
Examensarbete i biologi, 30hp, 2009 
Institutionen för biologisk grundutbildning, Avdelningen för populationsbiologi och 
naturvårdsbiologi, Uppsala Universitet 
Handledare: Jacob Höglund och Björn Rogell 

Påverkar lokala anpassningar bevarandearbetet för den 
grönfläckiga paddan, Bufo viridis? 

Axel Berglund 
 

Den grönfläckiga paddan är den mest hotade av de tre svenska paddarterna. I Sverige lever 
den på sitt utbredningsområdes nordligaste gräns. Detta gör arten extra känslig för störningar 
här och de senaste 50 åren har arten minskat kraftigt. Den grönfläckiga paddan finns nu kvar 
endast på ett fåtal platser i Skåne och Blekinge. Exakt vad nedgången beror på är inte känt 
men antagligen står mänskliga aktiviteter för en stor del av skulden. Förändringar av 
jordbruksmetoder, övergödning och exploatering har lett till att den viktigaste naturtypen för 
den grönfläckiga paddan har minskat. Hårt betade näringsfattiga strandängar med grunda 
dammar har tidigare varit artens viktigaste livsmiljö. Denna typ av habitat har minskat då 
många strandängar har vuxit igen när betet minskat och mängden näringsämnen i miljön ökat.  
 
Ett intensivt arbete för att bevara den grönfläckiga paddan i Sverige har skett de senaste åren. 
Ägg har samlats in och fötts upp till små paddor på bl.a. Nordens ark. Tyvärr har resultatet 
varit nedslående. Trots att hundratusentals yngel och småpaddor släppts ut har endast några 
enstaka överlevt till vuxen ålder och återvänt till dammarna där de satts ut för att leka. De 
allra flesta äggen som samlats för att födas upp och sättas ut har kommit från Limhamns 
kalkbrott nära Malmö i Skåne. Kalkbrottets botten ligger 60 m under havets yta och miljön är 
mycket speciell. Där är varmt, näringsfattigt och skyddat. Miljön är så speciell att många 
mycket sällsynta arter finns där, bland annat den enda svenska fastlanslokalen för växten 
kalkkrassing.  
 
Hypotesen i mitt examensarbete var att paddorna från Limhamns kalkbrott anpassat sig till 
den speciella miljön och därför hade svårt att klara sig på de platser där de släppts ut. 
 
För att testa om paddorna var anpassade till miljön valde jag att undersöka hur yngel 
reagerade på salthalt och temperatur i vattnet de växer upp i. Både salthalt och temperatur är 
viktiga faktorer för paddyngel. De är växelvarma så temperaturen påverkar hur effektivt 
ämnesomsättningen fungerar och eftersom de är amfibier med tunn hud så påverkas de 
mycket av salt vatten. Jag mätte temperaturen och salthalten i dammarna där paddorna leker 
och jag samlade in ägg från tre lokaler i Sverige och en i Danmark. När äggen kläckts föddes 
ynglen upp i laboratorium, i två olika temperaturer och tre olika salthalter. Jag mätte hur lång 
tid yngelperioden varade och hur mycket ynglet vägde när det metamorfoserade, alltså 
förvandlades från yngel till liten padda. Eftersom det visade sig att många av ynglen led av 
missbildningar i ryggraden så mättes även hur svåra dessa var. 
 
Resultaten visade att det fanns skillnader i hur yngel från de olika platserna reagerade men jag 
kunde inte hitta några samband mellan förhållandena i naturen och hur ynglen växte i 
laboratoriet. Ett intressant resultat var att yngel från Utklippan inte fick lika mycket 
deformationer på ryggraden i höga salthalter som yngel från andra platser. Detta skulle kunna 
bero på att där har man satt ut paddor från Limhamn som parat sig med de lokala paddorna 
vilket lett till att de är mindre inavlade än på andra platser i Sverige. 
Jag tror att bevarandet av den grönfläckiga paddan i Sverige skulle gagnas av att man korsade 
paddor från olika platser och sedan satte ut ungarna. Då ökar man den genetiska variationen i 
de paddor som släpps ut och ökar chansen att de kan anpassa sig till just de lokala 
förhållandena där de släpps ut. 


