
6 LE 6: Sexuell selektion

Senast uppdaterad 14 september 2016

Före lektionstillfället

1. Läs den relevanta texten i kursboken (se kurskompendiet för sidhänvisningar).

2. Lär dig de termer och begrepp som finns i ”gloslistan” p̊a Lisam.

3. Gör det självrättande testet för Sexuell selektion p̊a Lisam tills du har alla rätt.

4. Träffas i smågruppen och diskutera den text ni läst. Hjälp varandra med de bitar
som har varit sv̊ara att först̊a.

5. Rapportera in till Jenny via lisam eller mail om det är n̊agot ni i sm̊agruppen
fortfarande inte har först̊att fr̊an kursboken efter era diskussioner och som ni vill
ska g̊as igenom vid lektionstillfället.

6. G̊a gemensamt igenom fr̊agorna till den fallstudie som hör till din grupp och besvara
dem. Notera hur l̊ang tid det tar för er att diskutera igenom fr̊agorna.

7. Skriv ner de svar p̊a fr̊agorna som ni kommer fram till. OBS! Samtliga gruppmed-
lemmar kommer att behöva samtliga svar vid lektionstillfället!
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6.1 Catasetum

Catasetum är ett släkte orkideer som förekommer i Amerika fr̊an Mexico till Argentina.
Släktet har könsdimorfa blommor vilka kan skilja sig åt i stor utsträckning b̊ade vad det
gäller färg och storlek (figur 1). Taxonomer trodde först att det rörde sig om olika arter
vilket Darwin motbevisade i sin bok Fertilisation of Orchids. I samma bok diskuterade
Darwin Catasetum saccatum (figur 1) som med stor kraft avfyrar blommans enda polli-
narium (gul struktur högst upp p̊a hanblomman) när ett bi vidrör blommans ”antenn”
(smal gul struktur mitt p̊a hanblomman). En film p̊a samma funktion hos Catasetum
fimbriatum kan man se här: https://www.youtube.com/watch?v=7lFt3 b3PIg

Figur 1: Catasetum saccatum, honblomma till vänster, hanblomma till höger.

1. Ställ i generella evolutionära termer upp en hypotes till varför han- och honblommor
skiljer sig åt.

Pollensäcken sitter fäst p̊a en struktur som kallas viscidium. I figur 2 visas den hastighet
med vilken viscidiet färdas efter att det avfyrats.

2. Vad är viscidiernas topphastighet i m/s respektive km/h?

3. Med vilken hastighet träffar viscidierna biet om du antar att det sker när hastigheten
stabiliserats?

4. Usain Bolt springer 100 m p̊a 9.58 s och en skallerorm hugger med en hastighet av
5,83 km/h. Är ett avfyrat viscidium snabbare eller l̊angsammare?
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Figur 2: Momentanhastighet (röda och bl̊aa fyrkanter, inkluderar även riktningsmått) och
hastighet (velocitet, gröna trianglar) för viscidier efter avfyrande.

En beskriving av C. ochraceum lyder s̊ahär:

We observed 13 C. ochraceum pollinarium emplacements. The bees left imme-
diately in seven cases, left after unsuccessfully trying to remove the pollinarium
in five, and died after wing-fouling in one. In contrast, no bees ceased fora-
ging at male flowers before pollinarium emplacement (except after aggressive
interactions among bees).

5. Hur reagerar bina p̊a att träffas av ett pollinarium?

6. Vilka fördelar kan hanblomman ha av att avfyra pollinariet p̊a det sätt som den
gör?

7. Vilka fördelar respektive nackdelar kan hanblommorna ha med att avfyra sina pol-
linarier ännu snabbare?

Antalet hanar som träffats av pollinarier vid olika typer av blommor redovisas i tabell
1. Cineol-betning best̊ar av bommulstussar mättade med cineol, en flyktig terpen som
produceras av Catasetum-blommorna och som samlas in av bina.

Tabell 1: Antal bin med C. ochraceum pollinarier (lastade) och totala antalet bin som
födosöker vid olika källor.

% lastade bin Totalt antal bin
Hanblommor 1,3 389
Honblommor 10,8 592
Cineol-betning 8,2 147
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8. Vad är syftet med att inkludera Cineol-betningen i försöket som genererade tabell
1? Vilken term används för att beteckna detta?

9. Utifr̊an tabell 1, hur stor andel av de bina som besöker han- respektive hanblommor
har tidigare träffats av ett pollinarum?

10. Vad kan ha gett upphov till skillnaden mellan besöken av lastade bin hos han- och
honblommor?

11. Blommor av b̊ada könen producerar samma kemikalie. Vilka mekanismer kan bina
använda sig av för att identifiera han- respektive hon-blommor?

