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JOHDANTO 

 

 
Viljelykasvien onnistunut pölytys on ruuantuotantomme ja ravitsemuksemme perusta. 

Hyönteispölytteiset kasvit tuottavat valtaosan tarvitsemistamme vitamiineista ja ravintoaineista 

(Ellis ym. 2015). Kasvit voivat pölyttyä eri tavoin, mutta useimpien viljelykasviemme 

sadontuottokyky on joko täysin tai osittain riippuvainen hyönteispölytyksestä (Delaplane ja Mayer 

2000). Taloudellisesti merkittävin pölyttäjä on tarhamehiläinen (Apis mellifera). 16 % maailman 

kasvilajeista pölyttyy mehiläisten toimesta (Buchmann ja Nabhan 1996).   Toiset kasvit 

houkuttelevat pölyttäjiä paremmin kuin toiset. Houkuttelevuuteen vaikuttavat useat seikat, kuten 

kukan koko ja muoto, väri sekä meden sokeripitoisuus. Knopperin ym. tutkimuksissa (2016) meden 

sokeripitoisuuden ylittäessä > 30 %, kasvi luokitellaan pölyttäjiä houkuttelevaksi.  Mansikka 

sijoittui tässä luokittelussa vähemmän houkuttelevaksi, keskitason mesikasviksi pölyttäjien silmissä 

– sitrushedelmien (Citrus spp.) ja rapsin (Brassica napus) sijoittuessa houkuttelevuudessaan 

kärkisijoille. Mansikan vähäiset siitepöly- ja mesivarannot saavat pölyttäjät suuntaamaan muualle 

paremman ravinnonlähteen ilmaantuessa saataville. Pölytystehokkuuden parantaminen mansikalla 

mahdollistaisi nykyistä suuremmat satomäärät ja laadukkaammat marjat. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä käytännön viljelyn tueksi sopivia menetelmiä 

tarhamehiläisten ohjaamiseksi halutulle kasville, tässä tapauksessa mehiläisiä heikommin 

houkuttelevalle mansikalle. Mehiläisten käyttäytymisenohjailua tutkittiin vuonna 2010 

Leppävirralla Mönkkösen marjatilalla. Tutkimus oli osa Helsingin yliopiston ForestSpecs – 

hanketta. Tutkimuksen kenttäkokeessa mehiläisiä ehdollistettiin mansikan kukkien siitepölyä 

sisältävällä sokeriliuoksella. 

 

1 KIRJALLISUUSKATSAUS  

 
1.1. Pölytys  

 

Pölytyksessä kasvien heteiden ponsissa syntyvä siitepöly siirtyy saman, tai jonkun toisen kasvin 

kukan emin luotille (Delaplane ja Mayer 2000).  Kasvit voivat olla itsepölytteisiä tai ristipölytteisiä. 



Kasvien ja niiden kukkien rakenne on tärkein pölytystapaa määrittävä tekijä. Hyönteispölytteisten 

kasvien kukat houkuttelevat pölyttäjiä väreillä, tuoksuilla ja tarjoamalla mettä ja siitepölyä 

ravinnoksi. Tahmeat siitepölyhiukkaset tarttuvat helposti pölyttäjiin. Tuulipölytteisillä kasveilla 

kuten havupuilla kukat ovat vaatimattomampia ja siitepöly irtonaisempaa ja herkästi varisevaa. 

Koppisiemeniset kasvit ovat paljassiemenisiä kasveja tehokkaampia houkuttelemaan pölyttäjiä. 

Niille on ajan saatossa kehittynyt kyky vallata paljassiemenisiä paremmin uusia asuinalueita.  Tämä 

on johtanut fysiologisiin sopeutumiin tehokkaan pölytyksen turvaamiseksi.  Koppisiemenisten 

fysiologiset rakenteet ovat erikoistuneet siitepölyn tehokkaaseen jakeluun. Siemenaiheiden määrä 

kasvin sikiäimessä vaihtelee yhdestä tuhansiin. Siitepölyn määrän on siis oltava riittävä ja sen 

jakelu pölyttäjälle optimaalista. Marjan tai hedelmän muodostumisen ehtona on riittävä määrä 

elinvoimaista siitepölyä emin luotilla (Delaplane ja Mayer 2000). Siitepölyn levitys tapahtuu 

yksittäisinä siitepölyhiukkasina tai suurempana massana.  Massassa siitepölyhiukkaset kiinnittyvät 

toisiinsa seinänverhosolukon, tai jonkin muun ponnen osan tuottamilla tahmeilla nesteillä. 

Itsepölytyksessä pölytys tapahtuu yhden kasviyksilön kukan sisällä (Dharam 2012). Kasvin omat 

heteet varistavat siitepölyn emin luotille. Tyypillisiä itsepölytteisiä viljelykasveja ovat mm. viljat. 

Kasvit joilla heteet ja emit ovat eri kasveissa, vaativat ristipölytyksen, eli ne tarvitsevat toisen 

saman lajin yksilön siitepölyä hedelmöittyäkseen. Saman kasvin hede- ja emikukkien eriaikainen 

kukkiminen voi myös olla syynä ristipölytykselle. 

 

 1.2 Hyönteiset pölyttäjinä 

 

 

Monet itsepölytteisetkin kasvit esim. rapsi hyötyvät ristipölytyksestä. Hyönteiset helpottavat 

siitepölyn pääsyä emin luotille, vaikka pölytys voisi tapahtua myös ilman niitä (Delaplane ja Mayer 

2000).  Tärkeimpiä hyönteispölyttäjiä ovat mesipistiäiset, kuten tarhamehiläiset, kimalaiset ja 

erakkomehiläiset (Free 1970).  Siitepölyn siirtämiseen kasvit tarvitsevat vektorin. Siitepölyn 

kuljettajina toimivat usein hyönteiset. Siirtyessään kukasta kukkaan ne siirtävät samalla siitepölyä 

kukasta toiseen. Siitepölyn vektoreita voivat olla myös muut eläimet, kuten nisäkkäät ja linnut sekä 

tuuli ja vesi (Dharam 2012). Hyönteispölytteisten kasvien kukat ovat usein tuoksuvia ja värikkäitä 

houkutellakseen pölyttäjiä puoleensa. Ristipölytteisten kasvien hyötymistä mehiläispölytyksestä 

ovat tutkineet mm. Free (1993) ja Sihag (1986).  

Monet viljelykasvimme, kuten hedelmä- ja marjakasvit, hyötyvät hyönteispölytyksestä (McGregor 

1976). Useimmat kasvilajit pystyvät lisääntymään myös ilman hyönteisiä, mutta esim. viljeltyjen 

mansikkalajikkeiden satomäärät ja kauppakuntoisten marjojen osuus kasvavat hyönteispölytyksen 



ansiosta (Houbaert ym.1992). Marjojen koon ja muodon paranemisen ohella onnistunut pölytys 

vaikuttaa positiivisesti marjojen sokeripitoisuuteen ja säilyvyyteen. Tärkeillä viljelykasveilla, kuten 

hedelmillä, pähkinöillä ja marjoilla sadonmenetys ilman hyönteispölytystä voi olla jopa 90 % 

(Klein ym. 2007). Eräillä kasveilla siementuotanto vaatii onnistuakseen hyönteisten apua. Kasvin 

tuottaman meden määrää ja laatua pölyttäjiä houkuttelevana tekijänä, sekä sen vaikutusta sipulin 

siementuotantoon ovat tutkineet mm. Silva ja Dean (2000). Myös Soton ym. (2013) tutkimuksessa 

mehiläisten aktiivisuudella oli yhteys hyvään siemensatoon. Hyönteispölytyksen vaikutusta tattarin 

satoon tutki opinnäytetyössään Toratti (2018). Hänen kokeissaan tarhamehiläisten ja 

luonnonpölyttäjien yhteiskäytöllä pölyttäjinä saavutettiin parhaat tulokset tattarin laadussa ja 

siementuotannossa.  

 

Maailmanlaajuisesti yleisin viljelykasviemme pölyttäjä on tarhamehiläinen (Hung ym. 2018). 

Mehiläisen rakenne on optimaalinen pölytystä ajatellen. Karvaiseen ruumiiseen siitepöly tarttuu 

helposti, ja jalkojen siitepölyvasut toimivat siitepölyn kuljetusastioina (Gojmerac 1980). Mehiläiset 

myös sitovat siitepölyhiukkaset tahmealla pollenkitillä saadakseen ne helpommin kuljetettavaan 

muotoon. Mehiläisten pitkälle erikoistuneet suuosat mahdollistavat tehokkaan medenkeruun ( 

Gojmerac 1980). Erilaisiin olosuhteisiin hyvin sopeutuvan tarhamehiläisen tuottama hunaja on 

maailmanlaajuisesti tärkeä elintarvike, mutta sen arvo pölyttäjänä on hunajantuottoakin suurempi. 

