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Tiivistelmä
DNA-viivakoodit ovat lyhyitä standardeja DNA-sekvenssejä, joiden avulla lajit voidaan tunnistaa ja
joita voidaan käyttää apuna lajinrajaamisessa. Menetelmän kyky tunnistaa ja erotella lajeja
perustuu siihen, että yleensä DNA-viivakoodin lajinsisäinen muuntelu on lajienväliseen muunteluun
verrattuna selvästi pienempää. Aikaisempien tutkimusten yhteydessä on kuitenkin löydetty lajeja,
joiden DNA-viivakoodissa ilmenee laajaa lajinsisäistä muuntelua. Tällainen laaja lajinsisäinen DNAviivakoodimuuntelu määritellään ilman välimuotoja havaittavaksi, yli 2 %:n lajinsisäiseksi
polymorfismiksi DNA-viivakoodisekvenssissä. Laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua on
havaittu useissa tutkimuksissa sekä perhosissa että muissa eliöryhmissä. Laaja lajinsisäinen DNAviivakoodimuuntelu voi johtua kryptisestä diversiteetistä. Kryptistä diversiteettiä on jo aikaisempien
tutkimusten yhteydessä paljastettu muun muassa useilta perhoslajeilta. Laaja lajinsisäinen DNAviivakoodimuuntelu voi johtua myös Wolbachia-bakteerista tai mtDNA:n introgressiosta. Yhtenä
tämän tutkimuksen tavoitteista

oli

selvittää

kuinka

yleistä

laaja

lajinsisäinen DNA-

viivakoodimuuntelu on pohjoiseurooppalaisilla perhoslajeilla. Tutkimuksen keskeisin tavoite oli
kuitenkin selvittää kuinka usein laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu johtuu kryptisestä
diversiteetistä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää introgression sekä Wolbachia-bakteerin merkitystä
laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla. Merkkejä kryptisestä diversiteetistä,
introgressiosta ja Wolbachia-infektiosta tutkittiin 29 perhoslajilta useiden nukleaaristen markkerien
avulla. Aineistoon kuului yhteensä 170 yksilöä. Tutkimuksessa paljastettiin neljä selvää tapausta
kryptisestä diversiteetistä. Lisäksi tutkimuksessa paljastui ainakin viisi mahdollista kryptistä lajiparia.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että uusia lajeja voidaan löytää edelleen myös
perusteellisesti tutkituista eliöryhmistä esimerkiksi DNA-viivakoodimuuntelun avulla. Tutkimuksen
tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että Wolbachia on hyvin laajalle levinnyt perhosissa. Sen
rooli laajan DNA-viivakoodimuuntelun taustalla, yhdessä introgression kanssa, on luultavasti hyvin
merkittävä ja tarjoaa selityksen monelle laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua sisältävälle
tapaukselle.

1. Johdanto
Laji on luonnon monimuotoisuuden ja eliöiden luokittelun merkittävin yksikkö. Biologisen
lajikäsitteen mukaan laji on keskenään tosiasiallisesti tai potentiaalisesti lisääntyvien yksilöiden tai
populaatioiden ryhmä, joka on lisääntymisisolaation eristämä muista tällaisista ryhmistä (Mayr
1996). Laji on myös konkreettinen biologinen yksikkö (Mayr 1996) ja lajeilla on suuri
yhteiskunnallinen merkitys. Luonnon monimuotoisuus pitää yllä ekosysteemien ekologisia
prosesseja, jotka tuottavat yhteiskunnan kannalta oleellisia, aineellisia ja aineettomia palveluita
(mm. elintarviketuotanto, tautien säätely ja energian tuotanto) (Cardinale ym. 2012). Maapallolla
elävien tarkkaa lukumäärää ei kuitenkaan tiedetä (Mora ym. 2011) ja arviotkin siitä vaihtelevat
kolmesta miljoonasta jopa sataan miljoonaan (May 2010). Huolimatta 250 vuoden taksonomisen
tutkimustyön perinteestä, tieteellisesti kuvattuja lajeja on tällä hetkellä alle kaksi miljoonaa, eli
todennäköisesti vain alle 20% kaikista tällä hetkellä elävistä lajeista on kuvattu. Perinteinen
taksonomia ja lajintunnistus nojaavat alan ammattilaisten hallussa olevaan tietoon eliöiden
morfologiasta ja ekologiasta (Frézal & Leblois 2008; Hajibabaei ym. 2007; Tautz ym. 2003). Siitä
lähtökohdasta arvioituna, että maailman lajien määrän on arvioitu olevan 10-15 miljoonaa, kaikkien
lajien tunteminen perinteisin menetelmin vaatisi 15 000 taksonomian ammattilaista (Hebert ym.
2003). Osaamisen tulisi tämän lisäksi jakautua tasaisesti eri eliöryhmien välillä (Hebert ym. 2003).
Maapallon valtavan monimuotoisuuden selvittäminen ja kaikkien eri eliölajien tunnistaminen ei
liene mahdollista perinteisten menetelmien avulla (Hebert ym. 2003). Esimerkiksi niveljalkaislajeista
tunnetaan arviolta vain 25% (Blaxter 2004) ja monien eliöryhmien morfologiseen määrittelyyn ei ole
käytettävissä kunnon tuntomerkkejä (Mutanen 2015). Tilannetta kutsutaan taksonomian kriisiksi
(Tautz ym. 2003). Tilannetta vaikeuttaa entisestään myös lajirajojen määrittämiseen liittyvät
ongelmat, mm. se, että käsitettä ”laji” ei olla pystytty yksiselitteisesti määrittelemään (Blaxter 2004;
de Queiroz 2007).
Biodiversiteettikriisin eli maailmanlaajuisen ekosysteemien tuhoutumisen ja siitä seuraavan
sukupuuttoaallon takia luonnon monimuotoisuuden tutkiminen on erittäin tärkeää (Frézal & Leblois
2008). Iso osa lajeista häviää, ennen kuin niiden olemassaoloa tullaan edes huomaamaan.
Luonnonsuojelun lisäksi yhteiskunnallisia haasteita tuovat bioturvallisuus ja sairauksien
ehkäiseminen. Edellä mainittujen haasteiden kohtaaminen vaatii kykyä tunnistaa ja rajata
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maapallolla eläviä eliölajeja (Frézal & Leblois 2008). Biodiversiteettikriisin ratkaiseminen edellyttää
taksonomian kriisin ratkaisemista. DNA:han perustuvat menetelmät tekevät lajintunnistuksesta
nopeampaa ja lajinrajaamisesta suoraviivaisempaa (Mutanen ym. 2013). On esitetty, että DNA:han
perustuva menetelmä voisi olla avain kestävään lajintunnistukseen sekä uusien lajien löytämiseen,
kuvaamiseen ja luonnon monimuotoisuuden selvittämiseen (Mitchell 2008; Hebert ym. 2003;
Bickford ym. 2007).

1.2. DNA-viivakoodit lajintunnistuksessa ja -rajaamisessa
DNA-viivakoodit ovat lyhyitä DNA-sekvenssejä, joiden avulla lajit voidaan tunnistaa (Hebert ym.
2003; Mitchell 2008; Ratnasingham & Hebert 2007). DNA:n emäsjärjestykseen perustuvaa tietoa on
jo kauan käytetty taksonomisten ongelmien ratkaisemisessa ja lajintunnistuksen yhteydessä
(Mitchell 2008), mutta käytetyt geenialueet ovat vaihdelleet muun muassa tutkittavan eliöryhmän
mukaan (Hebert ym. 2003). DNA-viivakoodi on standardi geenialue, joka mahdollistaa nopean ja
automatisoidun lajintunnistusmenetelmän eikä vaadi erityistä taksonomian alan asiantuntemusta
(Hebert ym. 2003; Mitchell 2008). Eläimillä DNA-viivakoodaukseen käytetty geenialue on noin 650
emäsparin pituinen mitokondriossa sijaitseva DNA:n sytokromi c-oksidaasigeenin jakso (COI)
(Hebert ym. 2003; Frézal & Leblois 2008; Hajibabaei ym. 2007). Sienien DNA-viivakoodauksessa
käytetään nukleaarisessa DNA:ssa sijaitsevaa ITS-jaksoa (Xu 2016). Kasvien DNA-viivakoodaukseen
ei ole vielä löydetty yhtä ihanteellista geenialuetta, vaan tunnistukseen on käytetty useita
kloroplastissa sijaitsevia geenialueita (Li ym. 2015).
COI-geenijakson käyttöön eläinten DNA-viivakoodauksessa liittyy monia etuja. Ensinnäkin COI-geeni
löytyy lähes kaikilta eläinlajeilta, koska se koodaa soluhengityksessä välttämätöntä entsyymiä. COIgeenijakson molekyylievoluutio on suhteellisen nopeaa ja siksi se toimii hyvin lajintunnistuksessa
(Hebert ym. 2003) ja mahdollistaa yleensä myös kahden hyvin läheistä sukua toisilleen olevan lajin
tai jopa lajinsisäisten fylogeografisten ryhmien erottamisen toisistaan (Hebert ym. 2003). COI-geeni
voi lajintunnistuksen lisäksi tarjota tietoa myös yksilön korkeammasta taksonomisesta ryhmästä
(Hebert ym. 2003). Sen lisäksi että eläinten COI-geenin pituus vaihtelee vain vähän ja sitä on helppo
verrata lajien välillä, siinä on kohtia, jotka muuntelevat hyvin vähän mikä mahdollistaa varsin
universaalien alukkeiden käytön DNA-viivakoodauksen PCR-vaiheessa (Hebert ym. 2003).
Mitokondriaalinen DNA (mtDNA) soveltuu nukleaarista DNA:ta paremmin DNA-viivakoodaukseen.
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Koska soluissa on yleensä useita mitokondrioita, COI-geenejä on yhdessä solussa lukuisia kopioita
(Hebert ym. 2003). Eläinten mtDNA ei sisällä introneita, jotka mutkistaisivat PCR-vaihetta (Stoeckle
2003) eikä siinä yleensä tapahdu rekombinaatiota kuten nukleaarisessa DNA:ssa (Hebert ym. 2003).
Tämän lisäksi mtDNA periytyy maternaalisesti ja on haploidista (Hebert ym. 2003; Hajibabaei ym.
2007). Emästen insertiot ja deleetiot ovat harvinaisia eläinten mtDNA:ssa, minkä ansiosta
sekvenssien linjaus on helpompaa (Hebert ym. 2003).
DNA-viivakoodaus voidaan jakaa kahteen vaiheeseen (Mitchell 2008). Ensimmäisen vaiheen eli niin
sanotun arviointivaiheen tarkoituksena on luoda referenssiviivakoodi. Tämä tapahtuu keräämällä
valmiiksi tunnistetuista yksilöistä tarvittava DNA-sekvenssitieto, jonka jälkeen sitä verrataan
valmiina olevaan taksonomiseen tietoon. Jos DNA-sekvenssitieto on yhdenmukaista aikaisemman
taksonomisen tiedon kanssa, sekvenssi hyväksytään referenssiviivakoodiksi ja lajille saadaan DNAviivakoodi. Toisessa vaiheessa eli niin sanotussa sovellusvaiheessa tuntemattomista näytteistä
kerättyä DNA-sekvenssitietoa verrataan referenssiviivakoodeihin ja näin kyseinen näyte voidaan
tunnistaa (Mitchell 2008). Referenssiviivakoodit muodostavat DNA-viivakoodikirjaston, johon
näytteitä voidaan jatkossa verrata (Tautz ym. 2003). DNA-viivakoodaus on perinteiseen
lajintunnistukseen verrattuna halpaa ja nopeaa. Viivakoodauksen yksi suurimmista hyödyistä onkin
Hebertin & Gregoryn (2005) mukaan sen kustannustehokkuus esimerkiksi laajamittaisia kartoituksia
tehtäessä.

Menetelmän ja

teknologian kehittyessä

viivakoodauksesta

tulee

entistäkin

kustannustehokkaampaa (Hebert & Gregory 2005).
DNA-viivakoodauksesta saatu informaatio tallennetaan digitaalisesti BOLD (Barcode of Life Data
Systems) -tietokantaan. Tietokannasta löytyy eliöiden DNA-viivakoodisekvenssien lisäksi
morfologiaan ja levinneisyyteen liittyvää tietoa sekä valokuvia DNA-viivakoodatuista yksilöistä
(Frézal & Leblois 2008). DNA-viivakoodauksessa käytetyistä yksilöistä valmistetut DNA-ekstraktit
säilytetään. Tämä mahdollistaa sen, että ekstrakteja voidaan käyttää jatkossa myös esimerkiksi
muiden geenialueiden tutkimiseen. Tämän lisäksi DNA-viivakoodausprojektin ansiosta kerätyt
kokoelmat ovat myös morfologisen tutkimuksen käytettävissä (Hebert & Gregory 2005; Mitchell
2008). Näytteitä voidaan eristää DNA-viivakoodausta varten myös museonäytteistä ilman niiden
tuhoutumista (Hebert ym. 2003).
Yksi perinteisen lajintunnistuksen ongelmista on se, että eliöiden ulkoasuun vaikuttavat yksilöiden
morfologinen muuntelu ja lajinsisäinen geneettinen muuntelu (Hebert ym. 2003), joka voi olla
hyvinkin huomattavaa yksilöiden välillä (Mitchell 2008). Tämän lisäksi eliön tunnistamiseen käytetyt
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morfologiset ominaisuudet ovat usein havaittavissa ainoastaan tietyssä kehitysvaiheessa tai vain
toisen sukupuolen kohdalla (Hebert & Gregory 2005; Mitchell 2008). Onnistunut morfologiaan
perustuva lajinmääritys nojaa pitkälti määrittäjän pätevyyteen. Morfologiaan perustuvan
lajintunnistuksen onnistumisen kannalta oleellista on myös tutkittavan yksilön hyvä kunto. DNAsekvenssiin perustuvassa lajintunnistusmenetelmässä eliöiden ulkoasuun liittyvä vaihtelu ei ole
ongelma ja DNA-sekvenssin avulla eliölaji voidaan tunnistaa jopa pienestä osasta näytettä (Hebert
& Gregory 2005; Frézal & Leblois 2008). DNA-viivakoodaus onkin hyvä lajintunnistusmenetelmä
erityisesti silloin, kun morfologian perusteella tehtävä lajintunnistus on ongelmallista esimerkiksi
nuorten hämähäkkiyksilöiden (Robinson ym. 2009) tai lierojen (Chang ym. 2009) kohdalla.
Kovakuoriaiset ovat yksi eläinkunnan monimuotoisimmista ryhmistä. Ne ovat myös ekologisesti
hyvin tärkeitä, mutta morfologisen lajintunnistuksen kannalta haastavia (Pentinsaari ym. 2014).
DNA-viivakoodaus on osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi lajintunnistusmenetelmäksi myös
kovakuoriaisilla (Pentinsaari ym. 2014).
DNA-viivakoodien avulla on myös mahdollista erottaa näytteiden joukosta yksilöt, jotka saattavat
olla uusia lajeja (Blaxter 2004; Hebert & Gregory 2005; Hajibabei ym. 2007; Puillandre ym. 2012).
DNA-viivakoodauksen avulla on paljastettu tieteelle uusia lajeja monista eliöryhmistä, erityisesti
useista selkärangattomien ryhmistä (Witt ym. 2006). DNA-viivakoodien avulla voidaan paljastaa
uusia lajeja myös jo valmiiksi hyvin tunnetuista eläinryhmistä, esimerkiksi Pohjois-Amerikan
linnuista (Hebert ym. 2004). Pelkästään DNA-viivakoodin perusteella ei kuitenkaan voida osoittaa
uuden lajin olemassaoloa, vaan sen varmistamiseksi tarvitaan myös muihin geeneihin, morfologiaan
tai ekologiaan perustuvaa tietoa (Hebert ym. 2010; Puillandre ym. 2012).
Toimivan lajintunnistusmenetelmän puute

on ongelma

eliökunnan suojelun kannalta.

Luonnonsuojelun haasteena, etenkin selkärangattomien kohdalla, on se, että lajeja on usein vaikea
erottaa toisistaan pelkästään morfologisten piirteiden avulla (Witt ym. 2006). DNA-viivakoodaus voi
tarjota ratkaisun tähän (Hebert & Gregory 2005). Sen lisäksi, että DNA-viivakoodausmenetelmää
voidaan käyttää hyväksi selvitettäessä eri elinympäristöjen monimuotoisuutta, sen avulla voidaan
selvittää monimutkaisia lajienvälisiä vuorovaikutussuhteita kuten ravintoverkkoja (Mitchell 2008;
Frézal & Leblois 2008; Kaartinen ym. 2010). DNA-viivakoodaus voi olla tehokas työkalu tutkittaessa
isännän ja loisen välisiä vuorovaikutussuhteita sekä symbioottisia vuorovaikutussuhteita (Frézal &
Leblois 2008).
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Koska DNA-viivakoodauksen avulla eliölaji voidaan tunnistaa pienestä osasta näytettä, se on
käyttökelpoinen työkalu monilla aloilla (Hebert & Gregory 2005; Frézal & Leblois 2008). DNAviivakoodausmenetelmää voidaan hyödyntää mm. laadunvalvonnan välineenä (Mitchell 2008;
Collins & Cruickshank 2013, Hebert & Gregory 2005). DNA-viivakoodausta voidaan käyttää hyödyksi
myös ruokateollisuudessa ja oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa (Frézalin & Leblois 2008) sekä
esimerkiksi rikostutkinnassa (Nelson ym. 2007). Koska eliöiden lajinmääritys eri kehitysvaiheiden
morfologisten piirteiden perusteella voi olla usein hankalaa (Frézal & Leblois 2008), DNAviivakoodausmenetelmän avulla esimerkiksi hyönteisen toukka voidaan tunnistaa ja tätä voidaan
käyttää hyödyksi esimerkiksi parasitologian ja bioturvallisuuden aloilla. Viivakoodausmenetelmää
on siis mahdollista hyödyntää eri valtioiden raja-asemilla ja tulleissa estettäessä vieraslajien
leviämistä maahan (Mitchell 2008; Collins & Cruickshank 2013). DNA-viivakoodaus voi myös
vähentää riippuvaisuutta asiantuntijoista. Tämän ansiosta taksonomiasta voi tulla helpommin
lähestyttävä tieteenala kaikille ihmisille (Hebert & Gregory 2005; Frézal & Leblois 2008).
Lajintunnistuksen lisäksi myös lajinrajaamiseen tarvitaan uusia työkaluja ja menetelmiä, etenkin
huonosti tunnettujen lajiryhmien kohdalle (Kekkonen & Hebert 2014). Huonosti tunnettujen
lajiryhmien rajaaminen on perinteisesti tapahtunut yhdistelemällä mm. morfologiaan,
karyotyyppeihin ja DNA-sekvensseihin pohjautuvaa tietoa, sekä tutkimalla useita saman lajin
yksilöitä (Kekkonen & Hebert 2014). On arvioitu, että pelkästään maapallon hyönteislajien määrä
voi olla jopa 10 miljoonaa (Pons ym. 2006). Ei ole siis realistista ajatella, että kaikki lajit pystyttäisiin
rajaamaan ja kuvaamaan perusteellisesti tehtyjen morfologisten ja ekologisten tutkimusten kautta
perinteisin menetelmin (Pons ym. 2006). Alustava lajinrajaaminen voidaan tehdä analysoimalla
sopivaa geenialuetta (esimerkiksi DNA-viivakoodialuetta) ja luokittelemalla aineisto geneettisesti
erilaisiin ryhmiin (Hebert ym. 2003; Kekkonen & Hebert 2014; Hajibabaei ym. 2007). DNA:n
perusteella muodostettuja ryhmiä tulisi tarkastella ns. toiminnallisina lajiyksiköinä (OTU, engl.
operational taxonomic unit) (Kekkonen & Hebert 2014; Blaxter 2004; Mitchell 2008; Frézal & Leblois
2008; Ratnasingham & Hebert 2013). DNA:n perusteella tehtyyn toiminnallisten lajiyksiköiden
muodostamiseen liittyy etuja: yksiköiden muodostaminen on automatisoitua, tieto helposti
saatavilla ja eri tutkimusten tuloksia on helppo vertailla keskenään (Ratnasingham & Hebert 2013).
Muun muassa bakteerien ja sienten lajinrajaamiseen on käytetty lähes yksinomaan DNAsekvenssejä (Ratnasingham & Hebert 2013). Sekvenssiaineisto voidaan jakaa toiminnallisiin
lajiyksiköihin erilaisten lajinrajausmenetelmien avulla (Kekkonen & Hebert 2014). Erityisesti DNA8