12. Förklara i evolutionära termer vilka fördelar en hanindivid har av att pollinerings-
strategin.

13. Är systemet under sexuell selektion? I s̊a fall rör det sig om inter- eller intrasexuell
selektion.

14. Tänk p̊a b̊ade binas och han- och honblommornas roll och förklara hur systemet
hade evolverat annorlunda om...

• ...hanblommorna haft mer än ett pollinarium var?

• ...honblommorna varit identiska med hanblommorna?

• ...bina hade haft en hög inlärningströskel?

• ...det hade rört sig om djur istället och hanarna hade avfyrat sina pollinarier
direkt p̊a honorna istället för p̊a bin?

Catasetum maculatum beskrivs p̊a följande sätt:

Likewise in June 1980, a heavily shaded Catasetum maculatum orchid produ-
ced a five-flowered male inflorescence about 150 m north of the other orchid.
The flowers began producing odors about 07.00. By one-half hour later, four of
the flowers had their pollinaria removed by the first four bees (E. polychroma)
to arrive, and by 15 minutes after that the last flower lost its pollinaria to the
fifth E. polychroma. Each bee spent 30 to 90 seconds at the flower. Flowers
stopped odor production as soon as the pollinaria were removed, as evidenced
by the fact that I could no longer smell them individually, and incoming bees
made no mistake as to entering a flower that had lost its pollinaria.

15. Vilka fördelar har en hanblomma av att börja blomma tidigt p̊a dagen?

16. Vilka fördelar har hanblommorna av att sluta producera doftämnen efter att de
avfyrat sina pollinarier?

17. Om observationerna fr̊an Catasetum maculatum ovan är representativa, hur l̊anglivade
behöver hanblommorna vara?

18. Finns det anledningar till att honblommornas livslängd kan skilja sig fr̊an hanblom-
mornas? Motivera svaret.
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6.2 Vidafinkar del a

(Modifierat fr̊an ”Exaggerated Traits and Breeding Success in Widowbirds: A Case of
Sexual Selection and Evolution” av J Phil Gibson.)

Vidafinkar är en grupp f̊aglar inom släktet Euplectes som lever p̊a busksavanner i södra och
östra Afrika. Släktet uppvisar tydliga könsdimorfismer. Utanför fortplantningssäsongen
har b̊ada könen en brun färg som smälter in med gräs och övrig vegetation. Inför par-
ningssäsongen ruggar hanen och producerar svarta fjädrar över större delen av kroppen.
Hanarma producerar även röda och/eller gula utsmyckningar p̊a vingarna och inom ett
flertal arter f̊ar hanarna stjärtfjädrar som kan n̊a upp till en halv meter i längd (figur 3).

Figur 3: Hane av rödhalsad vidafink (Euplectes ardens). [Nigel Voaden CC BY-SA 2.0.]

Under parningssäsongen försvarar hanarna revir fr̊an andra hanar och i dessa bygger de ett
flertal boramar. De genomför sedan uppvisningsflygningar för att locka honor till reviret.
Honorna väljer en hane och bygger sitt bo i en av boramarna. Bortsätt fr̊an att bygga
boramen deltar inte hanarna i att föda upp avkomman och efter parningssäsongen ruggar
de och återf̊ar sin bruna färg.

1. Hur skiljer sig hanens investering i avkomman jämfört med honan. Vem har den
högsta investeringen?

2. Vad talar för att könsdimorfismen hos vidafinkarna är ett resultat av sexuell selek-
tion? Hur kan könsdimorfism uppst̊a om den inte beror p̊a sexuell selektion?

3. Sexuell selektion kan delas upp i intra- och intersexuell selektion. Vad innebär de
tv̊a typerna?

4. Ge förslag p̊a hur man skulle kunna testa om könsdimorfismen hos vidafinkarna
beror p̊a intra- eller intersexuell selektion.

5. En ofta viktig del inom sexuell selektion är att hanar behöver signalera sin kvalitet.
Vilka kvalitetssignaler har vidafinkarna?

6. Vilka kostnader kan kvalitetssignalerna hos vidafinkarna tänkas föra med sig?
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7. Varför ruggar hanarna tv̊a g̊anger per år och honorna bara en g̊ang?

I en studie av rödhalsade vidafinkar (Euplectes ardens) jämförde man hur rödheten hos
utsmyckningarna skilde sig mellan olika hanar. Hanar med revir hade rödare utsmyckning-
ar än hanar utan revir. Bland hanar med revir fanns det dock inga signifikanta samband
mellan antal aktiva bon och utsmyckningarnas rödhet.