Myös kestävyys työskennellä vaihtelevassa ilmastossa tekee mehiläisestä muita hyönteisiä 

tehokkaamman pölyttäjän. Arviolta 80 % hyönteispölytyksestä tapahtuu mehiläisten toimesta 

(Dharam 2012). Kerätessään ravintoa jälkeläisilleen, mehiläiset samalla edesauttavat kasvien 

ristipölytystä, kuljettamalla siitepölyä kasvista toiseen. Mathesonin (1986 ja 1991) mukaan 

tehokkaasti pölyttävässä pesässä on vähintään 30 000 mehiläistä, joista 12 000 on yleensä 

kerääjämehiläisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 12 kehää mehiläisiä. Kuningattaren 

munintakyky on ehdottoman tärkeä pesän selviytymisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Sikiöitä 

olisi hyvä olla pesässä vähintään seitsemän kehällistä, joissa munia 25 % kehien pinta-alasta. 

 

25 – 50 % kukkavierailuista tapahtuu muiden pölyttäjien kuin mehiläisten toimesta. Vaikka niiden 

tehokkuus ei välttämättä yllä mehiläisten tasolle, ne kompensoivat pölytystehokkuutta tekemällä 

enemmän kukkavierailuja (Rader ym. 2016). Koko maailmassa elää 260 kimalaislajia joista meillä 

Suomessa kolmisenkymmentä (Parkkinen ym. 2018). Kimalaisen etuja pölyttäjinä ovat sen 

joustavuus lentää myös kevään ja alkukesän viileämmissä sääoloissa. Tarhamehiläisen lento alkaa 

vasta lämpötilan noustessa yli 10 °C.  



Kimalaiset pystyvät tuottamaan keskiruumiin värähtelyllä tarvitsemaansa lämpöenergiaa mehiläisiä 

tehokkaammin, ja myös niiden karvapeite on tiheämpi kuin tarhamehiläisillä (Parkkinen ym. 2018).  

Varhain kukkiville puutarhakasveille kuten herukoille ja omenalle, kimalainen onkin usein 

elintärkeä pölyttäjä. Monet harvinaistuneet niittykasvit ovat kimalaispölytteisiä, joten kimalaiset 

ovat merkittävässä asemassa luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.  Viime vuosina 

kimalaisten määrä on vähentynyt niittyjen ja ketojen pinta-alojen supistuessa.  

Suomessa elää lähes kaksisataa erakkomehiläislajia. Erakkomehiläiset ovat villimehiläisiä joilla ei 

ole samanlaista sosiaalista luonnetta kuin tarhamehiläisillä (Loukola ym.2020). Muita pölyttäviä 

hyönteislajeja ovat kukkakärpäset, perhoset, ampiaiset sekä eräät muut kärpäslajit. Näiden lajien 

merkitystä sadontuotolle ja koko ekosysteemille käsittellään kattavasti rewiev –artikkelissa: Non-

bee insects are important contributors to global crop pollination (2016). Perhosten ja kärpästen 

merkitys pölyttäjinä ei ole mesipistiäisten veroinen, mutta niillekin on oma paikkansa pölyttäjinä. 

Perhoset hakevat kukista mettä. Perhosten erityinen rakenne tekee niistä sopivan pölyttäjän juuri 

tietyn mallisille kukille. Esim. ohdakkeet ovat perhosten suosimia mesikasveja. Tyypillisesti 

perhoset vierailevat päivisin auki olevissa, tuoksuvissa, runsaasti mettä tuottavissa kukissa (Dharam 

2012).  Edellä mainittujen lisäksi myös kaksisiipiset, kovakuoriaiset ja ripsiäiset voivat toimia 

siitepölyn vektoreina. McInnisin kokeissa (2019) luonnonpölyttäjät ylsivät parempiin tuloksiin 

mansikan pölytyksessä kuin tarhamehiläiset. Käytännössä luonnonpölyttäjien elinympäristöjen 

ollessa uhattuina ja vähäisiä, tarhamehiläisten käyttö on kuitenkin perusteltua ja järkevää 

pölytyksen varmistamiseksi. Pitämällä maatalousympäristöt kasvistoltaan monipuolisina, edistetään 

luonnonpölyttäjien biodiversiteettiä, ja luodaan niille turvallinen toimintaympäristö (McInnis 

ym.2019).  

 

1.3 Hyönteispölytys sadon määrän ja laadun parantajana 

 

Klatt ym.(2013), ovat tutkineet pölytyksen vaikutusta marjojen rakenteeseen ja säilyvyyteen. 

Soluseinien rakentumista edes auttavien kasvihormonien eritys voimistuu pölytyksen aikana. Nämä 

rakenteet ovat avainasemassa marjan säilyvyyden kannalta.  Vadelmalla vaillinaisten, 

kauppakelvottomien marjojen määrä vähenee merkittävästi onnistuneen pölytyksen ansiosta. 

Mansikalla, herukalla ja omenalla puutteellinen pölytys aiheuttaa raakileiden varisemista. Kesällä 

2016 Suomen Mehiläishoitajain Liitto ja Helsingin yliopisto tutkivat pölytyksen vaikutusta 

vadelman satotasoihin. Onnistuneen mehiläispölytyksen todettiin jopa nelinkertaistavan vadelman 

sadot (Maaseudun tulevaisuus 2016). Mansikka on itsepölytteinen, mutta se hyötyy tutkimusten 

mukaan ristipölytyksestä. Tätä ovat tutkineet mm. Klatt ym. (2014) sekä Wietske (2018). Etenkin 



lyhytheteisillä lajikkeilla tarvitaan hyönteispölytystä täydentämään vaikeaa itsepölytystä (Connor ja 

Martin, 1973). Partapin ym. tutkimuksessa (2000) mehiläispölytys vähensi epämuodostuneiden 

mansikoiden määrää 50 % ja kasvatti marjojen painoa 48 % kontrolliin verrattuna. Mehiläispölytys 

nosti mansikoiden kaupallista arvoa Klattin ym. kokeissa (2013) 38.6 % verrattuna tuulipölytteisiin 

mansikoihin, ja jopa 54.3 % verrattuna itsepölytteisiin marjoihin. Mehiläispölytys vaikutti 

positiivisesti marjojen muotoon ja painoon; kyseiset marjat olivat keskimäärin 11 % painavampia 

kuin tuulipölytteiset.  Mehiläispölytys myös indusoi useiden kestävyyteen vaikuttavien 

kasvihormonien tuotantoa marjoissa. 

 

  1.4   Hyönteispölytyksen merkitys taloudellisesti ja luonnon monimuotoisuudelle 

 

Hyönteispölytyksen merkitys sadontuotolle on merkittävä. Ihmiskunnan käyttämän sadon 

rahalliseksi arvoksi arvioidaan 1.68 triljoonaa euroa.  54 %  kasveista,  joiden tuotosta tämä summa 

koostuu, ovat riippuvaisia pölytyksestä. Pölyttäjien puuttuminen tarkoittaisi viljelijöille 75 % 

sadonmenetyksiä. Tanskassa mehiläisten pölytyshyödyn marjoille, öljykasveille ja hedelmille 

arvioidaan olevan jopa 200 – 400 miljoonaa euroa. (Dharam 2012). Koko maailman 

mehiläispölytyksen vuosittaiseksi arvoksi laski Gallai 153 miljardia € (2009).  

Mehiläispölytyksen taloudellista arvoa Suomessa tutki Lehtonen (2012). Pölytyksen 

kokonaisarvoksi saatu 22,2 miljoonaa euroa, nousee yli 60 miljoonaan euroon kun mukaan lisätään 

myös kotitarveviljely. Viljelykasviemme lisäksi myös luonnonkasvit hyötyvät pölyttäjistä. Lehtosen 

mukaan pölytyksen arvo etenkin mustikalle ja puolukalle on taloudellisesti merkittävä, jopa neljä 

miljoonaa euroa.  Pölyttäjien parhaan mahdollisen keruutehokkuuden tukeminen 

mehiläishoidollisin toimin nostaa pölytyksen taloudellista hyötyä. Vahva ja terve 

mehiläisyhdyskunta on onnistuneen pölytyksen perusta. Voimakkaasti sikiöivä pesä kerää 

luonnollisesti runsaasti ravintoa tarpeisiinsa. 