viivakoodisekvenssiaineiston rajaamiseen suunniteltuja menetelmiä ovat ABGD (Automatic Barcode
Gap Discovery) ja BIN (Barcode Index Number) (Puillandre ym. 2012; Ratnasingham & Hebert 2013).
Muita sekvenssiaineiston rajaamiseen käytettyjä menetelmiä ovat GMYC (Pons ym. 2006), bGMYC
(Fujisawa & Barraclough 2013), DISSECT (Jones ym. 2014) ja PTP (Zhang ym. 2013). Tutkimuksia ja
vertailuja eri menetelmien toimivuudesta ovat tehneet esimerkiksi Ratnasingham & Hebert (2013)
ja Kekkonen & Hebert (2014). Eri menetelmiä käyttämällä aineistosta saadaan hieman toisistaan
poikkeavia, mutta pääpiirteissään varsin samankaltaisia luokitteluja (Pentinsaari ym. 2017). Sen
lisäksi, että DNA-viivakoodaus siis nopeuttaa etenkin huonosti tunnettujen ryhmien tutkimista se
myös Kekkosen & Hebertin (2014) mukaan parantaa tutkimuksen objektiivisuutta. Lopullista
lajinrajausta tehtäessä tulisi DNA-viivakoodauksesta saatavan informaation lisäksi käyttää kuitenkin
myös muilla menetelmillä saatua tietoa (Frézal & Leblois 2008).
Vaikka DNA-viivakoodausta voidaan käyttää apuna lajinrajauksessa, se ei yksinään riitä uusien lajien
kuvaukseen (Hebert & Gregory 2008). DNA-viivakoodit yhdistettynä muuhun informaatioon voivat
siis olla lähtökohta uuden lajin nimeämiseen (Hebert & Gregory 2008). Toisaalta tällä hetkellä
esimerkiksi prokaryooteilla lajinrajaus tehdään kuitenkin pelkästään DNA-sekvenssejä käyttämällä.
Mutasen (2015) mukaan ”ei ole mitään teoreettista perustetta sille, miksei myös vaikkapa
hyönteislajin kuvaus voisi perustua kokonaan DNA-sekvenssitietoon, erityisesti jos tämä tieto on
kattavaa, ei yhteen DNA-alueeseen perustuvaa”.
Uusia lajeja todetaan nopeammin kuin niitä ehditään laajamittaisen, kattavan ja samalla hitaan
taksonomisen työn tuloksena kuvata (Hajibabaei ym. 2007). Toiminnallisten lajiyksiköiden
muodostamiseen ja tietojenkäsittelyyn on kehitetty BIN-systeemi yhdistää uuden sekvenssin
valmiina olevaan toiminnalliseen lajiyksikköön (BIN:iin) tai muodostaa sekvenssille uuden BIN:n
(Ratnasingham & Hebert 2013). BIN-systeemi on BOLD-tietokannan työkalu, joka siis muodostaa
lajinkaltaisia toiminnallisia lajiyksiköitä sekvenssiaineistosta ja luo jokaiselle BIN:lle oman sivunsa.
BIN-systeemiä voidaan käyttää lajinmäärityksen vahvistamiseen sekä uusien toiminnallisten
lajiyksiköiden dokumentointiin ja taksonomisen tiedon kirjaamiseen (Ratnasingham & Hebert
2013). BIN-systeemi on interaktiivinen alusta, jossa muut tutkijat voivat tutkia ja kommentoida sinne
tallennettuja tietoja. BIN-systeemin avulla voidaan myös huomata, jos sama laji on kuvattu
useampaan kertaan (Ratnasingham & Hebert 2013).
Sen jälkeen, kun Hebert ym. (2003) 15 vuotta sitten esittelivät DNA-viivakoodauksen, sitä on
käytetty sadoissa taksonomian tutkimuksissa ja sillä on huomattavia etuja perinteiseen
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lajintunnistukseen verrattuna (Mutanen ym. 2015). DNA-viivakoodausta on käytetty tutkimuksissa
muun muassa linnuilla (Hebert ym. 2004; Yoo ym. 2006; Kerr ym. 2009), kaloilla (Ward ym. 2005),
hyppyhäntäisillä (Collembola) (Hogg & Hebert 2004) ja lieroilla (Lumbricidae) (Chang ym. 2009).
Tämän lisäksi DNA-viivakoodausta on tutkittu monilla eri hyönteisryhmillä muun muassa
päivänkorennoilla (Ephemeroptera) (Ball ym. 2005; Zhou ym. 2009), mäkäräisillä (Simuliidae)
(Ilmonen ym. 2009), perhosilla (Lepidoptera) (Hebert ym. 2003; Hebert ym. 2010; Hajibabaei ym.
2006; Wiemers & Fiedler 2007), vesiperhosilla (Trichoptera) (Zhou ym. 2009), koskikorennoilla
(Plecoptera) (Zhou ym. 2009), mesipistiäisillä (Apoidea) (Shaffield ym. 2009) ja hämähäkeillä
(Araneae)

(Robinson

ym.

2009).

DNA-viivakoodaus

on

osoittautunut

tehokkaaksi

lajintunnistusmenetelmäksi monien eri eliöryhmien kohdalla (Robinson ym. 2009; Mitchell 2008):
tutkimusten mukaan lajintunnistus onnistuu 95-97% tapauksista (Hebert ym. 2004; Janzen ym.
2005; Ward ym. 2005). Jäljelle jääneet lajit voidaan usein yhdistää muutamaan kyseisen lajin
lähisukulaiseen (Mutanen ym. 2015). Näin vaihtoehtojen määrää voidaan rajata voimakkaasti,
jolloin lisätutkimusten tekeminen lajin tunnistamiseksi helpottuu (Hebert & Gregory 2005). DNAviivakoodeja käytetään nykyään rutiininomaisesti monien eläinryhmien lajintunnistukseen,
luokitteluun ja analysointiin (Puillandre ym. 2012). Esimerkiksi Costa Rican perhosentoukilla
(Hajibabei ym. 2006) ja Madagaskarin muurahaisilla (Smith ym. 2005) DNA-viivakoodausta
käytetään rutiininomaisesti nopeuttamaan näytteiden lajintunnistusta.
International Barcode of Life (iBOL) on hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto
koko maailman eliölajistolle. Finnish Barcode of Life (FinBOL) -hanke on osa iBOL -hanketta ja sen
tavoitteena taas on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. Hankkeen tuottama informaatio
tallennetaan BOLD-tietokantaan. Perhoset ovat iBOL -hankkeen eniten tutkittu ryhmä; BOLD tietokannassa on noin miljoona sekvenssiä 100 000 perhoslajilta (Mutanen ym. 2016) ja Suomen
perhoslajisto on lähes kokonaan DNA-viivakoodattu (Huemer & Mutanen 2014).

1.3. DNA-viivakoodaukseen liittyvät ongelmat

DNA-viivakoodauksen toimivuuden arviointia hankaloittaa se, että sitä täytyy aina verrata johonkin
olemassa olevaan lajiluokitteluun (Mutanen 2015). Yhdenkään luokittelun ei voida sanoa olevan
yksiselitteisesti totta (Mutanen 2015). Osa perinteisen lajintunnistuksen määrityksistä on
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virheellisiä (Hebert & Gregory 2005) ja esimerkiksi usein vertailuluokitteluna käytetyn geenipankin
(GenBank) sekvenssien joukossa on paljon virheellisesti määriteltyjä yksilöitä (Mutanen ym. 2013).
DNA-viivakoodaukseen voi liittyä erilaisia teknisiä ongelmia. DNA-viivakoodin lukuvaiheessa näyte
voi esimerkiksi saastua vieraasta DNA:sta. Ongelmia voivat aiheuttaa myös tuman DNA:han
integroituneet mtDNA:n kopiot eli niin sanotut valegeenit (NUMTs) (engl. nuclear mitochodrial
pseudogenes) (Hurst & Jiggins 2005; Frézal & Leblois 2008). Valegeenit voivat aiheuttaa teknisiä
ongelmia, koska DNA-viivakoodauksessa käytetyt alukkeet voivat reagoida tällöin myös
nukleaarisen DNA:n kanssa. Saastunut DNA-viivakoodi tai tumaan integroitunut DNAviivakoodijakso on kuitenkin pääasiassa helppo tunnistaa ja kontaminaatioita voidaan ehkäistä
huolellisilla työskentelytavoilla (Frézal & Leblois 2008). Teknisiä ongelmia voivat aiheuttaa myös
mutaatiot alukejaksoissa, joka vaikeuttaa DNA-viivakoodin lukemista.
Edellä mainittujen teknisiin seikkoihin liittyvien ongelmien lisäksi DNA-viivakoodaukseen liittyy
joitakin biologisista syistä johtuvia ongelmia. DNA-viivakoodaus on todistettu tehokkaaksi
lajintunnistusmenetelmäksi useiden monimuotoisten eläinryhmien kohdalla, kun taas eräiden
ryhmien kohdalla tulokset ovat olleet vähemmän lupaavia (Mutanen ym. 2013). DNAviivakoodauksen kyky tunnistaa lajeja vaihtelee siis tarkasteltavan eliöryhmän mukaan (Pentinsaari
ym. 2014). Esimerkiksi polttiaiseläimet ovat ongelmallinen ryhmä, koska polttiaiseläinten
mitokondrioiden evoluutio on hidasta (Pentinsaari ym. 2014). Ongelmallisia voivat olla myös nuoret
lajiparit, jotka eivät ole vielä geneettisesti tarpeeksi erilaistuneet (Mutanen 2015).
Heteroplasmiassa yksilön mitokondriot, vastoin oletusta, eivät ole geneettisesti identtisiä
keskenään (Rubinoff ym. 2006). Heteroplasmiaa on havaittu muun muassa lepakoilla, kaloilla,
ihmisillä ja hyönteisillä (Rubinoff ym. 2006). Heteroplasmian huomaamatta jääminen voi aiheuttaa
virheitä DNA-viivakoodauksessa (Frézal & Leblois 2008; Rubinoff ym. 2006). Biologisiin syihin liittyviä
ongelmia DNA-viivakoodauksessa voivat aiheuttaa myös eräät mtDNA:n maternaaliseen
periytymiseen liittyvät seikat (Rubinoff ym. 2006). Sen avulla voidaan saada tietoa siis ainoastaan
naaraiden evoluutiohistoriasta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos tutkittavan lajin naaraiden ja
koiraiden evoluutiohistorialliset taustat ovat erilaiset (Hurst & Jiggins 2005; Rubinoff ym. 2006;
Frézal & Leblois 2008). Joidenkin lajien kohdalla mitokondriot voivat periytyä myös paternaalisesti
(Rubinoff ym. 2006). DNA-viivakoodauksessa käytettävän sekvenssitiedon lähestymistapa olettaa,
että mtDNA ei ole altistunut rekombinaatiolle. Vaikka yleinen käsitys on, että maternaalisesti
periytyvä mtDNA ei altistu rekombinaatiolle, poikkeuksiakin on havaittu (Rubinoff ym. 2006). Lisäksi,
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mtDNA:n efektiivinen populaatiokoko on vain yksi neljäsosa nukleaaristen geenien efektiivisestä
populaatiokoosta. Tämän vuoksi mtDNA:n geenit ovat herkempiä esimerkiksi pullonkaulailmiön tai
isolaation aiheuttamille muutoksille populaatiossa kuin nukleaariset geenit, jonka vuoksi ne voivat
olla ristiriidassa nukleaaristen geenien perusteella tehtyjen fylogeneettisten päätelmien kanssa
(Rubinoff ym. 2006).

1.3.1. Laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu

DNA-viivakoodauksen kyky tunnistaa ja erotella lajeja perustuu siihen, että lajinsisäinen muuntelu
on lajienväliseen muunteluun verrattuna selvästi pienempää (Hebert & Gregory 2005; Hebert ym.
2004). Kun lajienvälinen muuntelu DNA-viivakoodeissa on alle 1 %, muuntelu on niin pientä, että
DNA-viivakoodien avulla ei kyseisiä lajeja pystytä luotettavasti erottelemaan toisistaan (Hebert ym.
2004). Samankaltaisia tai täysin samanlaisia DNA-viivakoodeja voidaan siis joissain tapauksissa
havaita eri lajeilta (Zahiri ym. 2014). Toisaalta, saman lajin sisältä voidaan löytää erilaisia DNAviivakoodisekvenssejä. Tällainen laajaa lajinsisäistä muuntelua (engl. deep intraspecific barcode
divergence tai deep barcode split) sisältävä laji voidaan DNA-viivakoodihaplotyyppien perusteella
jakaa kahteen tai useampaan klusteriin (Hajibabaei ym. 2006). Esimerkiksi mittariperhoslajilla
Ectropis crepuscularia voidaan havaita DNA-viivakoodifenogrammissa kaksi selvästi erillistä
klusteria (Kuva 1). Laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu määritellään ilman välimuotoja
havaittavaksi, yli 2 %:n lajinsisäiseksi polymorfismiksi DNA-viivakoodisekvenssissä (Ratnasingham &
Hebert 2007).
Laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua on havaittu useissa tutkimuksissa, sekä perhosissa
että muissa eliöryhmissä (ks. esim. Carvalho ym. 2011; Lin ym. 2015). Laajaa lajinsisäistä DNAviivakoodimuuntelua perhosissa on havaittu muun muassa 5,1 %:lla Pohjois-Amerikan itäosien
lajeista (Hebert ym. 2010), 5 %:lla Baijerin mittariperhoslajeista (Geometridae) (Hausmann ym.
2011), 5,7 %:lla Australian kiitäjälajeista (Sphingidae) (Rougerie ym. 2014) ja 7,7 %:lla Kanadan
yökkösmäisistä perhoslajeista (Noctuoidea) (Zahiri ym. 2014). Toisaalta DNA-viivakoodauksen
tehokkuutta laajalla maantieteellisellä otoskoolla selvittäneessä tutkimuksessa Itävallan ja Suomen
perhoslajeista jopa 12,3 %:lla havaittiin laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua (Huemer ym.
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2014). Laajassa Costa Ricasta kerätyssä 15 000 lajin aineistossa jopa 4 500 (30%) lajilla havaittiin
laajaa lajinsisäistä DNA-muuntelua (Janzen ym. 2017).

Kuva 1. Esimerkki laajasta monofyleettisestä lajinsisäisestä DNA-viivakoodimuuntelusta mittariperhoslajilla Ectropis
crepuscularia. Mittakaava kuvastaa 2% muutosta mtDNA:ssa K2P-mallilla mitattuna. Kokonaisero klusterien välillä
saadaan laskemalla yhteen niitä yhdistävien vaakasuorien oksien pituus.

Laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla voi olla kryptinen diversiteetti (Huemer ym.
2014; Kerr ym. 2007; Ritter ym. 2013 Witt ym. 2006). Kryptinen laji on morfologisesti niin
samanlainen jonkin toisen lajin kanssa, että sen erottaminen siitä ulkoisia ominaisuuksia
tarkastelemalla on lähes mahdotonta (Mitchell 2008). DNA:han perustuvien menetelmien
lisääntynyt käyttö taksonomisessa tutkimuksessa onkin merkittävästi lisännyt kryptisen lajien
tunnistamista (Mutanen ym. 2013). Tapaukset, joissa DNA-viivakoodien erottelukyky pettää, on
usein kyse lähisukulaislajeista ja myös morfologisesta samankaltaisuudesta (Mutanen 2015). On
esitetty, että kryptiseen lajiutumiseen johtaisivat joko ei-visuaalinen parittelukäyttäytyminen,
esimerkiksi feromonit, ja/tai morfologisiin ominaisuuksiin kohdistuva tasapainottava valinta
(Bickford ym. 2007). Kryptinen diversiteetti on yleistä kaikissa eläinryhmissä ja kaikilla
maantieteellisillä alueilla (Ritter ym. 2013). Esimerkiksi nuoret lajiparit ovat usein morfologisesti
kryptisiä (Hebert ym. 2010). Sisarlajit ovat tavallisempia eliöryhmissä, joiden jotkin muut aistit ovat
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kehittyneempiä kuin näköaisti (Bickford ym. 2007). Esimerkiksi sisarlajien feromonit voivat poiketa
toisistaan, vaikka lajit morfologisesti olisivat ihmiselle erottamattomat. Eroavaisuudet yksilöiden
DNA-viivakoodeissa syntyvät nopeasti, jonka vuoksi myös sisarlajien paljastuminen on mahdollista
viivakoodausmenetelmän avulla (Hebert & Gregory 2005). Niveljalkaisten (Arthropoda)
keskuudessa on oletettu esiintyvän paljon kryptistä diversiteettiä. Tällaisia tapauksia on tullut esiin
useissa tutkimuksissa (perhosilla ks. esim. Dincă ym. 2011, Hausmann ym. 2009, Huemer & Hebert
2011, Huemer ym. 2012, Huemer ym. 2013, Kaila & Mutanen 2012, Landry & Hebert 2013, Mutanen
ym. 2012a, Mutanen ym. 2012b, Mutanen ym. 2013). Nukleaarisen ja mitokondriaalisen genomien
evoluutio tapahtuu toisistaan riippumatta, jonka vuoksi nukleaaristen geenien avulla voidaan
selvittää edustavatko eri mitokondriaaliset haplotyypit erillisiä lajeja (Mutanen ym. 2013).
Nukleaaristen markkereiden tutkiminen soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa tutkittavat
haplotyypit esiintyvät sympatrisesti, koska tällaisessa tilanteessa nukleaarisissa geeneissä ei
oletettavasti pystytä havaitsemaan samanlaisia johdonmukaisia eroja kuin lajinsisäisissä
mitokondriaalisissa haplotyypeissä (Mutanen ym. 2013).
Laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu voi johtua mikro-organismeista, jotka ovat yleisiä
niveljalkaisilla ja mahdollisesti myös muilla selkärangattomilla (Frézal & Leblois 2008; Funk &
Omland 2003; Huemer ym. 2014; Hurst & Jiggins 2005; Ritter ym. 2013). Erityisesti Wolbachia-suvun
bakteerit ovat laajalle levinneitä sytoplasman parasiittejä (Kodandaramaiah ym. 2013). Hurst &
Jigginsin (2005) mukaan Wolbachia-bakteereja arvioidaan esiintyvän jopa 20 %:lta hyönteislajeista.
Hilgenboeckerin ym. (2008) tekemän meta-analyysin mukaan Wolbachia-infektoituneita
hyönteislajeja olisi jopa 66 % kaikista lajeista. Wolbachian lisäksi on löydetty myös muita periytyviä
mikro-organismeja (esim. Cardinium ja Adalia) (Frézal & Leblois 2008). Näillä pääasiassa
maternaalisesti periytyvillä mikro-organismeilla on ominaisuuksia, jotka edistävät sen nopeaa
leviämistä isäntäpopulaatiossa (Kodandaramaiah ym. 2013). Ne pystyvät muun muassa tappamaan
koirasalkioita tai tekemään niistä naaraita, jotta naaraiden lisääntymistehokkuus kasvaisi
(Shoemaker ym. 2004; Kodandaramaiah ym. 2013). Infektoituneet koiraat voivat myös estää eiinfektoituneiden naaraiden lisääntymistä (Shoemaker ym. 2004).
Infektio voi siirtyä populaatiosta toiseen tai hybridisaation seurauksena lajista toiseen (Hurst &
Jiggins 2005). Samaan populaatioon voi infektoitua useita erilaisia mikro-organismikantoja (Hurst &
Jiggins 2005). Mikro-organismit voivat sytoplasmisen yhteensopimattomuuden kautta estää eri
kantoja kantavien yksilöiden lisääntymisen keskenään (Kodandaramaiah ym. 2013). Jos infektiot
14

kattavat molempien populaatioiden kaikki yksilöt, syntyy lisääntymiseste (Kodandaramaiah ym.
2013). Toisaalta mikro-organismit voi myös toimia isäntäeliön suojana esimerkiksi viruksia vastaan
ja sitä kautta isäntäeliö voi myös hyötyä infektiosta (Shoemaker ym. 2004).
Infektiolla on tapana kantaa mukanaan alkuperäiseen infektoitumiseen liittyvää mitokondriotyyppiä
(Hurst & Jiggins 2005; Zakharov ym. 2009). Infektion yleisyyden lisääntyessä myös siihen yhteydessä
olevan mitokondriotyypin yleisyys populaatiossa voi kasvaa, koska ne ovat maternaalisen
periytymisen vuoksi geneettisesti yhteydessä toisiinsa (Shoemaker ym. 2004). Infektio voi saada
aikaan mtDNA:n muuntelun vähenemistä tai kasvamista (Hurst & Jiggins 2005). Mitokondriaalisen
DNA:n muuntelun väheneminen populaation sisällä voi johtua tuoreesta infektoitumisesta ja
infektion leviämisestä populaatioon (Hurst & Jiggins 2005). Populaatioiden välillä havaittava
mtDNA:n muuntelun väheneminen voi johtua molempia populaatioita koskevasta infektion
aiheuttamasta valinnan pyyhkäisystä (engl. selective sweep), joka homogenisoi mtDNA:ta (Hurst &
Jiggins 2005). Kahden tai useamman mikro-organismikannan esiintyminen voi pitää yllä sekä
populaation sisäistä että populaatioiden välistä muuntelua (Hurst & Jiggins 2005). Infektion vaikutus
mtDNA:n muunteluun riippuu infektioasteesta (Shoemaker ym. 2004). Jos infektio säilyy
harvinaisena, se pitää yllä mtDNA:n muuntelua (Ritter ym. 2013). Kun infektio ei aiheuta
isäntäeliönsä kelpoisuuteen liittyvää haittaa ja kun isäntäeliöllä ei ole keinoja puolustautua
infektiota vastaan, se voi levitä koko populaatioon (Ritter ym. 2013). Jos symbiontti siirtyy
täydellisesti jälkeläisiin, itse symbiontti ja siihen yhteydessä oleva mitokondriolinja fiksoituvat
populaatioon ja hävittävät olemassa olevan muuntelun (Shoemaker ym. 2004). Infektoituneiden ja
ei-infektoituneiden kantojen lisääntymiseste voi johtaa lopulta lajiutumiseen (Ritter ym. 2013).
Koska infektio vaikuttaa mtDNA:ssa havaittavaan muunteluun, se voi heikentää DNAviivakoodauksen toimivuutta lajintunnistuksessa (Hurst & Jiggins 2005; Ritter ym. 2013).
Mitokondriaalisten ja nukleaaristen markkereiden välillä havaittavat erot voivat olla seurausta
infektiosta (Hurst & Jiggins 2005; Kodandaramaiah ym. 2013; Zakharov ym. 2009). Infektion
aiheuttamat muutokset jäävät mtDNA:han, vaikka itse bakteeria ei enää olisi isäntäeliössä (Hurst &
Jiggins 2005).
Jos halutaan selvittää, johtuuko havaittu mtDNA:n rakenne infektiosta, on tutkittava sekä
nukleaarisia markkereita, että viitteitä infektion esiintymisestä (Ritter ym. 2013). Ritterin ym. (2013)
tekemässä tutkimuksessa huomattiin, että sinisiipilajeissa Phengaris teleius ja Phengaris nausithous
havaitun laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla ei ollut kryptinen diversiteetti, jota
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tutkittiin

nukleaaristen

mikrosatelliittien

avulla.

