mahdollista, että ne voisivat olla vieläkin parempia tunnistamaan 

munia, mutta tässä piilee vaara: tarkasti munia tunnistavat työläiset voisivat ryhtyä omienkin 

munien suhteen tarkemmiksi ja alkaa suosia itselleen läheisintä sukua olevia munia ja toukkia 

toisten jälkeläisten kustannuksella. Tällainen sukulaisten suosiminen, eli nepotismi, on pesälle 

kokonaisuutena haitallista (tähän haluaisin sanoa esimerkkinä ihmismaailmasta, että katsokaa nyt, 

mitä ”mä ja mun perhe ja mun kaverit ensin” –asenne on aikaansaanut amerikkalaisessa 

yhteiskunnassa…) joten pesätason valinta toimii tarkentuvaa munien tunnistuskykyä vastaan, 

vaikka yksilötasolla se voisi työläisiä hyödyttääkin (Keller, L. 1997, Hannonen & Sundström 

2003). Niinpä voikin olla, että mustamuurahaisten pesän sisäiset eturistiriidat pitävät ikään kuin 

ovea raollaan loisien tulla.  

Sen jälkeen, kun kokeeni tehtiin, on julkaistu paljon mielenkiintoista materiaalia pesäloisinnasta 

ja sen fylogeneettisesta taustasta (Jansen ym. 2010, Manna & Hauber 2016, Romiguier 2018). 

Myös muurahaisten ja niiden munien pintahiilivetyjen tutkimus on edennyt vauhdilla (Helanterä 

& d'Ettorre 2015, Feldmeyer ym. 2017, Kleeberg ym. 2017). Nämä tiedot varmasti ohjaisivat 

tekemään kokeen monin tavoin erilailla kuin sen nyt suoritin. Tekniikkakin kehittyy ja esimerkiksi 

nykyisillä DNA:n käsittelymenetelmillä saataisiin aiempaa näppärämmin selvitettyä vaikkapa 

edellä mainittu kuningattarellisten pesien todellinen lisääntyvien kuningattarien määrä ja 

kuningattarien välinen sukulaisuus. Miksipä ei voitaisi myös selvittää orpopesien sisäinen 
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sukulaisuusaste sekä kasvattamalla ja genotyypittämällä selvittää, mitä munia isäntäpesät 

kasvattavat ja sitten tarkastella tuloksia näiden tietojen valossa.  

Tulevissa töissä tulisi ottaa tarkoin huomioon loislajin valinta ja siihenhän mainitsemani uudet 

tutkimustulokset munien pintahiilivetyjen ja loisten fylogenian suhteen antavat hyvän pohjan. 

Vaikka kahden eri loislajin käyttäminen ei ollut alkuperäinen tarkoitus, se antoi osviittaa siitä, että 

näillä loislajeilla on löydettävissä paikallisia sopeumia. Mustamuurahaista ja sen loislajeja olisikin 

mielenkiintoista tutkia samaan tapaan, kuin Fischer ja Foitzig (Fischer & Foitzik 2004) olivat 

kokeessaan tehneet liekomuurahaisella ja suurpäämuurahaisella, ottaen huomioon sekä lois- että 

isäntälajin lähdepopulaatio. 

5 Kiitokset 

Rahoittajat: Suomen biologian seura Vanamo, Societas Pro Fauna et Flora Fennica, Societas 

Entomologica Helsingforsiensis.  

Suurkiitokset ohjaajilleni Emmalle ja Heikille. Heikki opetti minulle suurimman osan siitä, mitä 

muurahaisista ja käytännön muurahaistutkimuksesta tiedän ja vielä paljon, paljon sellaista, jonka 

olen jo unohtanut.  Tieteen tarkoitus on tiedon lisääminen ja Heikillä on kyky, paitsi tuottaa uutta 

tietoa, myös jakaa sitä väsymättä, kuulijaystävällisesti ja innostavasti. Kiitos Heikki, olisit 

varmasti kiltein ja kärsivällisin tuntemani ihminen, jos en tuntisi Emmaa .  