 

Pölytyksen merkitys ekosysteemipalveluna on tärkeä mutta vaikeammin taloudellisesti mitattava 

arvo. Pölytyksen arvoa taloudellisesta ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta pohtivat 

Melathopoulos ym. (2015). Pölyttäjien ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on välttämätöntä, 

jos haluamme että pölytys ekosysteemipalveluna on käytössämme myös tulevaisuudessa. Viime 

vuosien hälyttävät uutiset pölyttäjien vähenemisestä ovat vakava merkki lajistomme reagoinnista 

ympäristön stressitekijöihin. Garibaldin ym. (2011) tutkimuksessa peräänkuulutetaan tehokkaampia 

keinoja pölyttäjien elinalueiden suojelemiseksi. Jatkuva viljelyalan kasvu yhdistettynä 

monokulttuuriin, vähentää pölyttäjien määrää. Mehiläiset pystyvät Ratnieksin ja Carreckin (2010) 



mukaan joissain määrin kompensoimaan matalatasoista stressiä, kuten kerääjämehiläisten luontaista 

vähenemistä, lisäämällä ja edistämällä kuningattaren munintaa. Sopeutuminen laajempiin 

elinympäristön kapenemisesta johtuviin ongelmiin on vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

 

Pölyttäjät voivat toimia myös biologisen torjunnan vektoreina. Harmaahome (Botrytis cinerea) on 

merkittävin marjojen laadun pilaaja ja aiheuttaa vuosittain suuria taloudellisia menetyksiä 

marjanviljelijöille (Hokkanen ym. 2015). Itiöistä kostealla säällä kehittyvä sienitauti aiheuttaa 

taloudellisia tappioita marjatiloilla.  Mehiläisten ja kimalaisten avulla tehtävä biologien 

harmaahomeen torjunta on nykyisin monen marjan- ja omenanviljelijän käytössä. Pölyttäjien avulla 

hyötymikrobi Cliocladium catenulatum saadaan suoraan kukkiin (Hokkanen ym. 2008). Sieni 

asuttaa kuihtuvat kukanosat ja estää näin harmaahomeen pääsyn kukkapohjukseen.  Mehiläispesien 

ulostuloaukon eteen asennettavaan laitteeseen annostellaan biotorjuntavalmistetta, jonka mehiläiset 

saavat karvoitukseensa kulkiessaan pesästä ulos (Biotus Oy 2020). Kaupallinen valmiste 

Prestop
®
 Mix on hyväksytty luomuviljelyyn, ja sen käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime 

vuosina, kemiallisen torjunnan vaihtoehtojen vähentyessä (per. com. Biotus Oy). Valmiste on 

hiljattain hyväksytty myös omenan siemenkotamädän torjuntaan ja kimalaisten levittämänä.  

 

 

2 Mehiläisten keruukäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

 

 
2.1  Pesän vahvuuden ja ikäjakauman vaikutus ravinnonkeruuseen 
 

Pesän työnjako ja ikärakenne vaikuttavat ravinnon tarpeeseen ja sitä kautta keruutehokkuuteen 

(Dietz 1982).  Siitepölyn määrä pesässä on suorassa yhteydessä sikiöinnin voimakkuuteen.  

Siitepöly on mehiläistoukkien ravintoa ja niiden ainoa proteiininlähde. Visscherin ja Dukasin 

(1997) mukaan pesän työnjaolliset sopeumat myös sikiöttöminä ajanjaksoina mahdollistavat 

työmehiläisten elämisen pidempään, kunnes siitepölyn kerääjiä taas tarvitaan. Vahvoissa 

yhdyskunnissa työnjako toimii pieniä yhdyskuntia joustavammin, mutta niissä on suhteessa pesän 

kokoon vähemmän kerääjämehiläisiä (Rea 1940 ; Dirks 1946 ). 

Freen havaintojen mukaan (1967) pienemmässä pesässä sikiöiden määrän ollessa suuri, työläiset 

keräävät enemmän siitepölyä kuin mettä. Yhden mehiläisen kehittymiseen toukasta aikuiseksi 

tarvitaan noin 130 mg siitepölyä.  Alfonsuksen (1933) mukaan koko pesän mehiläismäärän 

siitepölytarve kesän aikana on n. 20 - 30 kg. Sikiöinnin ollessa runsasta, ravinnontarve pesässä on 

suuri ja mehiläisten keruutehokkuus nousee (Fathy 1997). Mitä enemmän siitepölyä tarvitaan pesän 



tarpeisiin, sitä enemmän mehiläiset keräävät sitä. Free & Preece (1969) ovat havainneet sikiöiden 

määrän ja niiden ruokintaan tarvittavan siitepölyn määrän kasvavan suhteessa pesän vahvuuteen. 

Kaikki siitepölyt eivät sisällä mehiläisten tarvitsemia aminohappoja. Siksi mehiläiset yhdistelevät 

eri lähteistään hakemia siitepölylasteja pergaksi, joka soveltuu toukkien ruokintaan. Siitepölyjen 

valkuaisaineiden ohella myös rasvan määrä ja koostumus ovat toukille tärkeitä seikkoja. Carrol 

ym.(2017) havaitsivat tutkimuksessaan mehiläisten käyttävän mieluummin tuoretta 2- 4 päivää 

kennoissa säilytettyä siitepölyä, kuin vanhempia varastoja. Vanhempien siitepölyjen ravintoarvot 

pysyivät kuitenkin tuoreiden kaltaisina.  

 

Geraldine Wrightin (2018) mukaan ruokkijamehiläiset suosivat ravintoa, jossa proteiinin suhde 

rasvoihin on 1:2. Hyviksi ravintokasveiksi Wright mainitsee ruusukasvit (Rosaceae) ja 

heikommiksi mm. palmut ja eukalyptuksen.  Selvää käsitystä siitä miksi mehiläinen hylkää tai 

hyväksyy jonkun tietyn siitepölyn, ei ole toistaiseksi muodostunut.  

Työläismehiläiset keräävät mettä lähinnä aikuisten mehiläisten ravinnoksi. Medestä ne valmistavat 

hunajaa poistamalla siitä vettä (Delaplane ja Mayer 2000). Mesi sisältää pääasiassa erilaisia 

sokereita, kuten fruktoosia, glukoosia ja sakkaroosia. Meden sokerikoostumus vaihtelee kasvin iän 

perusteella, kokonaisten kasvipopulaatioiden sekä kasviyksilöiden välillä. Sokereiden lisäksi mesi 

sisältää aminohappoja, orgaanisia happoja, vitamiineja, entsyymeja ja rasvoja (Parkkinen ym. 

2018). Hunajaa mehiläiset tarvitsevat useimpiin toimintoihinsa, kuten lämmönsäätelyyn ja 

liikkumiseen. Ylimääräisen hunajan mehiläiset säilövät kennostoihin talven varalle. 

Naarastoukalle ruokkijoiden antaman ravinnon laatu määrää kehittyykö siitä työläinen vai 

kuningatar (Winston 1987). Emotoukan ruokamehua kutsutaan emomaidoksi eli royal jellyksi.  

Tämä erittäin ravintorikas aine sisältää runsaasti vitamiineja ja ravintoaineita. 

 

2.2 Pesän sijainnin vaikutus 

 

Mehiläispesien oikealla sijoittamisella varmistetaan viljelykasvin onnistunut pölytys. Sijoittamalla 

pesät keskelle pölytettävää aluetta saadaan nostettua viljelykasvien satomääriä mehiläisten keruu-

alueen kasvaessa (Free 1993). Mehiläisillä on tapana kerätä siitepöly ja mesi mahdollisimman 

läheltä pesää. Kun pesät sijoitetaan tarpeeksi lähelle haluttua pölytyskohdetta, myös mehiläisten 

nopea keskinäinen informaation vaihto helpottuu. Aikaa ei haaskaannu pitkiin lentomatkoihin, vaan 

viestittäjämehiläiset saavat nopeasti värvättyä lisää kerääjiä kentälle. Mehiläinen pystyy kuitenkin 

hakemaan tarvittaessa ravintoa jopa 2.5 kilometrin päästä, jos kerättävää ei löydy lähempää. Freen 

(1993) mukaan mehiläisten keräämät mesi- ja siitepölymäärät ovat suurimpia kun keruukohde on 0 

about:blank
about:blank


- 5 km säteellä pesistä, ja pienenevät jopa puoleen kun etäisyys pesistä on kilometrin. Myös 

monissa muissa tutkimuksissa on havaittu kerätyn meden ja siitepölyn määrän laskevan pesän ja 

ravinnonlähteen välisen etäisyyden kasvaessa (Free ja Williams 1974 ; Alpatov 1984). Kumar ym. 