Molempien

lajien
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viivakoodimuuntelu oli yhdenmukaista Wolbachia-infektioiden kanssa. Myös esimerkiksi
Kodandaramaiah

ym.

(2013)

havaitsivat

tutkimuksessaan

laajaa

lajinsisäistä

DNA-

viivkoodimuuntelua heinäperhoslajilla Coenonympha tullia. Lajin morfologinen tutkimus tai tutkitut
nukleaariset markkerit eivät tukeneet kryptisen diversiteetin mahdollisuutta ilmiön taustalla.
Mitokondriaalinen muuntelu pystyttiin sen sijaan selittämään kahden eri tutkimuksessa havaitun
Wolbachia-kannan avulla. Wolbachia-infektioiden seurauksena oli tapahtunut koko molemmat
populaatiot kattavaa mitokondriaalisen genomin vahvaa suuntaavaa valintaa, jonka seurauksena
kaksi erilaista mitokondriotyyppiä oli levinnyt populaatioon ja samalla muut mitokondriotyypit
olivat hävinneet (Kodandaramaiah ym. 2013). Wolbachia-symbiontin yleisyyden takia on ehdotettu,
että mahdollinen infektio selvitettäisiin aina, kun tutkitaan sellaisten ryhmien mtDNA:ta, joiden
tiedetään olevan infektoituneita (Kodandaramaiah ym. 2013).
Laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu voi olla seurausta mtDNA:n introgressiosta (Hurst &
Jiggins 2005; Funk & Omland 2003; Ritter ym. 2013). Introgressiossa geenejä on siirtynyt lajista
toiseen hybridisaation ja takaisinristeytymisen seurauksena (Patten ym. 2015; Rubinoff ym. 2006).
Hybridisaatiota tapahtuu laajalti sekä kasveissa että eläimissä (Patten ym. 2015). MtDNA:n
introgressio voi vaikuttaa DNA-viivakoodiin, jolloin DNA-viivakoodi voi olla hyvin samanlainen
kahdella tai useammalla eri lajilla (Rubinoff ym. 2006). Koska mtDNA periytyy maternaalisesti eikä
siinä esiinny rekombinaatiota, voi koko mitokondrion DNA, risteytymisen ja takaisinristeytymisen
seurauksena, siirtyä lajista toiseen (Mutanen 2015). Tällöin lajilta voi löytyä kahta DNAviivakoodityyppiä yhtä aikaa (Mutanen 2015). Laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu voi
erityisesti nuorten, hiljattain eronneiden lajien kohdalla johtua introgressiosta (Mutanen ym. 2013).
Mitokondriaalista introgressiota on havaittu usein perhosilla (Kodandaramaiah ym. 2013).
Introgression seurauksena vieras mitokondriotyyppi voi levitä uudessa lajissa hyvin nopeasti
Wolbachia-bakteerin avulla (Hurst & Jiggins 2005; Kodandaramaiah 2013). Esimerkiksi Zakharov ym.
(2009) havaitsivat Erynnis propertius -lajilla laajaa (yli 4 %) lajinsisäistä muuntelua
mitokondriaalisessa genomissa (COI ja COII -geeneissä), mutta nukleaaristen geenien osalta
muuntelua ei havaittu. Sekvenssien vertailu muihin Erynnis-suvun lajeihin viittasi, että ilmiön
taustalla olisi E. propertius lajin ja E. horatius lajien välinen introgressio. Mikäli laaja
viivakoodimuuntelu johtuu mt-introgressiosta, voidaan tehdä hypoteesi että lajin jonkun
haplotyypin pitäisi muistuttaa toisen lajin haplotyyppiä enemmän kuin lajin alkuperäistä
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haplotyyppiä. Tämä ilmenee ei-monofyleettisyytenä geenipuussa. Mikäli tällaista havaitaan, se on
epäsuora indikaatio siitä että mt-introgressiota on tapahtunut.
Joissain tapauksissa laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalta voi paljastua
taksonomisia ongelmia kuten väärinmääritettyjä yksilöitä (Huemer ym. 2014). Laaja lajinsisäinen
DNA-viivakoodimuuntelu voi olla seurausta myös geneettisestä polymorfismista (Funk & Omland
2003). Kun kehityslinjojen järjestyminen on epätäydellistä (incomplete lineage sorting) (Kuva 2B),
lajin alleeli voikin olla läheisempää sukua toisen lajin vastaavalle alleelille (Funk & Omland 2003).
Ajan kuluessa tällaiset alleelit häviävät geneettisen ajautumisen ja uusien mutaatioiden
seurauksena, kunnes vain yksi alleeli on jäljellä ja kehityslinjojen järjestyminen on täydellistä
(complete lineage sorting) (Kuva 2A) (Funk & Omland 2003). Epätäydellinen kehityslinjojen
järjestyminen voi johtaa voimakkaisiin eroihin mitokondriaalisen ja nukleaarisen DNA:n välillä
(Galtier ym. 2009). Mitokondriaalisen DNA:n kehityslinjojen järjestyminen on nopeampaa kuin
nukleaarisen, koska mitokondriaalisen DNA:n efektiivinen populaatiokoko on pienempi (Funk and
Omland 2003). Tämän takia erityisesti nuorten lajien epätäydellinen kehityslinjojen järjestyminen
voi johtaa nukleaarisissa ja mitokondriaalisissa markkereissa havaittaviin eroihin. Myös sukupuolten
väliset erot dispersaalikäyttäytymisessä voivat myös johtaa tämän kaltaisiin eroihin (Galtier ym.
2009).

Kuva 2. A) Täydellinen kehityslinjojen järjestyminen. B) Epätäydellinen kehityslinjojen järjestyminen.
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1.4. Perhoset

Perhoset ovat yksi hyönteisten lahkoista. Perhoset ovat monofyleettinen ryhmä, joka jakautuu 127
heimoon (http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p221.pdf). Heimojen koko vaihtelee
yhdestä lajista jopa yli 24 000 lajiin (Rougerie ym. 2014). Perhoset voidaan jaotella keinotekoisesti
koon puolesta suurperhosiin (Macrolepidoptera) ja pikkuperhosiin (Microlepidoptera) (Silvonen ym.
2014). Perhoset ovat yksi lajirikkaimmista eläinryhmistä ja maailman perhoslajien määrän
arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa (Kristensen ym. 2007). Tieteellisesti kuvattuja lajeja on tällä
hetkellä noin 160 000 (van Nieukerken ym. 2011). Monimuotoisuudestaan huolimatta perhoset on
todennäköisesti parhaiten tunnettu hyönteisryhmä (Timmermans ym. 2014; Kristensen ym. 2007).
Tosin suurperhoset tunnetaan huomattavasti paremmin kuin pikkuperhoset, ja lauhkean
vyöhykkeen lajit paremmin kuin tropiikin lajit (Mutanen ym. 2016). Perhosia elää lähes kaikilla
maantieteellisillä alueilla ja hyvin monenlaisissa elinympäristöissä (Kristensen ym. 2007). Perhosten
lahko syntyi noin 234 miljoonaa vuotta sitten. Nykyisten perhosheimojen kantaisät ovat kenties niitä
lajeja, jotka ovat selvinneet liitukauden sukupuuttoaallosta. Suomen perhosten lajimäärä on noin 2
598 (www.laji.fi). Tiettyjä perhoslajeja käytetään muun muassa malliorganismeina (Timmermans
ym. 2014; Kristensen ym. 2007) ja osa perhosista on merkittäviä tuholaislajeja (Timmermans ym.
2014).
Perhoset käyvät läpi täydellisen muodonvaihdoksen. Muna- tai kotelovaiheessa perhoset eivät
käytä ravintoa. Myös toukka- tai aikuisvaiheessa voi olla lepovaihe, jolloin perhonen ei käytä
ravintoa. Toukkavaiheiden määrä vaihtelee laji- ja jopa yksilökohtaisesti tavallisesti viidestä
kahdeksaan. Eri lajit talvehtivat eri kehitysvaiheissa, mutta suurin osa perhosista talvehtii toukkana.
Toukat talvehtivat usein kahtena peräkkäisenä talvena, jolloin perhosen kehitys munasta aikuiseksi
kestää kaksi vuotta. Talvehtimisajoissa havaitaan kuitenkin lajien ja jopa yksilöiden välistä vaihtelua.
Sellaisten lajien munavaihe, joiden munat eivät talvehdi, kestää lämpötilasta riippuen 1-4 viikkoa ja
kotelovaihe ilman talvehtimista kestää 2-4 viikkoa. Toukkavaiheen kesto vaihtelee suuresti. Se
kestää nopeimmillaan alle kaksi viikkoa, mutta tyypillisemmin 4-6 viikkoa. Varsinkin pohjoisilla
lajeilla toukkavaihe voi kestää lähes kaksi vuotta. Aikuisen perhosen elinikä on tavallisesti 1-2
viikkoa. Tosin talvehtivilla ja joillakin kesehtivillä lajeilla se on paljon pitempi. Osa aikuisista
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perhosista ei käytä lainkaan ravintoa, loput saavat ravintonsa kukista tai imemällä kasvien (esim.
maahan pudonneiden hedelmien) nesteitä (Silvonen ym. 2014).

1.5. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli (1) selvittää kuinka yleistä laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu
on pohjoiseurooppalaisilla perhoslajeilla. Keskeisimpänä tavoitteena oli kuitenkin (2) selvittää
kuinka usein laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu johtuu kryptisestä diversiteetistä. Tämän
lisäksi tavoitteena oli (3) selvittää Wolbachia-bakteerin merkitystä ja suhdetta mtDNA:ssa
esiintyvään muunteluun sekä (4) sitä löytyykö lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalta
viitteitä introgressiosta. Tutkimukseni hypoteeseiksi esitän seuraavaa: mikäli DNA-viivakoodissa
havaittu lajinsisäinen muuntelu toistuu myös nukleaarisissa geeneissä, voidaan olettaa, että
kyseisen lajin kohdalla laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla on kyse kahdesta
huomaamatta jääneestä, biologisesti eriytyneestä lajista eli kryptisestä diversiteetistä. Näin
erityisesti tutkittujen lajien kohdalla, koska tutkittujen lajien mitokondriohaplotyypit esiintyvät
sympatrisesti, eli maantieteellisesti samalla alueella. Jos eri mitokondriotyyppien välillä ei havaita
eroa nukleaarisissa geeneissä, ilmiön taustalla on todennäköisemmin joko geneettinen
polymorfismi tai mitokondriaalinen introgressio. Näitä kahta ilmiötä ei voida luotettavasti erottaa
toisistaan

tutkimuksessa

käytettyjen

nukleaaristen

geenialueiden

avulla.

Introgression

todennäköisyyttä voidaan kuitenkin selvittää vertaamalla mitokondriaaliseen ja nukleaariseen
DNA:han perustuvia geenipuita; introgression mahdollisuus on todennäköisempää silloin, kun laji ei
ole monofyleettinen, ja erityisesti silloin, kun jokin mitokondriohaplotyyppi on geneettisesti
lähempänä jonkin lähilajin haplotyyppiä. Uuden mitokondriotyypin leviäminen toisessa lajissa
introgression seurauksena on hyvin paljon todennäköisempää silloin, kun sen seurauksena on
siirtynyt myös vieraan lajin Wolbachia (Funk & Omland 2003; Hurst & Jiggins 2005). Tässä
tapauksessa voidaan ennustaa, että eri mitokondriotyypit ovat yhteydessä erilaisiin Wolbachiakantoihin, mikäli kryptisten lajien olemassaolosta ei saatu viitteitä.
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2. Aineisto ja menetelmät
2.1. Aineiston kokoaminen
Laajan viivakoodimuuntelun laajuuden selvittämistä varten koottiin yhteen pohjoiseurooppalaisten
(Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua) perhosyksilöiden BOLD -tietokantaan
tallennetut DNA-viivakoodisekvenssit. Aineiston ulkopuolelle jätettiin yksilöt, joiden DNAviivakoodisekvenssin pituus oli alle 400 emäsparia. Joukosta poistettiin myös yksilöt, joita ei ollut
pystytty varmuudella määrittämään sekä yksilöt, joiden sekvenssissä voitiin havaita lukuvirhe, tai
joiden sekvenssi oli kontaminoitunut. Perhosaineiston yksilöistä suurin osa (noin 92%) perustuu
suomalaisten yksilöiden analyyseihin. Tämän jälkeen 2 704 perhoslajin 11 560 yksilön aineisto
analysoitiin BOLD-tietokannan Barcode Gap Analysis -työkalun avulla (Barcode of Life Data Systems
v4 beta 2017). Työkalu laskee lajeille DNA-viivakoodisekvenssiin perustuvan lajinsisäisen
geneettisen muuntelun määrän sekä geneettisen etäisyyden lähimpään muuhun lajiin. Analyysissä
käytettiin Kimuran 2-parametrista mallia (Kimura 1980). Koska esimerkiksi melkein kaikki Suomen
perhoslajit on DNA-viivakoodattu ja suurimmasta osasta viivakoodattuja yksilöitä on kolme tai neljä,
DNA-viivakoodisekvenssin lajisisäinen geneettinen muuntelu on arvioitavissa. Tässä vaiheessa
aineistosta poistettiin lajit, joista oli BOLD-tietokannassa vain yksi DNA-viivakoodattu yksilö (300
kpl). Vaikka todennäköisesti koko muuntelun laajuutta ei kaikilla lajeilla voida tällä aineistolla
selvittää, analyysin perusteella saadaan suuntaviivoja siitä, kuinka yleistä laaja lajinsisäinen DNAviivakoodimuuntelu on. Yhden sekvenssin lajien poiston jälkeen 2 404 jäljelle jääneen perhoslajin
aineistosta eroteltiin lajit, joiden DNA-viivakoodisekvensseissä havaittiin laajaa (>2% ero)
lajinsisäistä muuntelua.
Analyysin perusteella erotelluista lajeista jatkoanalyyseihin valittiin lajeja, joista oli käytettävissä
riittävästi tuoretta materiaalia. Tutkittavien lajien valinnassa pyrittiin myös siihen, että otos olisi
fylogeneettisesti

mahdollisimman

laaja.

Valituille

lajeille

laskettiin

myös

DNA-

viivakoodiklustereiden haplotyyppien väliset minimietäisyydet käyttäen hyväksi distanssimatriisia.
Tutkimukseen valittujen lajien pienin haplotyyppien välisen minimietäisyyden arvo oli 1,91 % lajilla
Phyllonorycter salicicolella ja suurin 8,40 % lajilla Neofaculta infernella. Valittujen lajien yksilöiden
DNA-viivakoodisekvensseistä muodostettiin Neighbor-Joining -fenogrammi (LIITE 2) BOLDtietokannan Taxon ID Tree -työkalulla (Barcode of Life Data Systems v3 beta 2013). Fenogrammista
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käy ilmi, kuinka kunkin lajin yksilöt jakautuvat DNA-viivakoodinsa perusteella klustereihin. Lajeilla
Oeneis norna ja Platyptilia calodactyla havaittiin DNA-viivakoodissa kolme selvästi erillistä klusteria.
Muilla lajeilla klustereita oli kaksi. Lajeja edustavien yksilöiden valinnassa pyrittiin siihen, että
aineistoon tulee mahdollisuuksien mukaan useampi yksilö kustakin klusterista. Tutkimusaineistoon
valikoitui lopulta 29 lajia (15 heimosta) ja yhteensä 170 yksilöä. Lajikohtainen yksilömäärä vaihteli
2-10 välillä.

Taulukko 1. Aineistoon valitut lajit heimoineen sekä niiden DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimi etäisyys ja
lajinsisäisen muuntelun maksimiarvo.

Laji
Ancylis badiana
Ancylis comptana
Aphelia viburnana
Batrachedra pinicolella
Caryocolum amaurella
Chionodes fumatella
Chrysoclista lathamella
Diarsia mendica
Dysstroma truncata
Ectropis crepuscularia
Elachista maculicerusella
Epinotia immundana
Epinotia ramella
Eupithecia plumbeolata
Eupithecia satyrata
Glyphipterix equitella
Glyphipterix forsterella
Grapholita tenebrosana
Lyonetia clerkella
Mesoleuca albicillata
Monopis laevigella
Mythimna ferrago
Neofaculta infernella
Oeneis norna
Phyllonorycter salicicolella
Phyllonorycter salictella
Platyptilia calodactyla
Pseudatemelia flavifrontella
Rivula sericealis

Heimo
Tortricidae
Tortricidae
Tortricidae
Batrachedridae
Gelechiidae
Gelechiidae
Elachistidae
Noctuidae
Geometridae
Geometridae
Elachistidae
Tortricidae
Tortricidae
Geometridae
Geometridae
Glyphipterigidae
Glyphipterigidae
Tortricidae
Lyonetiidae
Geometridae
Tineidae
Noctuidae
Gelechiidae
Nymphalidae
Gracillariidae
Gracillariidae
Pterophoridae
Lypusidae
Erebidae

Lajinsisäisen
muuntelun
maksimiarvo (%)
2,5
3,79
2,34
6,9
4,29
6,3
3,62
4,46
6,47
6,97
3,79
5,28
5,13
4,33
4,97
6,15
5,84
5,94
6,05
6,16
5,25
4,3
8,88
6,06
3,04
5,22
7,33
3,27
2,56

Haplotyyppien
välinen
minimietäisyys (%)
1,97
2,66
2,34
6,82
4,29
5,44
3,46
3,96
6,12
5,64
3,46
5,11
4,96
3,10
4,31
3,31
5,61
4,93
4,35
5,14
4,59
4,04
8,40
4,77
1,91
3,84
6,96
3,15
2,18
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Kuva 3. Tutkimuslajit (kuvat eivät ole samassa mittakaavassa): a) Ancylis badiana, b) Ancylis comptana, c) Aphelia
viburniana, d) Batrachedra pinicolella, e) Caryocolum amaurella, f) Chionodes fumatella, g) Chrysoclista lathamella, h)
Diarsia mendica, i) Dysstroma truncata, j) Ectropis crepuscularia, k) Elachista maculicerusella, l) Epinotia immundana,
m) Epinotia ramella, n) Eupithecia plumbeolata, o) Eupithecia satyrata, p) Glyphipterix equitella, q) Glyphipterix
forsterella, r) Grapholita tenebrosana, s) Lyonetia clerkella, t) Mesoleuca albicillata, u) Monopis laevigella, v) Mythimna
ferrago, x) Neofaculta infernella, y) Oeneis norna, z) Phyllonorycter salicicolella, å) Phyllonorycter salictella, ä) Platyptilia
calodactyla, ö) Pseudatemelia flavifrontella, ab) Rivula sericeralis.
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2.2. DNA:n eristys ja sekvensointi
Osalle aineistoon valituille yksilölle oli saatavilla valmiit DNA-eristykset Kanadan DNAviivakoodausta hallinnoivassa keskuksessa (Canadian Centre of DNA Barcoding, CCDB). CCDBkeskuksesta

peräisin

olevat

DNA-eristykset

on

tehty

CCDB-keskuksen

käyttämän

kustannustehokkaan ja automatisoidun protokollan mukaan (tarkempi kuvaus protokollasta:
http://www.ibolproject.org/docs/CCDB_DNA_Extraction.pdf). Osalle aineiston yksilöistä DNAeristykset tehtiin itse Oulun yliopistolla. Nämä eristykset tehtiin Qiagen (DNeasy extraction kit) menetelmällä valmistajan ohjeen mukaan Oulun eläinmuseon kokoelmayksilöiksi neulatuista
perhosista, joilta otetiin pinseteillä eristystä varten yksi tai useampi jalka. Näytteen otto tapahtui
varovaisesti ja mahdollisimman vähän yksilöä vahingoittaen. Kontaminaatioriskin minimoimiseksi
ennen jokaista näytteenottoa pinsetit puhdistettiin 95% etanolilla ja paperilla pyyhkien. DNA:n
uudelleeneristyksiä tehtiin 69 kpl ja kokonaan uusien yksilöiden DNA-eristyksiä tehtiin 25 kpl.
Perhosten fylogeneettisiä sukulaisuussuhteita käsitelleiden tutkimusten yhteydessä on kehitetty
perhosilla universaalisti toimivia alukkeita monille taksonomisesti informatiivisille nukleaarisille
geeneille (Wahlberg & Wheat 2008). Useissa tapauksissa jopa 10 vuotta vanhasta kuivatusta
materiaalista, tavallisilla menetelmillä tehtyjä DNA-eristyksiä on pystytty onnistuneesti
sekvensoimaan käyttäen standardeja menetelmiä (Wahlberg & Wheat 2008; Mutanen ym. 2010).
Tutkimuksessa analysoitiin kuutta eri nukleaarista markkeria: wingless, CAD (carbamoyl-phosphate
synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase), EF-1a (eukaryotic translation
elongation factor 1 alpha), MDH (malate dehydrogenase), RpS5 (ribosomal protein S5) ja IDH
(isocitrate dehydrogenase). Koska CAD-geenin eksoni on poikkeuksellisen pitkä (Wahlberg & Wheat
2008), se sekvensoitiin kahdessa, osin päällekkäisessä osassa: CAD-alku ja CAD-loppu. Nukleaaristen
geenien lisäksi analysoitiin viittä Wolbachia-markkeria: ftsZ (filamenting temperature-sensitive
mutant Z), groEL (60 kDa chaperonin), wsp (Wolbachia surface protein), gltA (genes encoding citrate
synthase) ja gatB (aspartyl/glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase).
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Taulukko 2. Nukleaaristen markkereiden PCR-reaktioissa käytetyt alukeparit (Wahlberg & Wheat 2008).
EF1a

