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1. Johdanto 

 

Kimalaiset (Bombus) ovat mesipistiäisiä (Apidae), jotka kuuluvat alaheimoon Apinae. Kima-

laisyhdyskunnat ovat pieniä noin parinsadan yksilön kokoisia ja yleisiä pohjoisilla lauhkeilla 

alueilla (Sherry & Strang 2015). Kimalaiset ovat tärkeitä pölyttäjiä sekä villeille että kaupalli-

sille viljelykasveille. Euroopassa tutkittavat lajit ovat yleensä kontukimalainen  

(Bombus terrestris) ja Pohjois-Amerikassa Bombus impatiens. (Sherry & Strang 2015) 

 

Kimalaisia pidetään primitiivisesti eusosiaalisina, koska kuningatar ja työläiset ovat erikokoisia 

(Sherry & Strang 2015). Eusosiaalisessa yhteisössä muniminen ja lisääntyminen jakautuvat li-

sääntyvien ja steriileiden yksilöiden välillä. Lisäksi jälkeläishoito on yhteistä, ja aikuiset suku-

polvet ovat päällekkäiset, jolloin aikuiset työläiset voivat huolehtia jälkikasvusta, joka on hei-

dän sisaruksiaan. (Grüter & Leadbeater 2014) Eusosiaalisuuden kimalaiset ovat perineet primi-

tiiviseltä siitepölyvasuiselta esi-isältään (Sherry & Strang 2015). 

 

Kaikenikäiset ja -kokoiset työläiset voivat olla pesässä tai toimia ravinnonkerääjinä. Tehtäviä 

pesässä ovat esimerkiksi toukkien ruokkiminen, pesän suojelu ja tuulettaminen. (Sherry & 

Strang 2015) Suurin osa kimalaisista on polylektisiä eli siitepöly kerätään useista eri kasvila-

jeista yhden ravinnonhakureissun aikana (Leadbeater & Chittka 2007, Sherry & Strang 2015). 

Tästä kuitenkin poiketen esimerkiksi B. consobrinus on monolektinen Aconitum kasvin suhteen 

eli se on spesialisti. Vaikka kimalaiset ovat polylektisiä, ne voivat tulla kukkauskollisiksi (floral 

constancy), mutta ennen sitä ne käyvät usealla eri kukkalajilla. Kukkauskollisuudessa on myös 

eroja eri kimalaislajien välillä. Lisäksi kukkien väriärsykkeet ovat tärkeitä pölyttäjille, koska 

lauhkeilla vyöhykkeillä värikkäitä kasveja on vähän ja kasvit sijaitsevat laikuittain. (Sherry & 

Strang 2015) 

 

Hyönteisillä on kooltaan pienet aivot, mutta ne kykenevät silti monimutkaiseen käyttäytymi-

seen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyönteisten käyttäytyminen, oppimiskyky ja kognitii-

vinen kyky ylittävät perinteiset Pavlovin klassisen ja operanttisen (operant) ehdollistumisen. 

Operantti ehdollistaminen tarkoittaa seuraamuksien tahallista manipulointia. Perinteinen as-

sosiatiivinen oppiminen voi selittää osittain sosiaalista oppimista. Kimalaisten monimutkainen 
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sosiaalinen oppiminen voi tulla esille yksinkertaisessa Pavlovin kokeessa, kun kimalainen as-

sosioi eli luo mielleyhtymiä kahden opitun asian välillä. (Baracchi ym. 2017) Tulkinnat ovat 

ennen perustuneet vain Pavlovin (yksinkertainen ärsyke-ärsyke) ja operantteihin (käyttäytymi-

nen-ärsyke) riippuvuuksiin. Tämän takia näitä osatekijöitä tulisi uudelleenarvioida ja tutkia 

enemmän. (Giurfa 2012) 

 

Tein LuK-tutkielmani kimalaisten kognitiosta ja sosiaalisesta informaationkäytöstä, koska ky-

seistä tutkimusta on tehty vielä varsin vähän. Lisäksi koen, että aihe on tärkeä, jotta ymmär-

täisimme paremmin pieniä, mutta niin älykkäitä hyönteisiä, mesipistiäisten ekologista ja eko-

nomista hyötyä unohtamatta. Hyönteisten käyttäytymisekologian tutkimusalalla on julkaisuja 

vain englanniksi, joten suomenkielisiä tieteellisiä vastineita ei ole kaikille termeille. Kerron 

LuK-tutkielmassani teorioista ja käsitteistä yleisellä tasolla, enkä voi aina käyttää täsmällisiä 

termejä. Englanninkielinen termi on suluissa sanan jälkeen. 

 

2. Sosiaalinen oppiminen 

 

Sosiaalinen oppiminen on oppimista ympäristöstä, johon on vaikuttanut muiden yksilöiden 

käyttäytymisen ja käyttäytymisen seurausten havainnointi sekä vuorovaikutus muiden yksilöi-

den kanssa (Grüter & Leadbeater 2014). Pölyttäjät ovat ideaalinen malli tutkittaessa sosiaalisen 

oppimisen mekanismeja, koska luonnollisissa oloissa ne kohtaavat paljon erilaisia kukkia. Tun-

temattomat kukat voivat olla palkitsemattomia, jolloin kukkauskollisuus (flower constancy) on 

hyödyllistä. Kukkauskollisuus tarkoittaa taipumusta vierailla yksinomaan tietyllä kukkalajilla 

ja jättää samalla huomiotta muut kukkalajit (Baracchi ym. 2017, Leadbeater & Chittka 2007). 

 

Monilta sosiaalisilta hyönteisiltä, kuten kimalaisilta, ollaan löydetty kahdenlaista sosiaalista op-

pimista: oppiminen muilta ravinnonkerääjiltä pesässä sekä oppiminen ravinnon hajun ja maun 

perusteella. Kimalaiset voivat oppia juuri pesään palanneilta ravintoa kerääviltä kimalaisilta 

esimerkiksi palkitsevista kukista. Luonnossa pölyttäjien tekemät ravinnon keräämisen valinnat 

liittyvät usein muiden pölyttäjien läsnäoloon ja kemiallisiin vihjeisiin. (Grüter & Leadbeater 

2014) Lisäksi sosiaalinen oppiminen lisää poikkeuksetta lajinsisäistä kilpailua ja rajoittaa vaih-
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toehtoista ja itsenäistä ravinnon keräämistä. Sosiaalinen oppiminen voi tällöin johtaa aliopti-

maalisiin valintoihin ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa yksilölle liikaa kustannuksia, esi-

merkiksi turhan lennon vuoksi. (Avarguè-Weber ym. 2018) 

 

Suurin osa eläimistä, mukaan lukien kimalaiset, käyttävät aistipalautetta (perceptual feedback) 

ratkaistakseen narutehtävän, jossa testataan eläinten ymmärrystä tarkoituksen ja lopun suh-

teesta (means-end relationship). Tehtävässä on tarkoitus vetää narua saavuttaakseen lopun eli 

palkinnon ja ymmärtää yhteys narun ja palkinnon välillä. Kimalaiset oppivat vetämään narua 

seuraamalla narun päässä olevan kiekon liikettä. Mutta jos naru oli kippurassa, ja eikä narun 

vetäminen aiheuttanut välitöntä palautetta, tehtävä ei onnistunut. Kokeessa kimalaisella oli 

myös mahdollista oppia tehtävä yrityksen ja erehdyksen kautta valitsemalla oikea naru vedet-

täväksi. (Alem ym. 2016) Lisäksi kimalaiset käyttävät monia sensorisia aistikanavia eli moda-

liteetteja esimerkiksi oppiakseen välttämään palkitsemattomia kukkia (Baracchi ym. 2017). 