(1998) suosittelevat pesien sijoittamista 4 – 5 pesän ryhmiin pölytyksen varmistamiseksi. Ideaalisin 

vaihtoehto olisi ripotella yksittäiset pesät eri puolille pölytettävää peltoa, mutta tämä ei ole 

mehiläishoidon käytännöllisyyden kannalta järkevää. Myös tuulen suunta ja maaston topografia 

tulee huomioida pesien sijoittelussa (Free 1993). Mehiläispesien sijoittelua mietittäessä pitää 

varmistaa, että mehiläisillä on mahdollisuus saada tuoksuärsykkeitä pölytettävistä kasveista. Tämä 

on huomioitava etenkin jos pesät joudutaan sijoittamaan pölytettävän alueen ulkopuolelle. 

        

 

3  Kukkavalintaan johtavat ärsykkeet 
 

Pölyttäjien kukkavalintojen taustalla vaikuttavat monet tekijät. Paikallistaessaan sopivia 

mesikasveja mehiläinen luottaa näkö- ja hajuärsykkeisiin. Kukkien väri toimii pölyttäjien 

tärkeimpänä houkuttelijana, mutta myös muoto (Free 1970; Andersson 1977) sekä kukkasymmetria 

vaikuttavat valintoihin (Lehrer ym.1995). Vaikka mehiläinen paikallistaa värin avulla kukan, 

lopullinen kukkavalinta tapahtuu usein pelkän hajuärsykkeen avulla.  Dopsonin ym. mukaan (1990) 

kukan houkutteleva tuoksu on sidottu sen eri rakenteisiin – emiöön, ponnelle, terälehtiin ja 

siitepölyyn. Evoluution kuluessa mehiläinen on tehostanut käytöstään. Se jättää kukkavierailunsa 

jälkeen kasviin hajujäljen vihjeeksi muille lajitovereille kertoakseen, että mettä ei juuri nyt ole 

tarjolla. Parkkisen ym. kirjassa (2018) pölyttäjien kerrotaan hyödyntävän ns. tuoksukommenttia 

lyhentääkseen käsittelyaikaa ja välttääkseen palkkiottomiin kukkiin tehtäviä vierailuja.  

Sanderson ym. (2006) ja Hill ym. (1997) arvelevat meden ja siitepölyn houkuttelevuuden voivan 

kuitenkin syrjäyttää jopa mehiläisten lajitovereilleen jättämät feromoniviestit.   

Mehiläisten kukkavierailuihin vaikuttavia tekijöitä on tutkinut kattavasti myös Alanko (2011). 

 

 Mehiläisten on havaittu suosivan kukkavierailullaan tärkkelys- ja hiilihydraattipitoisia siitepölyjä 

tarjoavia kasveja.  Siitepöly sisältää mm. phytosteroleja ja steroideja, joiden on todettu stimuloivat 

siitepölyn keruuta (Louveaux 1959; Hugel 1962). Myös liukoiset rasvahapot siitepölyissä toimivat 

houkutteina (Lepage ja Boch 1968 ; Hopkins ym.1969).  Pernal ja Currie (2000) havaitsivat 

siitepölyn rasvahappokoostumuksen vaikuttavan mehiläisten keruukäyttäytymiseen. Siitepölysaaliin 

koko, ja sen käsittelyyn käytettävä aika riippuvat työläisten opitusta käyttäytymisestä. Hajuärsyke 



dominoi tätä käyttäytymistä. Yksittäisen mehiläisen saama hajuvihje riittää aktivoimaan 90 % pesän 

mehiläisistä siitepölyn käsittelyyn (Koltermann 1969). 

Näkö- ja hajuärsykkeiden lisäksi mehiläisten kukkavalintaan vaikuttavat meden ominaisuudet. 

Mitä suurempi pölyttäjiä houkuttelevan kasvin meden sokerikonsentraatio on, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä mehiläinen valitsee kohteen. Batsonin ym. kokeessa (1992), tutkittiin 

sokeripitoisen houkuttimen vaikutusta mehiläisten valintoihin. Mehiläiset ohjattiin lentämään 

kahteen kohteeseen, joissa molemmissa oli tarjolla 50 % sokeriliuosta - toisessa 20 tippaa ja 

toisessa 5 tippaa. Mehiläiset valitsivat pääsääntöisesti suuremman sokeripitoisuuden sisältävään 

kohteen. Wilmerin kirjassa: Pollination and Floral Ecology (2011) käsitellään kattavasti meden 

ominaisuuksien merkitystä mehiläisten kukkavalintaan vaikuttavana tekijänä. Jos mehiläinen 

havaitsee meden laadun olevan riittämätön, se hylkää kohteen ja siirtyy seuraavaan. Myös meden 

määrällä on merkitystä houkuttelevuuteen. Vadelmalla meden määrä on suurempi kuin mansikalla, 

ja se on syynä kasvin voimakkaaseen houkuttelevuuteen. Mesi on helpommin pölyttäjien saatavilla 

jos kasvin heteet ovat lyhyet.  Lyhytheteisten kasvien kukat sisältävät myös suuremman määrän 

mettä kuin pitkäheteisten. Jos kaikilla tarjolla olevilla kasveilla on heikot mesivarannot, tai niiden 

sokeripitoisuus ei pölyttäjää miellytä, valinta tehdään enemmän värin houkuttelevuuden perusteella.  

 Joskus mehiläiset laittavat meden määrän etusijalle konsentraation kustannuksella. Tällöin 

kyseessä on tilanne, jossa meden tarve on suurempi kuin sen keruuseen käytettävät resurssit 

(Dharam 2012). Kaikki hyönteispölytystä vaativat viljelykasvimme eivät ole mehiläisten 

näkökulmasta yhtä houkuttelevia. Usein hedelmä- ja marjatarhan ympäristössä kasvavat muut 

kasvit saattavat viedä houkuttelevuudellaan voiton hyötykasveista.  Mansikka ei ole pölyttäjille 

ensisijainen valinta, jos niille tarjoutuu mahdollisuus valita runsaamman mesikonsentraation 

sisältävä, houkutteleva luonnonkasvi (Knopper 2016).  Esimerkiksi runsaasti mettä tuottava 

vadelma on Suomessa mehiläisten tärkein satokasvi (Ruottinen 2005). Viljelykasveilla joiden 

kukinta-aika on lyhyt tai houkuttelevuus muuten heikko, onnistuneen pölytyksen varmistamisella 

voidaan nostaa satoa.  

 

Tutkimuksia mehiläisten ehdollistumisesta väreihin, teki jo yli sata vuotta sitten von Frisch (Frisch 

2014). Hänen kokeissaan mehiläisiä ohjattiin valitsemaan tietyn värinen kohde palkitsemalla ne 

sokeriliuoksella. Nykytutkimuksessa keskitytään enemmän oppimisen neurologisiin taustoihin, ja 

sen käyttäytymistä muokkaaviin vaikutuksiin (Avarques-Weber ja Giurfa 2013). 

Mehiläinen pystyy oppimaan värejä, muotoja ja tuoksuja( Free 1970). Näillä kukkien tarjoamilla 

vihjeillä on suuri merkitys mehiläisten selviytymiselle alati muuttuvassa ympäristössä (Amaya-



Marquez ym. 2014). Vihjeiden avulla mehiläinen voi valita parhaan mahdollisen meden tai 

siitepölyn keruukohteen, ja arvioida tarjolla olevaa kohdetta (Free 1970 ; Percival 1965). 

Mehiläinen ehdollistuu siitepölyn proteiinien ominaistuoksuihin. Myös tuoksusignaalilla on tärkeä 

rooli mehiläisten valitessa pölytettäviä kasveja. Aiemmin saamansa informaation perusteella ne 

pystyvät päättelemään onko kukassa tarjolla proteiinia vai hiilihydraatteja (Muth, Papaj ja Leonard 

2015). 