EF51.9
EFrcM4

5' CARGACGTATACAAAATCGG 3'
5' ACAGCVACKGTYTGYCTCATRTC 3'

MDH

MDHF
MDHmidR

5' GAYATNGCNCCNATGATGGGNGT 3'
5' AAYTGNGTRGATGARTGRTTNC 3'

RpS5

RpS5degF
RpS5degR

5' ATGGCNGARGARAAYTGGAAYGA 3'
5' CGGTTRGAYTTRGCAACACG 3'

wingless

LepWg1
LepWg2

5' GARTGYAARTGYCAYGGYATGTCTGG 3'
5' ACTICGCARCACCARTGGAATGTRCA 3'

IDH

IDHdeg27F
IDHdegR
CADmidF
CAD1028R

5' GGWGAYGARATGACNAGRATHATHTGG 3'
5' TTYTTRCAIGCCCANACRAANCCNCC 3'
5' KGGATTYTCNGAYAAACAAATNGC 3'
5' TTRTTNGGNARYTGNCCNCCCAT 3'

CAD743nF

5' GGNGTNACNACNGCNTGYTTYGARCC 3'

CADmidR

5' CATTCWGCKGCWACTGTATC 3'

CAD-loppu
CAD-alku

Taulukko 3. Wolbachia-markkereiden PCR-reaktioissa ja sekvensointireaktioissa käytetyt alukeparit.
ftsZ
groEL
wsp
gltA
gatB

ftsZ-F1
ftsZ-R1
groEL-Fd
groEL-Rd
wsp-81F
wsp-691R
WgltAF1
WgltARev2
gatB_F1
gatB_R1

5' ATYATGGARCATATAAARGATAG 3'
5' TCRAGYAATGGATTRGATAT 3'
5' CAACRGTRGSRRYAACTGCDGG 3'
5' GATADCCRCGRTCAAAYTGC 3'
5' TGGTCCAATAAGTGATGAAGAAAC 3'
5' AAAAATTAAACGCTACTCCA 3'
5' TACGATCCAGGGTTTGTTTCTAC 3'
5' CATTTCATACCACTGGGCAA 3'
5' GAKTTAAAYCGYGCAGGBGTT 3'
5' TGGYAAYTCRGGYAAAGATGA 3'

(Baldo ym. 2006)
(Ros ym. 2006)
(Zhou ym. 1998)
(Casiraghi ym. 2005)
(Baldo ym. 2006)

Yhden näytteen PCR-reaktiossa käytetyt reagenssit ja niiden määrät on esitelty Taulukossa 4. PCRreaktioissa käytetyn templaatti-DNA:n määrä vaihteli riippuen siitä, oliko kyseessä CCDB:stä
toimitettu valmis DNA-eristys vai Qiagen-menetelmällä tehty eristys. Yhden PCR-reaktion
kokonaisreaktiotilavuus oli kaikissa reaktioissa 10 µl. PCR-reaktioissa käytettiin kahta eri
polymeraasientsyymiä: DreamTaq ja AmpliTaq Gold. Suurin osa reaktioista tehtiin kuitenkin
AmpliTaq Gold -polymeraasientsyymiä käyttäen. PCR-ajon ohjelma oli: (1) 95°C 5 min. (2) 38 sykliä:
95°C 30 sek., markkerikohtainen annealing-lämpötila 30 sek., 72°C 2 min., (3) 72°C 2 min ja (4)
loppujäähdytys 4°C. Wolbachia-markkereilla käytetty PCR-protokolla oli sama kuin nukleaarisilla
markkereilla. Ainoastaan annealing-lämpötilat vaihtelivat (ftsZ 54°C, gatB 54°C, groEL 50°C, wsp
55°C ja gltA 52°C).
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Taulukko 4. PCR-reaktioissa käytetyt reagenssit.

EF1a, MDH

EF1a, MDH

RpS5

Wingless, CAD,
IDH, MDH
(uusinta), RpS5
(uusinta)

5,75
1
1 (25 0mM)
0,5
0,5
0,2 (2 mM)
0,05
1

6,75
1 (+ MgCbl₂ 20 mM)
0,5
0,5
0,2 (2 mM)
0,05
1

4,75
1
1 (25 mM)
0,5
0,5
0,2 (10 mM)
0,05
2

5,75
1
1 (25 mM)
0,5
0,5
0,2 (10 mM)
0,05
1

5,25
1
1 (25mM)
0,5
0,5
0,2 (10mM)
0,05
1,5

Kokonaisreaktio (µl)

10

10

10

10

10

Polymeraasi
Annealing-lämpötila

DreamTaq
50°C

DreamTaq
50°C

AmpliTaq Gold
55°C

AmpliTaq Gold
55°C

AmpliTaq Gold
50/55°C

CCDB: EF1a,
Wingless, MDH,
RpS5, CAD, IDH

Reagenssit (µl):
Ster. H₂O
10 X puskuri
MgCl₂
Aluke (forward)
Aluke (reverse)
dNTP
Polymeraasi
Templaatti DNA

PCR-ajon tuotteet analysoitiin 2 % agaroosigeelillä ja kuvattiin UV-valoa käyttäen. MDH- ja RpS5 markkereiden kohdalla päätettiin suorittaa uusinta-PCR toista polymeraasientsyymiä käyttäen (kts.
Taulukko 4). PCR-tuotteiden käsittelyä jatkettiin poistamalla sekvensointia häiritsevät, PCRreaktiosta ylijääneet nukleotidit ja alukkeet ExoSAP-puhdistusmenetelmällä. Puhdistuksessa yhden
reaktion (10 µl) reagenssit olivat: FastAP buffer 0,8 µl, FastAP 0,5 µl, EXO I 0,1 µl, H₂O 4,6 µl ja PCRtuote 4 µl. ExoSAP-puhdistusmenetelmässä käytetty ohjelma oli (1) 37°C 15min., (2) 85°C 15min., ja
(3) loppujäähdytys 4°C.
Puhdistettujen PCR-tuotteiden käsittelyä jatkettiin sekvensointivaiheeseen. Sekvensointireaktioissa
käytettiin universaaleja alukkeita T7 promoter (5' TAATACGACTCACTATAGGG 3') ja T3 (5'
ATTAACCCTCACTAAAG 3'). Yhden sekvensointireaktion kokonaistilavuus oli 10 µl ja se koostui
seuraavista reagensseista: BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix 1 µl, BigDye Terminator v1.1
& v3.1 5X Sequencing Buffer 1,5 µl, T7 promoter -aluke 0,5 µl, H₂O 5 µl sekä puhdistettu PCR-tuote
2 µl. Sekvensointireaktion ohjelma oli: (1) 96°C 1 min. (2) 28 sykliä: 96°C 10 sek., 53°C 5 sek., 60°C 4
min. ja (3) loppujäähdytys 4°C. Sekvenssireaktioiden puhdistus tehtiin Sephadex-menetelmällä.
Sekvensointi tehtiin Oulun yliopiston ABI 3730 capillary sequencer -laitteella.
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2.3. Analyysit
Pohjoiseurooppalaisten perhosten lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu selvitettiin BOLDtietokannan Barcode Gap Analysis -työkalun avulla. Tämä työvaihe tehtiin itseasiassa jo heti
aineiston keruun alkuvaiheessa, jolloin aineistoa varten koottiin pohjoiseurooppalaisten
perhosyksilöiden BOLD -tietokantaan tallennetut DNA-viivakoodisekvenssit ja 2 404 perhoslajin 11
260 yksilön aineisto analysoitiin BOLD-tietokannan Barcode Gap Analysis -työkalun avulla (Barcode
of Life Data Systems v4 beta 2017). Työkalu laskee lajeille DNA-viivakoodisekvenssiin perustuvan
lajinsisäisen geneettisen muuntelun määrän sekä geneettisen etäisyyden lähimpään muuhun lajiin.
Analyysissä käytettiin Kimuran 2-parametrista mallia (Kimura 1980).
Sekvenssien linjaukset tehtiin manuaalisesti BioEdit-ohjelmalla (v7.0.5.3) (Hall 1999). Jokaisen
nukleaarisen markkerin sekvensseistä muodostettiin fenogrammi MEGA-ohjelmistolla (Molecular
Evolutionary Genetics Analysis version 6.0) (Tamura ym. 2013) Neighbour joining -menetelmällä ja
käyttäen Kimuran 2-parametrista nukleotidisubstituutiomallia. Puiden teon yhteydessä sekvenssit
tarkistettiin MEGA-ohjelmistolla ja kahdeksan sekvensoinnin yhteydessä hyvin todennäköisesti
kontaminoitunutta näytettä poistettiin (MDH: D. truncata MM10124, M. albicillata MM08673, O.
norna MM23183; RpS5: M. albicillata MM01377; EF1a: M. laevigella MM17303, P. calodactyla
MM21080; CAD-alku: M. albicillata MM01377; wingless: M. albicillata MM01377). Nukleaaristen
markkereiden fenogrammeille tehtiin MEGA-ohjelmistolla (Molecular Evolutionary Genetics
Analysis version 6.0) bootstrap-uudelleenotanta-analyysi puiden topologian luotettavuuden
arviointia varten. Analyysin tukiarvot on ilmoitettu oksien haarakohdissa. Fenogrammien yksilöt
eroteltiin DNA-viivakoodiklusteriensa mukaan värikoodein puiden tulkitsemista helpottamaan.
Nukleaarisille markkereille laskettiin sekvenssien väliset distanssimatriisit MEGA-ohjelmistolla
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0) Kimuran 2-parametrista mallia käyttäen.
Distanssimatriiseista käy ilmi sekvenssien välisten emässubstituutioiden määrä. Matriisiarvoja
käytetään yhdessä nukleaarisista markkereista muodostettujen fenogrammien kanssa arvioitaessa
sitä, toistuuko DNA-viivakoodeissa havaittu lajinsisäinen muuntelu myös nukleaarisissa
markkereissa. Nukleaarisissa markkereissa havaitut klustereiden väliset erot jaettiin luokkiin ”ei
eroa/vähäinen” (< 0,5 %), ”kohtalainen” (0,5-1 %) ja ”suuri” (> 1 %). Klustereiden välillä havaittavan
suuren eron katsottiin olevan vahva osoitus kryptisestä diversiteetistä. Klustereiden välillä todetun
kohtalaisen eron katsottiin antavan kohtalaista tukea lajin kryptiselle diversiteetille. Kun eroa
klustereiden välillä ei havaittu tai ero oli vähäinen katsottiin, että merkkejä kryptisestä
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diversiteetistä ei löydetty. Mitä vahvempia ja mitä useammassa markkerissa eroja havaittiin, sitä
vahvempi osoitus se oli lajin kryptiselle diversiteetille.
Wolbachia-sekvenssit linjattiin myös BioEdit-ohjelmalla. Sekvensseistä muodostettiin jokaiselle
Wolbachia-markkerille MEGA-ohjelmistolla Neighbour joining -fenogrammi, josta käy ilmi
Wolbachia-infektoituneet yksilöt. Fenogrammeista pystytään myös havaitsemaan yksilöiden
jakautuminen eri Wolbachia-kantoihin.
Jotta mitokondriaalisen introgression todennäköisyyttä pystyttiin arvioimaan, muodostettiin
tutkimuslajien suvuista fenogrammit. Fenogrammit tehtiin BOLD-tietokannan Taxon ID Tree työkalulla (Barcode of Life Data Systems v4 beta 2017) kokoamalla BOLD-tietokannasta
maailmanlaajuisesti kaikki kunkin suvun yksilöt. Fenogrammit katsottiin läpi, jolloin nähtiin, olivatko
lajit monofyleettisiä. Monofyleettisyyttä tarkasteltiin sekä tutkimusalueen (Suomi) osalta että
maailmanlaajuisesti. Tutkimuslajit edustavat kaikkiaan kahtakymmentäneljää sukua.

3. Tulokset
3.1. Pohjoiseurooppalaisten perhosten lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu

BOLD -tietokannan Barcode Gap Analysis -työkalun avulla tehdyn analyysin perusteella saatiin arvio
pohjoiseurooppalaisten perhosten lajinsisäisestä DNA-viivakoodimuuntelusta. Suurimmalla osalla
(noin 87 %) lajeista lajinsisäinen muuntelu on vähäistä (< 1 %). Yli yhden prosentin suuruista
lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua havaittiin noin 13 %:lla lajeista. Neljällä lajilla muuntelu ylitti
8 %. Aineiston 2 404 lajista laajaa (>2 %) lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua havaittiin 6,4 %:lla
kaikista lajeista. Analyysin mukaan laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu vaihtelee
heimoittain. Eniten laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua esiintyi Psychidae-heimon lajeilla
ja vähiten Coleophoridae-heimon lajeilla. Analyysin ulkopuolelle on jätetty heimot, joiden aineiston
lajimäärä on alle 10 lajia.
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Kuva 4. Lajinsisäinen geneettinen muuntelu pohjoiseurooppalaisilla perhoslajeilla DNA-viivakoodisekvenssissä.
(Huomaa logaritminen asteikko y-akselilla.)

Heimo
Kuva 5. DNA-viivakoodisekvenssissä havaittavan laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun määrä heimoittain.

3.2. Kryptinen diversiteetti tutkimuslajeilla

Onnistuneita sekvenssejä saatiin nukleaaristen markkereiden osalta 428 kpl (wingless: 89 kpl, CADalku: 33 kpl, CAD-loppu: 63 kpl, EF1a: 84 kpl, MDH: 96 kpl, RpS5: 51 kpl ja IDH: 12 kpl). Mukaan
otettiin vain kysymyksen kannalta informatiiviset sekvenssit eli ne jotka saatiin sekvensoitua
molemmista klustereista. Informatiivisten markkereiden määrä lajia kohden oli keskimäärin 3,3.
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Phyllonorycter salictella -lajille (DNA-viivakoodissa havaittu haplotyyppien välinen minimietäisyys
3,84 %) saatiin kolme informatiivista markkeria (CAD-loppu, MDH ja wingless), joissa ei havaittu
klustereiden

välisiä

eroja.

Myöskään

lajille

Pseudatemelia

flavifrontella

(DNA-

viivakoodihaplotyyppien minimietäisyys 3,15 %) saadussa kolmessa markkerissa (EF1a, RpS5 ja
wingless)

ei

havaittu

klustereiden

välisiä

eroja.

Lajille

Eupithecia

satyrata

(DNA-

viivakoodihaplotyyppien minimietäisyys 4,31 %) saatiin kolme informatiivista markkeria.
Markkereissa MDH ja EF1a klustereiden välillä havaitut erot olivat 0,3 % ja 0,2 %. Markkerissa CADloppu ei sen sijaan havaittu eroa klustereiden välillä. Lajille Ancylis badiana (DNAviivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 1,97 %) saatiin neljä onnistunutta nukleaarista
markkeria (CAD-loppu, MDH, EF1a ja wingless), joissa ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajille
Epinotia immundana (DNA-viivakoodihaplotyyppien minimietäisyys 5,11 %) saatiin neljä
informatiivista nukleaarista markkeria (CAD-loppu, MDH, EF1a ja wingless). EF1a-markkerissa
klustereiden välinen ero oli 0,3 %. Muissa markkereissa ei havaittu eroja klustereiden välillä.
Epinotia ramella -lajille (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 4,96 %) saaduissa
neljässä informatiivisessa nukleaarisessa markkerissa (CAD-alku, MDH, EF1a ja wingless) ei havaittu
eroja klustereiden välillä. Lajille Platyptilia calodactyla (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen
minimietäisyys 6,96 %) saatiin neljä informatiivista markkeria (CAD-alku, MDH, RpS5 ja wingless),
joissa ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajille Dysstroma truncata (DNA-viivakoodihaplotyyppien
minimietäisyys 6,12 %) saatiin kuusi informatiivista markkeria (CAD-alku, CAD-loppu, EF1a, RpS5,
wingless ja IDH), joissa ei havaittu eroja klustereiden välillä. Myöskään lajin Eupithecia plumbeolata
(DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 3,10 %) kuudessa informariivisessa
markkerissa (CAD-alku, CAD-loppu, EF1a, MDH, wingless ja IDH) ei havaittu klustereiden välisiä
eroja. Lajille Diarsia mendica (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 3,96 %) saatiin
viisi informatiivista markkeria (CAD-loppu, EF1a, MDH, RpS5 ja wingless), joissa ei havaittu
klustereiden välisiä eroja. Lajille Mythimna ferrago (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen
minimietäisyys 4,04 %) saatiin viisi informatiivista markkeria (CAD-alku, CAD-loppu, MDH, RpS5 ja
EF1a), joissa ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajit, joille saatiin ainoastaan yksi informatiivinen
nukleaarinen markkeri, jossa ei havaittu eroa klustereiden välillä olivat Glyphipterix equitella -lajin
(DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 3,31 %) RpS5, Elachista maculicerusella -lajin
(DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 3,46 %) CAD-alku ja Caryocolum amaurella lajin (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 4,29 %) wingless. Lajille Oeneis norna
(DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 4,77 %) saatiin yksi informatiivinen markkeri
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(EF1a), jossa havaittiin 0,3 % ero klustereiden välillä. Samoin lajin Phyllonorycter salicicolella (DNAviivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 1,91 %) ainoassa informatiivisessa markkerissa
(MDH) havaittiin 0,3 %:n ero. Lajin Lyonetia clerkella (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen
minimietäisyys 4,35 %) CAD-alku -markkerissa pienin klustereiden välillä havaittu distanssi oli 0,7 %.
Lajin Chrysoclista lathamella (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 3,46 %) MDH- ja
RpS5 -markkereissa klustereiden välillä havaittiin 0,6 % ja 0,7 % erot. Lajin Ancylis comptana (DNAviivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 2,66 %) markkereissa EF1a ja wingless ei havaittu
eroja klustereiden välillä. Lajilla Grapholita tenebrosana (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen
minimietäisyys 4,93 %) MDH:ssa havaittu klustereiden välinen ero oli 0,8 %. Markkereissa CADloppu ja EF1a ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajilla Mesoleuca albicillata (DNAviivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 5,14 %) CAD-loppu -markkerissa havaittiin 0,9 % ero
klustereiden välillä. EF1a:ssa sen sijaan ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajilla Ectropis
crepuscularia (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys 5,64 %) klustereiden välinen
ero oli MDH:ssa 2,8 % ja RpS5:ssä 0,3 %. Muissa markkereissa (CAD-loppu ja EF1a) ei havaittu eroja
klustereiden välillä. Lajilla Rivula sericealis (DNA-viivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys
2,18 %) CAD-alku -markkerissa havaittiin 1,1 %:n ero. Markkereissa CAD-loppu, EF1a ja wingless
klustereiden väliset erot olivat 0,3 %, 0,2 % ja 0,3 %. Lajilla Aphelia viburniana DNA-viivakoodissa
havaittu haplotyyppien välinen minimietäisyys ja lajisisäisen muuntelun maksimiarvo olivat 2,34 %.
MDH- ja CAD-loppu -markkerissa klustereiden väliset erot olivat 3,8 % ja 0,6 %. Muissa markkereissa
(EF1a ja wingless) ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajilla Chionodes fumatella DNAviivakoodihaplotyyppien välinen minimietäisyys oli 5,44 % ja lajinsisäisen muuntelun maksimiarvo
6,30 %. Markkereissa CAD-alku, MDH ja RpS5 havaittiin klustereiden välillä 1,3 %, 0,8 % ja 0,9 % erot.
Lajilla Monopis laevigella DNA-viivakoodissa havaittu haplotyyppien välinen minimietäisyys ja
lajinsisäisen muuntelun maksimiarvo olivat 4,59 % ja 5,25 %. Markkereissa CAD-loppu, MDH, EF1a
ja wingless klustereiden väliset erot olivat 2,1 %, 1,5 %, 2,3 % ja 4,2 %. Lajilla Glyphipterix forsterella
DNA-viivakoodissa havaittu haplotyyppien välinen minimietäisyys oli 5,61 % ja lajinsisäisen
muuntelun maksimiarvo 5,84 %. Markkereissa MDH, EF1a, RpS5 ja wingless klustereiden väliset erot
olivat 0,9%, 1,0 %, 0,7 % ja 1,0 %. Lajilla Batrachedra pinicolella DNA-viivakoodissa havaittu
haplotyyppien välinen minimietäisyys oli 6,82 % ja lajinsisäisen muuntelun maksimiarvo 6,9 %.
Markkereissa MDH ja EF1a klustereiden väliset erot olivat 5,8 % ja 3,1 %. Lajilla Neofaculta infernella
DNA-viivakoodissa havaittu haplotyyppien välinen minimietäisyys oli 8,40% ja lajinsisäisen
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muuntelun maksimiarvo 8,88 %. Markkereissa CAD-loppu, MDH, EF1a, RpS5 ja wingless klustereiden
väliset erot olivat 2,8 %, 3,1 %, 1,1 %, 1,1 % ja 5,2 %.

