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Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius). Mating systems and the
potential for genetic monitoring and paternity testing

Dick Mårtensson

Orinocokrokodilen är idag en av världens mest hotade krokodilarter och finns bland annat
med på IUCNs lista över hotade arter under beteckningen critically endangered. Arten
var för ett par hundra år sedan vanlig i alla större vattensystem längs Llanossavannen i
Venezuela och Colombia, men på grund av kommersiell överexploatering (framför allt i
form av jakt för att komma åt de värdefulla skinnen) utrotades arten nästan helt under
perioden 1930-1960. Man räknar med att ca 900000 krokodilskinn exporterades bara från
Venezuela under den mest intensiva jaktperioden mellan 1932-35. Idag återstår endast två
kända och långsiktigt hållbara populationer i Venezuela, emedan man saknar pålitlig data
i Colombia. Situationen där förväntas dock vara ännu värre, eftersom den politiskt
instabila situationen i Colombia gjort det svårt att kontrollera handeln med krokodilskinn,
trots att arten skyddades officiellt i båda länderna under 1970-talet. De största hoten mot
dagens återstående populationer av Orinocokrokodil är illegal jakt, infångandet av
krokodilungar för försäljning till turister, användandet av krokodilägg som föda, samt
skador på krokodilernas livsmiljö i form av skogshyggen och dikning av våtmarker.

En effektiv metod för att bevara och återetablera krokodilpopulationer är de avels- och
inplanteringsprogram som bland annat gett gott resultat vad gäller återetablering av
decimerade krokodilpopulationer i Indien. På El Fríos biologiska fältstation i Venezuela
pågår ett liknande projekt inom vilket man inplanterat krokodiler från en mängd olika
populationer för att sedan hjälpa dessa på traven genom att samla in ägg, kläcka dem på
fältstationen, föda upp de unga krokodilerna i säkerhet, och återinplantera dessa när de
anses mogna att klara sig ute i naturen (efter ca ett år).

För att detta återinplanteringsprojekt ska kunna utföras effektivt behövs dock mer
kunskap om orinocokrokodilens ekologi och parningsbeteende. I det här projektet har jag
därför med genetiska metoder försökt att ta reda på huruvida krokodilhonorna nyttjar ett
så kallat ”multiple-paternity”-parningssystem (honan para sig med flera hannar samtidigt
under parningssäsongen och får avkomma med flera av dem i en och samma kull), samt
till hur stor del dominanta hannar lyckas monopolisera honorna under parningssäsongen.
Denna kunskap är viktigt för hur återinplanteringsprojektet i Venezuela kommer att
fortlöpa i framtiden eftersom man vill bevara den genetiska mångfalden (för att undvika
inavel och för att arten ska kunna anpassa sig till eventuella framtida miljöförändringar)
genom att se till så att så många hannar som möjligt får chansen att para sig. I projektet
har jag också studerat huruvida det vore möjligt att utifrån framtagna genetiska metoder
övervaka krokodilstammens genetiska status, samt utföra faderskapstester.

Resultaten från studien visar att multiple paternity förekommer i den studerade
orinocokrokodilpopulationen, men även att ett fåtal dominanta hannar till stor del kan
hålla sina konkurrenter borta och på så sätt monopolisera honorna.