8. Vilken typ av selektion verkar utifr̊an informationen ovan ligga bakom de röda ut-
smyckningarna hos den rödhalsade vidafinken? Motivera svaret.

Man jämförde vidare hur revirhävdande hanars stjärtlängd korrelerade med olika fitnes-
sparametrar.

Figur 4: Antal aktiva bon för hanar med olika stjärtlängd (y = 0.038x−4.84; r2 = 47, 4%,
p < 0.001).

Figur 5: Datum för första ägg lagt i bon för hanar med olika stjärtlängd (y = −0.085x+
27, 32; r2 = 30, 0%, p < 0.0003).
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9. Varför har man valt att rita linjer i figur 4 och 5? Vad beskriver linjerna?

10. Vad betyder ekvationerna y = 0.038x − 4.84 och y = −0.085x + 27, 32? Vilken
matematisk term använder man för att beskriva den typen av ekvation?

11. Vid vilken stjärtlängd förväntas hanarna inte längre f̊a n̊agra aktiva bon?

12. Vilken innebörd har värdena för r2 och p?

13. Vilket samband finns mellan stjärtlängd och antal aktiva bon, respektive datum för
första lagda ägg?

14. Vilken typ av selektion verkar utifr̊an figur 4 och 5 ligga bakom stjärtlängd hos den
rödhalsade vidafinken? Motivera svaret.

15. Är antal aktiva bon och datum för första ägg bra mått p̊a fitness? Motivera svaret.

16. Ge förslag p̊a varför just en l̊ang stjärt kan ha blivit betydelsefull hos vidafinkarna.

17. Beskriv det evolutionära förloppet som har resulterat i att vidafinkarna f̊att röda
utsmyckningar respektive l̊ang stjärt.
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6.3 Vidafinkar del b

(Modifierat fr̊an ”Exaggerated Traits and Breeding Success in Widowbirds: A Case of
Sexual Selection and Evolution” av J Phil Gibson.)

Vidafinkar är en grupp f̊aglar inom släktet Euplectes som lever p̊a busksavanner i södra och
östra Afrika. Släktet uppvisar tydliga könsdimorfismer. Utanför fortplantningssäsongen
har b̊ada könen en brun färg som smälter in med gräs och övrig vegetation. Inför par-
ningssäsongen ruggar hanen och producerar svarta fjädrar över större delen av kroppen.
Hanarma producerar även röda och/eller gula utsmyckningar p̊a vingarna och inom ett
flertal arter f̊ar hanarna stjärtfjädrar som kan n̊a upp till en halv meter i längd (figur 6).

Figur 6: Hane av l̊angstjärtad vidafink (Euplectes progne). [Attis1979 CC BY-SA 3.0.]

Under parningssäsongen försvarar hanarna revir fr̊an andra hannar och i dessa bygger
de ett flertal boramar. De genomför sedan uppvisningsflygningar för att locka honor till
reviret. Honorna väljer en hane och bygger sitt bo i en av boramarna. Bortsätt fr̊an att
bygga boramen deltar inte hanarna i att föda upp avkomman och efter parningssäsongen
ruggar de och återf̊ar sin bruna färg.

1. Vilka direkta och indirekta fördelar kan en hona av den l̊angstjärtade vidafinken
hoppas f̊a när hon väljer en specifik hane?

Figur 7 och 8 visar resultatet av ett experiment där stjärtlängderna p̊a l̊angstjärtade
vidafinkar manipulerades p̊a följande sätt:

1. Förkortade stjärtar

2. Oklippta stjärtar

3. Stjärtarna klippta och tillbakalimmade med oförändrad längd

4. Stjärtarna förlängda genom p̊alimning av avklippta stjärtar fr̊an grupp 1
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Figur 7: Genomsnittligt antal aktiva bon (± medelfel) för nio hanar i fyra olika experi-
mentella grupper före stjärtlängdsmanipulering.

Figur 8: Genomsnittligt antal nya bon (± medelfel) för nio hanar i fyra olika experimen-
tella grupper efter stjärtlängdsmanipulering. Grupper med olika bokstäver är signifikant
olika fr̊an varandra (p < 0, 05).

2. Vilken innebörd har de streck som har ritats mitt p̊a staplarna i figur 7 och 8?

3. Vad innebär det att staplarna har samma respektive olika bokstäver?

4. Skiljer sig populariteten hos de olika hanarna åt före manipulering?

5. Hur p̊averkas hanarnas popularitet av de olika behandlingarna?

6. Hur tolkar du resultaten i figur 7 och 8 i termer av sexuell selektion?

7. Vilka potentiella kostnader kan stjärtlängdsmanipuleringen ha för hanarna i de olika
grupperna? Ge förslag p̊a hur detta skulle kunna undersökas.