Kuva 6. CAD-alku Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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Kuva 7. CAD-loppu Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)

Kuva 8. IDH Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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Kuva 9. EF1a Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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Kuva 10. RpS5 Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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Kuva 11. MDH Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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Kuva 12. Wingless Neighbor-Joining fenogrammi. (Viivakoodiklusterit merkitty eri värein.)
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3.3. Wolbachia-bakteerin merkitys lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla
Wolbachia-osumia saatiin yhteensä 139 kpl (ftsZ: 40 kpl, gatB: 24 kpl, groEL: 20 kpl, gltA: 14 kpl ja
wsp: 41 kpl). Infektoituneita yksilöitä oli 55. Lajeista 26:lla havaittiin Wolbachia-infektio. Näistä
lajeista 18:lla Wolbachia-infektio havaittiin vain toisen klusterin yksilöillä. Viidellä lajilla Wolbachiainfektio havaittiin molemmissa klustereissa, mutta eri klustereilla havaittiin eri Wolbachia-kannat.
Kolmella lajilla Wolbachia-infektio havaittiin molemmissa klustereissa, mutta eri klustereiden
Wolbachia-kannat olivat samat. Kolmella lajilla ei havaittu Wolbachia-infektoituneita yksilöitä.
Lajin Monopis laevigella viidestä yksilöstä yhdellä todettiin Wolbachia-infektio (markkerissa wsp).
Lajin Phyllonorycter salicicolella viidestä yksilöstä Wolbachia-infektio todettiin kaikilla toisen
klusterin kolmella yksilöllä (markkereissa groEL, gltA ja wsp). Wsp-markkerissa kyseisellä lajilla oli
saman klusterin sisällä kahta erilaista Wolbachia-kantaa. Phyllonorycter salictella -lajin viidestä
yksilöstä yhdellä toisen klusterin yksilöistä havaittiin Wolbachia-infektio (markkerissa wsp). Lyonetia
clerkella -lajin viidestä yksilöstä kahdella toisen klusterin yksilöistä todettiin Wolbachia-infektio
(markkereissa ftsZ ja wsp). Wsp-markkerissa kyseisellä lajilla havaittiin saman klusterin sisällä kahta
erilaista Wolbachia-kantaa. Lajin Glyphipterix equitella neljästä yksilöstä yhdelläkään ei havaittu
Wolbachia-infektiota. Lajin Glyphipterix forsterella kahdeksasta yksilöstä kuudella todettiin
Wolbachia-infektio. Markkereissa ftsZ ja wsp klustereilla oli eri Wolbachia-kannat ja markkereissa
gatB ja groEL Wolbachia havaittiin vain toisessa klusterissa. Lajin Batrachedra pinicolella
seitsemästä yksilöstä kaikilla toisen klusterin viidellä yksilöllä todettiin Wolbachia-infektio (kaikista
viidestä tutkitusta markkerista). Lajin Elachista maculicerusella neljästä yksilöstä kaikilla toisen
klusterin kolmella yksilöllä todettiin Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ ja wsp). Chrysoclista
lathamella -lajin kahdesta yksilöstä kummallakaan ei havaittu Wolbachia-infektiota. Myöskään
kummallakaan Pseudatemelia flavifrontella -lajin kahdesta yksilöstä ei havaittu Wolbachiainfektiota. Lajin Chionodes fumatella seitsemästä yksilöstä yhdellä toisen klusterin yksilöistä
havaittiin Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ, gatB ja wsp). Caryocolum amaurella -lajin neljästä
yksilöstä yhdellä toisen klusterin yksilöistä todettiin Wolbachia-infektio (markkerissa wsp). Lajin
Neofaculta infernella yhdeksästä yksilöstä yhdellä toisen klusterin yksilöistä todettiin Wolbachiainfektio (markkerissa wsp). Lajin Aphelia viburniana viidestä yksilöstä kahdella todettiin Wolbachiainfektio (markkereissa groEL ja wsp). Markkerissa wsp klustereilla oli eri Wolbachia-kannat. Lajin
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Ancylis badiana kuudesta yksilöstä kahdella toisen klusterin yksilöistä todettiin Wolbachia-infektio
(kaikissa tutkituissa markkereissa). Lajin Ancylis comptana seitsemästä yksilöstä kahdella toisen
klusterin yksilöistä todettiin Wolbachia-infektio (kaikissa tutkituissa markkereissa). Lajin Epinotia
immundana kuudesta yksilöstä kolmella todettiin Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ, gatB, gltA
ja wsp). Markkerissa wsp eri klustereilla oli sama Wolbachia-kanta. Lajin Epinotia ramella viidestä
yksilöstä neljällä todettiin Wolbachia-infektio (kaikissa tutkituissa markkereissa). Markkerissa wsp
klustereilla oli eri Wolbachia-kannat. Markkereissa ftsZ, gatB, groEL ja gltA infektio havaittiin vain
toisen klusterin yksilöillä. Grapholita tenebrosana -lajin kymmenestä yksilöstä yhdellä todettiin
Wolbachia-infektio (markkerissa wsp). Lajin Platyptilia calodactyla neljästä yksilöstä kahdella toisen
klusterin yksilöistä todettiin Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ ja wsp). Lajin Oeneis norna
neljästä yksilöstä yhdellä todettiin Wolbachia-infektio (markkerissa groEL). Lajin Mesoleuca
albicillata neljästä yksilöstä toisen klusterin ainoalla yksilöllä havaittiin Wolbachia-infektio (kaikissa
tutkituissa markkereissa). Lajin Dysstroma truncata viidestä yksilöstä kolmella havaittiin Wolbachiainfektio (kaikissa tutkituissa markkereissa). Eri klustereilla oli kuitenkin sama Wolbachia-kanta.
Eupithecia plumbeolata -lajin yhdeksästä yksilöstä yhdellä todettiin Wolbachia-infektio
(markkereissa ftsZ ja gatB). Lajin Eupithecia satyrata kuudesta yksilöstä kolmella todettiin
Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ, gatB ja wsp). Markkerissa ftsZ klustereilla oli sama
Wolbachia-kanta. Lajin Ectropis crepuscularia viidellä yksilöllä todettiin Wolbachia-infektio
(markkerissa ftsZ). Lajin Diarsia mendica kuudesta yksilöstä kolmella todettiin Wolbachia-infektio
(markkereissa ftsZ ja wsp). Markkerissa wsp klustereilla oli eri Wolbachia-kannat. Lajin Mythimna
ferrago neljästä yksilöstä kahdella havaittiin Wolbachia-infektio (markkereissa ftsZ, gatB ja wsp).
Markkerissa ftsZ klustereilla oli eri Wolbachia-kannat. Lajin Rivula sericeralis kolmesta yksilöstä
yhdellä havaittiin Wolbachia-infektio kolmessa markkerissa (ftsZ, gatB ja gltA).
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Taulukko 6. Wolbachia-analyysin tulokset (Sulkeissa ilmoitettu infektoituneiden yksilöiden määrä/kaikki lajin yksilöt.)
Laji

Wolbachia-analyysin tulokset

Monopis laevigella

Vain toisessa klusterissa (1/5)

Phyllonorycter salicicolella

Vain toisessa klusterissa (3/5)

Phyllonorycter salictella

Vain toisessa klusterissa (1/5)

Lyonetia clerkella

Vain toisessa klusterissa (2/5)

Glyphipterix equitella

Ei havaittua infektiota (0/4)

Glyphipterix forsterella

Klustereilla eri Wolbachia-kannat (6/8)

Batrachedra pinicolella

Vain toisessa klusterissa (5/7)

Elachista maculicerusella

Vain toisessa klusterissa (3/4)

Chrysoclista lathamella

Ei havaittua infektiota (0/2)

Pseudatemelia flavifrontella

Ei havaittua infektiota (0/2)

Chionodes fumatella

Vain toisessa klusterissa (1/7)

Caryocolum amaurella

Vain toisessa klusterissa (1/4)

Neofaculta infernella

Vain toisessa klusterissa (1/9)

Aphelia viburniana

Klustereilla eri Wolbachia-kannat (2/5)

Ancylis badiana

Vain toisessa klusterissa (2/6)

Ancylis comptana

Vain toisessa klusterissa (2/7)

Epinotia immundana

Sama Wolbachia-kanta molemmissa klustereissa (3/6)

Epinotia ramella

Klustereilla eri Wolbachia-kannat (4/5)

Grapholita tenebrosana

Vain toisessa klusterissa (1/10)

Platyptilia calodactyla

Vain toisessa klusterissa (2/4)

Oeneis norna

Vain toisessa klusterissa (0/4)

Mesoleuca albicillata

Vain toisessa klusterissa (1/4)

Dysstroma truncata

Sama Wolbachia-kanta molemmissa klustereissa (3/5)

Eupithecia plumbeolata

Vain toisessa klusterissa (1/9)

Eupithecia satyrata

Sama Wolbachia-kanta molemmissa klustereissa (3/6)

Ectropis crepuscularia

Vain toisessa klusterissa (1/5)

Diarsia mendica

Klustereilla eri Wolbachia-kannat (3/6)

Mythimna ferrago

Klustereilla eri Wolbachia-kannat (2/4)

Rivula sericealis

Vain toisessa klusterissa (1/2)
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3.4. Introgressio ja epätäydellinen kehityslinjojen järjestyminen
Monopis-suvun maailmanlaajuinen BOLD-tietokannasta löytyvä lajimäärä oli 36 ja suvun
yksilömäärä 554. Monopis laevigella -laji oli muodostetun fenogrammin mukaan tutkimusalueen
osalta monofyleettinen, mutta maailmanlaajuisesti ei. Mahdollisen introgression lähde on pohjoisamerikkalainen ilmeisesti kuvaamaton laji, joka oli tietokannassa luultavasti virheellisesti nimellä
Monopis laevigella. Phyllonorycter-suvun lajeista muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 284 ja
yksiömäärä 3817. Laji Phyllonorycter salicicolella oli fenogrammin mukaan monofyleettinen.
Phyllonorycter salictella sen sijaan ei ollut monofyleettinen laji. Tutkimusalueella siihen oli
sekoittunut laji Phyllonorycter viminiella. Maailmanlaajuisesti lajiin oli sekoittunut useita muitakin
lajeja, joskin suvun lajien määrittäminen on vaikeaa ja mahdollisesti joukossa on virhemäärityksiä.
Lyonetia-suvun lajeja oli muodostetussa fenogrammissa yhteensä 10 ja yksilöitä 502. Laji Lyonetia
clerkella oli muodostetun fenogrammin mukaan monofyleettinen. Glyphipterix-suvun lajeja oli
muodostetussa fenogrammissa 50 ja yksilöitä 453. Laji Glyphipterix equitella oli tutkimusalueella
monofyleettinen, mutta maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ei. Lajiin oli sekoittunut Glyphipterix
gianelliella -laji. Toinen Glyphipterix-suvun laji, Glyphipterix forsterella, sen sijaan oli
monofyleettinen. Batrachedra-suvusta muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 12 ja yksilömäärä
168. Laji Batrachedra pinicolella oli fenogrammin mukaan tutkimusalueen osalta monofyleettinen.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna laji ei ollut monofyleettinen, vaan sen seassa oli jokin
australialainen tuntematon taksoni. Elachista-suvusta muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 368
ja yksilömäärä 5582. Suvun laji Elachista maculicerusella oli fenogrammin mukaan monofyleettinen.
Chrysoclista-suvusta muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 3 ja yksilömäärä 34. Suvun laji
Chrysoclista lathamella oli fenogrammin mukaan monofyleettinen. Pseudatemelia-suvusta
muodostetussa fenogrammissa oli 8 lajia ja 102 yksilöä. Laji Pseudatemelia flavifrontella oli
fenogrammin mukaan monofyleettinen. Chinodes-suvusta muodostetun fenogrammin lajimäärä oli
91 ja yksilömäärä 2783. Laji Chinodes fumatella ei fenogrammin mukaan ollut monofyleettinen.
Fenogrammissa lajin seassa olivat lajit Chinodes ignorantella, Chinodes flavicorporella sekä
mahdollisen introgression todennäköisin lähde, Chinodes sagayica. Caryocolum-suvusta
muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 51 ja yksilömäärä 638. Laji Caryocolum amaurella oli
fenogrammin mukaan monofyleettinen. Suvusta Neofaculta muodostetussa fenogrammissa oli 5
lajia ja 160 yksilöä. Laji Neofaculta infernella ei fenogrammin mukaan ollut monofyleettinen. Lajiin
oli tutkimusalueella sekoittunut laji Neofaculta ericetella ja maailmanlaajuisesti laji Neofaculta
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taigana. Aphelia-suvusta muodostetun fenogrammin lajimäärä oli 9 ja yksilömäärä 157. Laji Aphelia
viburniana oli tutkimusalueella monofyleettinen. Maailmanlaajuisesti siihen oli sekoittunut laji
Aphelia alleniana ja Aphelia koebelei. Ancylis-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 67 lajia ja
1281 yksilöä. Laji Ancylis badiana oli fenogrammin mukaan monofyleettinen. Suvun toinen laji,
Ancylis comptana, oli tutkimusalueen osalta monofyleettinen. Maailmanlaajuisesti lajin seassa oli
laji Ancylis tenebrica. Epinotia-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 67 lajia ja 2111 yksilöä.
Kumpikin suvun lajeista, Epinotia immundana ja Epinotia ramella olivat fenogrammin mukaan
monofyleettisiä. Grapholita-suvun fenogrammin lajimäärä oli 37 ja yksilömäärä 522. Laji Grapholita
tenebrosana oli fenogrammin mukaan monofyleettinen. Platyptilia-suvun fenogrammin lajimäärä
oli 20 ja yksilömäärä 190. Laji Platyptilia calodactyla oli muodostetun fenogrammin mukaan
tutkimusalueen osalta monofyleettinen, mutta maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sen seassa oli
Platyptilia williamsii -laji sekä jokin tuntematon Platyptilia-suvun taksoni. Oeneis-suvusta
muodostetussa fenogrammissa oli 30 lajia ja 490 yksilöä. Laji Oeneis norna ei ollut fenogrammin
mukaan monofyleettinen. Sekä tutkimusalueella että maailmanlaajuisesti lajiin oli sekoittunut
useita eri lajeja (mm. Oeneis glacialis ja Oeneis polyxenes). Mesoleuca-suvusta muodostetussa
fenogrammissa oli kolme lajia 95 yksilöä. Laji Mesoleuca albicillata oli tutkimusalueella
monofyleettinen.

Maailmanlaajuisesti

tarkasteltuna

siihen

oli

sekoittunut

läheinen

pohjoisamerikkalainen laji Mesoleuca ruficillata. Dysstroma-suvun fenogrammissa oli 30 lajia ja 842
yksilöä. Laji Dysstroma truncata oli fenogrammin mukaan tutkimusalueen osalta monofyleettinen,
mutta maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sen seassa olivat lajit Dysstroma pseudimmanata ja
Dysstroma suspectata. Eupithecia-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 903 lajia ja 6677
yksilöä.

Laji

Eupithecia

plumbeolata

oli

tutkimusalueella

monofyleettinen,

mutta

maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sen seassa oli laji Eupithecia nomogrammata. Eupithecia-suvun
toinen laji, Eupithecia satyrata, oli myös tutkimusalueen osalta fenogrammin mukaan
monofyleettinen. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sen seassa oli Eupithecia intricata taylorata,
joka tosin saattaa olla väärinmääritetty Eupithecia satyrata. Ectropis-suvun fenogrammi oli
lajimäärältään 104 ja yksilömäärältään 833. Laji Ectropis crepuscularia oli fenogrammin mukaan
monofyleettinen. Diarsia-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 26 lajia ja 1347 yksilöä. Laji
Diarsia

mendica

oli

tutkimusalueella

fenogrammin

mukaan

monofyleettinen,

mutta

maailmanlaajuisesti tarkasteltuna siihen olivat sekoittuneet lajit Diarsia jucunda ja Diarsia dislocata.
Mythimna-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 79 lajia ja 1384 yksilöä. Laji Mythimna ferrago
oli fenogrammin mukaan tutkimusalueella monofyleettinen. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna
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siihen olivat sekoittuneet lajit Mythimna purpurpatagis, Mythimna congrua ja Mythimna litoralis.
Rivula-suvusta muodostetussa fenogrammissa oli 25 lajia ja 372 yksilöä. Laji Rivula sericealis oli
fenogrammin mukaan monofyleettinen.
Taulukko 7. Tutkimuslajien monofyleettisyys.

Laji

Monofyleetti
nen
(tutkimusalue
Yksilömäärä Lajimäärä
/koko
/suku
/suku
maailma)

Monopis laevigella

554

36

kyllä/ei

Phyllonorycter salicicolella

3817

284

kyllä/kyllä

Phyllonorycter salictella

3817

284

ei/ei

Lyonetia clerkella

502

10

kyllä/kyllä

Glyphipterix equitella

453

50

kyllä/ei

Glyphipterix forsterella

453

50

kyllä/kyllä

Batrachedra pinicolella

168

12

kyllä/ei?

Elachista maculicerusella

5582

368

kyllä/kyllä

34

3

kyllä/kyllä

Chrysoclista lathamella

Sekoittuneet lajit
Kuvaamaton laji nimellä M. laevigella?
P. viminiella, useita muita
G. gianelliella
tuntematon australialainen taksoni

Pseudatemelia flavifrontella

102

8

kyllä/kyllä

Chionodes fumatella

2783

91

ei/ei

Caryocolum amaurella

638

51

kyllä/kyllä

Neofaculta infernella

160

5

ei/ei

N. ericetella, N. taigana

Aphelia viburniana

157

9

kyllä/ei

A. alleniana, A. koebelei

Ancylis badiana

1281

67

kyllä/kyllä

Ancylis comptana

1281

67

kyllä/ei

Epinotia immundana

2111

90

kyllä/kyllä

Epinotia ramella

2111

90

kyllä/kyllä

Grapholita tenebrosana

522

37

kyllä/kyllä

Platyptilia calodactyla

190

20

kyllä/ei

P. williamsii, P. sp.

Oeneis norna

490

30

ei/ei

Useita lajeja (mm. O. glacialis, O. polyxenes)

Mesoleuca albicillata

95

3

kyllä/ei

M. ruficillata

Dysstroma truncata

842

30

kyllä/ei

D. pseudimmanata, D. suspectata

Eupithecia plumbeolata

6677

903

kyllä/ei

E. nomogrammata

Eupithecia satyrata

6677

903

kyllä/ei

E. intricata taylorata?

Ectropis crepuscularia

833

104

kyllä/kyllä

Diarsia mendica

1347

26

kyllä/ei

D. jucunda, D. dislocata

Mythimna ferrago

1384

79

kyllä/ei

M. purpurpatagis, M. congrua, M. litoralis

Rivula sericealis

372

25

kyllä/kyllä

C. sagayica, C. ignorantella, C. flavicorporella

A. tenebrica
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Taulukko 8. Nukleaarisista markkereista saadut johtopäätökset sekä Wolbachian ja introgression osuus.
Lajit

Nukleaarisista markkereista saadut
johtopäätökset

Wolbachia/ Introgressio

Monopis laevigella

Selvästi kaksi lajia

Phyllonorycter salicicolella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Phyllonorycter salictella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Lyonetia clerkella

Tarvitaan lisätutkimuksia

Vain toisessa klusterissa

Glyphipterix equitella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä

Ei merkkejä Wolbachia-infektiosta tai
introgressiosta

Glyphipterix forsterella

Selvästi kaksi lajia

Klustereilla eri Wolbachia-kannat

Batrachedra pinicolella

Selvästi kaksi lajia

Vain toisessa klusterissa

Elachista maculicerusella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Chrysoclista lathamella

Mahdollisesti kryptistä diversiteettiä

Pseudatemelia flavifrontella
Chionodes fumatella

Vain toisessa klusterissa

Ei merkkejä Wolbachia-infektiosta tai
introgressiosta
Ei merkkejä Wolbachia-infektiosta tai
Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä
introgressiosta
Vain toisessa klusterissa/ Merkkejä
Mahdollisesti kryptistä diversiteettiä
introgressiosta

Caryocolum amaurella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Neofaculta infernella

Selvästi kaksi lajia

Aphelia viburniana

Mahdollisesti kryptistä diversiteettiä Klustereilla eri Wolbachia-kannat

Ancylis badiana

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Ancylis comptana

Tarvitaan lisätutkimuksia

Epinotia immundana

Vain toisessa klusterissa

Vain toisessa klusterissa/ Merkkejä
introgressiosta
Molemmissa klustereissa, ei eroja kantojen
Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä
välillä

Epinotia ramella

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Klustereilla eri Wolbachia-kannat

Grapholita tenebrosana

Tarvitaan lisätutkimuksia

Platyptilia calodactyla

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Oeneis norna

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Mesoleuca albicillata

Tarvitaan lisätutkimuksia

Dysstroma truncata

Vain toisessa klusterissa

Vain toisessa klusterissa/ Merkkejä
introgressiosta
Molemmissa klustereissa, ei eroja kantojen
Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä
välillä/ Merkkejä introgressiosta

Eupithecia plumbeolata

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Vain toisessa klusterissa

Eupithecia satyrata

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä

Ectropis crepuscularia
Diarsia mendica

Molemmissa klustereissa, ei eroja kantojen
välillä
Vain toisessa klusterissa/ Merkkejä
Mahdollisesti kryptistä diversiteettiä
introgressiosta
Klustereilla eri Wolbachia-kannat/ Merkkejä
Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä
introgressiosta

Mythimna ferrago

Ei näyttöä kryptisestä diversiteetistä Klustereilla eri Wolbachia-kannat

Rivula sericealis

Mahdollisesti kryptistä diversiteettiä Vain toisessa klusterissa
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4. Pohdinta
4.1. Tutkimusaineiston edustavuus ja yksilömäärät
Tutkimusaineiston 29 lajia edustivat 15 eri perhosheimoa ja 24 eri perhossukua. Suomesta tavatut
2598 perhoslajia jakautuvat 68 eri heimoon ja 893 sukuun (www.laji.fi). Tutkimusaineisto oli
fylogeneettisesti melko laaja kattaen lajeja eri perhosryhmistä, ei kuitenkaan alkukantaisimmista ns.
non-Ditrysia -perhosista (n. 1% kaikista perhoslajeista kuuluu näihin), sillä näissä melko vähälajisissa
heimoissa lajien väliset erot ovat säännön mukaan suuria ja lajinsisäinen muuntelu vähäistä.
Lajikohtaiset yksilömäärät tosin jäivät pieniksi, pääasiassa siitä syystä, että yksilöitä jouduttiin
rajaamaan sen vuoksi, että iso osa käytettävissä olleista yksilöistä oli sekvensointeja ajatellen liian
vanhoja. Joidenkin harvinaisten lajien kohdalla tilanne oli se, että yksilöitä yksinkertaisesti ei ollut
saatavilla enempää. Onnistuneita sekvensointeja oli tutkimuksen tulosten kannalta saatava jokaisen
lajin molemmista klustereista. Jos lajin toisesta klusterista ei olisi saatu onnistuneita sekvensointeja,
se olisi tarkoittanut sitä, että lajilta ei olisi saatu lainkaan informatiivisia markkereita. Sekvensoinnit
onnistuivat sen verran hyvin, että yhtään tällaista lajia tutkimuksessa ei ollut. Tosin useista
yksittäisistä markkereista ei saatu informatiivista dataa sen takia, että sekvensointi ei ollut syystä tai
toisesta onnistunut jommankumman klusterin kohdalla.