 

Kimalaiset eivät kommunikoi tanssin avulla niin kuin mehiläiset (Anthophila). Kimalaiset käyt-

tävät viestimiseen kemiallista informaatiota vapauttamalla feromonisignaaleja (Grüter & Lead-

beater 2014, Sherry & Strang 2015). Kimalaiset jättävät kukalle ajan mittaan haihtuvan fero-

monijalanjäljen vierailtuaan siinä. Myöhemmin samalle kukalle saapuvat kimalaisyksilöt aisti-

vat feromonin ja tietävät, että kukalla on käynyt lähiaikoina toinen yksilö, ja siirtyvät seuraa-

valle kukalle. Tämä säästää aikaa ja energiaa. Lisäksi kimalaisten tiedetään liikehtivän innois-

saan pesässä kertoakseen pesätovereilleen, että uusi mesilähde on löytynyt. (Sherry & Strang 

2015) Tätä käyttäytymistä kutsutaan “täpinätanssiksi” (O. Loukola, Ylen uutiset). Kimalaiset 

voivat kertoa käyttäytymisellään myös saalistusriskistä, ja välttelevät näitä kukkia, joissa saa-

listusriski on suuri. (Sherry & Strang 2015) 

 

Sekä yksinkertaisen sosiaalisen oppimisen muodot, että yrityksen ja erehdyksen kautta oppimi-

nen voivat aiheuttaa uusia taitoja sosiaalisessa oppimisessa. Asosiaalinen assosiatiivinen oppi-

minen voi selittää myös osaltaan sosiaalisen oppimisen erilaisia muotoja. Esimerkiksi kimalais-

ten havainnoiva oppiminen kukkien väristä näkyy yksinkertaisena Pavlovin kykynä yhdistää 

kaksi opittua assosiaatiota. Toisen asteen ehdollistuminen on ominaista sosiaalisille lajeille, 

mutta myös asosiaalisille lajeille. (Alem ym. 2016) Toisen asteen ehdollistuminen tuottaa kaksi 

yhteydessä olevaa assosiaatiota. Toisen asteen ehdollistumisen avulla voidaan tutkia esimer-

kiksi ravinnon keräämiseen liittyvää sosiaalista oppimista. (Baracchi ym. 2017, Giurfa 2012) 

Kun sosiaalinen ja asosiaalinen oppiminen vaihtelevat lajien kesken, molemmat oppimisen 



4 
 

 
 

muodot voivat selittyä samoilla yleisillä mekanismeilla. Kimalaiset voivat käyttää havainnoi-

vassa oppimisessa yleisiä mekanismeja, kuten oppimista yrityksen ja erehdyksen kautta, sekä 

ärsykkeen lisäämistä. (Alem ym. 2016) 

 

Vaikka assosiatiiviset oppimisen mekanismit ovat sosiaalisen ja asosiaalisen oppimisen kan-

nalta merkittäviä, sensoristen filttereiden avulla eläin voi havaita lajikumppaninsa ja kiinnittää 

huomionsa arvokkaisiin resursseihin. Tämä voi selittää sitä, miksi havainnoivat kimalaiset eivät 

osaa ratkaista tehtävää niin sanotussa kummituskokeessa (ghost experiment). Kummitusko-

keessa kimalaisella on näkymätön havainnollistaja, jolloin lajinsisäisyyden puuttuessa, kima-

laisella ei ole motivaatiota seurata ja tehtävä epäonnistuu. (Alem ym. 2016) 

 

2.1. Sosiaalinen ja henkilökohtainen informaatio 

 

Monet eläimet käyttävät toisilta yksilöiltä saatua informaatiota tehdäkseen elintärkeitä päätök-

siä esimerkiksi ravinnosta, pedoista, lisääntymiskumppanista ja habitaatista eli elinympäristöstä 

(Avarguè-Weber ym. 2018). Sosiaalinen informaatio on informaatiota, jota eläin hankkii ym-

päristöstä havainnoimalla toisia yksilöitä, joko lajitovereitaan tai toisen lajin yksilöitä. Lisäksi 

eläin voi hankkia sosiaalista informaatiota muiden eläinten käyttäytymisen seurausten perus-

teella. Sosiaalisen informaation käytön haitat ja hyödyt vaihtelevat suuresti, ja riippuvat esi-

merkiksi ympäristön muutoksen asteesta, resurssien jakautumisesta, saalistuspaineesta sekä 

muiden yksilöiden strategioista. Sosiaalinen informaationkäyttö on yksilölle niin sanotusti hal-

paa, koska yksilöt voivat sosiaalisen informaation avulla vähentää muun muassa ajan ja ener-

gian kuluja sekä kuolleisuuden riskiä. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

Vaihtoehtona ympäristön tutkimiselle on henkilökohtaisen informaation käyttäminen. Henki-

lökohtainen informaatio on informaatiota, jota yksilö on saanut ympäristöstä omia aistejaan 

käyttämällä. Tätä kutsutaan myös asosiaaliseksi informaationkäytöksi. Esimerkiksi ravinnon 

tarkka sijainti voi olla henkilökohtaista informaatiota. Henkilökohtaisesti hankittua informaa-

tiota voidaan siirtää toisille yksilöille muun muassa mehiläisten (Anthophila) tanssissa ja muu-

rahaisten (Temnothorax albipennis) tandem-käyttäytymisessä. (Grüter & Leadbeater 2014) 

Ympäristöstä oppiminen on tärkeää eläinten selviytymiselle ja lisääntymiselle. Toisaalta uusien 

asioiden oppiminen voi haitata jo opittujen asioiden muistamista. Muistamisen häiriintyminen 
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voi johtaa haittoihin tulevaisuuden oppimisessa erityisesti, kun aiemmin opitut asiat ovat edel-

leen arvokkaita tulevan käyttäytymisen kannalta. (Dukas 1994) 

 

Ympäristön muuttuessa henkilökohtainen tieto voi osoittautua palkitsemattomaksi. Tällöin ki-

malaisen tulee löytää tasapaino sosiaalisen informaation ja ympäristön tutkimisen välillä. Ym-

päristön tutkiminen voi antaa uudempaa ja tarkempaa tietoa, mutta toisaalta yksilö voi saada 

tietoa myös juuri ravintoa keräämästä tulleelta toiselta kimalaisyksilöltä. (Grüter & Leadbeater 

2014) Sosiaalinen informaatio on yleensä parempaa kuin tutkiminen, koska eläimillä on tapana 

ilmentää tietämäänsä kaikkein sopivinta käyttäytymistä. Toisaalta luonnossa voi olla myös ti-

lanteita, joissa henkilökohtainen ja sosiaalinen informaatio ovat yhtä hyödyttäviä, ja yksilö voi 

käyttää molempia informaation tyyppejä maksimoidakseen tietynlaisesta käyttäytymisestä seu-

raavat hyödyt. Tällöin kahdella informaation lähteellä on synerginen vaikutus. (Grüter & Lead-

beater 2014) 

 

2.2. Käyttäytymisen kopiointi ja havainnointi 

 

Kopiointi on yksi tapa, jolla eläin voi vähentää omaa tiedonhankintaansa tarkkailemalla ja tut-

kimalla ympäristöään (Baracchi ym. 2017). Kimalaiset kopioivat lajikumppaneita ravinnon 

hankintaan liittyvässä käyttäytymisessä. Lisäksi kimalaiset voivat oppia ravinnon hankintaan 

liittyviä etuja sekä kukan värin ja palkitsevuuden välisiä yhteyksiä muilta kimalaisilta havain-

noimalla niiden käyttäytymistä. (Baracchi ym. 2017) Ravintoa keräävät työläiskimalaiset voi-

vat päättää, millä kukalla käyvät, havainnoimalla muiden kimalaisten käyttäytymistä. Tällainen 

käyttäytyminen ei ole harkitsematonta: kimalaiset luottavat enemmän sosiaalisiin vihjeisiin, jos 

niillä ei ole henkilökohtaista kokemusta esimerkiksi lähiympäristön kukkien resursseista tai 

kukkaan investoimisen kustannuksista. (Avarguè-Weber ym. 2018) 

 

Leadbeater ja Chittka (2005, 2009) huomasivat tutkimuksissaan, että kimalaiset laskeutuvat 

tuntemattomalle kukalle, jos toinen kimalainen eli havainnollistaja on käynyt siinä aiemmin. 

Jos nämä havainnollistavat kimalaiset ovat laskeutuneet erinäköiselle kukalle, esimerkiksi eri-

väriselle, havainnoivat kimalaiset laskeutuvat myös uudennäköiselle kukalle. Näin voi tapah-

tua, vaikka havainnoivat olisivat saaneet kokemusta erilaisesta väristä niiden ensimmäisellä 
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laskeutumiskerralla. (Giurfa 2012) Kimalaisten tulee kuitenkin löytää tasapaino henkilökohtai-

sen tietämyksen ja sosiaalisen informaation välillä, jolloin syntyy niin sanottu trade-off eli vaih-

tokauppa kopioinnin hyötyjen ja haittojen välille. (Baracchi ym. 2017) 

 

Käyttäytymisen kopiointi ja havainnointi näkyvät myös naiivien kimalaisten käyttäytymisessä. 

