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ldänsydänsimpukka (Cerasfode rma glaucum (Poiret)) on Araljärveltä ltämereen ulottuvalla alueella esiintyvä

murtovedensimpukka. Atlantin ja ltàmeren idänsydänsimpukasta käytetään joskus lajinimeä C.lamarckiReeve, koska

alueen kannan on arveltu erilaistuneen pleistoseeniajalla geneettisesti niin paljon Välimeren kannasta, että niitä olisi

pidettävä erillisinä lajeina tai alalajeina. ldänsydänsimpukan tyypillistä elinympäristöä ovat sulkeutuneet

murtovesilaguunit. Sen uskotaan eriytyneen atlantinsydänsimpukasta (C. edule L.) Välimeren suolakriisin aikana n. 6

Mvs, kun Välimeren ja Atlantin yhteys katkesi. Atlantinsydänsimpukkaa esiintyy Koillis-Atlantin vuorovesirannoilla ja

jokisuistoissa. ltämeiessä ja Välimerellä Thaun laguunissa idänsydänsimpukan kanssa elää pikkusydänsimpukka

(Parvicardium hauniense Petersen & Russell).

Nopeasti evolvoituvan ja maternaalisesti periytyvän mtDNA:n lajinsisäinen vaihtelu ja polveutumislinjojen

maan¡eteellinen jakautuminen muodostavat lajin fylogeografian rakenteen, jota tutkimalla voidaan valottaa

populaatiohistoriáa. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli idänsydänsimpukan fylogeografiaa tutkimalla selv¡ttää (1)

pitääkö käsitys idänsydänsimpukan jakautumisesta Atlantin ja Välimeren alalajeihin paikkansa, ja (2) millainen on

itämeren ja Éontokaspian murtovesialtaiden populaatioiden fylogeneeüinen alkuperä ja demografinen historia. Lisäksi

tarkastettin, (3) eroaako idänsydänsimpukan mtDNA-vaihtelun jakautuminen atlantinsydänsimpukasta, (4) onko

idänsydänsimpukan ja pikkusydänsimpukan ltämeren ja Välimeren populaatioilla yhtenevä isolaatiohistoria, ja (5) onko

skenaario atlantinsydänsimpukan ja idänsydänsimpukan eriytymisestä 6 Mvs uskottava.

ldänsydänsimpukkanäytteet (n=40) olivat oli peräisin 11:stä näytepaikasta ltämerestä Kaspianmereen ulottuvalta

alueelta. Pikkusydänsimpukat (n=B) olivat lajin tyyppipaikasta Tanskasta ja Thaun laguunista, Atlantinsydänsimpukat

(n=10) olivat Tanskasta ja Barentsinmereltä. Merkkigeeninä käytettiin COl-geeniä, jota sekvensoitiin 553 emäsparia.

Haptoiyyppien fylogenian estimoinnissa käytettiin parsimonia- ja etäisyysmenetelmiä, ja vaihtelun alueellista

jakautumista tarkasteltiin molekyylivarianssianalyysillä (AMOVA).

ldänsydänsimpukoiden haplotyypit (nn=16) muodostivat kaksi fyladia (sekvenssiero 6.5 % (K2p) ), joiden

kontaktivyöhyke sijaitsi Egeanmerellä. Fyladien eriytymisen pääteltiin tapahtuneen varhain pleistoseeniajalla tai sitä

edeltäneen plioseenin lopulla, ja liittyvän Mustanmeren isolaatioon Välimerestä. Egeanmeren länsipuolella esiintyneen

läntisen fyladin haplotyypit jakautuivat neljään polveutumislinjaan, jotka kaikkiolivat yhtä lailla toisistaan erilaistuneita

(sekvensiiero 1 .6 '/ù ja esiintyivät erillisillä alueilla. ltämeren haplotyypit muodostivat yhden näistä linjoista. mtDNA-

iylogeografia ei tukenut käsitystä idänsydänsimpukan jakautumisesta Välimeren ja Atlantin alalajeihin, vaan herätti

iysymyfsen Pontokaspian kannan taksonomisesta asemasta suhteessa läntisempään kantaan. Kaspianmeressä ja

niuétaésameressä vallinneen itäisen fyladin haplotyyppien keskinäiset polveutumissuhteet (star phylogeny)ja matala

nukleotididiversiteetti viittaavat historialliseen populaation pullonkaulavaiheeseen, joka saattaa liittyä Mustanmeren

myöhäispleistoseenin vähäsuolaisiin olosuhteisiin, Kaspianmeren populaationäyte edusti samaa linjaa kuin

Mustanmeren näyte; havainto on sopusoinnussa fossiililöytöjen kanssa, joiden mukaan Kaspianmeren kolonisaatio on

tapahtunut vasta holoseeniajalla Mustastamerestä.

ldänsydänsimpukalla näytepaikkojen sisäinen vaihtelu oli vähäistä, mutta atlantinsydänsimpukalla (nr,=8) se oli

merkittävämpää kuin näytepaikkojen välinen vaihtelu, Tulos oli odotettu ottaen huomioon lajien elinympäristöerot, jotka

heijastunevat planktisten toukkien leviämismahdollisuuksiin. Atlantinsydänsimpukan matala nukleotididiversiteetti (z

=0.0058) saattaa johtua lajin elinalueen rajusta supistumisesta Veiksel-jääkaudella.

Itämeren ja Thauñ laguunrn pikkusydänsimpukoiden haplotyyppien (nn=5) erilaistuneisuus oli vähintään B %, mikä ylittijopa

idänsydäñsimpukan fyladien välisen etäisyyden. Näin suuri sekvenssiero herätti epäilyksen Thaun populaation

tajimâärityfsen oikeellisuudesta. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, onko Thaun populaatio sittenkin P.

exiguum-lrjir, jonon P. hauniense on helposti sekoitettavissa. ldänsydänsimpukan ja atlantinsydänsimpukan COI-

sekvenssieio (K2p) oli 21 .6 o/0. Ellei sydänsimpukoiden mtDNA:n muutosnopeus eroa useista muista nilviäistaksoneista,

voidaan lajien mtDNA-linjojen päätellä eriytyneen ennen Välimeren suolakriisiä.
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