Emma, jos tämä olisi internet, nyt olisi keyboard smashin paikka; verbaaliset kyvyt kun ei vaan 

riitä kertomaan, kuinka paljon arvostan sitä, että päätit, että pusketaas tää gradu nyt valmiiksi. Olen 

hyvin täysin vakuuttunut, että ilman sinua olisi homma jäänyt tekemättä. Jos ikinä julkaisen 

supersankarisarjakuvan, luon yhden sankarin sinun kuvaksesi - supervoimanaan ystävällisyys ja 

peräänantamaton optimismi. Ja tietysti ko. sankari olisi ainakin viiden alan tohtori, koska hitsi kun 

osaat ihan kaikkea! Mad Respect. AsEYGuAS%ydkfaSduf!!! 

Kiitos Lotta – olet suuri idolini siinä, miten (tutkimus)ryhmää johdetaan.  

Muurahaisten kanssa työskentely on työvoimaintensiivistä, ja mitään en olisi saanut edes alkuun, 

jos taustatukena ei olisi ollut Team:ANTZZ. Kiitos Hannele, Sedeer, Ulla, Unni, Anton, Sanja, 

Martin, Martina ja muut, joiden kanssa keräsimme pesiä, nypimme muurahaisia, maalasimme 

koteloita ja muurahaisia, kiipeilimme liukkailla kallioilla, arvoimme koteloiden sukupuolta, 

väkersimme muurahaisenlennätyslaitteita, metsästimme myyriä, keitimme agaria pohjaan, 

hoidimme koepesiä… Kiitos myös seurasta viinilasillisen äärellä, mielettömän hyvästä ruuasta, 

villipedoista, joita toitte asuntoon , syvällisistä keskusteluista, Doctor Who –illoista ja muusta 

häpeämättömästä nörtteilystä... Kesät Tvärminnessä olivat mahtavia! 

Mistä pääsemmekin Tvärminnen eläintieteellisen aseman henkilökuntaan: Kiitos infrastruktuurin 

ylläpidosta, avusta tekniikan suhteen, erinomaisesta ruuasta ja aina ystävällisestä palvelusta.   

Olen saanut paljon kannustusta ja henkistä tukea (ja suklaata!) niin monilta, monilta ihmisiltä, että 

paperi loppuisi jos lähtisin kaikkia luettelemaan, mutta tässä teistä tärkeimmille: Kiitos ihana ihana 

Aino, keksit vaikka mitä porkkanoita, että saan gradun kirjoitettua ja olit aina vankkumattoman 

varma, että tottakai se onnistuu. Maija ja Outi, kiitos kun luitte ja kommentoitte johdantoa – oli 

paljon levollisempi olo kun joku murkku-kuplan ulkopuolinen näytti sille vihreää valoa . Teille 

kiitos myös ystävyydestä ja siitä, että ymmärrätte. Merin, thank you for always being there for me 

and letting me rant about badly behaving data and how writing is haaaard and flailing with me 
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about geeky stuff both inside and outside of biology. Knowing that you are in my corner, helps me 

through shitty days. Darja, tarvittiin monenmoisia psykologisia apuvälineitä, että tämä projekti 

saatiin viimein päätökseen. Niistä iso osa tuli sinun työkalupakistasi. Kiitos paljon. Graduryhmä 

Puurtajat: Oli ilo jakaa osa tätä matkaa teidän kanssanne – vertaistuestanne oli todella paljon apua. 

Kiitos ja onnea omalle loppusuorallenne! 