Naiivi kimalainen on tutkimuksen esiharjoittelussa käytettävä kimalainen, joka ei ole vielä et-

sinyt ravintoa toisen kimalaisen kanssa (Leadbeater & Chittka 2007).  Naiivit kimalaiset voivat 

kopioida kukkien valintaa kokeneemmilta kimalaisilta (Chittka 2017). Tutkimuksessa naiivit 

kimalaiset on erotettu kokeneista ravinnonkerääjistä läpinäkyvällä levyllä ja ne voivat seurata, 

kun havainnollistava kimalainen valitsee keinotekoisen kukan. Tällöin havainnoija ei pääse ku-

kalle tai vuorovaikutukseen toisen kimalaisen kanssa. Havainnoijat kuitenkin valitsevat jäl-

keenpäin kukan, jota havainnollistava kimalainen suosi. Lisäksi naiivi kimalainen hylkää pal-

kitsemattoman kukan ja vaihtaa palkitsevampaan vaihtoehtoon nopeammin, kun se on ollut 

mukana seuraamassa toisen kimalaisen käyttäytymistä. (Giurfa 2012) Myös kokeneemmat ra-

vinnonetsijät kopioivat toisiaan, jos alue koetaan epävarmaksi ravinnon määrän ja laadun suh-

teen (Chittka 2017). 

 

Toisten kopioiminen on perustavanlaatuista yhteisöjen järjestäytymiselle ja voi lisätä yksilön 

kelpoisuutta. Kuitenkin sosiaalisen informaation huomiotta jättäminen on joskus suotuisampaa 

yksilön kelpoisuuden kannalta. Tällöin yksilö tutkii ympäristöään itsenäisesti käyttäen henki-

lökohtaisesti keräämäänsä informaatiota sosiaalisen informaation sijaan. Hyönteiset voivat 

punnita sosiaalisen informaation laatua ja luotettavuutta ja käyttää sosiaalista informaatiota, 

kun se on kaikkein hyödyttävintä. (Grüter & Leadbeater 2014) Keneltä pitäisi kopioida ja mitä, 

määräytyy evolutiivisten prosessien tai henkilökohtaisen kokemuksen mukaan  

(Avarguè-Weber ym. 2018). 

 

2.3. Käyttäytymisen joustavuus 

 

Eläimet voivat oppia sosiaalisen informaation palkitsevuuden kokemuksen kautta ja muuttaa 

näin käyttäytymistään. Sosiaaliset hyönteiset ovat hyvä tutkimuskohde joustavuuden prok-

simaattiselle perustalle, koska yksilöiden kokemuksia voidaan manipuloida suhteellisen suo-

raan koeoloissa ja jopa kenttätutkimuksissa. Esimerkiksi naiivit kimalaiset näyttävät olevan vä-
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hemmän mieltyneitä kukille, joilla toinen kimalainen on. Puolestaan kokeneimmilla ravinnon-

kerääjillä lajikumppanin läsnäolo kukalla ennustaa palkintoa, jolloin varatun kukan suosiminen 

on vahvempaa. (Grüter & Leadbeater 2014) Kimalaiset siis oppivat suosimaan sosiaalista in-

formaatiota henkilökohtaisen informaation sijaan. Kimalaiset suosivat sosiaalista informaa-

tiota, jos se tuottaa johdonmukaisesti palkintoa, mutta jos sosiaalinen informaatio muuttuu täy-

sin epäluotettavaksi, kimalaiset suosivat mieluummin henkilökohtaista tietoa (Baracchi ym. 

2017). 

 

Yksilöt, jotka käyttävät sosiaalista informaatiota joustavasti sopeutuvat todennäköisemmin pai-

kallisiin ympäristöoloihin paremmin kuin joustamattomat informaationkäyttäjät. Kimalaiset 

kykenevät yhdistämään eli assosioimaan asioita tehokkaasti toisiinsa. Kun saman lajin yksilö 

ei ole luotettavasti yhdistettävissä palkintoon, kimalaiset eivät suosi esimerkiksi kyseistä kukan 

väriä ravintoa kerätessä. Kimalaiset oppivat käyttämään lajien välisiä ja lajinsisäisiä kemiallisia 

“jälkiä” välttääkseen juuri tyhjennettyjä kukkia, mutta vain kun kemialliset jäljet ovat palkitse-

mattomilla kukilla. (Grüter & Leadbeater 2014) Tällöin kemiallisella jäljellä on negatiivinen 

assosiaatio palkitsevuuden suhteen. Jos jäljet löytyvät palkitsevilta kukilta, kimalaiset yhdistä-

vät nämä kemialliset jäljet puoleensavetäviksi, eli kemiallisella jäljellä on positiivinen assosi-

aatio kukan palkitsevuuden suhteen (Grüter & Leadbeater 2014). 

 

Joustavuus käyttää sosiaalista informaatiota tai turvautua henkilökohtaiseen tietoon riippuu mo-

lempien informaatiotyyppien luotettavuuden tasosta (Baracchi ym. 2017). Kimalaiset liittävät 

erityisen tarkan tarkoituksen saman lajin yksilön esiintymiselle kukalla, vaikka se johtaisi ali-

optimaaliseen ravinnon keräämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kimalaisilla on suhteellisen al-

haisempi joustavuus sosiaalisten vihjeiden käytössä kuin henkilökohtaisen informaation käy-

tössä. Kimalaiset voivat kuitenkin välttää sosiaalisia vihjeitä, jos ne eivät ole informatiivisia, ja 

suhtautua niihin joustavasti riippuen assosioiduista tuloksista. (Avarguè-Weber ym. 2018) 

 

2.4. Sosiaalisen oppimisen strategiat 

 

Tutkimuksissa ollaan huomattu, että hyönteisillä ja selkärankaisilla on samanlaisia informaati-

onkäytön strategioita. Hyönteiset mahdollistavat hyvin sosiaalisen informaationkäytön strate-

gioiden tutkimisen, mutta näitä strategioita on tutkittu verrattain vähän. (Grüter & Leadbeater 

2014) Sosiaalisen informaationkäytön strategioihin liittyvät sosiaalisen oppimisen strategiat 
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voivat olla seurausta geneettisestä periytymisestä, mutta nämä strategiat voidaan myös oppia. 

Sosiaalisen oppimisen strategioita ollaan tutkittu esimerkiksi ravintoa keräävillä hyönteisillä, 

koska ravinnon keräämistä on helppo kontrolloida koeoloissa. Hyönteisten sosiaalisen oppimi-

sen strategiat liittyvät sekä aikaan että yksilöön ja voivat olla myös yhteisiä eusosiaalisissa yh-

dyskunnissa. Sosiaalisiin oppimisen strategioihin liittyvät keskeisesti satunnaiset sosiaaliset 

vihjeet (coincidental social cue). Nämä vihjeet ovat ominaisuus, kuten käyttäytyminen tai sen 

seuraukset, jotka ilmaisevat informaatiota yksilöltä toiselle, mutta eivät kehity erityisesti tie-

tynlaiseen toimintaan. Sosiaalinen vihje voi olla esimerkiksi eläimen läsnäolo ravinnon läh-

teellä. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

Aikaan liittyvissä strategioissa kimalaiset luottavat enemmän saman lajin edustajan vihjeisiin 

tunnistaakseen juuri tyhjennetyt kukat. Lajikumppanin vihjeisiin luotetaan varsinkin silloin, 

kun kukalla vierailu yksin vaatisi enemmän aikaa. (Grüter & Leadbeater 2014) Lisäksi aikaan 

liittyvissä strategioissa kimalaiset kopioivat lajikumppaneita, jos ympäristön tutkimisesta saatu 

asosiaalinen informaatio on kallista (Saleh ym. 2006). Samanlaista kopiointia tapahtuu esimer-

kiksi kaloilla, kottaraisilla (Sturnus vulgaris) sekä ihmisillä. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

Yksilöön liittyvissä strategioissa puolestaan kopioidaan enemmistöä. Strategia voi olla adaptii-

vista, jos enemmistön käyttäytyminen ilmentää kaikkein menestyksekkäintä käyttäytymisen 

muotoa. Eusosiaalisissa yhdyskunnissa ja muissa yhteistyötä tekevissä ryhmissä, yksilön sel-

viytyminen ja kelpoisuus ovat linkittyneet ryhmän menestymiseen, jolloin sosiaalisen oppimi-

sen strategiat ovat yhteisiä kaikille ryhmän jäsenille. (Grüter & Leadbeater 2014) Toisaalta 

nämä sosiaalisen oppimisen strategiat ovat hyödyllisiä vain, jos tarpeeksi moni yksilö ryhmästä 

hankkii tietoa yksilöllisesti (Avarguè-Weber ym. 2018). 

