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Tiivistelmä 

Pistiäisillä esiintyy eusosiaalisuutta. Kolonioissa on työläisiä, jotka eivät lisäänny. Ne hoitavat 

kuningattaren jälkeläisiä eli sisaruksiaan sen sijaan, että lähtisivät pesästä yrittääkseen lisääntyä 

itse. Tällainen täydellinen altruismi on Darwinin luonnonvalinnan vastaista. Sukulaisvalintateoria 

selittää näiden steriilien työläisten olemassaoloa sukulaisten kautta saatujen hyötyjen kautta. 

Teoriaa tukee haplodiploidiahypoteesi, joka korostaa haplodiploidian ja eusosiaalisuuden 

yhteyttä. Pistiäiset ovat haplodiploideja, mikä tarkoittaa, että naaraat ovat enemmän sukua 

siskoilleen kuin tyttärilleen. Työläisten on täten kannattavampaa hoitaa sisaruksiaan kuin tuottaa 

itse jälkeläisiä. Haplodiploidiahypoteesi ei kuitenkaan ole täydellinen selitys eusosiaalisuudelle, 

kuten se usein on tulkittu. Useat tutkimukset osoittavat selityksen puutteelliseksi tai jopa 

tilastollisesti merkityksettömäksi. Tärkeimpiä vaihtoehtoisia teorioita ovat mutualismi ja 

manipulaatio. Ne eivät kuitenkaan ole täysin sukulaisvalintateorian vaihtoehtoja, koska niihin 

liittyy myös toiminta sukulaisten kautta.  
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1. Johdanto 

 

Darwin koki aikanaan eusosiaalisuuden haasteena luonnonvalintateorialleen. 

Eusosiaalisten kolonioiden steriilit työläiset, jotka uhraavat lisääntymisensä auttaakseen 

sukulaistensa kasvatuksessa, ovat Darwinin ”itsekkään yksikön” vastaisia. Darwin 

päätteli, että tämä eusosiaalisuutta ilmentävä altruismi olisi voinut kehittyä kolonian 

tasolla yksilöiden teoista saatujen hyötyjen avulla. Hamilton johti 

kokonaiskelpoisuusteorian kehittämistä, joka myöhemmin nimettiin 

sukulaisvalintateoriaksi. Se perustuu sosiaalisia tekoja aiheuttavien geenien valintaan 

sukulaisten kautta. Tämä teoria on yksi suosituimmista eusosiaalisuuden evoluution 

tutkimuksessa. Teoria oli ensimmäinen, joka tyydyttävästi selitti sukulaisvalinnan 

evolutiivisen merkityksen. (Bourke & Franks 1995: 11-12.) Sukulaisvalintateoria tuotti 

eusosiaalisuuden evoluution tutkimuksen kannalta merkittävän hypoteesin. 

Haplodiploidiahypoteesin mukaan eusosiaalisuus on syntynyt pistiäisten haplodiploidian 

aiheuttaman epäsymmetrisen sukulaisuuden johdosta. Hypoteesi tuli suosituksi, koska se 

tuntui loogiselta. Eusosiaalisuutta ilmensivät hypoteesin syntyaikoina pääasiassa 

pistiäiset, jotka olivat haplodiploideja. Ajateltiin, että eusosiaalisuutta ilmentäviä 

altruistisia yksilöitä kehittyisi helpommin haplodiploideilla kuin diplodiploideilla. 

(Nowak ym. 2010.) 

Sosiaalisuuden tutkimuksessa tarkastellaan tiettyjen rakenteiden ja toiminnan evoluutiota 

yhteydessä ilmiöihin, kuten käyttäytymiseen ja elinkiertoon (life history). Myös asioiden 

ja ilmiöiden vertailu on merkittävä metodi sosiaalisuuden tutkimuksessa. Sosiaalisen 

käytöksen yleinen teoria on mahdollinen, jos selvitetään, miksi jokin yksilö on 

rakenteeltaan tai käytökseltään muotoutunut muille lajinsa edustajille edulliseksi. 

Tällaisia yksilöitä ovat esimerkiksi pistiäisten steriilit työläiset. Toistaiseksi teoriat ovat 

kuitenkin olleet kiistanalaisia. Mielenkiintoista on, että yleinen sosiaalisuuden teoria voisi 

kattaa myös ihmisen altruistisen käytöksen. (Alexander 1974.) Sukulaisvalintateorian 

lisäksi muut tutkijoiden hyväksymät teoriat altruismin evoluutiosta ovat epäsuorien 

hyötyjen teoria ja manipulaatioteoria. Molemmissa vaihtoehtoisissa teorioissa on 

kuitenkin elementtejä sukulaisvalintateoriasta. Molempiin voi liittyä sukulaisia, jolloin 

ne eivät voi sulkea sukulaisvalintateoriaa pois. (Bourke & Franks 1995: 12.) 
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2. Pistiäiset ja eusosiaalisuus 

 

2.1. Pistiäisten ekologia 

 

Kaikista maapallolta löydetyistä eläinlajeista lähes yksi viidestäkymmenestä on 

sosiaalinen pistiäinen (Trivers & Hare 1976). Näihin eusosiaalisiin eli aitososiaalisiin 

pistiäisiin kuuluvat kaikki muurahaiset sekä jotkin mehiläiset ja ampiaiset (Bourke & 

Franks 1995: 10). Seuraava kuvaus pistiäisten elinkierrosta koskee muurahaisia. Ne 

edustavat suurinta osaa sosiaalisista pistiäisistä. Muurahaiset elävät tyypillisesti yhden 

kuningattaren kolonioissa ja kaikki kuningattaren jälkeläiset elävät samassa pesässä. 