4.2. Laajan (yli 2%) lajinsisäisen muuntelun esiintyminen pohjoiseurooppalaisilla
perhoslajeilla
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli selvittää, kuinka yleistä laajamittainen, yli 2% lajinsisäinen
DNA-viivakoodimuuntelu on pohjoiseurooppalaisilla perhoslajeilla. Tätä selvitettiin kokoamalla
lajistollisesti hyvin kattava, 2 404 lajin ja 11 260 yksilön aineisto pohjoiseurooppalaisten
perhosyksilöiden BOLD-tietokantaan tallennetuista DNA-viivakoodisekvensseistä. Aineiston 2 404
lajista näin laajamittaista lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua havaittiin 6,4 %:lla kaikista lajeista.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu yhtä laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua
esimerkiksi 5,1 %:lla Pohjois-Amerikan itäosien lajeista (Hebert ym. 2010), 5 %:lla Baijerin
mittariperhoslajeista (Geometridae) (Hausmann ym. 2011), 5,7 %:lla Australian kiitäjälajeista
(Sphingidae) (Rougerie ym. 2014) ja 7,7 %:lla Kanadan yökkösmäisistä perhoslajeista (Noctuoidea)
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(Zahiri ym. 2014). Tämä osoittaa, että ilmiö ei ole harvinainen. Toisaalta DNA-viivakoodauksen
tehokkuutta laajalla maantieteellisellä otoskoolla selvittäneessä tutkimuksessa Itävallan ja Suomen
alpiinis-arktisista perhoslajeista jopa 12,3 %:lla havaittiin yli 2%:n suuruista lajinsisäistä DNAviivakoodimuuntelua (Huemer ym. 2014). Laajassa Costa Ricasta kerätyssä 15 000 lajin aineistossa
jopa 4 500 (30%) lajilla havaittiin vastaavan laajuista lajinsisäistä DNA-muuntelua (Janzen ym. 2017).
Eri tutkimuksissa havaitut laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun osuudet vaihtelevat jonkin
verran. Tässä tutkimuksessa havaittu laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun osuus oli saman
suuntainen aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna ja asettui aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjen
havaintojen vaihteluvälille. Analyysin mukaan laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu vaihtelee
heimoittain. Eniten laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua esiintyi Psychidae-heimon lajeilla
ja vähiten Coleophoridae-heimon lajeilla.
Laajan, yli 2% muuntelun todentamiseen vaikuttaa keskeisesti otannan laajuus. Tässäkin
tutkimuksessa oli mukana monia lajeja, joilla yksi havaituista haplotyypeistä oli harvinainen, jopa
vain yhdeltä yksilöltä todettu. Tästä voidaan päätellä, että polymorfismi on todellisuudessa
havaittua tavallisempaa. Tilastollisesti voitaisiin arvioida sen todellista laajuutta. Tätä ei kuitenkaan
tehty tässä tutkimuksessa, koska asiaan vaikuttaa tekijöitä, jotka vaikuttavat arvion luotettavuuteen
huomattavasti. Erityisesti asiaan vaikuttavan ns. operatiiviset tekijät (Mutanen ym. 2016).
Operatiivisiin tekijöihin luetaan mm. virhemääritykset, erilaiset analysoinnissa tapahtuneet virheet,
pseudogeenit, kontaminaatio sekä taksonominen epätarkkuus (ylijaetut lajit, kryptiset lajit ym.).
Todennäköisesti operatiiviset tekijät ovat laajalti taustalla mm. hyvin suureen laajan lajinsisäisen
muuntelun osuuteen heimossa Psychidae, sillä tämän heimon lajien taksonomia on poikkeuksellisen
haastavaa ja lajirajat epäselvät. Kaiken kaikkiaan operatiivisten tekijöiden vaikutus on
todennäköisesti niin suurta, että tilastolliset arviot jäisivät epätarkoiksi. Siitä huolimatta on selvää,
että polymorfismi mtDNA:ssa ei ole harvinaista. Moni tässäkin tutkimuksessa mukana ollut laji on
ilmeinen esimerkki ilmiön todellisuudesta. Suurista perhosryhmistä paljon yli 2% lajinsisäistä
muuntelua esiintyy mm. mittariperhosilla (Geometridae) ja kääriäisillä (Tortricidae). Molemmat
heimot olivat hyvin edustettuina myös tässä tutkimuksessa.
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4.3. Kryptisen diversiteetin merkitys laajan DNA-viivakoodimuuntelun taustalla
Tutkimuksen toinen keskinen tavoite oli selvittää, kuinka usein laaja lajinsisäinen DNAviivakoodimuuntelu johtuu kryptisestä diversiteetistä. Tunnetaan lukuisia tapauksia, joissa
kryptinen laji on alun perin havaittu poikkeuksellisen laajan DNA-viivakoodimuuntelun perusteella
(esim. Epinotia nisella: Mutanen ym. 2012a, Phalonidia manniana: Mutanen ym. 2012b ja
Oenochroma vinaria: Hausmann ym. 2009). Tässä tutkimuksessa kryptisen diversiteetin osuutta
laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla selvitettiin sekvensoimalla nukleaarisia
markkereita ja tutkimalla toistuuko DNA-viivakoodissa havaittu lajinsisäinen muuntelu myös
nukleaarisissa markkereissa. Koska nukleaarinen DNA rekombinoi, sympatrinen ja systemaattinen
ero näissä markkereissa viivakoodilinjojen välillä toisi vahvaa tukea kryptisen diversiteetin puolesta.
Tutkituista lajeista neljällä (14 %) havaittiin lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun toistuvan myös
useissa nukleaarisissa markkereissa niin voimakkaana, että vaikuttaa todennäköiseltä, että nämä
lajit ovat itse asiassa kryptisiä lajipareja. Nämä lajit olivat Monopis laevigella, Glyphipterix
forsterella, Batrachedra pinicolella ja Neofaculta infernella.
Yhdeksällä (noin 31 %:lla) tutkituista lajeista voitiin nukleaarisissa markkereissa havaita eri asteisia
eroja klustereiden välillä. Nämä lajit olivat Aphelia viburniana, Chionodes fumatella, Lyonetia
clerkella, Chrysoclista lathamella, Ancylis comptana, Grapholita tenebrosana, Mesoleuca albicillata,
Ectropis crepuscularia ja Rivula sericealis. Näiden lajien osalta ei kuitenkaan tämän tutkimuksen
perusteella voida olla varmoja kryptisen diversiteetin osuudesta DNA-viivakoodeissa havaittavaan
laajaan lajinsisäiseen muunteluun, vaan asian varmistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. Joillakin
lajeilla on kuitenkin tiedossa elintapapiirteitä, jotka tukevat sitä mahdollisuutta, että kyseessä on
kaksi lajia. Tämän tutkimuksen yksilömäärät jäivät kuitenkin liian alhaisiksi varmojen johtopäätösten
tekemiseksi, varsinkin kun lajinsisäisestä muuntelusta käytetyissä nukleaarisissa markkereissa on
vähän tietoa.
Lajeista 16:lla (noin 55 %:lla) ei DNA-viivakoodissa esiintyvän muuntelun havaittu toistuvan
nukleaarisissa markkereissa. Tällaisia lajeja, joilla tässä tutkimuksessa ei siis osoitettu olevan näyttöä
kryptisestä diversiteetistä olivat Phyllonorycter salictella, Pseudatemelia flavifrontella, Eupithecia
satyrata, Ancylis badiana, Epinotia immundana, Epinotia ramella, Platyptilia calodactyla, Dysstroma
truncata, Eupithecia plumbeolata, Diarsia mendica, Mythimna ferrago, Glyphipterix equitella,
Elachista maculicerusella, Caryocolum amaurella, Oeneis norna ja Phyllonorycter salicicolella.
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Kuva 13. Tutkimuksessa paljastuneet neljä kryptistä diversiteettiä sisältäneet lajit Monopis laevigella (yllä vasemmalla),
Glyphipterix forsterella (yllä oikealla), Batrachedra pinicolella (alla vasemmalla) ja Neofaculta infernella (alla oikealla).
(Kuvat eivät ole samassa mittakaavassa.)

4.4. Mitokondriaalisen introgressioon viittaavat piirteet
Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, löytyykö lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun
taustalta viitteitä historiallisesta mitokondriaalisesta introgressiosta. Introgression mahdollisuutta
selvitettiin

tutkimalla

mitokondriaaliseen

DNA:han

perustuvia

geenipuita.

Kun

jokin

mitokondriohaplotyyppi on geneettisesti lähempänä jonkin lähilajin haplotyyppiä, introgression
mahdollisuus on merkittävä. Geenipuussa tämä ilmenee siten, että laji ei muodosta puussa
monofyleettistä kokonaisuutta, vaan on poly- tai parafyleettinen. Tutkimuslajeista 12 oli
geenipuiden mukaan monofyleettisiä sekä pohjoiseurooppalaista että koko maailman
vertailuaineistoa käsittävässä geenipuussa. Lajeista viidellä havaittiin merkkejä siitä, että laajan
DNA-viivakoodimuuntelun taustalla voisi olla mitokondriaalinen introgressio. Näissä tapauksissa
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mahdollinen luovuttajalaji oli usein pohjoisamerikkalainen sisarlaji. Mythimna ferrago -lajin
kohdalla luovuttajalaji se voisi tutkimuksen perusteella olla myös eurooppalainen laji Mythimna
litoralis. Lajit, joilla laajan DNA-viivakoodimuuntelun taustalla havaittiin merkkejä introgressiosta, ja
joiden toinen DNA-viivakoodihaplotyyppi oli lähellä jonkin toisen lajin DNA-viivakoodia, olivat
Chionodes fumatella, Ancylis comptana, Mesoleuca albicillata, Dysstroma truncata ja Diarsia
mendica. Tutkimuslajeista kahdella (Pseudatemelia flavifrontella ja Glyphipterix equitella) ei
havaittu merkkejä kryptisestä diversiteetistä tai introgressiosta (eikä myöskään Wolbachiainfektiosta). Näiden lajien kohdalla ei siis saatu mitään viitteitä siitä mistä lajinsisäinen
laajamittainen viivakoodimuuntelu saattaisi johtua.

4.5. Wolbachian esiintyminen ja merkitys sekä lajikohtaiset johtopäätökset
Tutkimuksen neljäs tavoite oli selvittää Wolbachia-bakteerin merkitystä ja suhdetta mtDNA:ssa
esiintyvään muunteluun. Tutkituista yksilöistä 55:llä (noin 35 %) havaittiin Wolbachia-infektio.
Lajeista 26 (noin 90 %) oli Wolbachia-infektoituneita eli vain kolmella tutkimuslajilla ei havaittu
lainkaan Wolbachia-infektiota. Seuraavaksi pohdin lajikohtaisia havaintoja ottaen huomioon myös
Wolbachian mahdollisen merkityksen.
Lajilta Monopis laevigella saatiin neljä informatiivista nukleaarista markkeria, joiden klustereiden
välillä havaitut erot olivat 1,5-4,2 %. Nukleaarisista markkereista saatiin vahvaa näyttöä siitä, että
lajilla havaitun syvän DNA-viivakoodimuuntelun syynä on kryptinen diversiteetti. Lajin toisessa
klusterissa havaittiin Wolbachia-infektio. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti selitä laajaa
mitokondrio-DNA:n muuntelua, sillä todennäköisesti kyse on kryptisestä diversiteetistä. Laji ei
myöskään ollut monofyleettinen. Näin ollen nämä kaksi lajia eivät välttämättä ole edes toistensa
sisarlajeja. Monopis laevigella on mm. lintujen pesissä elävä, toukkana höyheniä ja keratiinipitoista
materiaalia syövä koiperhoslaji. Lajilla on havaittu myös ulkonäössä merkittävää muuntelua, mutta
genitaaleihin ja ulkonäköön perustuvat tutkimukset eivät ole paljastaneet morfologisia eroja (R.
Gaedike, henk. koht. tieto M. Mutaselle 2017).
Lajin Phyllonorycter salicicolella osalta informatiivisia nukleaarisia markkereita saatiin ainoastaan
yksi kappale, jossa ei havaittu viitteitä kryptisestä diversiteetistä. Laji oli monofyleettinen, joten
merkkejä introgression todennäköisyydelle laajan DNA-viivakoodimuuntelun taustalla ei myöskään
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saatu. Lajin klustereista vain toisella havaittiin Wolbachia-infektio, joka voi selittää DNAviivakoodissa havaittavaa rakennetta.
Lajille Phyllonorycter salictella saatiin tutkimuksessa kolme informatiivista nukleaarista markkeria,
joissa ei havaittu viitteitä kryptisestä diversiteetistä. Laji ei ole monofyleettinen, mikä lisää
todennäköisyyttä sille, että lajiin on siirtynyt toisen lajin mitokondriotyyppi, mikä on johtanut lajin
DNA-viivakoodissa havaittavaan laajaan muunteluun. Tästä luovuttajalajista ei kuitekaan saatu
viitteitä tässä tutkimuksessa. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, joka lisää
todennäköisyyttä sille, että lajiin introgression seurauksena siirtynyt toinen mitokondriotyyppi on
päässyt leviämään lajin populaatioon ja näin ollen voisi selittää DNA-viivakoodissa havaittavaa
polymorfismia.
Lajin Lyonetia clerkella osalta informatiivisia nukleaarisia markkereita saatiin ainoastaan yksi. Tässä
klustereiden välillä havaittiin ero, jonka voidaan katsoa antavan kohtalaista tukea kryptisen
diversiteetin hypoteesille. Tarvitaan kuitenkin lisää, esimerkiksi nukleaarisiin markkereihin
perustuvaa tutkimusta, jotta kryptisen diversiteetin mahdollisuus ilmiön taustalla saadaan
selvitettyä. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, mikä voi myös selittää lajin
DNA-viivakoodissa havaittua laajaa muuntelua. Laji on tutkimuksen mukaan monofyleettinen, joten
merkkejä introgressiosta ei lajin osalta tutkimuksessa löydetty.
Lajin Glyphipterix equitella osalta informatiivisia nukleaarisia markkereita saatiin myös ainoastaan
yksi. Siinä ei havaittu merkkejä kryptisestä diversiteetistä. Lajilla ei myöskään havaittu yhtään
Wolbachia-infektoitunutta yksilöä, joten Wolbachian merkitys DNA-viivakoodissa havaittavan
muuntelun taustalla ei saanut tukea. Laji oli tutkimusalueella monofyleettinen. Maailmanlaajuisesti
tarkasteltuna laji ei ollut monofyleettinen, mikä voi viitata introgressioon.
Lajille Glyphipterix forsterella saatiin yhteensä neljä informatiivista markkeria, joiden klustreiden
väliset erot olivat 0,7-1,0 %. Lajin nukleaarisista markkereista saatiin selvää näyttöä siitä, että lajilla
havaitun laajan DNA-viivakoodimuuntelun syynä on kryptinen diversiteetti. Klustereilla havaittiin eri
Wolbachia-kannat. Klustereiden eri Wolbachia-kannat voivat saada aikaan myös lisääntymisesteen,
jonka seurauksena nukleaarisissa markkereissa havaittavat erot ovat voineet syntyä. Laji on
tutkimuksen mukaan monofyleettinen. Glyphipterix forsterella on saroilla elävä pieni perhoslaji. Eri
mitokondriolinjoja on tavattu erilaisilta biotoopeilta, toista suo- ja rantasaraikoista, toista niityiltä
(M. Mutanen, henk. koht. tieto), mikä puoltaa ajatusta siitä, että niillä on myös eri ravintokasvit ja
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elinympäristö. Toista mitokondriohaplotyyppiä ei myöskään ole Suomessa tavattu kuin aivan
lounaasta.
Lajilta Batrachedra pinicolella saatiin kaksi informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
molemmissa klustereiden väliset erot olivat vähintään 3 %. Nukleaarisista markkereista saatiin
vahvaa näyttöä siitä, että lajilla havaitun laajan DNA-viivakoodimuuntelun syynä on kryptinen
diversiteetti. Lajin toisessa klusterissa havaittiin Wolbachia-infektio. Laji ei tutkimuksen mukaan
ollut monofyleettinen. Batrachedra pinicolella elää sekä männyn että kuusen neulasilla, miinaten
niitä. Tämä on poikkeuksellista, sillä lähes kaikki pikkuperhoset ovat hyvin erikoistuneita
jommallekummalle näistä puulajeista, ja neulasilla miinaavien joukossa ei ole ainuttakaan joka
miinaisi molemmilla kasvilajeilla. Vaikuttaa mahdolliselta, että kyseessä on kaksi lajia, joista toinen
elää kuusella, toinen männyllä. Alustavat genitaalitutkimukset ovat paljastaneet huomattavaa
muuntelua lajin sisällä, mikä voi johtua kahden lajin sotkeutumisesta toisiinsa (L. Aarvik, henk. koht.
tieto M. Mutaselle 2017).
Lajin Elachista maculicerusella on aikaisemman tiedon mukaan arveltu koostuvan kahdesta
sympatrisesta populaatiosta, joiden on epäilty olevan kaksi eri lajia perustuen morfologiassa ja
elinkierto-ominaisuuksissa havaittaviin eroihin (Mutanen ym. 2013). Tarve lajin mahdollisen
kryptisen diversiteetin tutkimiseen esimerkiksi nukleaaristen markkereiden avulla on jo
aikaisemmin esitetty (Mutanen ym. 2013). Lajista saadussa ainoassa informatiivisessa
nukleaarisessa markkerissa ei havaittu eroja klustereiden välillä, joten tukea kryptiselle
diversiteetille DNA-viivakoodimuuntelun taustalla ei saatu. Laji oli tutkimuksen mukaan
monofyleettinen, joten merkkejä mahdollisesta introgressiosta ei myöskään saatu. Lajin klustereista
vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittua laajaa
muuntelua.
Lajin Chrysoclista lathamella osalta saatiin kaksi informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
molemmissa havaittiin kohtalaisia eroja klustereiden välillä. Tämän perusteella lajin kohdalla on
mahdollisesti kyse kryptisestä diversiteetistä. Erot nukleaarisissa markkereissa olivat kuitenkin alle
1 %:n luokkaa, joten lajin osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta asia saataisiin varmistettua. Lajilla
ei havaittu yhtään Wolbachia-infektoitunutta yksilöä, joten Wolbachia-infektio DNA-viivakoodissa
havaittavan muuntelun taustalla ei saa tutkimuksen mukaan tukea. Laji oli monofyleettinen,
merkkejä mahdollisesta introgressiosta DNA-viivakoodissa havaitun ilmiön taustalla ei saatu. Tämän
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harvinaisen, vaikeasti löydettävän lajin on havaittu muuntelevan myös morfologisesti merkittävästi
(M. Mutanen, henk. koht. tieto), mikä osaltaan tukee kahden lajin teoriaa.
Lajin Pseudatemelia flavifrontella osalta saatiin kolme informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajilla ei myöskään havaittu yhtään Wolbachia-infektoitunutta
yksilöä, joten Wolbachia-infektion osuus DNA-viivakoodissa havaittavan muuntelun taustalla ei saa
tutkimuksen perusteella tukea. Laji oli monofyleettinen, joten merkkejä mahdollisesta
introgressiosta lajin DNA-viivakoodissa havaittavan laajan muuntelun taustalla ei saatu. Laji esiintyy
Suomessa harvinaisena vain suppealla alueella, minkä vuoksi kahden kryptisen lajin
rinnakkaisesiintyminen juuri siellä tuntuu epätodennäköiseltä.
Chinodes fumatella -lajille saatiin yhteensä kuusi informatiivista nukleaarista markkeria. Kolmen
markkerin klustereiden väliset erot olivat 0,8-1,3 %, mikä tukee melko vahvasti hypoteesia lajin
kryptisestä diversiteetistä. Lisäksi kahdessa muussa markkerissa havaittiin kohtalaisia eroja
klustereiden välillä. Kolmessa muussa markkerissa tosin ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajin
nukleaaristen markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta mahdollinen kryptinen
diversiteetti saataisiin varmistettua. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio,
mikä voi osaltaan selittää mtDNA:ssa havaittuja eroja. Laji ei myöskään ollut tutkimuksen mukaan
tutkimusalueellakaan monofyleettinen, joka lisää todennäköisyyttä sille, että DNA-viivakoodeissa
havaittavan muuntelun taustalla olisi introgressio yhdessä Wolbachia-infektion kanssa. Tällöin
lähilajin mitokondrion genomi olisi hypännyt tähän lajiin risteytymisen ja takaisinristeytymisen
seurauksena. Introgression seurauksena hypänneen uuden mitokondriotyypin leviämistä Chinodes
fumatella -lajissa on voinut edistää lajilla havaittu Wolbachia-infektio.
Lajille Caryocolum amaurella informatiivisia nukleaarisia markkereita saatiin vain yksi. Tässä
markkerissa ei havaittu eroja klustereiden välillä, joten merkkejä kryptisestä diversiteetistä ei saatu.
Laji oli monofyleettinen, joten merkkejä mahdollisesta introgressiosta ei pystytty osoittamaan. Lajin
klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa
havaittavaa laajaa muuntelua.
Lajilta Neofaculta infernella saatiin viisi informatiivista nukleaarista markkeria, joissa havaitut
klustereiden väliset erot olivat 1,1-5,2 %. Nukleaarisista markkereista saatiin vahvaa näyttöä sille,
että lajilla havaitun laajan DNA-viivakoodimuuntelun syynä on kryptinen diversiteetti. Lajin toisessa
klusterissa havaittiin Wolbachia-infektio. Laji ei myöskään ollut monofyleettinen. Neofaculta
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infernella, on mitä ilmeisimmin kahden, Suomessa parapatrisen tai kapealti sympatrisen lajin
yhdistelmä. Toinen mitokondriolinjoista esiintyy Pohjois-Suomessa ja itään aina Siperiaan saakka.
Keskisuomesta etelään aina eteläiseen Keski-Eurooppaan saakka kaikki yksilöt edustavat eri
mitokondriolinjaa.