 

Sosiaalisen oppimisen strategiat voivat olla tulosta kopioimisesta seuraavien voittojen oppimi-

sesta tai geneettisesti määrättyjä vasteita ympäristön ja sosiaalisuuden vihjeille. Kimalaiset voi-

vat vaihtaa sosiaalisen oppimisen strategian, jos kokevat sen huonoksi. Lisäksi kimalaiset käyt-

tävät suoraan ympäristöstä hankkimaansa asosiaalista informaatiota, jos muiden kimalaisten 

kopioimisen kustannukset ovat suuremmat kuin hyödyt. Kaiken kaikkiaan informaation käytön 

strategioihin vaikuttavat enemmän ekologinen valinta kuin fylogeneettiset suhteet tai aivojen 

koko. (Grüter & Leadbeater 2014) 
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3. Kimalaisten kognitiiviset taidot 

 

Kimalaiset hyödyntävät kognitiivisia kykyjään ratkaistakseen ongelmia luonnossa. Kimalaisilla 

on tutkittu monia kognitiivisia kykyjä esimerkiksi muistia, keskittymistä, sosiaalista- ja käsi-

teoppimista, ajoittamista (timing), objektiivista luokittelua, spatiaalista hahmotuskykyä, nume-

rositeettia (numerosity) sekä metakognitiota. (Alem ym. 2016, Perry ym. 2017) Metakognitiot 

tarkoittavat tietoisuutta omasta ajattelusta, oppimisesta ja muista kognitiivisista toiminnoista 

(Sherry & Strang 2015) Esimerkiksi kimalaisten metakognitiivinen käyttäytyminen tulee esille, 

kun kimalaiset säätävät käyttäytymistään palkinnon toivossa tilanteissa, joissa ne ikään kuin 

tietävät, etteivät tiedä mitä tehdä. Toisin sanottuna kimalaiset eivät jätä tekemättä vaikeita teh-

täviä sattumanvaraisesti, vaan pyrkivät aina kun mahdollista, mahdollisimman palkitsevaan 

käyttäytymiseen. (Perry ym. 2017) Tähän mennessä kimalaisten kognitioiden tutkiminen on 

keskittynyt pääasiassa kimalaisten ravinnon etsimiseen sekä kykyyn hyödyntää kukan mettä ja 

siitepölyä. Tutkimuksissa toistuvia teemoja ovat esimerkiksi kukkauskollisuus, tilankäyttö sekä 

koevoluutio kimalaisen käyttäytymisen ja kukan fenotyypin välillä. (Sherry & Strang 2015) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus ja lukujen tutkiminen ovat sopivia tutkimusaiheita kimalaisille. Nu-

meeri informaatio ja maamerkkien lukumäärä mesilähteiden ja pesän välillä auttavat kimalaisia 

ravinnon etsimisessä ja pesään palaamisessa. Kimalaisiin vaikuttavia tärkeitä ja mitattavia ym-

päristötekijöitä ovat muun muassa kukkien tai muiden kimalaisyksilöiden määrä laikulla, ku-

kinnon kukkien määrä, tuotettujen jälkeläisten määrä ja koko sekä siitepölyn ja tuotetun ravin-

non määrä. Kimalaiset pystyvät laskemaan optimaalisen käyntien määrän laikulla, arvioida 

etäisyyksiä ja ehkä jopa tarkkaillakseen resursseja ja lisääntymistarvetta pesässä. Kimalaiset 

käyttävät laskemista ja numerositeettia siitepölyn keräämisessä. (Sherry & Strang 2015) Nu-

merositeetti tarkoittaa yksilön lukujen ja määrän ymmärtämistä eli, mitä on vähän ja paljon. 

Tutkimuksissa ollaan kuitenkin huomattu, että kimalaiset eivät välttämättä opi laskemista ja 

numerositeettia niin nopeasti kuin voitaisiin olettaa (Sherry & Strang 2015).  
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3.1. Spatiaalinen kognitio 
 

Sosiaaliset mesipistiäiset, kuten kimalaiset, ovat hyvä ja luotettava tutkimuskohde tutkittaessa 

spatiaalista eli paikkaan sidottua kognitiota, koska ne palaavat aina takaisin pesäänsä ravinnon 

keräämisen jälkeen. Kimalaisyksilön palaamista pesään vaikeuttavat aina eri lähtöpiste eli eri-

laiset sijainnit ja paikat pesään verrattuna. Kimalaisten ravinnon keräämiseen liittyvässä käyt-

täytymisessä on kaksi erilaista spatiaaliseen kognitioon liittyvää tekijää: meden tai siitepölyn 

löytäminen ja löytäminen takaisin pesään. Takaisin pesään löytäminen tuttuja reittejä pitkin on 

kimalaisen muistin varassa. Toisaalta ravinnon etsiminen ei ole aina muistiin perustuvaa, koska 

kimalaiset voivat palata tutun ravinnon lähteen luokse tai etsiä myös uusia ravinnon lähteitä. 

(Sherry & Strang 2015) 

 

Työläiskimalaisten käyttäytymisen on huomattu muuttuvan kokemuksen myötä (Perry ym. 

2017). Kimalaiset eivät aina seuraa samaa reittiä, joka oli onnistunut palatessaan takaisin pe-

sään. Ne voivat muuttaa reittiään sen jälkeen, kun ovat saaneet tietoa uusista ja jopa paremmista 

reiteistä pesässä olevilta muilta yksilöiltä. Esimerkiksi naiivit kontukimalaiset (B. terrestris) 

alkavat kerätä ravintoa muutaman päivän jälkeen koteloista kuoriuduttuaan (Sherry & Strang 

2015). Ensin naiivit ja kokemattomat kimalaiset tekevät pieniä kierteleviä ja toistuvia lentoja 

pesänsä lähellä. Tämän jälkeen ne tekevät pitkiä suoria lentoja kartoittaakseen aluetta spatiaa-

lisen navigoinnin avulla. Myöhemmin pitkät lennot muuttuvat suuntautuneiksi lennoiksi. (Perry 

ym. 2017, Sherry & Strang 2015) Kimalaisten ympäristön tutkimisessa on paljon muuntelua, 

esimerkiksi suunnassa, ravinnon keräämisen jaksojen tiheydessä, ravintolaikun täsmällisyy-

dessä sekä tutkimisen ja hyödyntämisen suhteessa (Perry ym. 2017). 

 

Kimalaisten navigoinnista tiedetään suhteellisen vähän. Kimalaiset eivät hyvin todennäköisesti 

käytä suunnistaessaan aurinkokompassia, maan magneettikenttää tai valon jakautumista aurin-

gon ollessa pilvessä, niin kuin niiden lähisukulaiset mehiläiset. Kimalaiset sen sijaan etsivät 

kohdetta niin pitkään, kunnes löytävät tuttuja visuaalisia maamerkkejä. Koska kimalaisilla ei 

ole samanlaisia suunnistamisen keinoja, kuin esimerkiksi mehiläisillä, niiden tulee ymmärtää 

sijaintinsa suhteessa pesään. Palatessaan pesään kimalaiset lentävät siksakkia sarjoissa, joissa 

lennon suunnan ja pesän välinen kulma sekä lennon suunnan ja vartalon asennon kulmat huo-

mioidaan yhtä aikaa. Kimalaisten on huomattu pystyvänsä tekemään yhteenvedon kulmista, 



11 
 

 
 

jotta ne olisivat samat palatessa pesään kuin lähtiessä pesästä. Kimalaiset paikantavat näin uu-

destaan pesänsä vertaamalla aluetta pesän lähellä ympäröiviin alueisiin, muistamalla millaiselta 

pesän lähellä näytti siltä lähtiessä. (Sherry & Strang 2015) Lisäksi kimalaiset ilmentävät joskus 

niin kutsuttua Lévy-lentoa optimoidakseen ravinnon löytämisen. Lévy-lennossa kimalainen te-

kee kaartuvia ja toistuvia lentoja ravinnon lähteellä. Kuitenkin oppimisella, muistilla ja muilla 

kognitiivisilla prosesseilla on suurempi rooli kimalaisen ravinnon etsinnän aikana. (Sherry & 

Strang 2015) 

 

Ravintoon liittymätön spatiaalinen kognitio liittyy esimerkiksi parittelukumppanin etsimiseen. 

