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einäkuussa järjestettiin Durbanissa Etelä-Afrikassa 23. kansainvälinen hyönteistieteellinen kongressi, suurin pelkästään
hyönteisiin keskittyvä kokous. Viikon mittaisessa kongressissa
pidettiin 143 symposiumia, joissa esiteltiin hyönteisistä lähes kaikkea
mahdollista: tuhohyönteisiä, tulokaslajeja, sosiaalisia hyönteisiä, lajienvälisiä vuorovaikutuksia sekä kehitysbiologisia ja geneettisiä tutkimuksia.
Yksi kongressin symposiumi oli ”Origins and losses of sociality:
new insights that address big questions”, jossa käsiteltiin hyönteisryhmien sosiaalisuuden syntyä sekä tilanteita, joissa sosiaalisuus on hävinnyt sosiaalisen loisinnan seurauksena. Pyrkimyksenä oli selvittää
fylogeneettisten menetelmien avulla, kuinka monta kertaa sosiaalisuus
on syntynyt ja hävinnyt tietyssä ryhmässä. Lisäksi tarkoituksena oli
tarkastella niitä ekologisia tilanteita, jotka ovat johtaneet sosiaalisuuden syntyyn ja taas sen häviämiseen, esimerkkeinä hämähäkit, termiitit, muurahaiset sekä mesipistiäiset.
Sekä muurahaiset että mesipistiäiset ovat useiden arvioiden mukaan
kehittyneet liitukaudella, muurahaiset hieman mesipistiäisiä varhemmin noin 115 miljoonaa vuotta sitten. Myös muurahaisten ja mesipistiäisten sosiaalisuus on vanhaa perua, mutta se on kehittynyt niissä varsin eri lailla. Kun mesipistiäisten sosiaalisuus vaihtelee erakkomehiläisistä esisosiaalisiin ja aitososiaalisiin lajeihin, ovat muurahaiset aitososiaalisia, tunnuspiirteinään lisääntymiseen ja työntekoon erilaistuneet
kastit, sukupolvien päällekkäisyys sekä jälkeläisten hoito. Lisäksi mesipistiäisten sosiaalisuus on kehittynyt monta kertaa ja eri aikoina, kun
taas muurahaisten sosiaalisuus on syntynyt vain kerran, hyvin säilyneen työläisfossiilin perusteella noin 92 miljoonaa vuotta sitten.
Kummankaan ryhmän lajimäärä ei ole kovin suuri. Kuvattuja muurahaislajeja on noin 11 000, mesipistiäislajeja hieman enemmän. Vaikka muurahaisia on vain pari prosenttia kaikista hyönteislajeista, niiden
biomassa vastaa lähes puolta hyönteisten biomassasta. Lisäksi ne pesivät kaikkialla paitsi napa-alueilla. Uskotaan, että aitososiaalisuus on
johtanut lukumäärälliseen menestykseen.
Muurahaisten sosiaalisuus ei muuntele, mutta kaikkiaan noin 200
sosiaalisesta loislajista yli kolmanneksesta se on hävinnyt. Näiltä
loisilta aitososiaalisuuden tunnuspiirteet puuttuvat: ne hyödyntävät
muita yksilöitä ja keskittyvät itsekkäästi omien jälkeläistensä kasvattamiseen eivätkä tuhlaa resursseja työläisiin. Muurahaisten sosiaalisten
loisten käyttäytymistä on tutkittu paljon, kun taas loisten evoluutiohistoria on vielä lähes tutkimatta. Muutamien fylogeneettisten analyysien
perusteella kuitenkin tiedetään, että joskus loinen on isäntänsä lähin
sukulainen, sisarlaji. Sisarlajit syntyvät yhteisestä kantamuodosta, jolloin herää kysymys: voisiko laji voi kehittää itselleen loisen?
Tärkeimmät loisinnalle altistavat tekijät näyttävät olevan muurahaisyhteiskunnan monikuningattarisuus ja monipesäisyys; yhdistelmä tehostaa populaation paikallislevintää ja parantaa sen kilpailukykyä. Monikuningattarisuus kuitenkin mahdollistaa vilpin naaraiden välillä siten, että jotkin naaraat luistavat työläisten kasvattamisesta ja keskittävät energiansa omien sukupuoliyksilöiden tuottamiseen — tie loisintaan ja loisen lajiutumiseen voi alkaa. Tämän numeron kahdessa artikkelissa tarkastellaan aihetta tarkemmin.
Riitta Savolainen

83

