
Eläinten värityksen  

evoluutio johdanto



Dia 2

Pohditaan yhdessä miksi meille on kehittynyt evoluution 
myötä niin monenvärisiä eliöitä. Osallistujat saavat ensin 
kertoa omia ajatuksiaan. 



Dia 3

Eläinten väritykseen vaikuttaa moni tekijä, mutta yksi tär-
keimmistä on saalistus ja siltä suojautuminen. Kun halu-
taan tutkia miten eläimen väritys vaikuttaa sen riskiin tulla 
syödyksi, täytyy huomio kääntää petoja kohti, jotka näkevät 
värejä ja käyttävät näköä saaliin etsimisessä. 
Esimerkiksi hyönteisiä syövillä linnuilla on suuri vaikutus 
hyönteisten värityksen evoluutioon. Monet linnut käyttä-
vät pääasiassa näköä saaliin löytämisessä. Lisäksi linnuilla 
on hyvin tarkka värinäkö ja he pystyvät näkemään meidän 
ihmisten näkemien värien lisäksi myös ultraviolettia aal-
lonpituutta. Näin ollen voidaan ajatella, että lintujen maa-
ilma on ikään kuin ’värikkäämpi’ kuin meidän ihmisten. 



Dia 4

Yleisin tapa suojautua saalistajilta on suojaväritys, joka 
tekee saaliin vaikeaksi huomata sen yleisintä taustaa 
vasten. Näetkö mitä saaliita kuvista löytyy? 



Dia 5

Saaliseläin voi myös yrittää esittää jotain, mikä ei kiinnosta 
saalistajaa, kuten kuollutta lehteä, oksaa tai vaikkapa 
linnunkakkaa. Kuvassa kuivaa lehteä matkivia perhosia ja 
linnunkakkaa pienenä toukkana matkivia leppäyökkösen 
(Acronicta alni) toukkia.
Jotkut saaliseläimet voivat myös matkia jotain mikä 
pelottaa saalistajia. Esimerkiksi joidenkin perhoslajien 
toukat voivat pullistaa pään ja tehdä käärmemäisiä 
liikkeitä, jotka niiden väritykseen yhdistettynä saavat 
toukan näyttämään käärmeltä. Tämä yllättävä käärmeen 
ilmestyminen houkuttelevan toukan sijaan saattaa 
säikyttää saalistajan pois kesken hyökkäyksen ja pelastaa 
toukan hengen. Tässä kuvassa on Hemeroplanes triptolemus 
lajin toukka. Tämä laji elää Amazonin sademetsissä. 
Video toukan käyttäytymisestä löytyy täältä.

Toisessa kuvassa on kimalaiskuoriainen, joka matkii 
värityksellään kimalaista ja voi välttää syödyksi tulemisen 
siksi, että peto luulee sitä pistäväksi kimalaiseksi. 
Samoin monet kukkakärpäslajit muistuttavat pistäviä 
mesipistiäisiä kuten mehiläisiä tai ampiaisia.   >>>>>>>>>    

https://www.youtube.com/watch?v=1XUSYv7xgPo


Dia 5

>>>>



Dia 6

Täysin vastakohta suojaväritykselle ovat varoitusvärit, 
joilla eliöt voivat viestittää pahasta mausta, 
puolustuskeinosta (esim. pistin ampiaisella) tai 
myrkyllisyydestä saalistajalle. Saalistaja oppii 
yhdistämään näkyvän ja huomiota herättävän värin 
ikävään kokemukseen ja välttää hyökkäämästä saman 
näköiseen saaliiseen enää uudestaan. Tämä siis on 
hyödyllistä sekä saaliille (välttää syödyksi tulemisen) 
sekä pedolle (välttää esim. pahan olon). 
Palataan tähän vielä myöhemmin tänään. 



Dia 7

Sitä miten eläinten väritys ja petopuolustus on 
kehittynyt, voidaan tutkia monella tavalla. 
Tutkijat voivat tehdä käyttäytymiskokeita saalistajilla, 
kuten hyönteisiä syövillä linnuilla. Näissä 
käyttäytymiskokeissa voidaan esimerkiksi tutkia minkä 
väristen saaliiden kimppuun saalistajat hyökkäävät 
(ylimmäinen kuva). 