Näiden väliltä on alustavissa tutkimuksissa löydetty myös genitaali- ja

ulkonäköeroja (L. Aarvik, henk. koht. tieto M. Mutaselle 2017).
Lajille Aphelia viburniana saatiin yhteensä neljä informatiivista nukleaarista markkeria. Yhdessä
markkerissa klustereiden välinen ero oli 3,8 %, joka tukee vahvasti hypoteesia kryptisestä
diversiteetistä. Yhdessä markkerissa havaittu ero oli kohtalainen. Kahdessa markkerissa ei havaittu
klustereiden välisiä eroja. Lajin nukleaaristen markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta
mahdollinen kryptinen diversiteetti saataisiin varmistettua. Klustereilla havaittiin myös eri
Wolbachia-kannat, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittavaa muuntelua. Klustereilla
havaitut eri Wolbachia-kannat voivat saada aikaan myös lisääntymisesteen, jonka seurauksena
nukleaarisissa markkereissa havaittavat klustereiden väliset erot ovat voineet syntyä. Laji ei ollut
myöskään monofyleettinen, joka lisää myös introgression todennäköisyyttä.
Lajille Ancylis badiana saatiin yhteensä neljä informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
yhdessäkään ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin
Wolbachia-infektio, joka voi selittää mtDNA:ssa havaittuja eroja. Laji oli monofyleettinen, joten
merkkejä introgressiosta ei tässä tutkimuksessa löydetty.
Lajille Ancylis comptana saatiin yhteensä kolme informatiivista nukleaarista markkeria, joista
kahdessa markkerissa ei havaittu eroja klustereiden välillä. Yhdessä markkerissa havaittiin
kohtalainen ero klustereiden välillä, mikä viittaa kryptiseen diversiteettiin. Lajin nukleaaristen
markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta mahdollinen kryptinen diversiteetti saataisiin
varmistettua. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, joka voi selittää
mtDNA:ssa havaittuja eroja. Laji ei myöskään ollut tutkimuksen mukaan monofyleettinen, mikä
viittaa siihen, että DNA-viivakoodeissa havaittavan muuntelun taustalla saattaa olla introgressio,
jossa toisen lajin mitokondrion genomi on hypännyt lajiin risteytymisen ja takaisinristeytymisen
seurauksena. Introgression seurauksena hypänneen uuden mitokondriotyypin leviämistä Ancylis
comptana -lajissa on voinut edistää lajilla havaittu Wolbachia-infektio. Lisäksi, Ancylis comptanan
tiedetään elävän sekä Rubus-lajeilla (pääasiassa hillalla ja soilla) sekä Potentilla-lajeilla (kuivat niityt,
Suomessa vain etelässä). Nämä muodot eroavat toisistaan myös kooltaan ja ulkonäöltään ja myös
aiemmin on epäilty muotojen olevan eri lajeja (M. Mutanen, henk. koht. tieto).
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Lajille Epinotia immundana saatiin yhteensä neljä informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
yhdessäkään ei havaittu eroja klustereiden välillä. Osa lajin molempien klustereiden yksilöistä oli
Wolbachia-infektioituneita, mutta Wolbachia-kannat olivat samoja klustereiden välillä. Laji oli
monofyleettinen, joten merkkejä introgressiosta ei tutkimuksessa pystytty osoittamaan.
Lajille Epinotia ramella saatiin yhteensä neljä informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
yhdessäkään ei havaittu eroja klustereiden välillä. Klustereilla havaittiin kuitenkin eri Wolbachiakannat, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittavaa laajaa muuntelua. Laji oli
monofyleettinen, joten sen suhteen merkkejä introgressiosta ei saatu.
Lajille Grapholita tenebrosana saatiin yhteensä kolme informatiivista markkeria, joista kahdessa ei
havaittu klustereiden välisiä eroja. Yhdessä markkerissa havaittiin kohtalainen ero klustereiden
välillä, joka voi viitata kryptisen diversiteetin mahdollisuuteen. Lajin nukleaaristen markkereiden
osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta asia mahdollisen kryptisen diversiteetin osalta saataisiin
selville. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNAviivakoodissa havaittavaa laajaa muuntelua. Laji oli monofyleettinen, joten merkkejä mahdollisesta
introgressiosta ei saatu.
Lajille Platyptilia calodactyla saatiin yhteensä neljä informatiivista nukleaarista markkeria, joissa
yhdessäkään ei havaittu eroja klustereiden välillä. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin
Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittavaa laajaa muuntelua. Laji ei
tutkimuksen mukaan ollut monofyleettinen, joten merkkejä introgressiosta ei tutkimuksessa saatu.
Lajille Oeneis norna informatiivisia nukleaarisia markkereita saatiin vain yksi kappale. Tässä
markkerissa ei havaittu eroja klustereiden välillä, joten tukea kryptiselle diversiteetille lajin DNAviivakoodimuuntelun taustalla ei saatu. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachia-infektio,
joka voi selittää havaittua DNA-viivakoodimuuntelua. Laji ei myöskään ollut tutkimuksen mukaan
tutkimusalueellakaan monofyleettinen ja lajin seassa oli useita muita lajeja, mikä lisää
todennäköisyyttä sille, että DNA-viivakoodimuuntelun taustalla olisi introgressio. Toisaalta
lajiryhmä on taksonomisesti vaikea, ja suomalaistenkin populaatioiden välillä on havaittu eroja
genitaalien rakenteissa (M. Mutanen, henk. koht. tieto).
Lajille Mesoleuca albicillata saatiin kaksi informatiivista nukleaarista markkeria. Toisessa
markkerissa havaittiin kohtalainen ero klustereiden välillä. Toisessa markkerissa ei havaittu eroa
klustereiden välillä. Lajin nukleaaristen markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta asia
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mahdollisen kryptisen diversiteetin osalta saataisiin selville. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin
Wolbachia-infektio, joka voi selittää mtDNA:ssa havaittuja eroja. Laji ei myöskään tutkimuksen
mukaan ollut monofyleettinen, mikä viittaa siihen, että DNA-viivakoodeissa havaittavan muuntelun
taustalla saattaa olla introgressio, mahdollisesti lajista M. ruficillata. Introgression seurauksena
hypänneen uuden mitokondriotyypin leviämistä Mesoleuca albicillata -lajissa on voinut edistää
lajilla havaittu Wolbachia-infektio.
Lajille Dysstroma truncata saatiin yhteensä kuusi informatiivista nukleaarista markkeria, joista
yhdessäkään ei havaittu klustereiden välisiä eroja. Osa lajin molempien klustereiden yksilöistä oli
Wolbachia-infektioituneita, mutta Wolbachia-kannat olivat samoja klustereiden välillä. Laji ei ollut
tutkimuksen

mukaan

monofyleettinen,

mikä

lisää

todennäköisyyttä

sille,

että

DNA-

viivakoodimuuntelun taustalla olisi introgressio.
Lajille Eupithecia plumbeolata saatiin yhteensä kuusi informatiivista nukleaarista markkeria, joista
yhdessäkään ei havaittu klustereiden välisiä eroja. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin
Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittua muuntelua. Laji ei ollut
tutkimuksen

mukaan

monofyleettinen,

mikä

lisää

todennäköisyyttä

sille,

että

DNA-

viivakoodimuuntelun taustalla olisi introgressio.
Lajille Eupithecia satyrata saatiin yhteensä kolme informatiivista nukleaarista markkeria, joista
yhdessäkään ei havaittu klustereiden välisiä eroja. Osa lajin molempien klustereiden yksilöistä oli
Wolbachia-infektoituneita, mutta Wolbachia-kannat olivat samoja klustereiden välillä. Laji ei ollut
tutkimuksen

mukaan

monofyleettinen,

mikä

lisää

todennäköisyyttä

sille,

että

DNA-

viivakoodimuuntelun taustalla olisi introgressio.
Lajille Ectropis crepuscularia saatiin yhteensä neljä informatiivista markkeria, joista yhdessä
havaittiin 2,8 %:n ero klustereiden välillä. Kolmessa muussa markkerissa ei havaittu eroja
klustereiden välillä. Lajin nukleaaristen markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta asia
mahdollisen kryptisen diversiteetin osalta saataisiin selville. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin
Wolbachia-infektio, joka voi selittää lajin DNA-viivakoodissa havaittua laajaa muuntelua. Laji oli
tutkimuksen mukaan monofyleettinen, joka ei lisää todennäköisyyttä myöskään mahdolliselle
introgressiolle ilmiön taustalla. Ectropis crepuscularian on jo pitkään uskottu sisältävän toisen lajin,
niin että jo v. 1989 Mittarit 2 –kirjassa nämä taksonit eroteltiinkin toisistaan, joskin toinen ilman
lajinimeä (Mikkola ym. 1989).
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Lajille Diarsia mendica saatiin yhteensä viisi informatiivista nukleaarista markkeria, joista
yhdessäkään ei havaittu klustereiden välisiä eroja. Klustereilla havaittiin tosin eri Wolbachia-kannat,
joka voi selittää DNA-viivakoodissa havaittavaa muuntelua. Laji ei myöskään tutkimuksen mukaan
ollut monofyleettinen, mikä viittaa siihen, että DNA-viivakoodeissa havaittavan muuntelun taustalla
saattaa olla introgressio. Introgression seurauksena hypänneen uuden mitokondriotyypin
leviämistä Diarsia mendica -lajissa on voinut edistää lajilla havaittu Wolbachia-infektio.
Lajille Mythimna ferrago saatiin yhteensä viisi informatiivista nukleaarista markkeria, joista
yhdessäkään ei havaittu klustereiden välisiä eroja. Klustereilla havaittiin tosin eri Wolbachia-kannat,
joka voi selittää DNA-viivakoodissa havaittavaa muuntelua. Laji ei ollut tutkimuksen mukaan
monofyleettinen, mikä lisää todennäköisyyttä sille, että DNA-viivakoodimuuntelun taustalla olisi
introgressio.
Lajille Rivula sericeralis saatiin yhteensä viisi informatiivista nukleaarista markkeria, joista yhdessä
havaittiin 1,1 %:n ero klustereiden välillä. Neljässä markkerissa ei havaittu eroja klustereiden välillä.
Lajin nukleaaristen markkereiden osalta tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta asia mahdollisen
kryptisen diversiteetin osalta saataisiin selville. Lajin klustereista vain toisessa havaittiin Wolbachiainfektio, joka voi selittää mtDNA:ssa havaittuja eroja. Laji oli tutkimuksen mukaan monofyleettinen,
joten merkkejä mahdollisesta introgressiosta ei saatu.

4.6. Johtopäätökset: laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla olevat syyt
Monet

tutkimukset

ovat

osoittaneet

DNA-viivakoodauksen

olevan

tehokas

lajintunnistusmenetelmä perhosilla. DNA-viivakoodien tehokkuus lajintunnistuksessa perustuu
muun muassa siihen, että DNA-viivakoodialueen lajinsisäinen muuntelu on huomattavasti
pienempää kuin lajien välillä havaittavaan DNA-viivakoodimuunteluun.
suurimmalla

osalla

(noin

87

%)

pohjoiseurooppalaisista

lajeista

Tutkimuksen mukaan
lajinsisäinen

DNA-

viivakoodimuuntelu oli vähäistä (< 1 %). Koska tiedetään DNA-viivakoodauksen toimivan erityisesti
perhosten lajintunnistuksessa verrattain hyvin, on järkevää käyttää nimenomaan perhosia
tutkittaessa tilanteita, joissa menetelmän avulla ei pystytäkään erottelemaan lajeja toisistaan.
Aikaisemmin tehdyissä perhosia käsittelevissä DNA-viivakooditutkimuksissa on havaittu laajaa
lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua monilla lajeilla (Mutanen ym. 2013). Osassa näistä
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tapauksista morfologisilla tutkimuksilla on jo osoitettu kryptisen lajin olemassa olo (Mutanen ym.
2012). Siitä huolimatta, että laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua on havaittu lukuisissa
tutkimuksissa, vain kuitenkin melko harvoin on näiden tapausten selvittämistä jatkettu tekemällä
lisätutkimuksia esimerkiksi morfologiaan, elinkierto-ominaisuuksiin tai nukleaariseen DNA:han
perustuen (Mutanen ym. 2013). DNA-viivakoodissa havaitun laajan lajinsisäisen muuntelun syiden
selvittäminen on tärkeää muun muassa sen vuoksi, että DNA-viivakoodaukseen perustuvaa
lajintunnistusmenetelmää pystyttäisiin kehittämään entistä paremmaksi. Koska lajiutuminen ei aina
johda morfologisiin muutoksiin eliöissä, kryptisten lajien yleisyys vaikuttaa arvioihin luonnon
monimuotoisuudesta (Bickford ym. 2007). Tästä syystä myös keinoja kryptisen diversiteetin
havaitsemiseen on myös kehitettävä. Kryptisten lajien erottaminen toisistaan on tärkeää myös
muun muassa luonnonsuojelun, bioturvallisuuden ja sairauksien hoitamisen kannalta (Mitchell
2008).
Tutkimuksessa oli lajeja, joiden kohdalla mahdollisesta kryptisestä diversiteetistä ei saatu
varmuutta, mutta eriasteisia viitteitä. Asian selvittämiseksi näitä lajeja tulisi tutkia lisää esimerkiksi
nukleaaristen markkereiden ja lisäyksilöiden osalta. Tutkimuslajeista kahdella ei havaittu merkkejä
kryptisestä diversiteetistä, Wolbachia-infektiosta tai introgressiosta eli mistään tässä tutkimuksessa
selvitetyistä laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun mahdollisista selittävistä tekijöistä. On
olemassa myös muita ns. operatiivisia syitä, jotka voivat saada aikaan DNA-viivakoodissa
havaittavaa laajaa lajinsisäistä muuntelua. Joissain tapauksissa laajan lajinsisäisen DNAviivakoodimuuntelun taustalta voi paljastua taksonomisia ongelmia kuten väärinmääritettyjä
yksilöitä (Huemer ym. 2014). Sen lisäksi, että perhoset on erittäin hyvin tunnettu eliöryhmä sekä
Suomessa että maailmalla, tässä tutkittujen yksilöiden perhosyksilöiden lajinmääritykset on tehty
perhoseksperttien toimesta niin tarkasti kuin mahdollista, joten väärinmäärityksien todennäköisyys
tutkimuksen yksilöiden joukossa on erittäin pieni, mutta toki mahdollinen. Myös erityisesti nuorten
lajien kohdalla laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu voi olla seurausta geneettisestä
polymorfismista, joka johtuu kehityslinjojen epätäydellisestä järjestymisestä (incomplete lineage
sorting) (Funk & Omland 2003). On mahdollista, että Wolbachia-bakteerin lisäksi on olemassa myös
muita, vielä huonosti tunnettuja parasiitteja, joilla on samankaltaisia vaikutuksia isäntäeliöönsä.
Trooppisten hyönteisten DNA-viivakoodaus ja massiivinen inventaario osoittavat, että kryptisten
lajien olemassaolo on laajalle levinnyt ilmiö ja tulevat tutkimukset kasvattavat merkittävästi tämän
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hetkisiä arvioita hyönteislajien runsaudesta. Jotkut tutkijat ovat arvioineet, että jopa 10-20%
morfologian perusteella määritellyistä lajeista sisältää oikeasti useamman lajin (Janzen ym. 2017).

5. Yhteenveto
Laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua on havaittu useissa tutkimuksissa, sekä perhosissa
että muissa eliöryhmissä (esim. Mutanen ym. 2012a; Mutanen ym. 2012b; Hausmann ym. 2009;
Carvalho ym. 2011; Lin ym. 2015). Yhtenä tämän tutkimuksen tavoitteista oli selvittää kuinka yleistä
laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu on pohjoiseurooppalaisilla perhoslajeilla. Tutkimuksen
keskeisin tavoite oli kuitenkin selvittää kuinka usein laaja lajinsisäinen DNA-viivakoodimuuntelu
johtuu kryptisestä diversiteetistä. Viimeaikaiset taksonomiset tutkimukset ovat osoittaneet, että
DNA-viivakoodausta voidaan käyttää kryptisen diversiteetin tunnistamiseen tehokkaalla tavalla
(Dincă ym. 2011; Mutanen ym. 2013). Lisäksi tavoitteena oli selvittää Wolbachia-bakteerin sekä
introgression merkitystä laajan lajinsisäisen DNA-viivakoodimuuntelun taustalla. Esimerkiksi
eurooppalaiset perhoset on perusteellisesti morfologisesti tutkittu ryhmä, minkä takia ei ole
odotettavissa, että uusia lajeja löytyy tästä ryhmästä yhtä paljon kuin muista hyönteisryhmistä
(Mutanen ym. 2013). Tutkimuksessa paljastui kuitenkin neljä selvää tapausta kryptisestä
diversiteetistä. Tämän lisäksi tutkimuksessa paljastui ainakin viisi mahdollista kryptistä lajiparia.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että uusia lajeja voidaan löytää edelleen myös
perusteellisesti tutkituista eliöryhmistä esimerkiksi tutkimalla lajeja, joilla havaitaan laajaa DNAviivakoodimuuntelua. Uusien lajien paljastuminen on todennäköisesti vielä todennäköisempää
tutkittaessa vähemmän tunnettuja eliöryhmiä. Myös DNA-viivakoodien kyky paljastaa kryptistä
diversiteettiä on tullut jälleen kerran osoitettua. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa myös, että
lajit, joilla havaitaan laajaa lajinsisäistä DNA-viivakoodimuuntelua tulisi systemaattisesti tutkia
sekvensoimalla nukleaarisia markkereita. Tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että
Wolbachia on hyvin laajalle levinnyt. Sen rooli laajan DNA-viivakoodimuuntelun taustalla, yhdessä
introgression kanssa, on luultavasti hyvin merkittävä ja tarjoaa selityksen monelle laajaa DNAviivakoodimuuntelua sisältävälle tapaukselle.
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Taulukko 9. Aineiston yksilöiden tiedot.