Kuningatar parittelee toisesta koloniasta peräisin olevan koiraan kanssa aviolennolla 

(nuptial flight). Kolonian perustamisessa on yleensä yksi kerran paritellut kuningatar, 

mutta joissakin tapauksissa perustajia voi olla useampia. Kolonian perustamisessa 

onnistunut kuningatar tuottaa ensimmäiset vuodet vain työläisiä. Elinkaarensa 

loppupuolella kuningatar alkaa tuottaa työläisten lisäksi lisääntymiskykyisiä naaraita ja 

koiraita. Työläiset voivat tuottaa koloniaan omia koiraspuolisia jälkeläisiään 

kuningattaren kuoleman jälkeen, mutta joissakin tapauksissa myös kuningattaren eläessä. 

Kolonia kuolee vasta, kun työläiset kuolevat. (Bourke & Franks 1995: 299-300.) Suuri 

osa sosiaalisista pistiäisistä on haplodiploideja. Koiraat syntyvät haploideista, 

hedelmöittymättömistä munista ja naaraat diploideista, hedelmöittyneistä munista. 

(Gardner ym. 2011.) Kaikki haploidin koiraan tuottamat sukusolut ovat identtisiä. 

Naaraat sukusolut sen sijaan ovat käyneet läpi meioosin ja sisältävät vain puolet sen 

geeneistä.  (Bourke & Franks 1995: 78.)  

 

2.2. Eusosiaalisuus pistiäiskoloniassa 

 

Eusosiaalisuus tarkoittaa sosiaalista käyttäytymistä, johon liittyy altruismia. Yksilö uhraa 

selviytymisensä tai jälkeläistuottonsa toisen selviytymisen tai jälkeläistuoton 

lisäämiseksi. (Bourke & Franks 1995: 10.) Sosiaalisille pistiäisille tyypillistä on osittain 

tai kokonaan steriilit työläiskastit. Näitä työläisiä on ilmaantunut useampaan kertaan 



 

4 
 

pistiäisten evoluution aikana ja niiden tehtävä on auttaa kuningatarta jälkeläistuotossa. 

(Trivers & Hare 1976.) Pistiäiset ovat ainoita eläinkunnan edustajia, joilla esiintyy 

pakotettua steriiliyttä. Työläisten lisäksi eusosiaalisuutta ilmentää aikuissukupolvien 

päällekäinen esiintyminen kolonioissa. Tätä tapahtuu, kun ensimmäisen sukupolven 

edustajat ovat jääneet pesään hoitamaan seuraavan sukupolven edustajia. (Alexander 

1974.) Yhteistyöllinen jälkeläisten hoitaminen on myös eusosiaalisuuden tunnusmerkki 

(Andersson 1984). 

 

2.3. Eusosiaalisuuden lähtökohdat  

 

Eusosiaalisuuden lähtökohdat ovat olleet verrattavissa toisiinsa eusosiaalisilla 

hyönteisillä ja selkärankaisilla (Andersson 1984). Eräiden teorioiden mukaan 

eusosiaalisuus, jota ilmentää ryhmissä eläminen, olisi voinut kehittyä mutualistisista 

ryhmistä. Ryhmässä eläminen on kannattavaa, kun kelpoisuus eli jälkeläisten määrä on 

suurempi ryhmässä elävillä kuin yksin elävillä. Yksilöt saavat hyötyä ryhmässä 

elämisestä vaikkeivat itse pääsisi lisääntymään, koska yksin elävien todennäköisyys 

lisääntyä voi olla erittäin pieni. Ryhmässä on sentään pieni todennäköisyys päästä 

ottamaan lisääntyjän rooli. Vielä kannattavampaa ryhmäelämisestä tekee, jos nämä 

”toiveikkaat lisääntyjät” parantavat muiden yksilöiden jälkeläistuotantoa. Tällöin 

ryhmäeläminen olisi mutualistista eli molempia hyödyttävää. Eusosiaalisuuden 

lähtökohtien tarkastelussa on tärkeää tutkia ryhmäelämisen ilmaantumisen lisäksi, miten 

lisääntymiseen liittyvä altruismi kehittyi. Sosiaalisissa ympäristöissä ei aina esiinny 

altruismia, mutta altruismia esiintyy ainoastaan sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmissä 

elämisen evoluutio ei siis ole riippuvainen altruismin evoluutiosta. Toisaalta ryhmissä on 

helpompaa tapahtua evoluutiota kohti altruismia ilmentäviä steriilejä yksilöitä. Tämä on 

mahdollista etenkin, jos ryhmän jäsenet ovat sukulaisia ja jälkeläisten hoito kasvattaisi 

altruistin kelpoisuutta. (Bourke & Franks 1995: 70-71.)  

