Utvärdering av anlagda våtmarkers betydelse för
spridning av hotade groddjur i Skåne

Per Nyström & Marika Stenberg,
På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, 2009

Foto på framsidan visar våtmark anlagd 2004 främst för näringsretention (nr 2, Ystad
kommun, Bilaga 1). Sommaren 2009 spelade klockgroda, lökgroda och lövgroda i våtmarken.
Alla foton, kartor och figurer i rapporten är tagna och producerade av Ekoll HB.
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Sammanfattning
I Skåne finns tolv av Sveriges groddjur. Flera av dessa är hänsynskrävande och hotade och
omfattas av åtgärdsprogram. Inom ramen för åtgärdsprogrammen sker anläggning av nya
lekvatten för några arter, men i Skåne utgör anläggning av våtmarker som finansierats på
andra sätt (t.ex. inom ramen för Landsbygdsutvecklingsstöd) huvuddelen av de våtmarker
som anläggs. På 2000-talet har mer än 500 våtmarker anlagts i Skåne för att gynna biologisk
mångfald eller för näringsretention.
Denna studie utvärderar om hänsynskrävande groddjur (lövgroda, klockgroda, lökgroda,
långbensgroda, strandpadda och större vattensalamander) koloniserat våtmarker som anlagts i
Skåne på 2000-talet med huvudsyftena biologisk mångfald eller näringsretention. Gemensamt
för våtmarkerna var att det fanns åtminstone ett lekvatten inom 500 m för något
hänsynskrävande groddjur. För lövgroda undersöktes 36 potentiella våtmarker, klockgroda
19, lökgroda 6, långbensgroda 6 och för strandpadda 2. Större vattensalamander kunde
förekomma i 38 vatten (redovisas separat i rapport för Länsstyrelsen i Örebro Län). Samtliga
48 våtmarker besöktes under sommaren 2008, då en karaktärisering av närmiljön (inom 100
m från våtmarken) och fysikalisk-kemiska mätningar i våtmarkerna gjordes. Samtidigt
inventerades klockgroda (spelande hanar) och större vattensalamander (håvning av larver).
Övriga arter inventerades under våren/sommaren 2009 genom att räkna romklumpar
(långbensgroda) eller spelande hanar (lövgroda, lökgroda och strandpadda). Med hjälp av GIS
gjordes analyser av avstånd till trafikerad väg, vägsträckans längd, antal vatten för
hänsynskrävande groddjur och närmsta avstånd till dessa (inom 500 m från våtmarken).
Resultaten visade att ca 80 % av våtmarkerna åtminstone hade koloniserats av en
hänsynskrävande groddjursart, men en del våtmarker med upp till fyra arter. Koloniseringen
skedde oberoende av syftet med våtmarksanläggningen (biologisk mångfald eller
näringsretention). Anledningen till att de flesta våtmarkerna koloniserats berodde på att de
saknade rovfisk. Sannolikheten för kolonisering av våtmarkerna ökade med antalet
hänsynskrävande groddjursarter som förekom i området (inom 500 m).
Stora våtmarker som koloniserats hade fler spelande hanar av klockgroda och lövgroda än
mindre våtmarker. Våtmarkens ålder påverkade antalet spelande klockgrodor. Ju äldre
våtmarken var desto fler hanar (några våtmarker hade mer än hundra spelande hanar). För
klockgroda (och större vattensalamander) fanns det tillräckligt stort underlag för att kunna
testa varför vissa våtmarker inte koloniserats trots att rovfisk saknades (resultaten av större
vattensalamander var liknande de för klockgrodan). Våtmarker som inte koloniserats (trots
avsaknad av rovfisk) skiljde sig från dem som koloniserats. De hade bl.a. mer vägsträcka
inom 500 m, närmre till asfalterad väg och längre till närmsta kända lokal med klockgroda.
Vidare var våtmarkerna som inte koloniserats relativt nya och hade därmed inte väletablerad
flytblads- eller undervattensvegetation, något som hade gynnat klockgrodan.
Anläggning av våtmarker, finansierat med olika stödformer, kan inom områden med
hänsynskrävande groddjur i mycket stor utsträckning bidra till förbättrad bevarandestatus för
dessa arter. En förutsättning verkar vara att våtmarken anläggs så att rovfisk inte kan simma
in i dem. Dessa fiskfria våtmarker kan, speciellt om de är stora, utgöra mycket viktiga lokaler
eftersom de kan hysa stora populationer. Ju större population som finns i en våtmark desto
större är sannolikheten för att populationen ska överleva på sikt. Andra faktorer som är viktiga
för kolonisering (i alla fall för klockgroda och större vattensalamander) är hur mycket
vegetation som lyckats etablera sig och att de inte bör anläggas i områden med mycket vägar.
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Störst sannolikhet för att en anlagd våtmark ska koloniseras av något hänsynskrävande
groddjur är om det finns flera groddjursarter i området.
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Syfte
Syftet med denna undersökning är att utvärdera om lövgroda, lökgroda, klockgroda,
strandpadda och långbensgroda koloniserar våtmarker som anlagts med olika syften (främst
biologisk mångfald eller näringsretention) och samtidigt uppskatta populationsstorleken av
respektive art. Målsättningen är också att identifiera vilka faktorer som påverkar om arterna
koloniserat våtmarkerna eller inte. Resultaten från denna undersökning ska kunna användas
till att ta fram rekommendationer för hur våtmarker bör utformas och placeras för att gynna
ovanstående hänsynskrävande groddjur. En liknande studie, inventering av
projektstödsdammar som gynnat större vattensalamander i Skåne län, har genomförts inom ett
annat projekt (Stenberg och Nyström 2009) och dessa resultat inkluderas till viss del även i
denna rapport.