Hos de flesta vidafinkar f̊ar hanarna l̊anga stjärtar under parningssäsongen. Hanarna
hos den kortstjärtade vidafinken Euplectes axillaris har en distinkt parningsdräkt, men
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de växer, som namnet antyder, aldrig n̊agon l̊ang stjärt. Figur 9 visar fördelningen av
stjärtlängderna i en population kortstjärtade vidafinkar.

Figur 9: Antal hanar med olika stjärtlängder i en population kortstjärtade vidafinkar.
Grupper med olika bokstäver är signifikant olika fr̊an varandra (p < 0, 05).

8. Vad innebär det att staplarna i figur 9 har samma respektive olika bokstäver?

9. Hur varierar stjärtlängden hos kortstjärtade vidafinkar i det vilda?

10. Vilken matematisk term kan användas för att beskriva stjärtlängdsfördelningen i
figur 9?

11. Vad kan du utläsa om sexuell selektion p̊a stjärtlängd hos kortstjärtade vidafinkar
fr̊an figur 9?

Stjärtlängderna hos kortstjärtade vidafinkar manipulerades p̊a liknande sätt som för de
l̊angstjärtade vidafinkarna ovan med det resultat som visas i figur 10.

Figur 10: Genomsnittligt antal nya bon (± medelfel) i en population kortstjärtade vida-
finkar som har f̊att sina stjärtar förkortade (6 cm), förlängda (8 cm), eller superförlängda
(22 cm). Grupper med olika bokstäver är signifikant olika fr̊an varandra (p < 0, 05).
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12. Varför har man valt att göra ett liknande försök i en art som inte varierar i stjärtlängd?
Vad vill man undersöka?

13. Vilket resultat hade stjärtlängdsmanipuleringen av den kortstjärtade vidafinken?

14. Vad säger resultatet i figur 10 om evolutionen av l̊anga stjärtar hos vidafinkar i
allmänhet?

15. Om stjärtlängd är sexuellt selekterat hos vidafinkar, varför fortsätter inte hanarnas
stjärtar att bli längre och längre? Ge minst tv̊a olika förklaringar.
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6.4 Gräshoppor

Gryllus bimaculatus, en art av gräshoppor som är vitt utbredd i södra Europa. Hanar
producerar en artspecifik s̊ang som attraherar sexuellt mottagliga honor. Hanarna pro-
ducerar sina lockrop sittande i h̊alor i marken och honorna söker upp hanorna i deras
h̊alor. I fält kan man ofta hitta geckos av arten Hemidactylus tursicus sittande nära den
närbesläktade arten Gryllodes supplicans h̊alor.

Figur 11: Respons fr̊an Hemidactylur tursicus-geckos p̊a uppspelning av s̊ang fr̊an grodan
Hyla crucifer (till vänster) respektive Gryllodes supplicans (till höger).

1. Hur reagerar Hemidactylur tursicus p̊a läten fr̊an Hyla crucifer respektive Gryllodes
supplicans enligt figur 11?

2. Vilken av arterna Hyla crucifer respektive Gryllodes supplicans bör löpa störst risk
för predation fr̊an Hemidactylur tursicus?

3. Om man utg̊ar fr̊an att geckos reagerar likadant p̊a Gryllodes bimaculatus som p̊a
Gryllodes supplicans vilket kön löper störst risk för predation i sitt naturliga habitat?
Motivera svaret.

4. Ge en evolutionär förklaring till varför hanar gömmer sig i h̊alor, men inte honor.

Inte bara hanar, utan även honor hos Gryllus parar sig med multipla partners, trots att
en enda parning tillhandah̊aller tillräckligt med sperma för att befrukta samtliga ägg.
Vid parning fäster hanen externt en spermatofor p̊a honan. Honan kan efter parningen
avlägsna spermatoforen och äta upp den. Om spermatoforen f̊ar sitta kvar trycks spermier
in i honans spermathec, lagringsorgan för spermier.

5. Vilka termer används för att beteckna när hanar parar sig med multipla honor
respektive motsatt situation?

6. Utifr̊an figur 12, hur beror hur länge honor lät spermatoforer sitta kvar p̊a hanens
storlek?

7. Hur skiljer sig hur länge honorna l̊ater spermatoforerna sitta kvar i öppen terräng
fr̊an i h̊alor? Ge en evolutionärt trolig förklaring till varför de tv̊a miljöerna skiljer
sig åt.
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Figur 12: Hur länge honor lät spermatoforer sitta kvar efter parning med hanar av olika
storlek i öppen terräng eller i h̊alor.