 

 

4 Mehiläisten käyttäytymisenohjailu 

 

 
Mehiläisten käyttäytymisenohjailukeinoja ovat siitepölykakkujen poisto, sikiökakkujen lisäys, 

feromonivalmisteiden käyttö sekä ehdollistaminen sokeriliuoksella. Ohjailuun voidaan käyttää 

myös pölytyksen oikeaa ajoitusta ja sen riittävää mitoitusta. Mehiläisyhdyskunnan elinvoimaisuus 

ja kyky kerätä tehokkaasti ravintoa sikiöiden ja muun pesän tarpeeksi, on tärkein pesän 

selviytymiseen vaikuttava tekijä. Sikiökakkujen lisäyksellä pesään voidaan parantaa mehiläisten 

keruuaktiivisuutta.  Jayn tutkimuksessa (1986) poistettiin siitepölykakkuja pesästä. Kakkujen lisäys 

kiihdytti merkittävästi mehiläisten siitepölyn keruuta ehtyneiden varastojen täydentämiseksi.  

Samassa tutkimuksessa ylimääräisen siitepölyruokinnan tarjoaminen pesään sai mehiläiset 

vähentämään keruuta, koska tarvetta siihen ei ollut. Siitepölyvarantojen rajoitus siitepölykeräimiä 

käyttämällä sai Goodwinin ym. (1991) tutkimuksessa mehiläiset keräämään tehokkaammin 

siitepölyä. Siitepölyä keräävien mehiläisten osuus kerääjämehiläisistä nousi voimakkaasti myös kun 

pesiä ruokittiin sokeriliuoksella.  

 

Mehiläispesien siirto pölytettävän kohteen lähelle heti kukinnan alkaessa, on keino ohjata pölyttäjät 

pölytettävälle kasville, minne ne muuten eivät hakeutuisi. Vähintään 5 - 10 % kukista on oltava 

auki, kun pesät siirretään alueelle (Sale 1983). Liian aikaisin ennen kukintaa paikalle siirretyt 

yhdyskunnat saattavat lähteä etsimään ravintoa muualta. Mehiläispesien riittävä määrä lohkolla 

riippuu viljeltävästä kasvista ja pesien vahvuudesta. Yleiseksi ohjeeksi kerrotaan 1 - 4  pesää 

/hehtaari (Ruottinen 2005). Mansikalle ja vadelmalle Ruottisen kirjassa suositellaan 1-2 pesää/ha, ja 

öljykasveille 2 pesää/ha. 

Feromonivalmisteita, kuten Nasanov -valmistetta ja synteettistä kuningatarferomonia voidaan 

käyttää mehiläishoidossa pölyttäjien ohjailun välineenä. Synteettisesti tuotetulla Nasanov-

feromonilla voidaan houkutella karanneita mehiläisparvia tyhjään pesään. Nasanov koostuu 



kahdesta aineesta, citralista ja ceraniolista. Free ja Nuttall havaitsivat tutkimuksessaan (1968), 

synteettisen ferominivalmisteen kiihdyttävän kerääjämehiläisten omaa Nasanov-feromonin 

tuotantoa, ja tehden näin kukkavierailukohteesta vieläkin houkuttelevamman. Baracchin ym. (2017) 

tutkimuksessa selvitettiin feromonien, kuten geranoilin, isopentyyli asetaatin (IPA) ja 2-heptanonen 

(2 H) roolia mehiläisten oppimiseen ja ruokailurefleksiin. Mehiläisten imukärsien stimulointi 

geranoililla vahvisti mehiläisten ruokailuun liittyvää toimintaa. Muut yhdisteet vähensivät sitä, 

mutta lisäsivät hälytys- ja puolustustoimintoja. Viljelykasveilla käytettävistä feromonihoukuttimista 

on haettu apua pölyttäjien houkutteluun niitä heikosti kiinnostaville kasveille. Niiden käytöstä 

käytännön mehiläishoidon ja viljelyn tukena on kuitenkin vähän.  Ongelmana houkutteiden 

käytössä on niiden epävarmuus ja tehon vaihtelevuus eri olosuhteissa. Esimerkiksi sää-olosuhteet 

saattavat vaikuttaa aineiden tehoon ja vaikutusaikaan.  

 

Ehdollistaessa mehiläisiä sokeriliuoksella, käytössä on kaksi eri tapaa: Haluttu kohde voidaan joko 

ruiskuttaa sokeriliuoksella houkuttelevuuden lisäämiseksi (Glushkov 1958), tai mehiläisiä voidaan 

ruokkia sokeriliuoksella, johon on lisätty kukka-aromeja. Kun mehiläinen ehdollistuu 

sokeriliuoksen kukan tuoksuun, se saattaa valita tutulta tuoksuvan kukan myös pölytyskohteekseen. 

Sokeriliuosruokinnasta ovat saaneet positiivisia tuloksia mm. Johnson ja Wenner (1970) sekä  

Hohmann (1970).  Goodwinin (1991) ja Doullin (1974) kokeissa pesiin annettu sokeriliuosruokinta 

nosti siitepölyä keräävien mehiläisten osuutta kerääjämehiläisistä. Menetelmänä sokeriliuoskäsittely 

on työläs ja sen onnistumiseen vaikuttavat voimakkaasti ympäristötekijät, kuten sää.  

 

 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä keinoja mehiläisten pölytystehokkuuden lisäämiseen 

mansikalla. Tutkimuskasviksi valittiin mansikka, koska se ei ole mehiläisille kovinkaan 

houkutteleva ravintokasvi (Knopper 2016).  Pölyttäjien kukkavierailujen lisääminen mansikalla  

nostaisi satomääriä, sekä varmistaisi mehiläislevitteisen, biologisen harmaahomeen torjunta-aineen 

Prestop Mixin® tehokkaan levityksen. Mitä enemmän mehiläiset vierailevat mansikalla ja 

vadelmalla, sitä varmemmin torjunta-aine saadaan kukkiin (Hokkanen ym. 2008). 

Tarkemmin tutkittiin mehiläisten ehdollistamista mansikka-aromeja sisältävällä sokeriliuoksella. 

Tavoitteena oli selvittää voidaanko mehiläiset ohjata haluttuun kohteeseen mansikkapellolle, 

ehdollistamalla ne mansikan tuoksuun. Pesiin asennettujen siitepölykeräimien saaliin perusteella 



selvitettiin missä kasveissa mehiläiset olivat vierailleet. Tulosten analysoinnissa huomioitiin myös 

pesien sijainti. 

 

 

6 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 
6.1  Tutkimusasetelma 

 

Tutkimus toteutettiin Jouko Mönkkösen marjatilalla Sisä-Savossa, Leppävirran Uitukanharjulla. 

Tilan pihapiirissä sijaitsi kuusi mehiläispesää ja hieman kauempana metsänlaidassa kaksi erillistä 

pesää (Kuva 1).  Koelohkoina toimineet mansikkapellot sijaitsivat lähimmillään noin 30 metrin 

päässä mehiläispesistä. Osalla mansikkalohkoista kasvoi vuotta aiemmin istutettua mansikkaa 

(lajike Polka), ja osalla vanhempaa, neljä vuotta aiemmin istutettua mansikkaa (lajike Sonata). 

Vanhemmilla lohkoilla mansikan kukinta oli heikompaa kuin uudemmilla lohkoilla, mutta kukat 

olivat kyseiselle lajikkeelle tyypillisesti kooltaan hieman isompia.   

 

 

 

 

Kuva 1.  Karttakuva pesien sijainnista Mönkkösen tilalta. 

 

 

Mansikan lisäksi pihapiirissä kasvatettiin pienimuotoisesti myös vadelmaa. Muu kasvillisuus 

koostui tyypillisistä pihojen koriste- ja hyötykasveista. Ympäröivä luonnonkasvillisuus oli runsasta 

ja rehevää. Mansikkalohkoilla rivinvälit pidettiin nurmella, huolellisesti ajettuina ja siisteinä. 



 

6.2 Kokeelliset menetelmät 

 

 

Kokeen alkaessa mehiläispesien alkutilanne kartoitettiin 14.6.2010. Kaikki pesät olivat normaalisti 

kehittyneitä, ja niissä oli käynnissä voimakas sikiöinti. Kerääjämehiläisten määrä oli myös runsas ja 

ajankohtaan nähden tyypillinen. Mathesonin (1991) määritelmän mukaan tehokkaasti pölyttävässä 

pesässä on vähintään 30 000 mehiläistä, ja niiden lisäksi runsaasti sikiöitä ja munia sisältäviä 

kakkuja. Mönkkösen tilan mehiläispesät täyttivät tämän määritelmän ja olivat vahvuudeltaan 

kokeeseen hyvin sopivia. 