Käyttäytymiskokeissa voidaan myös käyttää erilaisia 
keinosaaliita, jolloin pedolle voidaan tarjota ’ei 
luonnollisen’ näköisiä saaliita. Tällaisessa tilanteessa 
pedon aiemmin elämässä opitut asiat ja kokemukset 
eivät vaikuta sen saaliinvalintakäyttäytymiseen. Tämä voi 
olla hyödyllistä esimerkiksi varoitusvärien evoluutiota 
tutkittaessa. Jos peto on jo ennen koetta oppinut 
välttämään varoitusvärillisiä saaliita, se voi vaikuttaa 
pedon käyttäytymiseen myös käyttäytymiskokeessa. 
Käyttämällä keinosaaliissa esim. symboleja ja muita ’ei 
luonnollisia’ ominaisuuksia voidaan ikään kuin ’nollata’ 
tilanne jolloin pedon aiemmat kokemukset eivät enää 
ohjaa sen saaliin valinta käyttäytymistä.  >>>>



>>> Tutkijat voivat myös askarrella keinosaaliita, jotka 
näyttävät oikeilta hyönteisiltä ja katsoa miten näihin 
eri näköisiin saaliisiin hyökätään luonnossa. Esimerkiksi 
muovailuvahasta tehtyyn täpläsiilikästä muistuttavan 
keinoperhosen ruumiiseen jää nokasta V-muotoinen jälki. 
Tämän perusteella tiedetään minkä näköisiin saaliisiin on 
hyökätty ja mihin ei. 



Dia 8

Tässä on lyhyt video kokeesta, jossa kirjosiepolle 
on annettu saaliiksi keltaista ja valkoista muotoa 
täpläsiilikkäslajin (Arctia plantaginis) koiraita. Voit 
koittaa seurata kumman väriseen koiraaseen kirjosieppo 
lopulta hyökkää. Oliko helppoa huomata?



Dia 9

Mikä yhdistää lintuja ja ihmisiä? 
Vastaus: molemmat käyttävät pääasiassa näköä saaliin 
etsimisessä.  



Dia 10

Koska me ihmisetkin hahmotamme maailmaa paljon näön 
perusteella ja näemme paljon värejä, eläinten värityksen 
evoluution tutkimuksessa käytetään usein myös 
ihmisiä saalistajina. Tänään te pääsette osallistumaan 
saalistuskokeeseen saalistajina. 

Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi kokeen ohjeistus 
(Varoitusväripeli) ennen kuin osallistujat asettuvat 
jonoihin saalistuslaikulle.

https://www.evolutioninaction.fi/uploads/1/2/3/3/123346788/warning_signal_wrksp_carita_fin_10.pdf


Dia 11

Pelin jälkeen.

Kerrataanpa vähän. Mitkä olivat ne kaksi ääripäätä 
eläinten saalistukselta suojaavassa värityksessä? 
Vastaus: suojaväritys ja varoitusväritys. 

Mitenkä varoitusväri toimi? 
Vastaus: saalistaja oppii yhdistämään pedon näkyvän 
värityksen sen epämiellyttävään ominaisuuteen, kuten 
pahaan makuun tai myrkyllisyyteen ja välttää saman 
näköisiin saaliisiin hyökkäämistä uudestaan. Varoitusvärit 
ovat siksi usein hyvin helposti näkyviä ja yksinkertaisia 
suuria kuvioita, koska ne ovat saalistajille helpompia 
oppia kuin suojaväritystyyppiset rusehtavan, harmaan tai 
vihertävän väriset kuviot.   >>>>> 



Dia 11

>>>> Voit myös kysyä kuinka montaa osallistujista on 
pistänyt ampiainen ja sen jälkeen todeta, että viimeistään 
sen jälkeen kun meitä on pistänyt ampiainen meillä on 
tapana varoa kaikkea keltamustaraitaista mukaan lukien 
kukkakärpäset, jotka vain matkivat ampiaisia. 



Dia 12

Mitkä tässä kokeessa olivat varoitusvärillisiä ikäviä 
saaliita? Entä mitkä olivat suojavärillisiä hyvänmakuisia 
saaliita?



Dia 13

Varoitusvärillisessä saaliissa ikävä ominaisuus oli se, että 
sen saalistamisesta ei seuraa palkkiota. 



Dia 14

Käydään läpi tulokset pelin mukaan. Voit kysyä mitä 
osallistujat luulevat – miksi ensimmäisellä kierroksella 
saalistettiin enemmän varoitusvärillisiä keltaisia saaliita? 
Vastaus: helpompia huomata. Samoin luonnossa 
kokemattomat saalistajat, jotka ovat esimerkiksi juuri 
pesän jättäneitä linnun poikasia, hyökkäävät usein 
helpommin varoitusvärillisten saaliiden kimppuun, koska 
nämä ovat helpompia löytää ja koska saalistajat eivät 
vielä tiedä, että kirkas väritys usein varoittaa jostain 
ikävästä ominaisuudesta. 