Figur 13: Spermieöverföring i förh̊allande till hur länge spermatoforen sitter kvar efter
parning.

8. Utifr̊an figur 13, hur beror mängden spermier i spermathecerna p̊a hur länge sper-
matoforen f̊att sitta kvar efter parning?

9. Vilken typ av sexuell selektion verkar p̊a hanstorlek hos Gryllodes bimaculatus?

10. Kan hanstorlek vara en lämplig indikator p̊a kvalitet? Motivera ditt svar.

11. Utifr̊an figur 14, hur p̊averkas analet spermier i spermathecerna av antalet g̊anger
en hona parar sig?

12. Vilka fördelar kan hanar respektive honor ha när de väljer att para sig med multipla
partners? Skiljer sig fördelarna mellan könen?
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Figur 14: Antal spermier som lagras i spermatheca i förh̊allande till antal g̊anger som
honan har parat sig.

13. Vilka kostnader har hanar respektive honor när de väljer att para sig med multipla
partners. Finns det kostnader som kan skilja sig mellan könen?

14. För vilket kön bör den potentiella vinsten med multipla partners vara störst?

Figur 15: Andel kläckta ägg fr̊an honor som parats med en hane fyra g̊anger, tv̊a hanar
tv̊a g̊anger eller fyra hanar en g̊ang (medel ± medelfel).
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15. Vilken betydelse har punkterna och strecken i figur 15? Varför har författarna valt
att inkludera denna information?

16. Totalt hur många g̊anger har honorna i de tre behandlingarna parats?

17. Förutsatt att spermatoforerna fick sitta kvar lika länge, hur kommer mängden sper-
mier i spermathecerna att skilja sig mellan de tre behandlingarna?

18. Hur p̊averkar polyandri honornas fitness?

19. Föresl̊a n̊agra möjliga förklaringar till resultatet i figur 15.

20. Förklara i evolutionära termer varför honor hos Gryllodes bimaculatus parar sig med
flera hanar.
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6.5 Purpurstrupig karib

Den purpurstrupiga kariben är en kolibri som förekommer i de Små Antillernas bergssko-
gar. De b̊ada könen är monomorfa med avseende p̊a fjäderdräkt, men hanarna är större
och mer massiva än honorna med längre vingar och större kroppsmassa. Honans näbb är
20 - 30 % längre och mer böjd än hanens. F̊aglarna äter nektar fr̊an tv̊a Heliconia-arter.
Honor äter primärt fr̊an Heliconia bihai, men även fr̊an H. caribaea medan hanar endast
äter fr̊an H. caribaea.

Figur 16: Hanteringstid (medel ± medelfel, inverstransformerad) för hanar (M) och honor
(F) av Eulampis jugularis vid smala (3 mm) artificiella blommor 38 och 44 mm l̊anga
(L) och med en böjning (K) p̊a 0,026 och 0,040 mm1, där böjningen = 1/radien (i mm)
(angivet som K × L). Alla blommor innehöll 10 µl nektar.

1. Vilken betydelse har punkterna och strecken i figur 16? Varför har författarna valt
att inkludera denna information?

2. Vad visas p̊a y-axeln i figur 16? I vilken ände av y-axeln har f̊aglarna kortast han-
teringstid, dvs dricker nektar snabbast?

3. Vilken längd och form ska blommorna ha för att hanteringstiden ska skilja mest
för honor och hanar? Vid vilken längd och form tar det längst tid för hanarna att
hantera blommorna?

4. Vilken art i tabell 2 bör ta längst tid för hanarna att hantera?

Tabell 2: Blomlängd och -böjning (medel ±) hos H. caribaea och H. bihai fr̊an tv̊a regn-
skogsreservat p̊a St. Lucia.
Heliconia- Blomlängd (mm) Blomböjning (grader)
art Berre de l’Isle Des Cartiers Berre de l’Isle Des Cartiers

H. bihai 44 ± 0,5 44 ± 0,6 30 ± 1,2 32 ± 1,0
H. caribaea 38 ± 0,6 37 ± 1,2 20 ± 0,9 21 ± 1,6
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Figur 17: Hanteringstid (medel ± medelfel, inverstransformerad) för hanar (M) och honor
(F) av Eulampis jugularis vid raka artificiella blommor (böjning, K = 0 mm1) som är 35,
40, 45 respektive 50 mm l̊anga (L). Alla blommor innehöll 10 µl nektar.

