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Lika ödlor leka bäst? 
 
Det naturliga urvalet, dvs. att den organism som är bäst anpassad till sin miljö överlever, är 
en av de centrala byggstenarna i Darwins evolutionsteori. En viktig del av det naturliga 
urvalet är det sexuella urvalet dvs. att skillnader mellan individer leder till olika 
reproduktionsframgångar. Det sexuella urvalet delas vanligen in i intra- och intersexuellt 
urval. Det intrasexuella urvalet är konkurrensen inom det ena könet om det andra könet. Detta 
karaktäriseras av skillnader i t.ex. hanlig kroppsstorlek samt storleken på horn eller andra 
”vapen” som används i strid. Det intersexuella urvalet eller ”partnerval”, är det som sker 
mellan könen och utmärks av olikheter i t.ex. färg, sång och lukt. Den evolutionära 
förklaringen bakom, och fördelarna med, att välja just en partner över en annan är vida 
omdiskuterat. Indirekta genetiska fördelar som förs vidare till avkomman är en förklaring. 
Men selektivitet vad gäller val av partner kan också vara ett sätt att undvika parningar mellan 
två olika arter eller geografiskt skilda populationer.  
 
Jag undersökte både förekomsten av honligt och hanligt partnerval hos Skyros murödla, 
Podarcis gaigeae, mellan fyra geografiskt åtskilda populationer inom Skyros-arkipelagen 
(Grekland). De olika populationerna skiljer sig åt i olika avseenden t.ex. kroppsstorlek, 
strupfärg och i vilka naturliga livsmiljöer de förekommer. Jag valde att genomföra 
partnervals-test baserade på lukt och syn för att se om det fanns skillnader i preferenser 
mellan ö-populationer och fastlandspopulationer men även om det fanns skillnader i 
preferenser inom varje population vad gäller strupfärg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att ö-honor föredrar ö-hanar utgör ett starkt stöd för en tidigare framförd teori om att just ö-
populationer kommer att vara mer diskriminerande i sitt val av partner och föredra ö-
individer. Förklaringen till detta mönster är att populationer på isolerade öar har utsatts för 
starkt urval och utvecklat lokala anpassningar i form av preferenser för sin egen population.  
Dessa resultat pekar mot ett fall av sexuell isolering som kan uppvisas i geografiskt isolerade 
populationer och innebär att det finns skillnader mellan populationerna som gör dem mindre 
attraktiva för varandra och därmed minskar chansen för reproduktion.  
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Hanar av olika storlek från 
tre olika populationer med 
tre olika strupfärger (från 
vänster: gul, orange och vit).  
 

Ödlorna tycks använda sig av både lukt och syn för att 
utvärdera en potentiell partner. Honorna uppvisade dock 
generellt starkare preferenser i sitt val av partner än vad 
hanarna gjorde. Honorna inom en specifik population 
föredrog vidare hanar av den gula strupfärgen som vid 
tidigare undersökningar även visat sig vara den vanligaste 
strupfärgen i just denna population. Preferenser för en specifik 
färg inom en population kan vara ett sätt att undvika parningar 
mellan isolerade populationer. Honorna från ö-populationerna 
föredrog hanar från öarna över hanar från fastlandet.  Honorna 
från fastlandet däremot, var antingen likgiltiga i sitt partnerval 
eller uppvisade preferenser för ö-hanar.  
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Mate preferences and asymmetric sexual isolation in the Skyrian 
wall lizard (Podarcis gaigeae) 
 
 
 
Mate choice occurs in most taxa including insects, crustaceans, fishes, amphibians, birds and 
mammals. Few studies of mate choice in reptiles exist however and even fewer in lizards. In 
this study, visual as well as olfactory mate preference trials were conducted with the aim to 
investigate the possible female and male mate choice in Podarcis gaigeae and discrepancies 
between mainland and island populations. I found a general visual preference for island males 
in both island and mainland females. Further, island females preferred to associate with the 
smell of island males over mainland males whereas mainland females were more 
indiscriminate but showed a tendency in the same direction. The strong preferences by island 
females for island males correspond to previous studies of P. gaigeae based on olfactory cues. 
My results support Kirkpatrick and Servedio’s (1999) hypothesis of island derived females 
evolving a preference for island males suggesting a case of asymmetric sexual isolation. 
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