Dia 15

Video, jossa nähdään mitä tapahtuu, kun sinitiainen 
hyökkää varoitusvärilliseen täpläsiilikäs koiraaseen, 
joka tuottaa niskarauhasista linnulle pahanmakuista ja 
hajuista puolustusnestettä. 



Dia 16

Sama tilanne hidastettuna. 



Dia 17

Käy läpi loput pelin tuloksista. Miten saalistajan 
käyttäytyminen muuttui, kun kokemus karttui? 
Oppivatko saalistajat viimeisellä kierroksella välttämään 
varoitusvärillisiä tyhjiä saalispurkkeja? 



Dia 18

Meidän alkuperäinen kysymys oli, miksi meille on 
kehittynyt niin monenvärisiä eliöitä? 

Kerrataanpa miten saalistus vaikuttaa värien evoluutioon:
- Suojavärit
- Huijarit
- Varoitusvärit

Miksi kaikki eläimet eivät sitten ole varoitusvärillisiä, 
jos saalis voi sillä viestittää olevansa huonoa ruokaa ja 
selvitä hyökkäykseltä? 



Dia 19

Kuten kokeessa huomattiin, varoitusväri toimii huonosti, kun 
paikalla on kokemattomia saalistajia kuten linnunpoikasia. 
Esimerkiksi tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomessa 
keskikesällä varoitusvärillisiin saaliisiin hyökätään enemmän. 
Tähän aikaan luonnossa on myös paljon juuri pesän jättäneitä 
kokemattomia linnunpoikasia saalistajina, joka voi selittää 
kasvaneen saalistusriskin.

Samoin mikään puolustusmekanismi ei ole täydellinen, 
vaan usein löytyy saalistajia, jotka voivat oppia esimerkiksi 
syömään puolustautuvan saaliin siten, että puolustus ei 
toimi. Esimerkiksi mehiläissyöjä linnut osaavat käsitellä 
syömänsä mehiläiset ja ampiaiset niin, että piikki ei pistä. Ne 
esimerkiksi hakkaavat ja hierovat pyydystämäänsä mehiläistä 
jotain kovaa alustaa vasten, jolloin pistävä piikki irtoaa. 
Tämän sopeuman vuoksi heillä on yksi iso saalislajiryhmä 
enemmän syötävää verrattuna muihin hyönteisiä syöviin 
lintuihin, mitä muut saalistajat eivät pysty käyttämään. Näin 
ollen ravintokilpailu muiden hyönteissyöjien kanssa vähenee. 

Jotkut lintulajit ovat oppineet kuivamaan tai ’paistamaan 
saaliit auringonlämmössä’ jolloin niiden myrkky haihtuu ja 
saalis muuttuu syötäväksi.
Joskus on myös niin, että sama puolustusaine, joka toimii 
jotain petoa vastaan ei välttämättä toimi toisenlaista petoa 
vastaan. Esimerkiksi täpläsiilikkäät ovat monista linnuista  



pahan makuista ruokaa, mutta esimerkiksi hämähäkkejä 
vastaan näillä puolustusaineilla ei ole kovinkaan suurta 
vaikutusta. Samoin kaikki puolustusaineet eivät välttämättä 
ole kovin myrkyllisiä vaan ainoastaan pahan makuisia. Jos 
olet itse kovin nälkäinen, niin olet yleensä valmis syömään 
myös ruokaa, joka ei välttämättä ole sitä omaa lempiruokaa. 
(Voit antaa omakohtaisen esimerkin tässä.)  
Esimerkiksi luonnossa saalistajat ovat valmiimpia syömään 
puolustautuvia saaliita silloin, kun tarjolla on vähän 
hyvänmakuista saalista ja ravinnontarve on suuri. 

Yhdessä nämä tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, että 
jossain tilanteissa ja olosuhteissa saalistajien aiheuttama 
luonnonvalinta suosii varoitusvärien kehittymistä ja joissain 
suojavärityksen kehittymistä. Näistä olosuhteista riippuen 
meille on kehittynyt hyvin laaja kirjo erivärisiä ja eri tavoilla 
pedoilta puolustautuvia eliöitä. 


