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Mehiläisten morfologiset analyysit

Taustaa

• Mehiläisten jalostaminen parhaiten dokumentoitu ja pisimmällä 
Euroopassa

• Mehiläiset sopeutuvat mehiläispesän ympäristön olosuhteisiin

• Mehiläishoito sotkee paikallisia kantoja, koska sen tavoitteet ovat 
erilaiset (haluttuja ominaisuuksia, taloudelliset tavoitteet)

• Monin paikoin on alkuperäiset/paikalliset mehiläisrodut syrjäytyneet 

• Perinnöllistä monimuotoisuutta menetetään

• Mehiläiset herkkiä sukusiitokselle -> vähentää perinnöllistä 
monimuotoisuutta

• Tarvetta jalostus toiminnalle, jolla mehiläisten paikallisia 
ominaisuuksia voidaan säilyttää



Mehiläisten morfologiset analyysit
Euroopassa 27 Apis melliferan rotua, lisäksi tunnistettavissa 
paikallisia ekotyyppejä, useat näistä uhanalaisia

Mehiläisrotujen erottelussa käytettyjä ominaisuuksia:

• Karvat

• Koko

• Väri

• Siivet: etu- ja takasiipi, siivissä olevat koukut, jne.

• Pään ja tuntosarvien koko

• Silmät, suuosien pituus

• Siitepölyvasun koko 

• Vaharauhaset

• Myrkkypiikin varren pituus

Tulosten tulkitsemiseen tarvitaan aina vertailumateriaali

Vastaukset eivät aina ole yksiselitteisiä

Lisäksi käytetään myös DNA-testejä



Mehiläisten morfologiset analyysit
Euroopassa 27 Apis melliferan rotua ja paikallisia ekotyyppejä, 

• Kaikille paikallisille lajeille ei ole tehty vielä määritelmiä tai niitä ei 
ole nimetty

• Yleisesti käytössä olevat ohjeet vuodelta 1988: RUTTNER, F (1988) 

Biogeography and taxonomy of honey bees. 

• Tuloksia vaikea vertailla, koska käytetty eri menetelmiä

• Vertailuaineiston puute monen rodun kohdalla

• Perusteelliseen kuvaamiseen tarvittaisiin suuri määrä 
vertailunäytteitä ja monenlaisia morfologisia ja geeni analyysejä

-> More than honey hanke aloittaa kokoamaan materiaalia 
Suomessa pitkään kasvaneista mehiläislinjoista

• Onko suomessa pitkään kasvaneet italialaiset linjat jo eriytyneet 
Italian italialaisista?

• Löytyykö Suomessa pitkään hoidettua kranilaista kantaa?

• Löytyykö lisää mustan mehiläisen linjoja?

• Tehdään siipi- ja geenianalyyseja



Siipianalyysit

• Yksi mehiläisrotujen tunnistamisessa käytetty menetelmä

• Näytteiden ottaminen

• Työmehiläisiä pesän sisältä, mielellään sikiöalueelta, ei juuri 

kuoriutuneita, koska siivet eivät ole vielä kehittyneet

• Yhdetä emolinjasta mielellään vähintään kolme näytettä

• Mielellään 15 mehiläistä, vähintään 5

• Mehiläiset kuolevat analyysissä

• Siipianalyyseihin voidaan näytteet säilöä 70 % etanoliin

• DNA-analyyseihin mielellään 95 % etanolia, joka säilyttää DNA:n

• Myös pakastiminen on yksi vaihtoehto



Siipianalyysit

Näytteen tekeminen

• Käytä saman puolen siipiä kaikista 

mehiläisistä

• Ota mehiläisestä tukevasti kiinni ja 

irrota siipi esimerkiksi pinsettien avulla

• Laita siipi teipille, objektilasille tai 

piirtoheitinkalvolle. Etanolia voi käyttää 

apuna, mutta siiven täytyy antaa 

kuivua ennen peittämistä/kuvaamista

• Siivet eivät saa olla päällekkäin. Ne 

kannattaa laittaa samaan suuntaan 

kuvaamisen helpottamiseksi







Piirtoheitinkalvo

Objektilasi

Valkoinen tarra

Teippi



Siipianalyysit
Siipien kuvaaminen

• Skannerilla, resoluutio 2400 dpi tai suurempi

• Kuvaavalla digitaalimikroskoopilla

Skannattu 4800 resoluutiolla
Paperilla oleva siipi mikroskoopilla kuvattuna, 

kuvan resoluutiota voi parantaa

Paperilla oleva siipi mikroskoopilla kuvattuna, ulkoinen valo



Siipianalyysit



Ongelmallisia kuvia



Siipianalyysit
Käytettävissä olevat ohjelmat

Ilmaiset

• Identifly: http://drawwing.org/identifly

• Apiclass: http://apiclass.mnhn.fr/

Maksulliset

• CBeeWing & CooRecorder 65 US dollars (Ruotsi): 

http://www.cybis.se/cbeewing/index.htm

• BeeMorph 25 puntaa: http://www.hockerley.plus.com/

• VingMell 500 kruunua, Nordbeen jäsenille (jäsenyys 200 

kruunua), ruotsinkielinen, olemassa myös VingCarn kranilaisille

mehiläisille: http://www.nordbi.se/?page_id=70

Maksulliset siipianalyysit

• DAWINO, yksi analyysi maksaa n. 21 €: 

http://beedol.cz/dawino/info-sluzba.html

http://drawwing.org/identifly
http://apiclass.mnhn.fr/
http://www.cybis.se/cbeewing/index.htm
http://www.hockerley.plus.com/
http://www.nordbi.se/?page_id=70
http://beedol.cz/dawino/info-sluzba.html


Siipianalyysit
Cubitaali-indeksi

Cubitaalisolu

1,8cm/0,8 cm =2,25



Siipianalyysit

Cubitaalisolu

Krainilainen

Italialainen

Musta mehiläinen



Siipianalyysi IdentiFly - ohjelmalla



Siipianalyysit

Siipianalyysi IdentiFly - ohjelmalla



Siipianalyysi IdentiFly - ohjelmalla



Siipianalyysi IdentiFly - ohjelmalla



Siipianalyysi IdentiFly - ohjelmalla



Miten siipianalyysejä voidaan hyödyntää

Emonjalostajat

• Valitaan omista emolinjoista niitä, joiden analyysitulokset ovat 
lähinnä puhtainta rotua

• Esimerkki Cbeewing ohjelmasta:

• Voidaan mahdollisesti hyödyntää myös muille roduille, koska tästä 
näkee, miten eri siipien mittaukset jakautuvat kuviossa

P



Huomioitavaa
• Tulokset suuntaa antavia

• Pitää tehdä suuri määrä analyysejä, että oppii tekemään ne 

samalla tavalla

• Oikeat näytteet pesistä, ei lentomehiläisiä

• Tulosten tulkinta voi olla hankalaa



Kiitos osallistumisesta!