5. Vad visas p̊a y-axeln i figur 17? I vilken ände av y-axeln har f̊aglarna kortast han-
teringstid, dvs dricker nektar snabbast?

6. Vilken längd ska raka blommor ha för att hanteringstiden ska skilja mest för honor
och hanar? Vid vilken längd tar det längst tid för honorna att hantera blommorna?

7. Väg samman informationen i tabell 2, figur 16 och figur 17. Vilken Heliconius-art
uppskattar du bör ha längst hanteringstid för hanar respektive honor?

8. Kan det finnas fördelar för könen att utnyttja olika Heloconius-arter som födokällor?
Om ja, vilka?

9. Är det möjligt att evolutionärt förklara näbbskillnaderna mellan honor och hanar
av den purpurstrupiga kariben utan att involvera sexuell selektion?

Hanar hos den purpurstrupiga kariben försvarar territorier som är n̊agot 100-tal kvadrat-
meter stort och inneh̊aller flera hundra plantor av H. caribaea. När 25 % av plantorna
blommar producerar ett genomsnittligt territorium ca 25 kcal per dag och när blomningen
är som intensivast ca 50 kcal per dag. Den genomsnittliga energiförbrukningen per dygn
för en hane har uppskattats till ca 10,7 kcal.

10. Hur skriver man 1 µl i potensform? I decimalform?

11. Vilka kostnader kan hanen ha av att försvara sitt territorium?

12. Vilka fördelar kan motivera att en hane försvarar ett territorium som producerar
upp till fem g̊anger s̊a mycket energi som han behöver.
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Figur 18: Genomsnittlig st̊aende skörd av nektar ± medelfel (µl per blomma) av H. cari-
baea p̊a territorier för sju hanar som hade parat sig, fem hanar som inte hade parat sig och
fem oförsvarade habitat under fyra tidsperioder (06.30–08.30, 08.30–10.30, 10.30–12.30
and 12.30–14.30, förkortat 06.30, 08.30, 10.30 and 12.30). Samtliga parvisa jämförelser är
signifikanta utom för jämförelser klockan 06.30-08.30.

13. Hur skiljer sig de tre kategorierna i figur 18 åt tidigt p̊a morgonen? Vilka slutsatser
kan du utifr̊an det dra om den purpurstrupiga karibens födosökningsvanor?

14. Föresl̊a en förklaring till att oparade hanar har lägre nektarvolym i sina territorier
än parade hanar.

B̊ade parade och oparade hanar hade samma andel inkräktande honor p̊a sina territorier,
men de parade hanarna jagade signifikant fler inkräktande honor än oparade hanar. Fler
honor kunde till följd av detta äta fr̊an de oparade hanarnas blommor. Oparade hanar hade
dessutom en signifikant högre andel inkräktande hanar än parade hanar vilket resulterade
till att fler hanar åt fr̊an blommor p̊a oparade hanars territorier.

15. Vilka samband finns mellan hanarnas parningsstatus, deras förmåga att försvara sitt
territorium mot inkräktare och mängden nektar i territoriet?

Honor som inkräktar p̊a hanarnas territorier jagas ofta först av hanen. Honan kan efter
en tid till̊atas äta fr̊an blommorna. De b̊ada könen uppvaktar sedan varandra vartefter
kopulering sker.

16. I vilken utsträckning överensstämmer hanens och honans utnyttjande av blommorna
i figur 19?

17. Har hanarna kostnader i form av resursbortfall fr̊an honornas blomutnyttjande?

18. Kan honornas blomutnyttjande förklara hanarnas väl tilltagna territorier?
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Figur 19: Representativt exempel p̊a blomutnyttjande i ett territorium. Hanar = streckade
staplar, inkräktande honor = gr̊a staplar

Figur 20: Förh̊allande mellan relativ parningsframg̊ang och st̊aende nektarskörd för 12
territoriehävdande hanar.

19. Vilket förh̊allande finns mellan st̊aende nektarskörd och parningsframg̊ang i figur
20?

20. Hur p̊averkas den st̊aende nektarskörden av hanens förmåga att försvara sitt terri-
torium?

21. Kan försvar av sexuell selektion förklara storleksdimorfismen hos purpurstrupiga
kariben? I s̊a fall vilken typ av sexuell selektion och hur verkar den?
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6.6 Vinkarkrabba

Vinkarkrabborna best̊ar av hundratalet olika arter inom släktet Uca. De utmärks av att
hanarnas ena klo är kraftigt förstorad och kan st̊a för s̊a mycket som 50 % av hanens
totala kroppsvikt.