Kimalaisilla sekä naaras että koiras etsivät parittelukumppania. Kimalaiskuningatar etsii mah-

dollista paikkaa perustaa uuden yhdyskunnan, kun taas esimerkiksi loiskimalaiset (Psithyrus) 

etsivät oman isäntälajinsa eli toisen kimalaisen pesää, johon loisia. Ravintoon liittymätön kog-

nitio ei aiheuta tuttuihin paikkoihin, kuten pesään tai käytettyihin ravinnon lähteisiin kohdistu-

via muistijälkiä. Toisaalta muistitekijöitä voi syntyä kumppanin ja sopivan pesäpaikan etsimi-

sestä, jotta kimalaisyksilö välttyisi myöhemmin turhalta etsinnältä. (Sherry & Strang 2015) 

 

3.2. Ajattelu-, päättely- ja ongelmanratkaisukyky 

 

Kimalaiset ovat monia muita eläimiä nopeampia oppimaan yhdistämään väri palkintoon. Li-

säksi kimalaiset ovat yllättävän hyviä ratkaisemaan tehtäviä, joita ne eivät ole koskaan kohdan-

neet evolutiivisessa historiassaan. Kimalaiset elävät vain muutaman viikon, joten niiden täytyy 

oppia minimoimaan aika, mitä kuluu ympäristön tutkimiseen, alueen maamerkkien tunnistami-

seen sekä laadukkaiden ravinnon lähteiden löytämiseen ja hyödyntämiseen. (Chittka 2017)  

 

Eri kimalaisyksilöt käyttäytyvät eri tavalla: osa voi pysyä aina samalla laikulla, kun taas toiset 

yksilöt voivat etsiä uusia sopivia laikkuja kausittain. Kimalaiset keskittävät energiansa eniten 

palkitsevaan kukkayksilöön ja -lajiin sekä välttelevät vähemmän palkitsevia kukkia. Joskus vi-

suaaliset merkit eivät kerro tarkkaan, onko kukka palkitseva. Tällaisissa tapauksissa kimalaiset 

näyttävät pystyvän arvioimaan niiden omaa varmuuttaan kukan palkitsevuudesta. Ne hidastavat 

lentoaan tarkastaakseen ärsykkeen pidemmän aikaa ja eivät laskeudu kukalle, jos ne kokevat, 

että riski jäädä ilman palkintoa, eli mettä tai siitepölyä, on tarpeeksi suuri. (Chittka 2017)  

 



12 
 

 
 

Eräässä kokeessa testattiin keinotekoisen kukan avulla helpon ja vaikean kukan erottamisky-

kyä. Lisäksi tutkittiin, kuinka kukka ja sosiaaliset avut vaikuttavat yksilön päätöksentekoon. 

Helpossa erottamistehtävässä ravintoa keräävät kimalaiset luottivat enemmän henkilökohtai-

seen informaatioonsa, jolloin sosiaalinen informaatio vaikutti vain marginaalisesti. Vaikeassa 

erottamistehtävässä, kun todennäköisyys epäonnistumiseen oli suurempi, kimalaiset luottivat 

enemmän sosiaaliseen informaatioon kuin omaan aikaisempaan kokemukseensa. Sosiaalisella 

oppimisella, kuten kopioinnilla, on myös omat huonot puolensa. Nopeasti muuttuvassa ympä-

ristössä toisten kimalaisten liiallinen kopiointi voi johtaa vanhentuneen informaation kiertee-

seen, jolloin kopiointi ei enää hyödytä yksilöä. (Baracchi ym. 2017) 

 

Kimalaisten ympäristön tutkimisen aktiivisuus auttaa yksilöä optimoimaan olemassa olevia ra-

vinnon keräysreittejä, mutta myös liittämään vanhoihin reitteihin uusia reittejä. Tämä kertoo 

kimalaisten erityisistä ongelmanratkaisukyvyistä. (Perry ym. 2017) Kimalaiset kykenevät arvi-

oimaan aikavälien kestoa muutamien sekuntien ja useiden minuuttien välillä (>150 sekuntia) 

sekä koeympäristössä että luonnollisessa habitaatissa. Aikavälin erottaminen on eri asia kuin 

kimalaisen elimistön sisäiseen vuorokausirytmiin liittyviä ajantaju. Tällainen ajantaju on tär-

keää kimalaisen temporalis-spatialiselle eli aika-paikka -oppimiselle. Aika-paikka -oppimi-

sessa eläin yhdistää palkinnon tiettyyn paikkaan ja aikaan päivästä palkinnon esiintyessä. 

(Sherry & Strang 2015) 

 

On olemassa todisteita siitä, että kimalaiset voivat ajoittaa lentämisen takaisin kukille silloin, 

kun laikun meden määrä on taas täydentynyt. Vielä ei kuitenkaan tiedetä varmasti, kuinka ki-

malaiset käyttävät niiden ajoituskykyä (timing). Jos kimalaisten ajoituskykyä ymmärrettäisiin 

paremmin, voitaisiin saada uusia löytöjä kimalaisten ravinnon keräämisen ajasta ja ajoittami-

sesta sekä sosiaalisessa käyttäytymisessä että navigoinnissa. (Sherry & Strang 2015) 

 

3.3. Muisti ja oppiminen 

 

Sosiaalisten hyönteisten käyttäytymistä on ennen perusteltu ainoastaan vaistolla. Kimalaisten 

evolutiivisessa historiassa onnistunut pesän rakentaminen ja muokkaaminen on ollut tärkein 

tekijä niiden selviytymiselle. Pesän rakentaminen vaatii organisoituneiden rakentamistaitojen 

lisäksi hyvän paikkamuistin. Evoluutio ei esimerkiksi kohtele armollisesti emoa, joka unohtaa 



13 
 

 
 

poikastensa sijainnin. (Chittka 2017) Kimalaisten muistia ollaan tutkittu esimerkiksi ravinto-

laikkujen ja palkitsevien kukkien paikkojen muistamisessa, käsiteoppimisessa sekä kääntei-

sessä oppimisessa. 

 

Kimalaiset voivat muistaa lukuisia ravintolaikkuja, ja mihin aikaan päivästä laikulle meno on 

kaikkein suotuisinta (Chittka 2017). Paikkojen muistaminen kertoo osittain siitä, että kimalai-

silla olisi spatiaalisesti pitkäkestoinen muisti (Perry ym. 2017). Kun kaukaisilla kukkalaikuilla 

on jokaisella oma tuoksunsa, kimalaiset voivat käyttää oikein spatiaalista eli paikkakohtaista 

muistia. Tätä on testattu, kun tutkijat ovat ruiskuttaneet erilaisia hajuja pesään. (Chittka 2017) 

 

Kimalaiset voivat löytää lyhimmän reitin jokaiselle laikulle, joilla on käynyt, ainoastaan yhden 

yrityksen ja erehdyksen perusteella. Kimalaiset voivat myös oppia koeoloissa hyvän suhteen 

meden ja siitepölyn välillä, mutta tulevat vähemmän tehokkaiksi, jos yrittävät yhdistellä lukui-

sia rutiineja. (Chittka 2017) Kimalaisten oppimiskykyä ollaan myös tutkittu testaamalla niiden 

kykyä välttää kukkia, joissa toinen kimalainen on jo käynyt. Tutkimuksessa huomattiin, että 

kimalaisilla oli mahdollista huomata ero huonosti ja hyvin palkitsevien kukkien välillä käyttä-

mällä asosiaalisia vihjeitä. (Avarguè-Weber ym. 2018) 

 

Kimalaisten käsiteoppimisesta (concept learning) ei tiedetä vielä paljoa (Sherry & Strang 

2015). Brown ja Sayde (2013) tutkivat kimalaisten käsiteoppimista yhdistämällä kimalaisyh-

dyskunnat testiareenaan, jossa oli esillä kaksi erilaista tai samanlaista ärsykettä. Kimalaisten 

tuli oppia kategorisoimaan ärsykkeitä saman konseptin alle saadakseen palkinnon. Tutkimuk-

sessa huomattiin, että yhdyskunnat tekivät enemmän oikeita päätöksiä, jos ne olivat voineet 

ensin harjoitella tehtävää ennen varsinaista koetta. Sama tulos saatiin myös yhdyskunnassa, 

joissa oli vain yksi ärsyke. Tutkimuksessa ei kuitenkaan huomioitu kimalaisyksilöitä, vaan tu-

lokset saatiin yhdyskuntatasolla. Kimalaisten käsiteoppimista voitaisiin ymmärtää varmasti pa-

remmin, jos tutkimus keskittyisi yhdyskuntien lisäksi yksilöihin. (Sherry & Strang 2015) 

 

Käänteisessä oppimisessa eläin joutuu oppimaan jotain päinvastaista, mitä on juuri oppinut. 