Ei-sosiaalisista pistiäisistä on voinut kehittyä sosiaalisia kahdella eri tavalla; 

subsosiaalisen ja semisosiaalisen reitin kautta.  Molempiin reitteihin liittyy 

sukulaisvalinta. Subsosiaalisessa reitissä osa jälkeläisistä jää pesään auttamaan 
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vanhempaansa. Semisosiaaliseen reittiin kuuluu, että osa jälkeläisistä kerääntyy yhteen 

perustamaan uutta pesää. Vain osa sisaruksista lisääntyy ja osa jää työläisiksi. Ilman 

työläisiä naaraat hoitavat jälkeläisiään itse. Joissakin mehiläislajeissa osa populaatioista 

on sosiaalisia ja osa ei. Tämä tarkoittaa, että eusosiaalisuuden kehittymiseen ei tarvita 

muutosta välimuotoisen lajin kautta. Välttämätöntä eusosiaalisuuden synnylle 

semisosiaalisen ja subsosiaalisen reitin kautta on, että alunperin vanhemmat pitävät 

huolta jälkeläisistään (parental care). (Bourke & Franks 1995: 71-72.) Vanhempien 

huolenpitoon kuuluu ruoan säännöstely jälkeläisille. Kuningatar munii munan pesään ja 

ruokkii sitä sen kehittymisen ajan. (Nowak ym. 2010.) Vanhempien huolenpito tarkoittaa, 

että populaatiossa on olemassa altruismia edistäviä geenejä. Niiden ollessa läsnä, on 

mahdollista, että nämä geenit saavat myöhemmin aikaan sisaruksista huolehtimista 

johtaen eusosiaaliseen käyttäytymiseen. Eusosiaalisen käyttäytymisen ei siis tarvitse 

ilmaantua tyhjästä. (Bourke & Franks 1995: 71-72.) Altruismia edistävien geenien ei 

tarvitse saada aikaan uutta käyttäytymistä vaan estää vanhaa käyttäytymistä. Geeni, joka 

rajoittaa yksilöiden leviämistä pesästä, riittää edistämään eusosiaalisuuden syntyä. 

Etenkin ympäristöolosuhteiden ollessa epäsuosiolliset, geenit alkavat ilmentyä 

populaatiossa ja yksilöt jäävät pesään. Näin syntyy eusosiaalinen kolonia. (Nowak ym. 

2010.) Näiden lähtökohtien lisäksi on huomioitava, että kaikilla eusosiaalisissa pistiäisillä 

on tai on ollut pistin. Eusosiaaliset pistiäiset ovat myös kehittyneet useamman kerran ja 

niiden työläiset ovat aina naaraita. (Bourke & Franks 1995: 77.)  

Kaikki tähän mennessä tehty tutkimus viittaa siihen, että eusosiaalisten steriilien kastien 

taustalla on ollut vanhempien elinikäinen monogamia. Pistiäiset parittelevat vain kerran 

ja koiras kuolee eikä osallistu kolonian perustamiseen. Kuningatar tuottaa saman koiraan 

jälkeläisiä jopa vuosikymmeniä käyttäen varastoimaansa spermaa. Tutkimuksissa on 

selvinnyt, että useamman kerran parittelevat sosiaaliset pistiäislajit ovat kehittyneet 

kerran parittelevista edeltäjistään. Oletuksena on, että kaikki eusosiaalisuutta ilmentävät 

hyönteiset ovat joskus olleet monogamisia. Monogamia on ainoa tekijä, joka 

mahdollistaa, että keskimääräinen sukulaisuus on tasan 1/2 (ks. sukulaisvalintateoria). 

Vain tässä tapauksessa voi alkaa tapahtua evoluutiota kohti eusosiaalista lajia. Pienikin 

muutos kustannus-hyötysuhteessa riittäisi puskemaan lajin evoluutiota eusosiaalisuutta 

kohti. (Boomsma 2009.) 
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3. Sukulaisvalintateoria ja haplodiploidiahypoteesi 

 

3.1. Sukulaisvalintateoria 

 

Sukulaisvalinta selittää sosiaalisia tekoja aikaansaavien geenien valintaetua 

sukulaisuuden kautta (Bourke & Franks 1995: 12). Sosiaalinen teko voi olla altruistinen, 

yhteistyötä tekevä, itsekäs tai pahansuopa riippuen tekijän ja saajan saamista haitoista ja 

hyödyistä. Sukulaisvalintateoriaa voidaan käyttää kaikkien näiden selittämiseen, mutta 

eusosiaalisuudessa altruismi on avainosassa. (Bourke & Franks 1995: 12.) Altruistinen 

teko vähentää tekijän lisääntymismenestystä (reproductive success) ja lisää autettavan 

lisääntymismenestystä (Trivers & Hare 1976). Sukulaisvalintateoria perustuu ns. 

Hamiltonin sääntöön, br>c, jonka avulla voidaan rajata sosiaalista tekoa aikaansaavan 

geenin leviämisen. Säännön mukaan kelpoisuus hyöty (b, benefits) kerrottuna 

sukulaisuudella (r, relatedness) tulee olla suurempi kuin teon kelpoisuuskustannus (c, 

cost). Tämän perusteella joko hyötyjen tai sukulaisuusasteen vähentyessä altruismin 

valintaetu pienenee. (Bourke & Franks 1995: 13; Foster ym. 2005.) Toisin sanoen 

altruismigeenejä suositaan, kun sukulaisuus on tarpeeksi suurta osapuolten välillä 

(Trivers & Hare 1976). Sukulaisvalintateorian taustalla on ns. kokonaiskelpoisuusteoria 

(inclusive fitness theory), koska Hamiltonin säännössä määritellyt hyöty ja kustannus 

kohdistuvat altruistin kokonaiskelpoisuuteen. Kokonaiskelpoisuudessa otetaan huomioon 

yksilön jälkeläisten lisäksi auttamisen tuloksena saadut jälkeläiset. Kokonaiskelpoisuus 

kasvaa, kun sukulaiset ovat läheisempää sukua. (Bourke & Franks 1995: 12, 25.) 

