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K. maramoratus är en fiskart som lever i bräcktvatten i mangroveskogar längst Amerikas 
östkust, se kartan. Arten är speciellt intressant då den har ett parningssystem som annars inte 
förekommer bland ryggradsdjur förutom hos den och möjligen en annan närbesläktad art. 
Detta parningssystem kallas androdioikt och innebär att både hanar och hermafroditer 
existerar. Androdioika system har trotts kunnat vara ett evolutionärt mellansteg för helt 
självförökandearter. K. marmoratus har en livsstil som lett till att höga frekvenser 
självförökning har passat den, för det mesta iallafall.  
 
 
Hermafroditer och hanar  
 
Det androdioika parningsystemet är uppbyggt utav både hanar och självförökande 
hermafroditer. En hermafrodit är en individ som är både hane och hona samtidigt. På grund av 
dessa egenskaper kan arten välja ifall den vill para sig med en hane eller om den vill befrukta 
sig själv och få avkomma utan att para sig, i K. marmoratus fall kan hermafroditer inte para 
sig med varandra, däremot kan de självbefrukta sig. I naturen är hanarna mycket ovanligare än 
hermafroditerna, i Florida finns det generellt bara en hane på hundra hermafroditer! Man kan 
förstå att det tar tid att hitta en partner om man är en K. marmoratus hermafrodit i Florida, då 
kan självförökning kan vara ett bättre alternativ. Om fisken väljer att befrukta sig själv finns 
möjligheten att skadliga genetiska problem kan uppkomma och påverka fisken avkomma på 
grund av inavel. Men genom att självföröka sig så måste fisken inte slösa tid och energi på att 
hitta en partner. Så det finns för och nackdelar med båda. 
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Utanför Belize kust finns en ö som kallas Twin Cays där förekommer hanar i mycket högre 
utsträckning, på denna ö är självförökningsfrekvensen lika stor om inte mindre än 
parningstillfällena. Varför ser det ut så här?  
 
Det är en genetisk skillnad mellan individerna på Twin Cays och övriga populationer. Kanske 
är den en anpassning till klimatet på ön eller så är det resultatet av en slumpartad mutation 
som lett till att hanar produceras i mycket större utsträckning där än någon annanstans. Men de 
resulterande ökade parningstillfällena har gjort så att en distinkt skillnad kan ses om man 
jämför Twin Cays med övriga habitat. När alla andra populationer visar hög 
självförökningsfrekvenser är Twin Cays på väg åt ett helt annat håll. Kanske är det här ett 
tecken på att arten håller på att splittras i två, en art som självbefruktas och en som 
korsbefruktas.  
 

 