 

Pihapiirin 6 mehiläispesää numeroitiin ja niistä valittiin puolet kontrollipesiksi (Kuva 3). Kahdesta  

muusta koepesästä (7 - 8) jotka sijaitsivat metsän laidassa, toinen otettiin kontrolliksi ja toinen 

varsinaiseksi koepesäksi. Pesiin numero 1,2,4 ja 8 tehtiin ehdollistamisruokinta päivittäin, alkaen 

14.6.2010 ( Kuva 4). 

 

 

 

Kuva 3. Pesien numerointi kentällä. 

 

 



 

                    

  Kuva 4. Kokeen kulku ja toimenpiteet päiväkohtaisesti 

 

 Tilalla käytetiin biologista harmaahomeen torjuntaa, ja pesät oli varustettu Vekottimilla, eli 

vektorilevittimillä. Vekottimien käytön takia pesiin rakennettiin erityiset, vekottimiin kiinnitettävät 

siitepölykeräimet.(Kuva 5). Normaalia siitepölynkeräintä ei voinut asentaa pesän suu-aukolle, jos 

Vekotin oli jo käytössä samassa pesässä. Vekottimeen annostellaan päivittäin Prestop Mix ® -

sienijauhetta. Mehiläisten kulkiessa Vekottimen läpi, valmiste tarttuu niiden karvoihin ja kulkeutuu 

mehiläisten mukana mansikan kukkiin (Biotus Oy 2020). 

 

 

 
 

 Kuva 5. Siitepölykeräin asennettuna Vekottimeen 

 



 

6.3 Ruokintaliuoksen valmistus ja mehiläisten ehdollistaminen liuoksella 

 

Ehdollistamisruokintaa varten valmistettiin edellisenä iltana mansikan kukkia sisältävä sokeriliuos. 

Kylläiseen, 67 % valmiiseen sokeriliuokseen (valmistaja Suomen Sokeri) lisättiin pelloilta kerättyjä,  

auki olevia mansikan kukkia. Litraan sokeriliuosta käytettiin noin puoli litraa mansikan kukkia. 

Seosta sekoitettiin muutamia kertoja illan aikana. Seuraavan aamuna seos siivilöitiin ja kuljetettiin 

suljetussa ämpärissä koepesille.  

Ehdollistamisruokinta aloitettiin 14.6.2010. Piha-alueen koepesät (1,2,4) ja metsän laidan koepesä 

(8) ruokittiin päivittäin aina 24.6.2010 saakka. Pesistä otettiin kokeen lopettamisen jälkeen 

siitepölynäytteet tilan isännän toimesta 28.6 ja 29.6. Sokeriliuos tarjoiltiin mehiläisille joka aamu 

klo 8, ennen mehiläisten lentoajan alkua. 100 ml valmista sokeriliuosta imeytettiin lautaselle 

asetettuun altakastelumattoon (Kuva 6). Lautanen sujautettiin mehiläispesän kulkuaukosta sisään. 

Seuraavana aamuna ruoka vaihdettiin.  

 

 

 
 

Kuva 6. Sokeriliuos valmiina imeytettäväksi mattoon. 

 

 

6.4 Siitepölyjen kerääminen pesistä mehiläisten kukkavierailukohteiden selvittämiseksi 

 

Kaikista pesistä kerättiin siitepölynäytteet manuaalisesti kaksi kertaa päivässä, klo 13 ja klo 18. 

Näytteiden keruu aloitettiin vasta 19.6, koska siitepölykeräimiä ei ensimmäisinä päivinä saatu 

toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Päivät 15.6 ja 16.6 olivat myös niin kylmiä, etteivät mehiläiset 

poistuneet pesistään kentälle. Mehiläiset vierastivat uusia siitepölykeräimiä, ja niitä jouduttiin 



korjaamaan pesiin paremmin sopiviksi. Keräimistä otettiin kaikki kertynyt siitepöly talteen ( Kuva 

7).  

 

 

 

Kuva 7. Siitepölykeräimestä tyhjennetty näyte 

 

Siitepölypallot pakattiin pesillä kellonajalla ja pesänumerolla varustettuihin rasioihin. Näytteiden 

tarkempi analysointi tapahtui Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.  

Kaikista siitepölynäytteistä pyrittiin analysoimaan tarkemmin 30 siitepölypalloa. Jos näyte jäi 

vajaaksi, eli siinä oli alle 30 siitepölypalloa, näytteen kaikki siitepölypallot analysoitiin. 

Keskimääräinen analysoitujen siitepölypallojen määrä per/näyte oli 10 kpl. Yhteensä 

siitepölypalloja määritettiin 1346 kpl. Siitepölyjen määritys tehtiin kaikissa näytteissä heimotasolle, 

ja  Rosaceae-heimossa määritystä jatkettiin sukutasolle. Apuna määrittämisessä käytettiin 

määrityskaavaa kirjasta Pollen identification for beekeepers (Sawyer 1981). Kaavaa askel askeleelta 

seuraamalla, siitepölyhiukkasista havainnoitiin niiden väriä, muotoa, aukkoja sekä pinnan 

rakenteita. Myös siitepölyhiukkasten koko on tärkeä havainnoitava tunnusmerkki. Esim. Rosaceae-

heimon suvuilla koko vaihtelee. Vadelman siitepölyhiukkaset ovat kooltaan 25 – 30 µm ja tuomen 

kookkaampia > 40 µm. Mansikan siitepölyhiukkaset ovat kooltaan pienempiä, (alle 30 µm), 

pyörempiä ja pinnaltaan juovikkaita (Kuva 8).  Näytteiden määritykseen käytettiin 

valomikroskooppia ja objektiivin suurennosta x 40. Siitepölypallo rikottiin lasilevylle ja tasoitettiin 

siihen pienen vesimäärän avulla. Näytteen päälle asetettiin ohuempi suojalasi, jonka jälkeen 

näytettä tarkasteltiin kasviheimon määrittämiseksi.  

 



 

 Kuva 8.  Mansikan siitepöly suurennettuna valomikroskoopilla 

(http://www.microlabgallery.com/gallery/Strawberry%20x%202do.aspx) 

 

  

6.5 Tilastollinen  analysointi 

 

Ehdollistamisen vaikutusta mansikkasiitepölyn määrään pesissä tutkittiin vertailemalla  

sokeriliuoksella ruokittujen pesien ja kontrollipesien mansikkasiitepölyjen määriä. 

Mansikan siitepölyjen osuuden jäädessä hyvin pieneksi, 31 kpl ja 2,3 % kaikista näytteistä, 

aineiston tarkempi tilastollinen analysointi ei olisi ollut luotettavaa. Tämän vuoksi pitäydyttiin vain 

vertailemaan % - osuuksia mansikan siitepölyjen määrissä MS Office excel 2010 

taulukkolaskentaohjelmalla. Lisäksi vertailtiin siitepölyjen kasviheimojen yleisyyksiä avoimen 

paikan pesien (pesät 1-6) ja metsän laidan pesien (7-8) välillä.  

Kasvisuvun, ruokinnan ja pesien sijainnin yhteisvaikutusta siitepölynäytteiden jakaumaa 

mallinnettiin generalized linear modelilla (glm) jossa käytettiin Poisson -jakaumaa.   

Tämä suhteutettiin kustakin pesästä yhteensä löydettyihin siitepölypalloihin, otantojen määrän 

logaritmilla. Mallissa vastemuuttujana oli siitepölyhavaintojen määrä ja selvitettävinä muuttujina 

pesien paikka, kasviheimo ja niiden yhdysvaikutus, sekä ruokinnan ja kasvisuvun yhdysvaikutus. 

Tilastolliset analyysit tehtiin Rv.3.6.1 R-ohjelmalla (R Core Team 2019). Aineistosta laskettiin 

myös kasviheimojen suhteelliset määrät (%). 

 

 

7 TULOKSET 

 
7.1 Sokeriliuosruokinnan vaikutus mansikan siitepölyjen määrään näytteissä 

 



Mehiläisten sokeriliuosruokinta ei vaikuttanut mansikan siitepölyn keruuta lisäävästi.  

Rosaceae-heimon siitepölyjä löytyi määrällisesti enemmän ruokkimattomista pesistä, kuin 

ruokituista (Kuva 9). 

 

 

 

Kuva 9. Ruokinnan vaikutus heimojakaumaan. Kuvassa keskiarvot ja keskiarvojen keskivirheet. 