Esimerkiksi kimalainen voidaan aluksi opettaa, että keltainen kukka tarjoaa mettä, mutta sini-

nen ei. Tämän jälkeen asetelmaa vaihdetaan siten, että nyt sininen kukka tarjoaa mettä, mutta 

keltainen ei. Kimalainen pystyy oppimaan asetelman, mutta se on hitaampaa, mitä voimak-

kaamman assosiaation se on oppinut aikaisemmassa vaiheessa. (Sherry & Strang 2015) Kään-
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teisen oppimisen kokeissa muutoksia palkinnon mahdollisuudessa (contingency) voidaan tois-

taa monta kertaa, jolloin eläimen tulee vaihtaa käyttäytymistään jatkuvasti. Kognitiiviset pro-

sessit, kuten numerositeetti, käsiteoppiminen ja metakognitio ovat paljon monimutkaisempia 

prosesseja kuin käänteinen oppiminen. Näitä prosesseja ollaan havaittu yhä enemmän kimalai-

silla. (Sherry & Strang 2015) 

 

3.4. Kognitiivinen joustavuus 

 

Kimalaiset voivat muistaa kukassa olleet uhat, kuten pedot (Chittka 2017). Tällöin pedon läsnä 

ollessa kukkatyypin ja petouhan välille muodostuu negatiivinen assosiaatio. Uhan kokemisen 

jälkeen, yksilöstä riippuen, kimalaiset joko välttelevät kaikkia samanlaisia kukkia, joissa uhka 

on koettu tai jatkavat kukalla käyntiä (Chittka 2017). Lisäksi ne voivat muuttaa käyttäytymis-

tään niin, että hidastavat lentoaan ennen tietynlaiselle kukalle tuloa ja tarkkailevat sitä pidem-

pään ennen laskeutumista. Kimalaisten on myös huomattu olevan taipuvaisia näkemään “kum-

mituksia” eli niin sanottuja vääriä hälytyksiä, kun ne keskeyttävät laskeutumisen täysin turval-

liselle kukalle. Tämä kertoo siitä, että kimalaiset eivät vastaa ympäristön ärsykkeisiin ahdasra-

jaisesti, vaan ilmentävät tunteenkaltaisia tiloja. Kimalaisten kokemusten säätelevään käyttäyty-

miseen vaikuttaa myös se, onko kimalainen niin sanotusti optimistinen vai pessimistinen. 

(Chittka 2017) 

 

Kimalaisilla ollaan huomattu tunteen tapaisia tiloja (Chittka 2017, Perry ym. 2017). Tietoisuus 

on yleisesti hyväksytty vain ihmisillä, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella ollaan voitu pää-

tellä, että myös muilla eläimillä on tietoisuus subjektiivisella tasolla. Tunteen kaltaiset tilat ovat 

fysiologinen ja kognitiivinen käyttäytymisen ilmiö, joka aiheuttaa eläinten käyttäytymisessä 

vaihtelevuutta. Tunteiden kaltaiset tilat voivat käynnistyä esimerkiksi ympäristön luomien ti-

lanteiden arvioimisesta. Kimalaisten positiivisia tunteita ollaan tutkittu niin sanotulla mene tai 

älä mene -tehtävällä. Tehtävän aikana kimalaiset oppivat tavoittelemaan palkitsevaa ärsykettä 

ja välttämään rankaisevaa ärsykettä. (Perry ym. 2017) 

 

Kimalaiset eivät ole joustavia vain tavassa, joilla ne käyttävät sosiaalista ja henkilökohtaista 

informaatiota, vaan ne myös päivittävät omat ravinnonhankintatottumuksensa ja hylkäävät no-

peasti uuden, mutta palkitsemattoman sosiaalisen informaation. Kokeissa kimalaiset oppivat 
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olla välittämättä palkitsemattomasta sosiaalisesta informaatiosta. Voidaan jopa pitää mahdolli-

sena, että kimalaiset oppivat käyttämään havainnoivaa kimalaista luotaantyöntävänä vihjeenä. 

Tämä voi olla merkki siitä, että kimalaiset pystyvät oppimaan sosiaalisia vihjeitä. (Baracchi 

ym. 2017)  

 

Loukola ym. (2017) tutkimuksessa selvitettiin kimalaisten kognitiivista joustavuutta. Kimalais-

ten tuli siirtää kahdessa erilaisessa kokeessa palloa tiettyyn paikkaan saadakseen palkinnoksi 

sokeriliuosta. Tutkimuksessa kimalaiset pystyivät ratkaisemaan tehtävän paremmin, jos niillä 

oli ollut mahdollista seurata lajikumppania tekemässä samaa tehtävää ennen omaa suoritustaan. 

Kimalaiset näyttivät myös kokeessa käyttäytymisen joustavuutta valitsemalla aina paikkaa ole-

van lähimmäisen pallon, riippumatta pallon väristä tai havainnollistajan aiemmasta valinnasta. 

(Loukola ym. 2017) 

 

Kimalaiset voivat siis siirtää oppimistaan eteenpäin, mutta siihen vaikuttavat myös niiden ai-

kaisemmin opittujen asioiden muistaminen. Kimalaiset voivat oppia vaihtelemaan tietyn erilli-

sen tehtävän välillä ilman suorituksen heikentymistä. Ne voivat myös oppia valitsemaan useista 

ärsykkeistä sen, joka johtaa palkitsemiseen. Kimalaiset pystyvät suoriutumaan hyvin tehtä-

västä, jossa tulee valita palkitsevan ja ei-palkitsevan kukan väliltä, ottaen huomioon yksilön 

aikaisemman kokemuksen. (Dukas 1994) 

 

3.5. Kognition rajat 

 
Hyönteisten, kuten kimalaisten, kognitiivisilla kyvyillä on rajoitteita. Hyönteisten aivot ovat 

pienet ja niissä on lukumäärältään vähän neuroneita, jotka tukevat kognitiivista kapasiteettia. 

Hyönteisten aivot eivät ole kuitenkaan yksinkertaiset. Pelkästään hyönteisten aivojen visuaali-

sella alueella voi olla jopa yli 250 tyyppiä neuroneja eli hermosoluja, kun taas ihmisen retinassa 

eli verkkokalvossa on neuronityyppejä vain 80. Tutkimusten mukaan ollaan esitetty, ettei ki-

malaisilla olisi mieltä. Tätä mielen teoriaa ollaan perusteltu kimalaisten pienillä aivoilla, joihin 

ei ole kohdistunut mielen kehittymiselle olennaista valintapainetta. (Perry ym. 2017) 

 

Hyönteisten silmien rakenne määrittää sen, että hyönteinen voi etsiä kohdetta skannaamalla 

maisemaa vain peräkkäin ja vuoron perään, ennemmin kuin kokonaista visuaalista ympäristöä 

samanaikaisesti. Hyönteisten aivojen pieni koko voi myös rajoittaa yksilön tarkkaavaisuuden 
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kapasiteettia. Valikoiva tarkkaavaisuus (selective attention) viittaa siihen, että hermoston kapa-

siteettia käytetään valikoivasti ärsykkeiden aiheuttamiin kuormittaviin prosesseihin, jotka ovat 

yksilön käyttäytymiselle olennaisimpia. Kimalaisten aivoista melkein kaikki osat liittyvät visu-

aaliseen prosessoimiseen ja oppimiseen. (Perry ym. 2017) 

 

Tutkimusten mukaan kimalaisilla ei näytä olevan luontaista ymmärrystä sosiaalisten vihjeiden 

arvolle, vaan ne joutuvat oppimaan sosiaalisen informaation hyödyn kokemuksen kautta. Ki-

malaisyksilöillä, joilla ei ole aiempaa sosiaalista ravinnon keräämisen kokemusta, on taipu-

musta jättää huomiotta lajikumppaninsa valinnat ravinnon keräämisen aikana. (Baracchi ym. 

2017) Ravintoa keräävät kimalaiset luottavat enemmän sosiaaliseen informaatioon, jos henki-

lökohtainen ympäristön tutkiminen on kallista, esimerkiksi saalistusuhan takia. Kimalaiset pun-

nitsevat myös kukan ja sosiaalisten vihjeiden luotettavuutta ja suosivat sosiaalisten vihjeiden 

käyttöä, kun kokeen keinotekoinen kukka tarjoaa enemmän muuttuvia palkintoja. (Baracchi 

ym. 2017) 

 

4. Sosiaalisen informaationkäytön adaptiivisuus 

 

Hyönteisillä on muuntelua työkalujen kehittämisessä ja käytössä, oppimisessa, tarkkaavaisuu-

dessa, ravinnon keräämiseen liittyvässä sosiaalisessa oppimisessa sekä emootioiden tasoissa ja 

metakognitiossa. (Perry ym. 2017) Eläimet, kuten kimalaiset, täydentävät henkilökohtaisen tie-

tämyksensä ylimääräisellä sosiaalisella informaatiolla. Kimalaiset ovat kykeneväisiä käyttä-

mään sosiaalista ja henkilökohtaista informaatiota joustavalla tavalla, optimoidakseen esimer-

kiksi ravinnon keräämiseen liittyvät päätökset. (Baracchi ym. 2017)  

 