Matti. Äiskä ja Iskä ja Outi-sisko. Kiitos pyhimyksen kateelliseksi tekevästä kärsivällisyydestä, 

mittaamattomasta tuesta ja sitkeästä kannustuksesta. Mutta ennen kaikkea siitä, että ette koskaan 

tehneet kovin suurta numeroa siitä, että gradun kirjoitus venyi ja vanui.♥  
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7 Liitteet 

7.1 Liite 1: Muurahaisten ruuan resepti  
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7.2 Liite 2: Tilastollisissa analyyseissa käytetty R-skripti 

#########  

##   Lean graduanalyysit: sumplinta Emman kanssa 12.4.2019 

##   kysymys 1:   

## vaste: montako hyvaksytaan eli mika osuus? ennustavat muuttujat: altistetut, altistamattomat; omat 

ja loisten munat  

## onko altistus tehty myos omilla munilla?  

 

 

####### FUNCTION TO TEST OVERDISPERSION IN POISSON MODEL ########## 

overdisp_fun <- function(model) { 

  ## number of variance parameters in  

  ##   an n-by-n variance-covariance matrix 

  vpars <- function(m) { 

    nrow(m)*(nrow(m)+1)/2 

  } 

  model.df <- sum(sapply(VarCorr(model),vpars))+length(fixef(model)) 

  rdf <- nrow(model.frame(model))-model.df 

  rp <- residuals(model,type="pearson") 

  Pearson.chisq <- sum(rp^2) 

  prat <- Pearson.chisq/rdf 

  pval <- pchisq(Pearson.chisq, df=rdf, lower.tail=FALSE) 

  c(chisq=Pearson.chisq,ratio=prat,rdf=rdf,p=pval) 

} 

############### VARSINAINEN ANALYYSI ################# 

# lataa paketti lme4 

##   kysymys 1:   

## vaste: montako hyvaksytaan eli mika osuus? ennustavat muuttujat: altistetut, altistamattomat; omat 

ja loisten munat  
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malli1 <-glmer((cbind(offered,accepted)) ~ treatment * alien1_own2 + (1|place) + (1|colonyID), family = 

binomial, data = data1)  

summary(malli1) 

drop1(malli1, test = "Chisq") ##  

overdisp_fun(malli1) 

## analyysi erikseen orvoille ja kuningattarellisille kolonioille  

 

### kysymys 2:  

## miten kuningatarten maara vaikuttaa hyvaksymiseen?  

##  - vain kuningattarelliset koloniat  

 

malli2 <-glmer((cbind(offered,accepted)) ~ treatment*nb_queens + alien1_own2 +  (1|place) + 

(1|colonyID), family = binomial, data = data2) ## data 2: jata pois orvot 

summary(malli2) 

drop1(malli2, test = "Chisq") ##  

overdisp_fun(malli2) 

 

###3 kysymys 3:  

## miten loiskuningattaren lasnaolo vaikuttaa?  

## vain orpokoloniat!  

## treatments: faktorin tasot  1. ei mitaan kasittelya    2. annettu ennen kokeita loisen munia   3. seka 

loisen munia etta kuningatar lasna 

## omat munat = tyolaisten munia 

 

malli3 <-glmer((cbind(offered,accepted)) ~ treatment123 * alien1_own2 +  (1|place) + (1|colonyID), 

family = binomial, data = data3) ## 2. vuoden data 

summary(malli3) 

drop1(m, test = "Chisq") ##  

overdisp_fun(m)  # jos ylidispersoitunut eli p <0.05, niin lisaa yksilo satunnaismuuttujaksi  (1|yksikko), 

katso Harrison 2014:  

## https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194460/ 

## ja koska treatment = 3 tasoa, saattaa tarvita posthoc-testia kertomaan, mitka tasot eroavat 
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###########  POST HOC TESTIT ############   

 

#asenna paketti multcomp 

summary(glht(m, linfct = mcp(treatment = "Tukey")), test = adjusted("holm")) ## group = factor to test 

summary(glht(m, linfct = mcp(alien1_own2 = "Tukey")), test = adjusted("holm")) ## group = factor to 

test 

## covariate interactions found -- default contrast might be inappropriate 

 

 

  

 