 

 

Aineiston suppeuden ja toistojen puutteen vuoksi ruokinnan tehon tarkempi tilastollinen analysointi 

oli mahdotonta. Siitepölyjä ei saatu kerättyä lainkaan kokeen aloituspäiviä ja koepesien määrä oli 

liian vähäinen.  Mansikan osuus kaikista analysoiduista siitepölynäytteistä jäi marginaaliseksi (2,3 

%). Näistä syistä selkeää vastausta tutkimusongelmaan ei saatu. 

Merkittävää eroa mansikan siitepölyn esiintymisessä ei syntynyt myöskään pesien sijainnin 

perusteella. Rosaceae-heimon siitepölyjakaumaa määritettäessä, mansikan osuus oli piha-alueen 

pesissä 4,79 % ja metsänlaidan pesissä 4,58 %. 

Piha-alueen analysoiduista siitepölyistä 376 kpl kuului rosaceae-heimoon. Niistä suurin osa (67,02 

%) oli vadelmaa (Rubus idaeus). Tuomen siitepölyä (Prunus padus) löytyi 23,67 %. Mansikan ( 



Fragaria ananassa) osuus oli 4.79 % ja määrittämättä jääneiden Rosaceae-heimon siitepölyjen 4,52  

%.  (Kuva 1). 

 Metsänlaidan mehiläispesistä kerätyistä rosaceae-heimon pölyistä 55,63 %, kuului tuomelle. 

Vadelmaa löytyi 34,51 % ja mansikkaa likimain saman verran kuin piha-alueen pesistäkin, 4.58%. 

Tunnistamatta jäi  5,28 % pölyistä ( Kuvat 10 ja 11). Kaikista määritetyistä siitepölyistä löytyi 

eniten Rosaceae–heimon (ruusukasvit) siitepölyjä (Taulukko 1). 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Rosaceae-heimon siitepölyjen sukujakauma pesien sijainnin perusteella 

 



 

Kuva 11. Piha-alueen ja metsänlaidan siitepölynäytteiden heimojakauma keskiarvoina ilmaistuna. 

Kuvassa myös keskiarvojen keskivirheet. 

 

 

Taulukko 1. Rosaceae-heimon siitepölyjen sukujakauma % 

 

 

 

Muut näytteissä esiintyneet heimot olivat Brassicaceae (ristikukkaiskasvit)16,04 %, Ranunculaceae  

(leinikkikasvit) 15,05 %, Fabaceae (hernekasvit) 11,64 % ja Geraniaceae (kurjenpolvikasvit) 6,23 

%. Pieniä määriä löytyi myös seuraavia heimoja: Ericaceae (kanervakasvit) 4,38 %, Asteraceae 

(asterikasvit) 1,54 %, Aceraceae (vaahterakasvit) 0,69 % sekä Oleaceae (oliivikasvit) 0,37 %. 

                                           

Rosaceae yht. 376 kpl                  pesät 1-6 keskellä pihaa                                          284 kpl

 

       pesät 7-8  metsän laidassa

Rubus idaeus 252 67,02 % 98 34,51 %

Prunus padus 89 23,67 % 158 55,63 %

Fragaria ananassa 18 4,79 % 13 4,58 %

Tuntematon rosaceae 17 4,52 % 15 5,28 %



Koealueiden lähistöllä oli runsaasti kukkivaa, ajankohdalle tyypillistä luonnonkasvillisuutta. 

Niittyleinikki (Ranunculus acris), metsänkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) sekä valkoapila 

(Trifolium repens) esiintyivät merkittävissä määrin alueella.  

 

7.2 Pesien sijainnin vaikutus siitepölyhavaintoihin 

 

Ruokinnan ja siitepölyistä määritettyjen kasviheimojen väliltä löytyi yhdysvaikutusta Rosaceae, 

Brassicaeae ja Ericaceae-heimojen kohdalla (taulukko 2, liite 1).  

Avoimen paikan pesistä löytyi enemmän Rosaceae-heimon siitepölyhavaintoja kuin metsänlaidan 

pesien näytteistä. Ruokittujen pesien näytteistä (feedyes/ruokitut) löytyi vähemmän brassicaceae 

(p=0.003), ericaceae (p=0.0002), geranieacea (p=0.057) ja rosacea-heimon (p=0.008) siitepölyjä 

kuin kontrollipesistä. 

 

Taulukko 2. Yhdysvaikutus ruokinnan ja kasviheimojen välillä 

 
coefficients estimate std error z-arvo p-arvo 

 
(Intercept)   -6.014  7.080e-01  -8.494  <0.005 

 
Asteraceae  0.4055 9.128e-01 0.444 > 0,05 

 
Brassicaceae   4.489 7.110e-01 6.313 < 0,01 

 
Ericaceae 3.199 7.213e-01 4.434 < 0,01 

 
Fabaceae 3.611 7.165e-01 5.039 < 0,01 

 
Geraniaceae 2.485 7.359e-01 3.377 < 0,01 

 
Ranunculaceae 3.481 7.178e-01 4.850 < 0,01 

 
Rosaceae 5.354 7.087e-01 7.555 < 0,01 

 
Avoin paikka 1.196e-14 5.529e-01 0.000 > 0,05 

 
Ruokittu 1.817 7.818e-01 2.325 < 0,05 

 
Asteraceae 3.637e-02 1.008 0.036 > 0,05 

 
Brassicaceae    -2.382 7.938e-01  -3.000 < 0,01 

 
Ericaceae  -3.199 8.617e-01  3.712 < 0,01 

 
Fabaceae  -1.233 7.968e-01  -1.548 > 0,05 

 
Geraniaceae  -1.591 8.355e-01  -0.962 > 0,05 

 
Ranunculaceae  - 7.658e-01 7.961e-01  - 0.962 > 0,05 

 
Rosaceae  -2.083 7.859e-01  -2.651 < 0,01 

 

 

          

          



8 TULOSTEN TARKASTELU  

 
    

Siitepölyanalyysien perusteella sokeriliuosruokinta ei tehonnut mehiläisten ohjailemisessa 

mansikalle. Menetelmän vaikutuksen varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin laajempi kokeellinen 

tutkimus.  Tässä kyseisessä kokeessa saatiin kuitenkin uutta tietoa eri kasvien houkuttelevuudesta ja 

mehiläisten valinnoista.  

Ruokittujen pesien siitepölyanalyyseistä löytyi vain 13 mansikan siitepölyä.  Kontrollipesissä määrä 

vastaava määrä oli 18 siitepölyä. Silmämääräisesti arvioituna mehiläiset kuitenkin vierailivat 

mansikalla, kun lohkoja havainnointiin visuaalisesti. Mehiläisten lentoaktiivisuus oli normaalia 

lämpiminä päivinä ja pölyttäjiä oli helppo havaita mansikan kukista.  

Pesiin viety sokeriliuos syötiin tehokkaasti matoista ja mehiläiset ottivat tarjoilun mieluisasti 

vastaan. Yleistä lentoaktiivisuutta ruokinta ei heikentänyt. Liike pesästä ulos ja sisään vaikutti 

normaalin vilkkaalta.  Mansikan pieni osuus siitepölyistä kuitenkin hämmästytti, koska mansikan 

kukinta oli parhaimmillaan. Vadelman kukinnan osuminen samaan aikaan mansikan kukinnan 

kanssa vei luonnollisesti pölyttäjiä pois mansikalta. 

Ruottisen (2005) mukaan runsaasti ja pitkään mettä tuottava vadelma on mehiläisten tärkein 

satokasvi. Vadelman ja mansikan marjat pystyvät kehittymään myös pelkällä ristipölytyksellä, 

mutta hyönteispölytyksellä on positiivinen vaikutus marjojen satotasoihin ja laadullisiin tekijöihin. 

Onnistunut pölytys mansikalla vaatii jopa kaksikymmentä kukkavierailua (Skrebtsova 1957), kun 

taas vadelmalla riittävä määrä on kuusi vierailua. Molempien kasvien meden sokerikonsentraatio on 

suunnilleen sama 25 – 30 %, mutta kukan tuottamassa meden määrässä on merkittävää eroa. 

Petkovin (1965) mukaan mansikka tuottaa 0,6 – 0,8 mg mettä jokaista kukkaa kohti. Vadelmalla 

medentuotto on 13 mg kukkaa kohti ( Petkov 1963).  Meden määrä ja sokerikonsentraatio ovat 

molemmat kasvin houkuttelevuutta lisääviä tekijöitä.   