Sukulaisuuden ei tarvitse olla korkea, jos ympäristöolosuhteet nostavat altruismin hyödyt 

korkeiksi (Foster ym. 2005). Esimerkiksi hätätilanteissa yksilöt saattavat käyttäytyä 

altruistisesti kaukaisiakin sukulaisia kohtaan, koska hyödyt kasvavat suuresti. 

Vaaratilanteessa oleva yksilö saattaa menettää suuren osan kelpoisuudestaan, jolloin 

altruistikin kärsii kokonaiskelpoisuuden laskemisesta. Yksilöt voivat hyötyä auttamisesta 

myös, kun ne itse eivät pysty ikänsä tai kastinsa vuoksi lisääntymään. Kuoleminen ennen 

lisääntymistä on hyvin mahdollista, joten lisääntymisvuoroaan odottavan yksilön on 

odotellessaan kannattavaa jäädä auttamaan sukulaisiaan lisääntymään. (West-Eberhard 

1975: 8-11.) 
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3.2. Haplodiploidiahypoteesi 
 

Eusosiaalisuus on erittäin yleistä pistiäisillä. Hamilton (1963, West-Eberhard 1975:23 

mukaan) ehdotti, että eusosiaalisuuden yleisyys johtuisi pistiäistyttärien välisestä suuresta 

sukulaisuudesta. Koska pistiäiset ovat haplodiploideja, tyttäret saavat haploidilta isältään 

identtiset geenit johtaen 3/4-sukulaisuuteen (Kuva 1). Tämän mukaan haplodiploidia- eli 

3/4-sukulaisuushypoteesi on saanut nimensä. Tyttärien eusosiaalinen käytös johtuu 

Hamiltonin mukaan siitä, että tyttärien välillä on 3/4 samoja geenejä ja tyttärien omilla 

jälkeläisillä yhteisiä geenejä on vain 1/2. Tällöin siskoista huolehtiminen on 

kannattavampaa kokonaiskelpoisuuden kannalta. (West-Eberhard 1975:23.) Hypoteesin 

kannalta ongelmia ilmenee, kun otetaan pistiäisten veljet huomioon. Pistiäistyttäret ovat 

veljilleen vain 1/4-sukua, jolloin sisarusten keskimääräinen sukulaisuus on 1/2. (Trivers 

& Hare 1976.) 

 

Kuva 1: Sukupuolen määräytyminen ja alleelin perityminen haplodiploideilla lajeilla. 

Sukulaisuus ilmaisee millä todennäköisyydellä sukulaisilla on sama alleeli. (© Oona Karttunen) 

Haplodiploidia ei voi itsessään saada aikaan eusosiaalisuuden evoluutiota keskimääräisen 

sukulaisuuden ollessa sama kuin diploideilla lajeilla. Tämä on kuitenkin mahdollista, jos 
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työläisillä on mahdollisuus manipuloida keskimääräistä sukulaisuutta sisaruksiinsa 

sukulaisuuden epäsymmetriaa hyväksikäyttäen. Tämä tapahtuu lisäämällä 

naarastoukkien kasvattamiseen käytettäviä resursseja suhteessa koirastoukkiin tai 

korvaamalla kuningattaren poikia työläisten pojilla. Tuloksena on naaraspainotteinen 

sukupuolijakauma, jossa keskimääräinen sukulaisuus ei ole enää 1/2. (Trivers & Hare 

1976.) Sundströmin (1996) tutkimuksessa verrattiin kerran paritelleen kuningattaren 

koloniaa useamman kerran paritelleen kuningattaren koloniaan. Tuloksena oli, että kerran 

paritelleen kuningattaren koloniassa oli naaraspainotteinen sukupuolijakauma vaikka 

kuningatar oli tuottanut lähes sukupuoleltaan 1:1 munia. Tulos viittaa siihen, että työläiset 

manipuloivat sukupuolijakaumaa poistamalla koiraita tuottavia munia. Useamman kerran 

paritelleen kuningattaren koloniassa naaraspainotteista sukupuolijakaumaa ei ilmennyt. 

Tulos johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että useamman kerran paritelleen kuningattaren 

jälkeläisten sukulaisuus ei ole niin vahvasti epäsymmetrinen (r<3/4). Työläiset siis 

manipuloivat sukupuolijakaumia vain, kun hyödyt kokonaiskelpoisuuteen ovat tarpeeksi 

suuret (r=3/4). (Sundström ym. 1996.) 