Figur 21: Schematisk översikt över anatomin hos en hane av vinkarkrabba.
https:commons.wikimedia.orgwikiFile:Fiddler crab anatomy-en.svg.png, CC BY-SA 3.0.

Vinkarkrabbor som äter använder sina klor för att föra dypartiklar till munnen. Tabell 3
visar hur ofta han- och honkrabbor av arten Uca pugnax utför ätrörelser.

Tabell 3: Antal ätrörelser per tv̊a minuters observationsperiod. Tabellvärden är me-
delvärde ± standard error.
Ryggsköldsbredd Antal observerade individer Antal ätrörelser per 2 min

Honor Hanar
13 - 14 mm 16 hanar, 16 honor 64.6 ± 2.0 33.0 ± 1.1
14 - 15 mm 15 hanar, 15 honor 68.9 ± 2.2 38.5 ± 1.2

1. Hur beräknar man medelvärde och standard error?

2. Vilken information vill författarna meddela när de anger standard error?

3. Vilka krabbor kan äta snabbast, sm̊a eller stora?

4. Vilka krabbor kan ära snabbast av honor och hanar? Kan klostorleken förklara
könsskillnaden i ätsnabbhet?

I en studie av Uca Pugilator undersökte man hur hanarnas maximala sprinthastighet
p̊averkades av närvaron av en stor klo respektive extra tyngd (figur 22).

5. P̊averkas vinkarkrabbans maximala sprinthastighet av extra tyngd?

6. P̊averkas vinkarkrabbans maximala sprinthastighet av den stora klon?
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Figur 22: Maximal sprinthastighet hos hanliga vinkarkrabbor: ingen extra vikt (vita stap-
lar); med extra vikt p̊a ryggskölden (gr̊aa staplar); intakt större klo (öppna staplar); utan
större klo (streckade staplar).

Figur 23: Andel (± standard error) av hanliga vinkarkrabbor som fortfarande springer
med 4 m/min. X-axel: andel som fortfarande springer och y-axel: tid i minuter. Intakt
större klo (fylld cirkel); utan större klo (öppen triangel); utan större klo, men med extra
vikt p̊a ryggskölden (öppen cirkel).

I samma studie undersöktes även hanarnas förmåga att springa under längre tid (figur
23).

7. Enligt figur 23 hur p̊averkas krabbornas uth̊allighet av att ha en större klo?

8. Verkar det fr̊an figur 23 som om tyngden av den större klon som p̊averkar krabbans
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uth̊allighet?

9. Vilken effekt har vinkarkrabbans stora klo p̊a hanens fitness om man enbart tar
hänsyn till förmåga att äta, maximal sprinthastighet respektive uth̊allighet?

10. Ge en möjlig förklaring till hanens stora klo givet informationen i tabell 3 och figur
22 och 23.

Vinkarkrabborna använder som namnet antyder sin stora klo till att vinka, en social
signal.

Figur 24: Antal vinkningar/minut för hanar i olika sociala kontext-behandlingar (medel
± standard error).

11. Enligt figur 24 verkar vinkningarna vara en signal till andra hanar eller till honor?
Motivera svaret.

Hos Uca beebei konstruerar vissa hanar (P-hanar) lerpelare vid sina h̊alor som de upp-
vaktar honorna fr̊an. Andra hanar (NP-hanar) uppvaktar honor fr̊an h̊alor som saknar
lerpelare. Uppvaktningen sker genom att hanarna vinkar under fyra timmar kring tiden
för ebb. P-hanar vinkar signifikant mer än NP-hanar och har ocks̊a visat sig attrahera
fler honor än NP-hanar. Energikostnaderna för hanarna kan mätas som mängden laktat
(mjölksyra) i blodet (figur 25).

12. Vilka energikostnader innebär vinkandet för hanarna enligt figur 25.
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Figur 25: Mängd laktat i blodet hos NP och P-hanar. Vänster panel 2 - 1 timme före ebb,
mittenpanelen 1 - 0 timmar före ebb, höger panel 1 - 2 timmar efter ebb.

13. Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med att vinka mer respektive mindre?

14. Ge en evolutionär förklaring till förekomsten av b̊ade P- och NP-hanar. Vilken typ
av selektion verkar p̊a systemet; riktad, stabiliserade eller disruptiv?

Uca-hanar kan även använda sina förstorade klor i kamp med andra hanar. S̊adana in-
teraktioner inleds ofta med att rivalens klostorlek utvärderas och storleken är en viktig
faktor som bestämmer om kampen initieras, hur den utvecklas och hur länge den p̊ag̊ar.
Klostorlek anses därför vara en primär signal för hanens kampförmåga. När hanar förlorar
en klo, till följd av predation eller slagsmål, växer en ny klo ut.