Sample ID

Family

Species

Collectors

MM02087

Tortricidae

Ancylis badiana

MM, PV

Collection
Date
2006

MM04334

Tortricidae

Ancylis badiana

MM

MM08954

Tortricidae

Ancylis badiana

MM11871

Tortricidae

MM13285

Country

Province

Site

Lat

Lon

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

02-Jul-2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

Ancylis badiana

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

Tortricidae

Ancylis badiana

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM18320

Tortricidae

Ancylis badiana

MM, TM, PV, PH

01-Jan-2008

Finland

Al

Geta

60.3296

19.9134

MM08663

Tortricidae

Ancylis comptana

MM

19-Jul-2008

Finland

Al

Lemland

60.083

20.021

MM08664

Tortricidae

Ancylis comptana

MM

19-Jul-2008

Finland

Al

Lemland

60.083

20.021

MM08665

Tortricidae

Ancylis comptana

MM

19-Jul-2008

Finland

Al

Lemland

60.083

20.021

MM13991

Tortricidae

Ancylis comptana

MM

11-Jun-2009

Finland

Oba

Kempele

64.881

25.586

MM14023

Tortricidae

Ancylis comptana

MM

13.-14.6.2009

Finland

Kb

Tuupovaara

62.375

30.905

MM14146

Tortricidae

Ancylis comptana

MM, NM, AM

20-Jun-2009

Finland

Ok

Paltamo

64.375

27.663

MM23465

Tortricidae

Ancylis comptana

MM, NM, AM

15-Jun-2012

Finland

Oa

Seinäjoki

62.6361

22.9536

MM03785

Tortricidae

Aphelia viburniana

MM

29-Jun-2006

Finland

Oba

Kiiminki

64.981

25.729

MM06502

Tortricidae

Aphelia viburniana

MM, NM

03-Jul-2007

Finland

Oba

Hailuoto

65.052

24.876

MM06779

Tortricidae

Aphelia viburniana

MM

13-Jul-2007

Finland

Al

Maarianhamina

60.114

19.924

MM14332

Tortricidae

Aphelia viburniana

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM15990

Tortricidae

Aphelia viburniana

MM, PV, TM, PH

03-Sep-2010

Finland

N

Hanko

59.832

23.076

MM17348

Tortricidae

Aphelia viburniana

TM

31.7.-4.8.2010

Finland

Ab

Salo

60.341

23.111

MM06705

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM

12-Jul-2007

Finland

Al

Eckerö

60.275

19.58

MM09830

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM, MeM, AM, SM

18-Jul-2008

Finland

Al

Eckerö

60.275

19.58

MM21052

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM, AM, NM

07-Jul-2011

Finland

Oba

Oulu

65.001

25.484

MM21053

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM, AM, NM

07-Jul-2011

Finland

Oba

Oulu

65.001

25.484

MM21054

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM, AM, NM

07-Jul-2011

Finland

Oba

Oulu

65.001

25.484

MM22066

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

TM

03-Jul-2009

Finland

Ab

Salo

60.309

23.109

MM22068

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM, TM, AM, NM

16-Jul-2011

Finland

N

Hanko

59.834

23.013

MM23464

Batrachedridae

Batrachedra pinicolella

MM

17-Jul-2013

Finland

Al

Lemland

59.996

19.9942

MM12154

Gelechiidae

Caryocolum amaurella

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM13561

Gelechiidae

Caryocolum amaurella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM13562

Gelechiidae

Caryocolum amaurella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM13564

Gelechiidae

Caryocolum amaurella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM03501

Gelechiidae

Chionodes fumatella

MM

01-Aug-2006

Finland

N

Kirkkonummi

59.982

24.438

MM10282

Gelechiidae

Chionodes fumatella

TM

19-Aug-2008

Finland

Oba

Oulunsalo

64.974

25.094

MM10326

Gelechiidae

Chionodes fumatella

TM

15-Jul-2008

Finland

Obb

Kemi

65.685

24.606

MM13545

Gelechiidae

Chionodes fumatella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM14516

Gelechiidae

Chionodes fumatella

MM

10-Jul-2009

Finland

Oba

Hailuoto

65

25.007

MM18652

Gelechiidae

Chionodes fumatella

PV

13-Jul-2009

Finland

Oba

Oulu

65.064

25.088

MM18653

Gelechiidae

Chionodes fumatella

PV

13-Jul-2009

Finland

Oba

Oulu

65.064

25.088

MM16005

Elachistidae

Chrysoclista lathamella

VL, KV

07-Jul-2010

Finland

N

Sipoo

60.221

25.376

MM17254

Elachistidae

Chrysoclista lathamella

LK

11-Jul-2005

Finland

N

Tammisaari

59.829

23.612

MM01646

Noctuidae

Diarsia mendica

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM01647

Noctuidae

Diarsia mendica

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM02776

Noctuidae

Diarsia mendica

MM

2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM02777

Noctuidae

Diarsia mendica

MM

2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM05112

Noctuidae

Diarsia mendica

MM

-22.7.2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM10960

Noctuidae

Diarsia mendica

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM01478

Geometridae

Dysstroma truncata

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM01479

Geometridae

Dysstroma truncata

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM05175

Geometridae

Dysstroma truncata

MM

-22.7.2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM10124

Geometridae

Dysstroma truncata

MM, NM, AM

25-Jul-2008

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM11589

Geometridae

Dysstroma truncata

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM00472

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM, MP

10-May-2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM01428

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM04502

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM

-24.5.2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM06210

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM

17-Jun-2007

Finland

Ka

Joutseno

61.055

28.722

MM07792

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

74

MM11593

Geometridae

Ectropis crepuscularia

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM00861

Elachistidae

Elachista maculicerusella

MM

20.-21.6.2006

Finland

Al

Kökar

59.937

20.895

MM02648

Elachistidae

Elachista maculicerusella

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM12025

Elachistidae

Elachista maculicerusella

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM14357

Elachistidae

Elachista maculicerusella

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM02153

Tortricidae

Epinotia immundana

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM05463

Tortricidae

Epinotia immundana

MM, NM, AM

04-Jun-2007

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM10063

Tortricidae

Epinotia immundana

MM

01-Jul-2008

Finland

Obb

Tornio

65.861

24.371

MM11865

Tortricidae

Epinotia immundana

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM11881

Tortricidae

Epinotia immundana

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM21198

Tortricidae

Epinotia immundana

MM, AM, NM

10-Jun-2011

Finland

Ks

Kuusamo

66.373

29.291

MM00681

Tortricidae

Epinotia ramella

TM

08-Jul-2006

Finland

Obb

Ranua

65.882

26.342

MM01966

Tortricidae

Epinotia ramella

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM03027

Tortricidae

Epinotia ramella

MM

2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM05020

Tortricidae

Epinotia ramella

MM

-30.7.2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM08933

Tortricidae

Epinotia ramella

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

MM01812

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM01813

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM06512

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, NM

03-Jul-2007

Finland

Oba

Hailuoto

65.052

24.876

MM12970

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM14180

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM

24-Jun-2009

Finland

Oba

Hailuoto

65.025

24.878

MM14229

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, NM, AM

29-Jun-2009

Finland

Al

Eckerö

60.24

19.589

MM18472

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, NM, AM

11-Jun-2010

Finland

Oba

Kiiminki

65.0706

25.7248

MM18473

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, TM, AM, NM

15-Jun-2010

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.4982

MM23466

Geometridae

Eupithecia plumbeolata

MM, NM, AM

15-Jun-2012

Finland

Ab

Salo

60.035

22.962

MM00606

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM

08-Jun-2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM01790

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM01805

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM04689

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM

-22.6.2006

Finland

Ab

Turku

60.441

22.202

MM18482

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM, NM, AM

11-Jun-2010

Finland

Oba

Kiiminki

65.0706

25.7248

MM18483

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM

15-Jun-2008

Finland

Sa

Savonlinna

62.0498

28.8352

MM18484

Geometridae

Eupithecia satyrata

MM, NM, AM

01-Jan-2009

Finland

Oba

Kiiminki

65.0706

25.7248

MM13740

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM14362

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM14363

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM14364

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM14365

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

MM

01-Jul-2009

Finland

Al

Sund

60.184

20.234

MM17539

Glyphipterigidae

Glyphipterix equitella

JI

26.6.-6.7.2007

Finland

N

Tammisaari

59.819

23.256

MM04000

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM

13.-14.6.2006

Finland

Kb

Kesälahti

61.793

29.711

MM15545

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM

18-Jun-2003

Finland

Oba

Muhos

64.714

25.951

MM15546

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM

30-Jun-2005

Finland

Oba

Oulu

64.977

25.306

MM21166

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM

21-Jun-2011

Finland

Al

Kökar

59.928

20.995

MM21186

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM

21-Jun-2011

Finland

Al

Kökar

59.928

20.995

MM23200

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM, NM, AM

15-Jun-2012

Finland

Ab

Salo

60.035

22.962

MM23454

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM, NM, AM

15-Jun-2012

Finland

Ab

Salo

60.035

22.962

MM23457

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM, NM, AM

11-Jun-2010

Finland

Oba

Oulu

64.974

25.4646

MM23459

Glyphipterigidae

Glyphipterix forsterella

MM, NM, AM

11-Jun-2010

Finland

Oba

Oulu

64.974

25.4646

MM02430

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM06472

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM, TM

16.-17.6.2007

Finland

Lk

Parikkala

61.642

29.641

MM10360

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

TM

26-Jul-2008

Finland

Oba

Oulu

64.977

25.306

MM17269

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

LK

11-Jul-2009

Finland

N

Tammisaari

59.829

23.612

MM17899

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

AK

03-Jul-2007

Finland

Kb

Liperi

62.5307

29.3796

MM21170

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM

20-Jun-2011

Finland

Al

Kökar

60.017

20.961

MM23455

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM, NM, AM

05-Jul-2012

Finland

Al

Lemland

59.9777

20.1599

MM23458

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM, NM, AM

05-Jul-2012

Finland

Al

Lemland

59.9519

20.1832

MM23462

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

MM, AM, NM

07-Jul-2011

Finland

Oba

Oulu

65.0011

25.4843

MM23467

Tortricidae

Grapholita tenebrosana

TM

06-Jul-2012

Finland

N

Hanko

59.8091

23.0242

MM00946

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

MM, TM

08-Sep-2006

Finland

Al

Maarianhamina

60.07

19.951

MM02621

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

MM, PV

2006

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM13739

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM22063

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

TM

16-Apr-2009

Finland

Ab

Salo

60.309

23.109

MM23461

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

MM

2010

Finland

Oba

Kiiminki

65.1163

25.8291

MM23463

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella

TM

17-May-2013

Finland

N

Espoo

60.1747

24.5847

75

MM01377

Geometridae

Mesoleuca albicillata

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM06322

Geometridae

Mesoleuca albicillata

MM, AM, NM

27-Jun-2006

Finland

Oba

Tornio

65.861

24.371

MM08673

Geometridae

Mesoleuca albicillata

MM, NM

11-Aug-2008

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM14254

Geometridae

Mesoleuca albicillata

MM, NM, AM

29-Jun-2009

Finland

Al

Eckerö

60.24

19.589

MM10119

Tineidae

Monopis laevigella

MM, NM, AM

12-Jul-2008

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM15526

Tineidae

Monopis laevigella

MM

larva 2001

Finland

Oba

Ylikiiminki

MM17303

Tineidae

Monopis laevigella

TM

09-Jun-2010

Finland

Ab

Salo

60.335

23.088

MM18626

Tineidae

Monopis laevigella

PV, MM

01-Jan-2006

Finland

Oba

Oulu

64.9768

25.3056

MM21028

Tineidae

Monopis laevigella

AK

Finland

Kb

Liperi

62.551

29.226

MM01631

Noctuidae

Mythimna ferrago

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM07263

Noctuidae

Mythimna ferrago

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

MM10961

Noctuidae

Mythimna ferrago

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

MM12241

Noctuidae

Mythimna ferrago

MM, PV

2007

Finland

Sa

Imatra

61.108

28.799

MM12661

Noctuidae

Mythimna ferrago

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM03437

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM

6.-8.7.2006

Finland

Le

Enontekiö

68.997

20.744

MM05472

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, NM, AM

04-Jun-2007

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM09029

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

MM13507

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, PV

2008

Finland

Ab

Dragsfjärd

60.011

22.498

MM18249

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, NM, AM

18-Jun-2010

Finland

Sa

Lappeenranta

61.0549

28.7218

MM18251

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, NM, AM

08-Jul-2010

Finland

Li

Utsjoki

69.828

27

MM21173

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM ,TM

18-Jun-2011

Finland

Ab

Nauvo

60.192

21.923

MM21174

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM ,TM

18-Jun-2011

Finland

Ab

Nauvo

60.192

21.923

MM23456

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM, NM, AM

25-Jun-2013

Finland

Ok

Kuhmo

63.8867

29.84

MM23460

Gelechiidae

Neofaculta infernella

MM

27-Jun-2011

Finland

Ks

Kuusamo

66.3591

29.6029

MM03405

Nymphalidae

Oeneis norna

MM

6.-8.7.2006

Finland

Le

Enontekiö

68.997

20.744

MM04099

Nymphalidae

Oeneis norna

MM

Finland

Le

Enontekiö

68.997

20.744

MM23183

Nymphalidae

Oeneis norna

KT

26-Jun-2001

Finland

Li

Inari

MM23184

Nymphalidae

Oeneis norna

KT

26-Jun-2001

Finland

Li

Inari

MM05377

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

MM

ex larva 2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.16

25.72

MM06297

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

MM, NM, AM

27-Jun-2007

Finland

Lkor

Sodankylä

68.223

27.217

MM10654

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

TM

ex larva 2008

Finland

Obb

Rovaniemi

66.505

25.652

MM14838

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

MM, NM, AM

ex larva 2009

Finland

Oba

Kiiminki

64.981

25.729

MM14859

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

MM, NM, AM

ex larva 2009

Finland

Lkor

Sodankylä

68.214

27.241

MM22083

Gracillariidae

Phyllonorycter salicicolella

PH, MM, PV

10-Oct-2011

Finland

Al

Finström

60.236

19.925

MM04246

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

JT

04-Mar-2006

Finland

Ta

Heinola

61.197

26.033

MM06190

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

MM, TM

18.-17.6.2007

Finland

Lk

Parikkala

61.642

29.641

MM09269

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

PH

ex pupa 2009

Finland

N

Porvoo

60.377

25.659

MM11192

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

MM, NM, AM

ex larva 2008

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM14210

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

MM

24-Jun-2009

Finland

Oba

Oulu

64.943

25.456

MM14815

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

AK

ex larva 2008

Finland

Kb

Joensuu

62.601

29.707

MM14820

Gracillariidae

Phyllonorycter salictella

MM

ex larva 2009

Finland

Oba

Oulu

64.952

25.476

MM03099

Pterophoridae

Platyptilia calodactyla

MM

2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM03100

Pterophoridae

Platyptilia calodactyla

MM

2006

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM09921

Pterophoridae

Platyptilia calodactyla

MM

27-Jul-2008

Finland

Oba

Kiiminki

65.071

25.725

MM21080

Pterophoridae

Platyptilia calodactyla

MM, AM, NM

09-Jul-2011

Finland

Oba

Kiiminki

65.116

25.829

MM03839

Lypusidae

Pseudatemelia flavifrontella

MM

18-Jun-2006

Finland

Al

Lemland

59.932

20.968

MM14277

Lypusidae

Pseudatemelia flavifrontella

MM

30-Jun-2009

Finland

Al

Geta

60.33

19.913

MM14278

Lypusidae

Pseudatemelia flavifrontella

MM

30-Jun-2009

Finland

Al

Geta

60.33

19.913

MM01409

Erebidae

Rivula sericealis

MM, PV

Finland

Ka

Imatra

61.108

28.799

MM07817

Erebidae

Rivula sericealis

MM, PV

2006

Finland

Lk

Simpele

61.423

29.323

MM11634

Erebidae

Rivula sericealis

MM, PV

2007

Finland

N

Hanko

59.836

23.236

Collectors: MM=Marko Mutanen, MP=Mikko Pentinsaari, TM=Tomi Mutanen, PV=Panu Välimäki, NM=Nestori Mutanen,
AM=Anttoni Mutanen, JT=Jukka Tabell, PH=Petri Hirvonen, MeM=Meelika Mutanen, AM=Atsalea Mutanen, SM=Sylvia Mutanen,
VL=Vesa Lepistö, KV=Kari Vaalamo, LK=Lauri Kaila, JI=Juhani Itämies, AK=Ali Karhu, KT=Kari Tahvanainen
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Kuva 14. Aineiston yksilöiden DNA-viivakoodiklustereiden fenogrammi. Kolmion korkeus pystysuunnassa kuvastaa yksilöiden
määrää ja syvyys klusterin sisäisen muuntelun määrää.
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Dysstroma truncata MM05175 Wsp
Epinotia immundana MM21198 Wsp
Batrachedra pinicolella MM09830 Wsp
Batrachedra pinicolella MM22068 Wsp
Batrachedra pinicolella MM21053 Wsp
Batrachedra pinicolella MM22066 Wsp
Batrachedra pinicolella MM23464 Wsp
Eupithecia satyrata MM01805 Wsp
Lyonetia clerkella MM02621 Wsp
Phyllonorycter salictella MM14820 Wsp
Platyptilia calodactyla MM21080 Wsp
Neofaculta infernella MM18249 Wsp
Grapholita tenebrosana MM17269 Wsp
Epinotia immundana MM02153 Wsp
Elachista maculicerusella MM12025 Wsp
Elachista maculicerusella MM02648 Wsp
Elachista maculicerusella MM14357 Wsp
Mesoleuca albicillata MM01377 Wsp
Aphelia viburniana MM15990 Wsp
Ancylis comptana MM14146 Wsp
Glyphipterix forsterella MM15546 Wsp
Phyllonorycter salicicolella MM22083 Wsp
Lyonetia clerkella MM22063 Wsp
Chionodes fumatella MM10282 Wsp
Caryocolum amaurella MM12154 Wsp
Epinotia ramella MM01966 Wsp
Monopis laevigella MM15526 Wsp
Ancylis badiana MM08954 Wsp
Ancylis badiana MM02087 Wsp
Aphelia viburniana MM14332 Wsp
Dysstroma truncata MM01478 Wsp
Diarsia mendica MM01647 Wsp
Dysstroma truncata MM01479 Wsp
Diarsia mendica MM05112 Wsp
Phyllonorycter salicicolella MM05377 Wsp
Phyllonorycter salicicolella MM14838 Wsp
Mythimna ferrago MM07263 Wsp
Epinotia ramella MM05020 Wsp
Glyphipterix forsterella MM21186 Wsp
Epinotia ramella MM00681 Wsp
Epinotia ramella MM03027 Wsp

Kuva 15. Wolbachia-markkeri wsp Neighbor-Joining fenogrammi.

78

Dysstroma truncata MM05175 Ftsz
Mythimna ferrago MM10961 Ftsz
Rivula sericealis MM11634 Ftsz
Platyptilia calodactyla MM21080 Ftsz
Lyonetia clerkella MM22063 Ftsz
Eupithecia satyrata MM01805 Ftsz
Dysstroma infuscata MM24146 Ftsz
Chionodes fumatella MM10282 Ftsz
Batrachedra pinicolella MM22068 Ftsz
Batrachedra pinicolella MM22066 Ftsz
Batrachedra pinicolella MM21053 Ftsz
Batrachedra pinicolella MM09830 Ftsz
Epinotia immundana MM11865 Ftsz
Eupithecia satyrata MM01790 Ftsz
Eupithecia satyrata MM18482 Ftsz
Ancylis badiana MM02087 Ftsz
Ancylis badiana MM08954 Ftsz
Dysstroma truncata MM01478 Ftsz
Diarsia mendica MM02777 Ftsz
Dysstroma truncata MM01479 Ftsz
Ancylis comptana MM14146 Ftsz
Chionodes continuella MM24142 Ftsz
Chrysoclista linneella MM24141 Ftsz
Epinotia immundana MM02153 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM15546 Ftsz
Ectropis crepuscularia MM01428 Ftsz
Elachista maculicerusella MM14357 Ftsz
Elachista maculicerusella MM12025 Ftsz
Platyptilia calodactyla MM03100 Ftsz
Elachista maculicerusella MM02648 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM04000 Ftsz
Mesoleuca albicillata MM01377 Ftsz
Eupithecia plumbeolata MM18472 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM21166 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM23200 Ftsz
Epinotia ramella MM00681 Ftsz
Epinotia ramella MM03027 Ftsz
Epinotia ramella MM05020 Ftsz
Mythimna ferrago MM07263 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM21186 Ftsz
Glyphipterix forsterella MM23454 Ftsz
Phyllonorycter salicicolella MM05377 Ftsz
Phyllonorycter salicicolella MM14838 Ftsz

Kuva 16. Wolbachia-markkeri ftsZ Neighbor-Joining fenogrammi.
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Kuva 17. Wolbachia-markkeri gltA Neighbor-Joining fenogrammi.

Kuva 18. Wolbachia-markkeri gatB Neighbor-Joining fenogrammi.
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Kuva 19. Wolbachia-markkeri groEL Neighbor-Joining fenogrammi.
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