Naaraspainotteinen sukupuolijakauma ei kuitenkaan riitä saamaan kokonaiskelpoisuuden 

hyötyä, koska siskojen määrän kasvaessa niistä saatu hyöty kumoutuu koiraiden 

lisääntyneen lisääntymisarvon (reproductive value) takia. Koirailla on enemmän 

potentiaalisia lisääntymiskumppaneita, kun naaraita tuotetaan enemmän, jolloin naaraat 

eivät ole yhtä arvokkaita. (Trivers & Hare 1976.) Ongelma voidaan mahdollisesti kiertää, 

jos populaatiossa on koiraspainotteinen jälkipolvi tasapainottamassa naaraspainotteista 

jälkipolvea. Tällaiset jakautuneet sukupuolisuhteet (split sex ratios) mahdollistavat 

naaraspainotteisen jälkipolven muuttamatta populaation sukupuolijakaumaa. Täten 

työläinen voi saada kokonaiskelpoisuuden hyödyn tuottamalla jossakin pesässä 

naaraspainotteisen jälkipolven, jota toisen pesän koiraspainotteiset jälkipolvet 

tasapainottavat. Koiraiden lisääntymisarvokaan ei tällöin täysin korvaa naaraista saatuja 

hyötyjä, koska populaation sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen. Jakautuneet 

sukupuolisuhteet mahdollistavat auttamisen evoluution näissä naaraspainotteisissa 

jälkipolvissa, koska jälkipolvien edustajat vievät eteenpäin eusosiaalista auttamista 

edistäviä geenejä. (Gardner ym. 2012.) 
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Jakautuneita sukupuolisuhteita aiheuttavat tekijät, jotka olisivat voineet vaikuttaa 

eusosiallisuuden evoluutioon ovat kuningattaren parittelemattomuus ja kuningattaren 

vaihtuminen.  Molemmissa tilanteissa koloniaan tuotetaan erityisen paljon koiraita. 

Neitsytkuningatar pystyy tuottamaan vain hedelmöittymättömiä haploideja munia. Sen 

sijaan kuningattaren vaihtuessa, yleensä kuningattaren tyttäreen, työläiset ovat enemmän 

sukua siskonsa pojille kuin tyttärille. Tällöin ne pyrkivät tuottamaan koiraspainotteisia 

jälkipolvia. Gardner (2012) ja hänen tutkimusryhmänsä tutkivat missä määrin nämä kaksi 

skenaariota voisivat aiheuttaa eusosiaalisuuden evoluutiota. Arvioinneissa otetaan 

huomioon haplodiploidian vaikutus sekä eusosiaalisuuden syntyyn että ylläpitoon. 

Eusosiaalisuuden aikaansaama auttaminen jaetaan tarkastelussa pakotettuun ja 

vapaaehtoiseen. Hamiltonin sääntöön perustuvaa kokonaiskelpoisuusanalyysiä 

käytetään, jotta saadaan auttamispotentiaali eri tilanteissa. Auttamispotentiaali ilmaisee 

edistääkö haplodiploidia auttamista. Tutkimuksessa oletetaan, että työläiset pystyvät 

kontrolloimaan sukupuolisuhteita, kuten haplodiploidiahypoteesin toimiminen 

edellyttäisi. Oletetaan myös että työläinen tuntee kuningattaren jälkeläisten 

sukupuolijakauman, koska muuten se ei voisi tehdä päätöstä pesään jäämisestä. (Gardner 

ym. 2012.)  

Haplodiploidia edistää vapaaehtoisen auttamisen synnyn evoluutiota naaraspainotteisessa 

jälkipolvessa ja estää sitä koiraspainotteisessa jälkipolvessa. Jos populaation 

sukupuolijakauma on liian naaraspainotteinen, haplodiploidia sen sijaan ei edistä 

auttamista, koska koiraiden lisääntymisarvo kasvaa naaraiden lisääntymisarvoa 

suuremmaksi.  Haplodiploidia ei edistä eikä estä pakotetun auttamisen syntyä, koska jos 

työläinen ei tiedä kuningattaren jälkeläisten sukupuolijakaumaa, se on samassa tilanteessa 

kuin diploidien lajien edustajat. Haplodiploidia edistää vapaaehtoisen auttamisen 

ylläpidon evoluutiota naaraspainotteisissa jälkipolvessa ja estää sitä koiraspainotteisissa. 

Pakotetun auttamisen ylläpitoa se ei edistä. Tilanteessa jossa jakautuneita 

sukupuolijakaumia ei ole, haplodiploidia ei edistä eikä estä auttamista. Kuningattaren 

neitsyys johtaa jakautuneisiin sukupuolijakaumiin, koska se voi tuottaa vain 

koirasjälkeläisiä. Haplodiploidia edistää auttamisen syntyä ja ylläpitoa tilanteissa, joissa 

neitsyys on aiheuttanut jakautuneen sukupuolijakauman. Neitsytkuningattaret ovat 

kuitenkin suhteellisen harvinaisia, joten niiden merkitys eusosiaalisuuden evoluutiossa 
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on ollut enintään pieni. (Gardner ym. 2012.) Eräässä toisessa tutkimuksessa huomattiin 

kuitenkin, että diplodiploidialla on enemmän vaikutusta eusosiaalisuuden evoluutioon 

kuin haplodiploidialla, kun kuningatar ei ole paritellut (Rautiala ym. 2014). 