Luonnossa eläimet pyrkivät käyttämään informaatiota optimaalisesti. Huolimatta potentiaali-

sista energian, ajan ja saalistuksen riskien kustannuksista, ympäristön tutkiminen voi parantaa 

yksilön ja yhdyskunnan selviytymistä ympäristön muuttuessa. Toisaalta sosiaalinen informaa-

tio voi olla yksilölle niin sanotusti halpa vaihtoehto, koska käyttämällä sosiaalista informaa-

tiota, yksilöt voivat välttää ympäristön tutkimisen aiheuttamia mahdollisia kustannuksia ja ris-

kejä. Sosiaalisen tai henkilökohtaisen informaation hyödyt ovat riippuvaisia sekä ympäristön 
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resurssien muutoksista, että muiden yksilöiden käyttäytymisestä. Yksilön pitäisi valita infor-

maatiomuodoista vaihtoehto, joka johtaa suurimpaan potentiaaliseen hyötyyn muuttuvassa ja 

monimutkaisessa ympäristössä. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

Signaali on valinnan seurauksena muotoutunut ominaisuus, kuten käyttäytyminen tai käyttäy-

tymisen tuottaminen. Signaalit ilmaisevat informaatiota ympäristöstä tai toiselta yksilöltä toi-

selle. Lisäksi signaalit voivat ilmaista motivaatiosta tai signaalin antajan laadusta. (Grüter & 

Leadbeater 2014) Sosiaalisilla hyönteisillä sosiaalinen informaationkäyttö on usein kehittynyt 

signaalien tulkitsemiseksi. Hyönteiset käyttävät sosiaalista informaatiota strategisesti, kun in-

formaatio on todennäköisesti adaptiivista, riippumatta mahdollisista tulevista signaaleista tai 

satunnaisista sosiaalisista vihjeistä. Sosiaaliset hyönteiset voivat saada sosiaalisia vihjeitä lajin-

sisäisten yksilöiden lisäksi muiden lajien edustajilta. Osa sosiaalisista hyönteisistä suosivat toi-

sen lajin yksilöitä löytääkseen ravintoa. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

Käyttäytymisen kausaalisten mekanismien eli syy-seuraussuhteiden täydellinen ymmärtäminen 

voi selittää, kuinka odotettu käyttäytyminen ei joskus tapahdu. Muistin ja havaitsemiskyvyn 

kausaaliset rajoitteet voivat määrätä esimerkiksi, kuinka rajoittuneesti pölyttäjä onnistuu ravin-

non keräämisessä. Luonnonvalinta voi muokata kausaalisia mekanismeja, kuten muistia ja ha-

vaitsemiskykyä evolutiivisella aikavälillä. Luonnonvalinta voi tuottaa adaptiivisesti erikoistu-

neita kausaalisia mekanismeja, jotka voivat vaikeuttaa niiden ymmärtämistä ilman toiminnan 

ymmärtämistä. (Sherry & Strang 2015) 

 

4.1. Ongelmanratkaisu ja sopeutuminen 

 

Kimalaiset havaitsevat siitepölyn laadun paremmin kuin mehiläiset. Kukat, joissa kimalaiset 

vierailevat sisältävät yleensä enemmän proteiineja ja välttämättömiä aminohappoja kuin muut 

kukat. Lisäksi kimalaiset käyvät mehiläisiä vähemmän uudestaan samalla kukalla, jolla ravin-

non eli meden ja siitepölyn laatu oli aiemmin alhainen. Kimalaiset ovat ahkeria ja jopa ahneita 

siitepölyryöväreitä. Ne voivat jopa katkaista kukan teriön, jotta pääsevät käsiksi siitepölyyn. 

Tällainen käyttäytyminen antaa mahdollisuuden myös naiivien kimalaisten siitepölyryöväyk-

selle, kun siitepölyn kerääminen helpottuu kukan teriön katkaisusta. (Sherry & Strang 2015) 
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Baracchi ym. (2017) tutkivat, kuinka kimalaiset (B. terrestris audax) käyttävät aiemmin han-

kittua henkilökohtaista ja sosiaalista informaatiota uusissa erottamistehtävissä (discrimination 

task). Lisäksi tutkijat halusivat selvittää, milloin kimalaisten joustavuus vaihteli tehtävien eri 

vaikeusasteilla. Tutkimuksessa huomattiin, että kimalaisen informaation tyypin valitsemiseen 

vaikutti keskeisesti samankaltaisuus aiemmin opitun ja uuden kukan välillä. Kun kimalaisilla 

oli mahdollisuus käyttää sekä sosiaalista että henkilökohtaista informaatiota, yksilöt suosivat 

enemmän palkitsevaa kukkaa, ja kokeessa epäonnistumisia oli vähemmän. Tulos kertoo siitä, 

että kimalaiset voivat käyttää molempia informaation muotoja parantaakseen suoriutumistaan. 

(Baracchi ym. 2017) 

 

Samassa kokeessa myös huomattiin, että kimalaiset valitsivat sosiaalisen informaation, jos hen-

kilökohtainen informaatio oli epävarmaa tai käyttäytyminen koettiin tuottamattomana. Ko-

keessa huomattiin, että kimalaisen ensimmäinen valinta oli seurausta yksilön taipumuksesta, 

mutta heti seuraavissa valinnoissa sosiaalisesta informaatiosta tuli yhä tärkeämpää. (Baracchi 

ym. 2017) Savinen malli tai kuollut kimalainen aiheuttivat kokeessa samanlaista käyttäyty-

mistä, vaikka malli ei liikkunut kuin elävä havainnoiva kimalainen. Kokeessa kimalaiset eivät 

koskaan tehneet täysin oikeaa valintaa. Lisäksi yksilöt etsivät ja tutkivat palkitsevampaa vaih-

toehtoa, vaikka yksilöillä oli mahdollista hyödyntää sosiaalista informaatiota. Tutkimuksessa 

selvisi myös, että kimalaisilla voi olla luontainen kyky oppia ja käyttää sosiaalisia ärsykkeitä. 

(Baracchi ym. 2017) 

 

4.2. Kulttuurin välittäminen 

 

Ennen ajateltiin, että sosiaaliset hyönteiset käyttäytyvät vaistonvaraisesti. Nykyään käsitys on 

muuttunut, ja tutkimuksissa on selvinnyt, että kimalaiset pystyvät oppimaan tietynlaista käyt-

täytymistä. Osa käyttäytymisestä on kuitenkin synnynnäistä, esimerkiksi pesän rakentaminen. 

Tutkimuksissa ollaan huomattu, ettei kimalaisten työkalujenkäytön sosiaalista oppimista voida 

selittää yksinkertaisilla assosiatiivisilla mekanismeilla. (Perry ym. 2017) 

 

Loukolan ym. (2017) kokeessa kontrolloitiin assosiatiiviset mekanismit, kuten vaiheittainen 

oppiminen ja paikkahakeutuminen (local enhancement). Paikkahakeutuminen tarkoittaa ha-

vainnoijan hakeutumista havainnollistavan yksilön läheisyyteen. Lisäksi kokeessa kontrolloi-

tiin yksinkertaisia assosiaatioita, esimerkiksi värin ja pallon välillä (stimulus enhancement). 
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Tutkimuksessa kimalaiset siirsivät objekteja sijainnista toiseen saadakseen palkinnon. Kokeen 

aikana tarkkailevat kimalaiset paransivat spontaanisti havainnollistavien kimalaisten strategi-

oita mieluummin, kuin olisivat vain yksinkertaisesti kopioineet toisten tekniikoita. Tällainen 

sosiaalinen oppiminen mahdollistaa ryhmälle tyypillisen käyttäytymisen leviämisen tutkimi-

sen. (Loukola ym. 2017, Perry ym. 2017)  

 

Sosiaalinen oppiminen voi johtaa ryhmälle tyypilliseen käyttäytymiseen, joka jakautuu suurelle 

osalle alueen eläimistä. Eläinten kulttuuri sisältää kaksi avaintekijää: uuden käyttäytymisen le-

viäminen sosiaalisen oppimisen avulla sekä käyttäytymisen säilyminen ryhmissä pitkän ajan-

jakson ajan. Opittu käyttäytyminen voi säilyä ryhmässä useiden sukupolvien ajan, kun koke-

mattomista yksilöistä tulee saadun informaation jälkeen havainnollistavia muille kokematto-

mille yksilöille. (Alem ym. 2016) 

 

Joskus kulttuurillinen ilmiö vaatii suhteellisen hienostuneita oppimisen mekanismeja, kuten 

opettamista tai imitointia. Hienostuneet oppimisen mekanismit tulevat esille esimerkiksi miek-

kavalaiden (Orcinus orca) rannalta metsästämisessä sekä bonobojen (Pan paniscus) kykynä 

kommunikoida symbolien avulla (lexigram). Hyönteisillä puolestaan sosiaalisen informaation 

hankkiminen silminnähden monimutkaisilla prosesseilla voi välittyä suhteellisen yksinkertai-

silla oppimisen mekanismeilla. Tämä viittaa siihen, ettei kulttuurisia prosesseja tarvita aina hie-

nostuneisiin oppimisen taitoihin. Esimerkiksi mehiläisparvi käyttää vähittäistä yhteisymmär-

rystä päätettäessä uuden pesän sijainnista. (Alem ym. 2016) 

 

Kimalaisilla assosiatiivinen ja motorinen työkalujen käytön oppiminen mahdollistavat ravin-

nonkerääjien tekniikoiden kulttuurin leviämisen (Alem ym. 2016, Loukola ym. 2017, Perry ym. 