Figur 26: Förh̊allande mellan klolängd och nypkraft hos klor. Fyllda cirklar avser ur-
sprungsklor och tomma cirklar regenererade klor.
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15. Hur förh̊aller sig nypkraften till klostorlek enligt figur 26?

16. Verkar det utifr̊an figur 26 vara ett klokt val att bedöma en konkurrents kampförmåga
utifr̊an hans klostorlek?

Nypkraften i ursprungliga och regenererade klor av olika storlekar sammanställdes vidare
i figur 27

Figur 27: Nypkraft i ursprungliga och regenererade klor för a) absoluta och b) storlekskor-
rigerade data.

17. Hur förh̊aller sig nypkraften i regenererade klor till den i ursprungliga klor enligt
figur 27.

18. Om klostorleken används som en primär signal för hanens kampförmåga, är den en
ärlig signal? Motivera ditt svar.

19. Vilken eller vilka typer av sexuell selektion verkar p̊a vinkarkrabbornas stora klo?
Inter- eller intrasexuell selektion?
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Vid lektionstillfället

Ta med papper, penna och detta dokument till lektionstillfället.

Stäm av eventuella sv̊arigheter med läraren.

När ni är klara med alla fr̊agor p̊a fallstudien, börja titta p̊a ytterligare en fallstudie.

Tvärgruppsdiskussioner

Efter ca halva tiden blir ni indelade i tvärgrupper där de flesta jobbat med olika fallstudier.
Ni ska alla ha läst samma kursmaterial, men kan bidra med olika insikter utifr̊an de
fallstudier ni jobbat med.

1. Redogör kortfattat för vad du anser vara det som är viktigast att veta fr̊an din
fallstudie med en - tv̊a meningar.

2. Besvara följande fr̊agor som är en kontroll av lärandemålen för momentet Sexuell
selektion.

(a) Vad är skillnaden p̊a sexuell selektion och ”vanlig” naturlig selektion?

(b) Förklara förh̊allandet mellan anisogami, sexuell selektion och könsdimorfism.

(c) Kan könsdimorfism förekomma utan sexuell selektion?

(d) Diskutera figur 28 och förklara de olika komponenterna i figuren utifr̊an sexuell
selektion.

(e) Vilka egenskaper förväntas fr̊an en hona respektive hane hos en art där hanen
investerar mer i avkomman än honan.

(f) Vilka hypoteser finns det kring hur honpreferenser kan uppst̊a?

(g) Vad begränsar en individ som investerar mycket i sin avkomma och vad be-
gränsar en individ som investerar lite i sin avkomma?

(h) Ge exempel p̊a pre- och postkopulatorisk inter- och intrasexuell selektion.

3. Gör en mindmap (eller konceptkarta) där samtliga nedanst̊aende begrepp ing̊ar i
ett eller flera sammanhang. Lägg gärna till ytterligare termer och begrepp som ni
tycker passar in för att f̊a en s̊a bra mindmap som möjligt.

• Anisogami

• Föräldrainvestering

• Honval

• Infanticid

• Intersexuell selektion

• Intrasexuell selektion
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• Kryptiskt honval

• Könsdimorfism

• Monogami

• Naturlig selektion

• Parningsplugg

• Polyandri

• Polygyni

• Omvänd könsdimorfism

• Sexuell selektion

• Spermiekonkurrens

Figur 28: Skillnad i genomsnittlig reproduktiv framg̊ang mellan honor och hanar i olika
arter

Se till att samtliga tvärgruppsmedlemmar har tillg̊ang till mindmap och svar p̊a lärande-
målsfr̊agorna efter avslutad lektion. De kan komma till nytta vid framtida studier inför
tentamen.

Efter lektionstillfället

Se till att n̊agon i tvärgruppen fotograferar gruppens mindmap och lägger ut den i lektio-
nens diskussionstr̊ad p̊a lisam (under ”lektionsdiskussioner” i vänstermenyn). Lägg ocks̊a
ut svaren p̊a tvärgruppsfr̊agorna.

Kommentar dessutom individuellt minst en annan grupps mindmap eller n̊agon tvärgruppfr̊aga.
Det kan röra sig om bekräftelser av vad som är rätt, rättningar av s̊adant som är fel, tillägg
till s̊adant som är oklart eller liknande.

Sprid gärna kommentarerna s̊a att de fördelas s̊a jämnt som möjligt.
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