Kuningattaren vaihtuminen vaikuttaa sukupuolijakaumiin, koska työläiset ovat enemmän 

sukua uuden kuningattaren eli siskonsa pojille (3/4) kuin tyttärille (3/8). Tällöin ne 

haluavat tuottaa koiraspainotteisen sukupuolijakauman. Koiraat saavat lisäksi 

korkeamman lisääntymisarvon kolonioissa, joissa työläinen on ottanut kuningattaren 

paikan. Uusi kuningatar saattaa olla niiden jälkeläinen tai vaihtoehtoisesti 

parittelukumppani. Haplodiploidialla on huomattava vaikutus vapaaehtoisen auttamisen 

evoluutioon kolonioissa, joissa alkuperäinen kuningatar on vielä paikalla, mutta 

kuningattaren korvautuminen on aiheuttanut jakautuneita sukupuolijakaumia. 

Haplodiploidialla on vaihtelevia vaikutuksia pakotetun auttamisen evoluutioon. 

Kuningattaren korvautumisesta johtuvia jakautuneita sukupuolisuhteita ei kuitenkaan 

esiinny yleisesti luonnossa, joten se ei ole voinut merkittävästi vaikuttaa eusosiaalisuuden 

syntyyn. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että vain kuningataren neitsyys tai 

korvautuminen ovat voineet saada aikaan eusosiaalisuuteen johtavia jakautuneita 

sukupuolisuhteita. Haplodiploidian vaikutukset eusosiaalisuuden evoluutioon näiden 

mekanismien kautta ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vain pienet. (Gardner ym. 2012.) 

 

3.3. Haplodiploidian kritiikki 

 

Haplodiploidiahypoteesi on saanut osakseen kritiikkiä useammasta lähteestä. 

Eusosiaalisuutta ei esiinny yksinomaan haplodiploideilla lajeilla, vaan sitä on havaittu 

myös esimerkiksi diploideilla termiiteillä. Tämän lisäksi kaikki haplodiploidit lajit eivät 

ilmennä eusosiaalista käyttäytymistä. (West-Eberhard, 1975: 23.) Pistiäisistä kaikki eivät 

ole eusosiaalisia. Lois- ja sahapistiäisillä ei esiinny eusosiaalisia lajeja, vaikka osa niistä 

tuottaa jälkeläisensä yhteistyötä tekevissä ryhmissä. (Nowak ym. 2010.) Myöskään 3/4-

sukulaisuus ei päde, jos kuningatar on paritellut useamman kuin yhden koiraan kanssa. 

Lisäksi on tärkeä huomioida, että vaikka tyttärien ja siskojen sukulaisuus on 3/4; tyttärien 

ja niiden veljien välinen sukulaisuus on vain 1/4 johtaen keskimääräisesti 1/2-

sukulaisuuteen. Sukulaisuus on tällöin vastaava diploidien lajien kanssa. (West-Eberhard, 
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1975: 23.) Alexanderin mukaan sukulaisvalintateoria ei riittävän hyvin selitä äärimmäistä 

altruismia ja haplodiploidiahypoteesin vaatimasta sisarusten hyljinnästä ei ole riittävästi 

todisteita hyönteisten maailmassa (Alexander 1974). Haplodiploidiahypoteesin suosio on 

johtanut useiden sitä tukevien arviointien syntymiseen ja on unohdettu, että muutkin 

tekijät ovat voineet vaikuttaa eusosiaalisuuden evoluutioon (Andersson 1984). Tutkijat 

ovat 1990-luvun jälkeen hylänneet haplodiploidiahypoteesin eusosiaalisuuden selittäjänä, 

koska niiden välillä ei ole tarpeeksi tilastollista merkitsevyyttä. Sukulaisvalintateorian 

pätevyyttä perustellaan empiirisillä tutkimuksilla. Puutteellistenkin tutkimustulosten 

koetaan tukevan teoriaa. Sukulaisvalinnan merkityksen todistamiseksi on kuitenkin 

tarpeen toteuttaa syvällisempiä tutkimuksia. Sukulaisuuteen keskittyminen saattaa 

pahimmassa tapauksessa hidastaa todellisten syiden tutkimista. (Nowak ym. 2010.) 

Haplodiploidiahypoteesilla on kuitenkin kiehtovuutta, sillä eusosiaalisuus on ilmaantunut 

nimenomaan haplodiploideilla pistiäisillä ainakin 11 erillistä kertaa (Andersson 1984).  
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4. Vaihtoehtoiset teoriat ja hypoteesit 
 

4.1. Mutualismi 

 

Mutualismi yhdessä vastavuoroisen altruismin kanssa kuuluu epäsuorien hyötyjen 

teoriaan. Mutualismissa altruisti hyötyy pesään jäämisestä, koska se saattaa itse päästä 

lisääntyjän rooliin. Vastavuoroisessa altruismissa jälkeläinen saa kustannukset 

jälkikäteen takaisin hyötyinä. (Bourke & Franks 1995:12.)  Vastavuoroista altruismia voi 

ilmentyä pistiäisillä, vaikka ne eivät olisi sukulaisia (Alexander 1974). Epäsuorien 

hyötyjen teoriassa altruismi on vain lyhytaikaista, koska yksilö loppujen lopuksi hyötyy 

