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Gener och andra DNA-sekvenser förekommer i en mängd olika varianter hos olika individer och 
populationer av en art. Dessa skillnader kallas för genetisk variation och utgör råmaterialet för 
evolution. Förmågan att kunna anpassa sig till förändringar är en viktig egenskap för att en 
population eller art ska kunna fortsätta existera då miljön runt omkring dem förändras. 
Populationer som förlorar genetisk variation kan mista förmågan att anpassa sig, vilket till slut 
kan leda till att populationen dör ut. Små och isolerade populationer förlorar variation snabbare 
än stora populationer eller populationer som har genutbyte med andra populationer. I dessa små 
och isolerade populationer kommer genetiska varianter att försvinna fortare, eftersom variation 
slupmässigt försvinner vid varje ny generation och inga nya varianter kommer in utifrån.  
 
Ett annat problem som är associerat med liten populationsstorlek och minskad genetisk variation 
är inavelsdepression. Selektionen, som ska ta bort skadliga varianter som finns i en population, är 
svagare i en liten population. I stället kommer den genetiska driften att bestämma de skadliga 
varianternas öde och vissa av dem kommer att slumpas bort medan andra kommer att stanna och 
minska populationens livskraftighet.  
 
Stinkpaddan (Bufo calamita) är en akut hotad art som i Sverige har minskat kraftigt under de 
senaste decennierna. Arten har en bred utbredning i övriga Europa men förekommer i Sverige 
endast på ett fåtal lokaler i Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Populationerna i Skåne, 
bleking och Halland lever i kustnära habitat och leker på stranden eller insjöar medan 
populationerna i Bohuslän förekommer på ett fåtal karga öar i det yttre skärgårdsbandet. Dessa ö-
populationer av Stinkpadda är relativt isolerade från varandra och har troligtvist lite eller inget 
utbyte av genetiskt material. För att undersöka genetisk variation och differentiering hos 
Stinkpaddepopulationer i Bohusläns skärgård, samlade jag in hudprover från sju populationer. 
Dessa sju populationer varierade i populationsstorlek och i hur isolerade de var från andra 
paddpopulationer. DNA extraherades från hudproverna som jag sedan analyserade med hjälp av 
genetiska metoder. Resultaten visar att nästan alla populationerna i Bohuslän är genetiskt skilda åt 
och att de är mycket isolerade från varandra. Det finns olika mycket genetisk variation i de 
undersökta populationerna vilket tyder på att populationerna antagligen har haft olika 
demografiska historier, eftersom de varit skilda åt, som gjort att variation bevarats eller 
försvunnit. Den låga genetiska variationen i vissa populationer kan ge en ökad risk för lokala 
utdöenden, speciellt om dessa populationer även har problem med inavelsdepression.  
 
För att bevara Stinkpaddan i Bohuslän är det viktigt att även i framtiden hålla populationer med 
låg genetisk variation under uppsikt. Populationer som idag inte uppvisar symptom på 
inavelsdepression kan drabbas kraftigt då miljön förändras och skadliga genetiska varianter 
kommer upp till ytan. 
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