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Fü'plmEing genom ¡ä¡ùesläktade individer har visat sig ba negatina effekter på avkommans fitness hos

Oe nesta unOenofa grupper av organisner - fenomene¡ l¡qllns inavelsdeprcssion. Inavelsdepression är

sannolíkr en följd av 
-a¡t 

skadliga recessira alleleq kommer till. uaryck i homozygot tiustånd-

Självbeftgkrning är en extrem form av inavel: en och sarnma individ producerar både spernien och den

eigc¿u den befrr¡kar. De flesta empiriska srudier av sjãlvbefrul:tningens följder har hittills gällt våxter'

öd- djur studerats i berydtigt mind¡p omfatming. MiB arbete omfattar dllrför en jämförelse mellan av-

tommoit¡¡ konbefruktade och avkommor till självÞfn¡ktade exemplar av eE djur, Lywøea stagrulis.

En individs fioess är fast förtoippad med den miljö individen lever i. Skillnaden mellan

avkomnor till korsbefruktade och avkomnor till sjlilvbefrr¡ktade snäckor kan accenu¡eras av stressande

m;uöförhållanden. För atr öka upplösningsförmågan i mina experiment utsatE jag avkomnorna för stress i

fonn av försu¡at vatten. Jag utredde effekærna av olika surhetsnivåer i en förundersölning'

Inavelsdepressiorrcn kan förväntas inverka olilca sta¡kt på olika skeden av livscykeln. Det kar¡

också upptr.åda sådana skillnader mellan beæendet hos självbefn¡ktade djur ocb beæendet hos

konbefnrlctade djur som påverkar individens hmess. Jag iakrog dlirför flera olika drag hos mina

fönöksdjur, i avsikt att uppskatta den totala effekæn av sjåiivbefruktning.

Jag undenökte också vilket kön de bermafroditisþ snäckorna väljer i en unilateral

konbefrukmingssituarion. Om det, som man ofra antagit finns en konflikt mellan parningsparmer bór alla

simultant hermafrodita aner ba uwecklat en preferens för att para sig i rollen av ett visst kön' en preferens

som delas av alla individer inom sanma a¡r Detta leder tiII en direkt inressekonflikt mellan två individer

som mörs för att para sig. Jag uredde om storleken avgör vilken individ som fungerar som hane och vilken

som fungerar som bona, samt om sodeken per se pàverk.ar villca individer som parar sig sinsemellan'

Snäckor från en brackvattensmiljö visade sig vara mycket kånsligare för surbet än snâckor frân en

miljö med rinnar¡de söwauen. Surt vanen fördröjde fosteruwecktingen, och de nykläckta snäckor som

uWeCklats i Surt vatæn var mindre än snäCkOr sOm ufvecklats i neuUalt vatten.

De konbefruktade snäckorna började lägga ligg vid en tidpunkt då de var betydligt mindre ocb

yngre än de självbefruktade snilckorna- De korsbefruktsde snäckorna lade också större äggsanlingar som

innebölt flirre awikande ägg lin äggsamlingar lagda av självbetnrktade snäckor. Ju fler åiggsanlingar en

individ lade, desto mindre förblev den, och de korsbefn¡lctade snäckorna uppnådde en mindre maximal

längd än de självbefruktade snäckorna-

Jag fann ingen konsekvent skillnad i storlek mellan den individ som fungerade som hona och den

individ som fungerade som bane vid en kopulation. Lyrntuea stagrulis uppvisar emellenid storleks-

assonativ paming: de djur som parade sig sinsemeltan låg närmare varandra i storlek lin populationens

individer i genomsnitt.

Brackvaræn ?ir berydtigr b¿ittre bufftæ mot för¿indringar i surbet ¿in söwat¡en, och snäckor som

lever i bräckt vaueD ursårrs följaktligen inæ för lika sora fluktuationer i pH-värdet som snâckor i

söwatren. De skillnader som framträdde i fråga om snäckornas klinsligbet kan föUaktligen åærspegla

genetiska anpassningar till den miljö snäckotna hä¡stqñrqa¡ ifrå¡r.
gkinn¿flsrna i äggläggning ocb tillväxt hos korsbefrulctade ocb självbeftr.rktade sntickor ryder på

atr snåckorna fördelade de tillbudsstående resursetna olilca mellan fonptanoing och tillvåixu de sjlilv-

beft¡¡ktade snäckorna föreföll âtt satsa mer resurser på tillväxt i kombination med ökad fn¡ktbarbet i

hmtiden. Detta är der mönster man kunde förväna sig om självbefnrkoing gav uppbov till en kraftig

inavelsdeprcssion. Jag erhöll emellertid inga pålitliga estimat för styrkan av en eventuell inavelsdepression

Det förcfalter som om individens kön vid konbefn¡kming inæ avgiordes av dess storlek. Den

assorrariva parning som jag funnit lcan ha sin förklaring i en konflikt mellan herr¡afroditiska parnings-

parmer, konkurrens mellan nana¡, attiut motstånd hos honor, eller någon kombinadon av dessa faktorer'