”altruistisista” teoistaan. Tällöin sosiaalista käyttäytymistä voi sanoa altruismin sijaan 

yhteistyöksi. (Bourke & Franks 1995:12.) Lin ja Michener (1972) tukivat ajatusta 

sosiaalisista kolonioista, joissa altruismia ei tarvita. Heidän mukaansa kolonioita ilman 

altruismia on voinut syntyä semisosiaalista reittiä pitkin. Lisääntymiskykyisemmät 

naaraat ovat perustaneet pesää muita aiemmin ja niiden seuraan on liittynyt naaraita, 

joiden lisääntyminen on viivästynyt. Tuloksena on ollut kolonia, jossa kastien välillä on 

hyvin vähän eroja.  (Lin & Michener 1972.) West-Eberhard (1978) ehdottaa myös, että 

eusosiaalisuus olisi voinut syntyä ilman altruismia mutualismin kautta. Hänen 

tutkimuksessaan seurataan Metapolybia aztecoides -ampiaisia. Havaitaan, että 

kolonioiden alkuaikoina pesiä on rakentamassa useita lisääntyviä naaraita, jotka tuottavat 

suuria määriä työläisiä. Myöhemmin nämä ”ylimääräiset kuningattaret” pakotetaan ulos 

koloniasta. Niiden tuottamat työläiset eivät muuta kolonian tulevaa geenikoostumusta 

vaan auttavat vain ylläpitämään uutta koloniaa. (West-Eberhard 1978.) 

Alexander (1974) esittää, että molempia osapuolia tasapuolisesti hyödyttävä mutualismi 

ei ole voinut johtaa steriileihin kasteihin. Täydellisessä mutualismissa kustannukset 

korvataan aina myöhemmin hyödyillä, jolloin lähtötilanne on ollut mahdoton 

aiheuttamaan steriiliyden evoluution. (Alexander 1974.) Mutualismiteoria ei sulje 

sukulaisvalintateoriaa pois vaan enneminkin tukee sitä. Mutualismiteoria ei tosiaan selitä 

eusosiaalisuuden altruismia, mutta kuvaa olosuhteet, jossa altruismi on voinut kehittyä. 

Mutualismi on ollut todennäköisin esivaihe ennen eusosiaalista yhteisöä. (Bourke & 

Franks 1995: 71.) 
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4.2. Manipulaatio 

 

Alexander (1974) ehdotti, että eusosiaalisuus on syntynyt vanhempien manipulaation 

vaikutuksesta. Hänen mukaansa vanhemman manipuloiva käytös jälkeläistuotantonsa 

lisäämiseksi on ainoa tapa maksimoida sekä työläisten että kuningattaren jälkipolven 

kokonaiskelpoisuutta. Vanhempi voi pakottaa altruismia jälkikasvulleen, jos se johtaa 

vanhemman korkeampaan jälkeläistuotantoon. (Alexander 1974, West-Eberhard 1975:18 

mukaan.) Tällöin vanhemman kasvanut kokonaiskelpoisuus hyvittää altruistisen 

jälkeläisen vähentyneen kokonaiskelpoisuuden. Jälkeläisten odotetaan kapinoivat 

vanhemman manipulointia vastaan, jos se laskee niiden kelpoisuutta. (Trivers 1974, 

West-Eberhard 1975:18 mukaan.) Vanhemmalla on kuitenkin vahvempi rooli 

manipulaatiokonfliktissa, koska se pystyy rajoittamaan jälkeläisten ravinnonsaantia ja 

täten vaikuttamaan niiden fenotyyppiin (Alexander 1974, West-Eberhard 1975:18 

mukaan). Jälkeläisistä tulee itsekin vanhempia, joten kapinoiva jälkipolvi saattaisi 

vähentää niiden kokonaiskelpoisuutta. Kapinointi on jälkeläisille kannattavaa vain, jos 

sen hyödyt ylittävät omasta kapinoivasta jälkipolvesta johtuvat kustannukset. (Trivers 

1974, West-Eberhard 1975:18 mukaan.) Dawkins (1974: 145-148) löysi Alexanderin 

väitteistä virheen. Vanhempi ei voita jälkeläistään konfliktitilanteessa, vaan jälkeläinen 

voittaa aina. Vanhemman geenit, jotka aiheuttavat jälkeläisiä haittaavaa käyttäytymistä, 

valikoituvat pois. Sen sijaan jälkeläisillä geeni, joka on epäedullinen vanhemmalle, voi 

yleistyä. (Dawkins 1974, Bourke & Franks 1995: 35 mukaan.) 

Manipulaatiolla on eri tasoja. Vanhempi eli kuningatar voi vähentää jälkeläisiin 

käytettyjä resursseja, jos resursseja on vain vähän. Kun resurssit ovat hyvin vähissä, 

kuningatar voi tappaa osan jälkeläisistään ja jopa syöttää niitä muille jälkeläisille. 

Manipulaation korkeimmilla tasoilla kuningatar voi joko väliaikaisesti tai pysyvästi tehdä 

osasta jälkeläisistään steriileitä työläisiä tai sotilaita. (Alexander 1974: 342.) 

Manipulaation keinoja ovat ravinnon rajoittamisen lisäksi dominoiva käyttäytyminen ja 

feromonit. Manipulaation tavoitteena on estää jälkeläisiä lisääntymästä ja saada osa niistä 

ryhtymään työläisiksi. Ruoan rajoittaminen pienentää jälkeläisten kokoa, jolloin ne eivät 

sovi lisääntyjiksi. Tällöin jälkeläisen on kannattavinta jäädä auttamaan sukulaisten 

kasvattamisessa. Dominoivaa käyttäytymistä voi olla työläisten tuottamien jälkeläisten 
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syöminen. Kuningattaren tuottamat feromonit estävät työläisiä lisääntymästä sen ollessa 

vielä elossa. (Andersson 1984.) 