 

 

Mansikan riviväleissä kylvettynä kasvustona käytetty apila houkutteli puoleensa runsaasti 

mehiläisiä sekä erilaisia luonnonpölyttäjiä. Hyötykasvien kanssa kilpailevat kukkijat saattavat myös 

olla ei-toivottuja houkuttimia. Toisaalta niillä voidaan saada houkuteltua pölyttäjät valmiiksi 

paikalle jo ennen varsinaisen viljelykasvin kukintaa. Hedelmäpuiden alla kasvava apilanurmi voi 

olla hyvä mesilähde mehiläisille. Kukinnan alkaessa apila voidaan niittää ja mehiläiset sirtyvät 

hedelmäpuihin keräämään siitepölyä (Free 1974). Pölyttäjien myös pysyvät alueella tiiviimmin jos 

ympäröivä kasvilajisto on rikas, ja mettä sekä siitepölyä on runsaasti tarjolla (Deplane ja Mayer 



2000). Myös pensasmustikalla on saatu samankaltaisia tuloksia houkutuskasvillisuuden hyödystä 

pölyttäjien aktiivisuuteen (Boecking ja Kubersky 2007). Viljelykasvien läheisyydessä kilpailevat 

kasvit eivät siis automaattisesti vie pölyttäjien huomiota viljelykasvista, vaan ne voivat toimia 

tehokkaana apuna siirtymisessä vähemmän houkuttelevaan kasviin. Kun Mönkkösen tilalla 

leikattiin mansikan rivivälien apila eräällä lohkolla, mehiläisten esiintyminen myös mansikalla 

väheni selkeästi seuraavan kahden päivän aikana.  

 

Koealueiden läheisyydessä ei viljelty Brassicaceae-heimon viljelykasveja, kuten rypsiä tai rapsia. 

Siitepölyt olivat varmuudella peräisin Brassicaceae-heimon rikkakasveista, joita kasvoi runsaasti 

tilan läheisyydessä luonnonvaraisilla alueilla. Tuomen kukinta osui juuri kokeen aikaan, ja se näkyi 

selkeästi metsänlaidan pesien siitepölynäytteissä (55,63 %). Piha-alueen pesien siitepölyissä tuomen 

määrä oli alhaisempi (23,67 %) vadelman hallitessa siellä ykköspaikkaa.  

 

Mehiläisten lentoaktiivisuus oli heikkoa kokeen kahtena ensimmäisenä päivänä kylmän sään takia. 

Gary (1982) on tutkinut keruuaktiivisuuteen liittyvä seikkoja. Mehiläiset eivät kerää ravintoa alle 

13º C lämpötilassa. Tuulisuus voi myös heikentää mehiläisten aktiivisuutta. Kokeen alkupäivinä 

lämpötila pysyi noin kymmenessä asteessa. Kylmillä ilmoilla mehiläiset käyttävät ravinnokseen 

pesän varastoja ja seuraavana sopivana lentopäivänä keruutehokkuus ja ravinnon tarve ovat yleensä   

korkealla (Free 1970). 

Kokeen pesät olivat likimain yhtä kaukana halutusta pölytyskohteesta, mansikasta. Metsänlaidan 

pesien mehiläisten valinta suosia pesien lähellä kukkinutta tuomea kukkivan mansikkapellon sijaan 

kertoo mehiläisten oppimisesta tietylle mieluisalle kasville. Garyn (1982) mukaan yksittäinen 

mehiläinen vierailee yleensä samalla kasvilajilla kunnes kohde ehtyy.  

 

 Tilastollisia testejä hankaloitti se seikka, että metsänlaidan pesiä oli vain kaksi. Tuloksiin vaikutti 

myös mehiläisten heikko lentoaktiivisuus kokeen kahtena ensimmäisenä päivänä kylmän sään takia. 

Näistä syistä tutkimuksen tuloksia voi pitää vain suuntaa-antavina.  Vastaavaa koetta 

suunniteltaessa aineiston olisi oltava huomattavasti laajempi, että toistoja saataisiin riittävästi. Myös 

siitepölykeräimien toiminta pitäisi testata ja vakioida huolellisemmin ennen kokeen aloittamista. 

Kaikki tuloksiin vaikuttavat ulkopuoliset seikat, kuten ympäristötekijät ja muut satunnaiset 

vaikuttajat tulisi ottaa tarkemmin huomioon, koska 

ympäröivän kasvillisuuden houkuttelevuus ja säätila ohjaavat voimakkaasti mehiläisten 

kukkavalintoja ja lentoaktiivisuutta.  

 
 



9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
Vaikka tutkimuksessa ei saatu selkeää vastausta tutkimuskysymykseen ja monenlaiset 

vastoinkäymiset ja yllätykset koettelivat koeviikon aikana, koe kuitenkin suoritettiin loppuun 

saakka.   Tutkimuksen parempi suunnittelu olisi helpottanut koejärjestelyjä, aineiston keruuta ja 

analysointia. Tulokset kertovat kuitenkin luonnon monimuotoisuuden merkityksestä mehiläisten 

keruukäyttäytymisessä. 
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LIITE 1: Tuloste siitepölyjen tilastollisesta analysoinnista  
 

 

Call: glm(formula = pollen ~ family + location + feed * family + offset(log(total)),  
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    family = poisson(link = "log"), data = df) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-4.9832  -1.5616  -0.4754   1.0630   5.1920   

 

Coefficients: 

                              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                 -6.014e+00  7.080e-01  -8.494  < 2e-16 *** 

familyAsteraceae             4.055e-01  9.128e-01   0.444 0.656906     

familyBrassicaceae           4.489e+00  7.110e-01   6.313 2.74e-10 *** 

familyEricaceae              3.199e+00  7.213e-01   4.434 9.23e-06 *** 

familyFabaceae               3.611e+00  7.165e-01   5.039 4.67e-07 *** 

familyGeraniaceae            2.485e+00  7.359e-01   3.377 0.000734 *** 

familyRanunculaceae          3.481e+00  7.178e-01   4.850 1.24e-06 *** 

familyRosaceae               5.354e+00  7.087e-01   7.555 4.19e-14 *** 

locationopen                 1.196e-14  5.529e-02   0.000 1.000000     

feedyes                      1.817e+00  7.818e-01   2.325 0.020093 *   

familyAsteraceae:feedyes     3.637e-02  1.008e+00   0.036 0.971215     

familyBrassicaceae:feedyes  -2.382e+00  7.938e-01  -3.000 0.002696 **  

familyEricaceae:feedyes     -3.199e+00  8.617e-01  -3.712 0.000206 *** 

familyFabaceae:feedyes      -1.233e+00  7.968e-01  -1.548 0.121613     

familyGeraniaceae:feedyes   -1.591e+00  8.355e-01  -1.904 0.056879 .   

familyRanunculaceae:feedyes -7.658e-01  7.961e-01  -0.962 0.336068     

familyRosaceae:feedyes      -2.083e+00  7.859e-01  -2.651 0.008025 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 1973.42  on 63  degrees of freedom 

Residual deviance:  278.23  on 47  degrees of freedom 

AIC: 537.95 
                                Estimate Robust SE           LL          UL 
(Intercept)                 2.444988e-03  2.186357 5.277439e-04   0.0113274 
locationopen                1.000000e+00  1.118752 8.025684e-01   1.2459997 
feedyes                     6.155518e+00  2.536522 9.930172e-01  38.1568488 
familyAsteraceae            1.500000e+00  2.561070 2.374571e-01   9.4753940 
familyBrassicaceae          8.900000e+01  2.239607 1.832539e+01 432.2419190 
familyEricaceae             2.450000e+01  2.317939 4.715917e+00 127.2817152 
familyFabaceae              3.700000e+01  2.189940 7.960762e+00 171.9684555 
familyGeraniaceae           1.200000e+01  2.447972 2.075489e+00  69.3812268 
familyRanunculaceae         3.250000e+01  2.339867 6.141420e+00 171.9879143 
familyRosaceae              2.115000e+02  2.181034 4.587036e+01 975.1885264 
feedyes:familyAsteraceae    1.037037e+00  3.274671 1.014065e-01  10.6052985 
feedyes:familyBrassicaceae  9.238452e-02  2.603094 1.416574e-02   0.6025030 
feedyes:familyEricaceae     4.081633e-02  3.084792 4.486949e-03   0.3712930 
feedyes:familyFabaceae      2.912913e-01  2.642987 4.335321e-02   1.9571934 
feedyes:familyGeraniaceae   2.037037e-01  3.006817 2.354556e-02   1.7623362 
feedyes:familyRanunculaceae 4.649573e-01  2.809894 6.137348e-02   3.5224540 
feedyes:familyRosaceae      1.245075e-01  2.550787 1.986616e-02   0.7803275 

 
 


