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Tämä tutkimus on osa cladoniaceae-jäkäläheimon valmisteilla olevaa fylooeniatutkimusta'

Tutkietmassa selvitettiin cl.ãoñi.:trrrun tuuuuän AtöãitÏää*-t"Sí.1 ú lajin fvlogeneettisiä

suhteita kladistiikkaan pohjautwin menetelmin. fîniomäi*feinä käytetliin sekä sieniosakkaan

rDNA:n lTS1, lTS2 ja 5.8S emäsiäriestyst¿¡ etta ¡aiatan rakennetta ja sekundaarikemiaa'

Torvijäkälien suvun jako seitsemâa'n sénioon onî"rrtrnut peristásestijäkäläsystematiikassa

käytettyihin morfologisiiniã'ii=üiãäit¡t ûårau.¡nä"¡ ominaisuuksiin' Uusilla rDNA-tason

tuntomerkeittä haluttiin Ë!ìaiã nå¡ta aieñrpia sektioiákoia' Vuonna 1999 raoortoimissamme

atusravissa tTS-alueen ü;i'*irir"" ",i"rWr"¡rTåÀ'ö;h-¡ä;-sã*tion'tan¡mmät 
sisarryhmåt

otivat Ctadoniaia nenpo6iüm-sàfct¡ot. famán t'énìná¡i'seihin lisättiin rDNAominaisuukslen

rinnale taksonomiassa p"tlñi"¡t"tt¡ kåytettylä túñiàmei{ieiä: 23-morfologisla' kolme kasvualustaa

koskeyaa ia 1 5 sekunoJaîüåñiøïvr,Jiäiãttãrai ¡oist"vhmli.a, Ja1än lisäksi

tTS-emässekvenssit forrãeÀn"ttiinäutot"att¡seltiCluståX (1'8) -ohielman avulla useita

tinjausvaihtoehtoja testaiãn. Saadut matriisit.n"ly"õit¡¡n setà erifseèn että yhdistettynä PAUP 4'0

-ohjetmassa ktadistisin ;;;;iñil:äfl"jln rrs-äuãÀÀ emasservenssien anal¡rysistä saatiin

ratkaisuksi kahdeksan ;ñtåäiiËt" (6iåj rr"ooõåtmia ia vhdistetvn aineiston anawsistä

kolme yhtä edullista (798) kladogrammia'

it*1iìi,::3,iå:'H-ìtïåâï:iî':iñ:;#llËllîî'üffi[i:l'3iiî':if,"d;iiH;ills-il'äì:
lisäksiC. farinacea, C.;;ä;Ë,'ó. t"ftif.í*;is, i.scaUiti¡sc.ula, G' stereoclada ja C'

subrangiform¡s. c. turg¡oäiåi'Ëìir$ 
"lgyy."rs"'a-."irãã"rier'reen 

sekä täsräi vdinioukosta että

ydinjoukon ulkopuotelle ¡ãd"ãi.tå'ntWpfrifåiae-sãtt¡oïiã¡eista Ç corymbescens' C' rangiformis'

c. signata ja c. wainioi. Ñãi¿ãn iulostä'n perusteeltà e¡voi pitää luonnollisena sektion aiempaa

luokittelua sittä monofytee[iJJü¡t"vin¡rår"*r"ktion muoàostavat vain tyvppilaiin C' turcata

sisältämä lajiryhmä. sen si¡ããn oiipä..t"ltur gr."tù" Áscyphiferae sektioista cladonia ja Perviae

(esim. C. crispata-ryhm"ir,ìäi¡tìi'rãeãsa setvisi myö4,;tid Ascyphiferae-sektion G' rangiformis

òn kaukaisempi sukutainän c. turcata[e ru¡n muui'åãtciion ydinióúkon.lajit ia että c' signata jäi

kauaksi Cladina-atasudü. ñ;t"maUsest¡tutiimui vaÉvisiaa ns' lotalevidence" -hypoteesln'

ionka mukaan analyys¡¡näpiu¡"n tüntoterkkien yhdistäminen DNA-ain-eistoon lisää

'öiöä:ffiå:öä"Ë:LiJáir¡r,å"àtftitn, eträ oü¡-tuntomerkit kertovat obiektiivisemmin lajien

tuonnoilisesta fytogen¡asd'lüin uä¡r"àrrin¡".¡aüauâilákäËn sekovanen ulkoasun ominaisuudet

tai sekundaarikemia'
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