Alexanderin (1974) manipulaatioteorian mukaan sukulaisvalintateoria ei selitä miksi 

samaan sukupolveen syntyy eri lisääntymisroolin omaavia jälkeläisiä. Sukulaisvalinta ja 

yhteisten geenien määrä ilmaisee vain kuinka paljon jälkeläistä täytyy manipuloida 

eusosiaalisen käytöksen aikaansaamiseksi. Hamiltonin haplodiploidiahypoteesin sijaan 

siskojen suuremmat sukulaisuudet kertovat siis vain kuinka paljon niitä täytyy 

manipuloida. (Alexander 1974.) Koska vanhemman manipulaatio kohdistuu 

lähisukulaisiin eli jälkeläisiin, manipulaatioteoriaa ei voi kuitenkaan pitää 

sukulaisvalintateorian vaihtoehtona (Bourke & Franks 1995: 36). Sukulaisvalinnan ja 

manipulaation aiheuttama altruismi ilmenee jälkeläisissä samalla tavalla, joten voi olla 

vaikea erottaa kumpi sen on aikaansaanut (West-Eberhard, 1975).  

 

4.3. Pesänpuolustus 
  

Samaan paikkaan kertyneet ja kerätyt resurssit houkuttelevat petoja. Pistiäisten koloniat 

ovat täynnä jälkipolven edustajia ja niitä täytyy suojella ulkoisilta uhilta. Pesän 

puolustaminen tuo kustannuksia pistiäisyhteisölle. Puolustuksen tarve on muokannut 

evoluution suuntaa. Sosiaalisten ampiaisten eusosiaalisuus eroaa yhden kuningattaren 

perustamissa ja kuningatarryhmien perustamissa kolonioissa. Yksittäisten 

ampiaiskuningattarien pesänpuolustus perustuu muurahaiskarkottimeen. Se pitää tämän 

ampiaisten luonnollisen vihollisen pois sen pesästä, kun kuningatar on poissa 

ruoanhaussa. Ryhmän perustama pesä sen sijaan on kokoajan puolustettuna, joten 

karkotin on tarpeeton. Karkotetta tuottavat rauhaset lisäävät kustannuksia ampiaisilla, 

joten ilman niitä pärjääminen on kannattavaa. Eräässä tutkimuksessa (Smith ym. 2001) 

havaittiin, että karkotetta tuottava rauhanen on kadonnut ampiaisten ryhmäytyvissä 

suvuissa useaan kertaan toisistaan riippumattomasti. Täten ampiaisia ravintonaan 

käyttävät muurahaiset ovat voineet olla suurin syy eusosiaalisuuden evoluutiossa 

ampiaisilla. (Smith ym. 2001.) Pistiäiset käyttävät puolustautumiseen pistintä. Kaikki 

eusosiaaliset pistiäiset ovat kehittyneet pistimellisistä edeltäjistään. Hyvällä 

puolustuskyvyllä voi täten olla yhteys eusosiaalisuuden evoluutioon. (Andersson 1984.) 
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5. Yhteenveto 

 

Tutkielmassani käsiteltiin pistiäisten eusosiaalisuutta, sen syntyä ja ylläpitoa. 

Eusosiaalisuuden evoluutiosta on paljon eri mielipiteitä, mutta tärkeimmät teoriat ovat 

sukulaisvalinta, mutualismi ja manipulaatio. On tärkeää muistaa, että kaikki 

eusosiaalisuuden evoluution teoriat ja hypoteesit eivät ole toisiaan poissulkevia. Osa 

niistä voi jopa tukea toisiaan vaikka ne olisi alunperin kehitetty toisiaan vastustaviksi. 

Mutualismilla, manipulaatiolla ja sukulaisvalintateorialla on yhtäläisyyksiä. Ne kaikki 

perustuvat toimintaan, joka voi tapahtua sukulaisten kanssa. Eusosiaalisuus on kehittynyt 

useamman kerran historian aikana, eikä ole taetta, että jokaisella kerralla se olisi 

tapahtunut samalla tavalla.  Todennäköisesti useilla tutkielmassa käsitellyillä tekijöillä on 

eri tapauksissa ollut oma osansa. Kuitenkin on mielenkiintoista, että nimenomaan 

haplodiploideilla pistiäisillä se on ilmaantunut useaan kertaan. Tutkimus 

eusosiaalisuuden mysteeristä jatkuu. Vanhoihin tutkimuksiin tehdään tarkennuksia ja 

uusia tutkimuksia kehitellään. Lisäksi pistiäisten massiiviseen lahkoon kuuluvia uusia 

lajeja löydetään edelleen ja ne saattavat sekoittaa pakkaa ja mahdollisesti tuoda uutta 

tietämystä eusosiaalisuuden tutkimuksen alalle. Pistiäisten täydellisen altruismin 

evolutiivisten syiden ymmärtäminen olisi valtava harppaus eläinten käyttäytymisen 

tutkimuksessa. Se olisi askel lähemmäs yleistä käyttäytymisen teoriaa, jota voisi soveltaa 

kaikkien eläinten, jopa ihmisen, käyttäytymisen tulkitsemiseen ja ennakoimiseen.  
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