2017). Naiivit kimalaiset voivat oppia tietynlaista käyttäytymistä havainnoimalla toisia kima-

laisia (Alem ym. 2016). Alem ym. (2016) huomasivat tutkittaessaan narun vetämisen kulttuurin 

leviämistä kimalaisyhdyskunnassa, että jos naiivit kimalaiset eivät olleet saaneet havainnoida 

toista kimalaista vetämässä narua, ne epäonnistuivat kokeessa. Tutkijat havaitsivat peräkkäi-

sissä oppivissa tutkimusjoukoissa, jotka vastasivat tutkimuksessa sukupolvia, naiivien kima-

laisten toimivan ensin oppijina, kun taas seuraavassa sukupolvessa naiiveista kimalaisista tuli 

narun vetämisen oppimisen jälkeen havainnollistajia. Niin kauan, kun kimalaisilla on perustyö-

kalut assosiatiivisiin ja motorisiin oppimisprosesseihin, epätavallisten taitojen kulttuurinen le-

viäminen populaatiossa ei vaadi hienostuneita kognitioita. (Alem ym. 2016) 
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5. Yhteenveto 

 

Sosiaalisella informaatiolla voi olla monenlaisia hyötyjä kimalaisyksilölle. Sosiaalisen infor-

maation avulla naiivit kimalaiset löytävät nopeammin ravintoa kuin itse etsimällä. Lisäksi saa-

listusriski voi pienentyä, kun kimalainen valitsee sosiaalisesti varattuja kukkia. Sosiaalinen op-

piminen voi johtaa myös adaptiiviseen käyttäytymiseen esimerkiksi tietynlaisen kukan valitse-

misessa. Tällöin sosiaalinen oppiminen voi vähentää paikallista kilpailua ja vierailua ehtyneillä 

kukilla. (Avarguè-Weber ym. 2018)  

 

Sosiaalinen oppiminen voi mahdollistaa eläimillä informaation ja uusien rutiinien leviämisen 

ryhmän yksilöiden välillä. Muilla lajeilla ryhmän uusia rutiineja ovat olleet esimerkiksi kädel-

listen perunoiden peseminen ja termiittien kerääminen tikun avulla sekä lintujen taito avata 

maitopullo. Tutkijat toivovat löytävänsä tällaisen käyttäytymisen avulla kulttuuristen proses-

sien evolutiiviset avaintekijät, jotka määrittelevät meidät ihmisinä. (Alem ym. 2016) 

 

Kun sopivat ekologiset ja sosiaaliset olosuhteet ovat läsnä, kimalaisten kulttuuri voi välittyä 

yksinkertaisten oppimisen muotojen avulla. Tällainen kulttuurin välittyminen ei vaadi korkeaa 

kognitiivista hienostuneisuutta, joka on puolestaan lajityypillistä ihmiselle. Ihmisten kulttuuri 

osoittaa vertaansa vailla olevaa monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta. Esimerkiksi korkea 

toistokyky imitoinnin, opettamisen ja kielen avulla sekä tiedon tarkkuus edistävät ihmisten kult-

tuurin nopeaa leviämistä. (Alem ym. 2016) 

 

Ihmisten kulttuurille lajityypilliset hienostuneet sosiaaliset oppimisen muodot ja kognitiiviset 

mekanismit ovat voineet kehittyä oppimisen ja kognitioiden yksinkertaisista muodoista. Jotta 

voisimme ymmärtää ihmisten erityislaatuisen kulttuurin ja sosiaalisen oppimisen evolutiivisia 

juuria, meidän tulisi ensin ymmärtää eläinten kulttuuria ja sosiaalista oppimista. Lisäksi tulisi 

selvittää, mikä on hyödyttänyt kulttuurissa, jotta se on säilynyt evolutiivisella aikaskaalalla pa-

rantaen yksilön kelpoisuutta ja selviytymistä. (Alem ym. 2016) 

 

Vaikka kimalaisilla on kooltaan pienet aivot, ne voivat sisältää paljon tietoa. Kimalaisilla on 

vähemmän kuin miljoona neuronia, mutta näiden neuronien synapsiset yhteydet muiden tuhan-

sien neuronien kanssa kasvattavat aivojen neurokapasiteettia. Viimeaikaiset neurobiologiset ja 
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teoreettiset tutkimukset ovat osoittaneet, että yksinkertaiset oppimisen prosessit eivät ole yk-

sinkertaisia neurobiologisessa mielessä. Yksinkertaisten oppimisen prosessien ymmärtämiseksi 

paremmin, tarvittaisiin lisää tutkimusta. (Chittka 2017)  

 

Jotta hyönteisten kognitiivisia prosesseja ymmärrettäisiin paremmin, vertailevan kognition li-

säksi tarvittaisiin enemmän kognition neuraalista luentaa. Lisäksi tulisi määritellä hyönteisten 

niin sanotut korkeampi ja matalampi kognitio. Hyönteisten aivot antavat myös hyvän vertailu-

kohteen selkärankaisten suuremmille aivoille. (Perry ym. 2017) Muita tulevaisuuden tutkimus-

aiheita ovat sosiaalisen informaationkäytön linkittäminen kelpoisuuteen sekä sosiaalisen infor-

maationkäytön molekulaarisen perustan ymmärtäminen. Lisäksi yksilön henkilökohtaisen in-

formaationkäyttöä tulisi tutkia enemmän. (Grüter & Leadbeater 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

6. Lähteet 

 

Alem S., Perry C. J., Zhu X., Loukola O. J., Ingraham T., Søvik E. & Chittka L., Associative 

Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an In-

sect, PLOS Biology, October 4, 2016 

 

Avarguè-Weber A., Lachlan R. & Chittka L., Bumblebee social learning can lead to suboptimal 

foraging choices, Animal Behaviour 135, 2018, 209-214 

 

Baracchi D., Vasas V., Iqbal S.J & Alem S., Foraging bumblebees use social cues more when 

the task is difficult, Behavioral Ecology, 2017 

 

Brown M.F. & Sayde J.M., Same/different discrimination by bumblebee colonies, Animal Cog-

nition 16, 2013, 117-125 

 

Chittka Lars, Bee cognition, Current Biology, October 9, 2017 

 

Dukas Reuven, Transfer and interference in bumblebee learning, Animal Behaviour 1995, 49, 

1481-1490 

 

Giurfa Martin, Social learning in insects: a higher-order capacity?, Frontiers in Behavioral Neu-

roscience, September 2012, Volume 6, Article 57 

 

Grüter C. & Leadbeater E., Insights from insects about adaptive social information use, Trends 

in Ecology & Evolution, March 2014, Volume 29, No. 3 

 

Leadbeater E. & Chittka L., A new mode of information transfer in foraging bumblebee?, Cur-

rent Biology, 2005, 15, R447-R448 

 

Leadbeater E. & Chittka L., Social Learning in Insect – Miniature Brains to Consensus Build-

ing, Current Biology 17, August 21, 2007 

 



23 
 

 
 

Leadbeater E. & Chittka L., Bumblebees learn the value of social cues through experience, 

Biology Letters, 2009, 5, 310-312 

 

Loukola O. J., Perry C. J., Coscos L. & Chittka L, Bumblebees show cognitive flexibility by 

improving on an observed complex behavior, February 2017, Science 355, 24, 833-836  

 

Perry C. J., Barron A. B. & Chittka L., The frontiers of insect cognition, Current Opinion in 

Behavioral Sciences, 2017, 16, 111-118 

 

Saleh N., Ohashi K., Thomson J.D., Chittka L., Facultative use of the repellent scent mark in 

foraging bumblebees: complex versus simple flowers, Animal Behaviour, April 2006, Volume 

71, Issue 4, 847-854 

 

Sherry D. F. & Strang C. G., Contrasting styles in cognition and behaviour in bumblebees and 

honeybees, Behavioural Processes, 2015, 117, 59–69 

 

 

Olli Loukola, Jalkapalloilevat kimalaiset hämmästyttävät maailmalla – suomalaistutkija onnis-

tui opettamaan hyönteisille pelisäännöt, 14.5.2018, <https://yle.fi/uutiset/3-10181704> 

 

 