Bakgrund och upplägg
I Skåne län har mer än 500 våtmarker anlagts under 2000-talet (Länsstyrelsens
våtmarksregister från 2007-11-28). Av dessa våtmarker har vi valt ut 48 st som ligger inom
spridningsavstånd (max 500 m) från en damm med någon av ovanstående nämnda
groddjursart i Skåne (Figur 1 och 2). Dessa 48 våtmarker var fördelade i olika typer av
landmiljöer, anlagda med olika syften (30 st med huvudsyftet att gynna biologisk mångfald
och 18 med huvudsyfte näringsretention) och med varierande vattentillförsel. Information
fanns om t.ex. våtmarksområdets yta, ålder, omgivande markanvändning, stödform och syfte
(näringsretention eller biologisk mångfald) samt vattentillförsel (grundvatten, rör, dike eller
bäck).
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Figur 1. De 48 undersökta anlagda våtmarkernas läge i Skåne.
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Figur 2. Antal undersökta våtmarker med olika hänsynskrävande groddjursarter. I de flesta fall ligger
våtmarkerna inom spridningsavstånd (max 500 m) för mer än en art (svart) men i vissa fall bara för en art (grått).

Genom att inventera förekomst av spelande hanar (strandpadda, lökgroda, klockgroda,
lövgroda) eller antalet romklumpar (långbensgroda) kan man få reda på om arterna
förekommer på lokalen och få ett godtagbart mått på populationsstorleken. Genom att koppla
resultaten till abiotiska och biotiska faktorer i och i närheten av våtmarkerna kan man även
utvärdera orsaken till förekomst/icke förekomst. Därmed kan detta material ligga till grund för
hur våtmarker bör utformas för att gynna hänsynskrävande groddjur.

Metod
Det finns flera faktorer som är eller kan vara viktiga för förekomst och populationsstorlek av
groddjursarterna i denna undersökning (sammanfattat i Nyström och Stenberg 2008). Vi
mätte/uppskattade bland annat uttorkningsrisk (våtmarkens djup), vattentemperatur,
konduktivitet, beskuggning av vattenyta, täckningsgrad av undervattensvegetation,
täckningsgrad av flytbladsväxter, täckningsgrad av strandvegetation, andelen grunda
strandområden samt andel strandlinje som är betad. När det gäller vattenkemi är det främst
pH-värde, syrgashalt och närsalter som kan vara viktiga. I landmiljön är faktorer som
påverkar födosöks- och övervintringsmöjligheter samt spridning viktiga. De faktorer som
uppskattades i denna undersökning var andelen åkermark, betesmark, buskage och skog
(lövskog) samtliga inom 100 m från lekvattnet. När det gäller spridningsmöjligheter pekar de
flesta studier som är gjorda på groddjur att sannolikheten för att de ska kolonisera nya vatten
minskar när trafikintensiteten i närmiljön är hög. Samtidigt ökar sannolikheten för
kolonisering om det finns många lekvatten i närheten. Genom att använda GIS-beräknade vi
avstånd till närmsta trafikerade asfalterad väg (med mer än 500 fordon per dygn) samt hur
lång asfalterad vägsträcka som fanns inom 500 m för varje våtmark. Genom att använda data
från Länsstyrelsen i Skånes ”groddjursskikt” kunde vi få fram data på avstånd till närmsta
vatten för arterna inom 500 m från en våtmark och hur många kända vatten som fanns.

9

Förutom ovanstående nämnda faktorer är förekomsten av fisk och täta kräftbestånd negativt
för de flesta groddjur. Att inventera förekomsten av fisk och kräftor är tidskrävande och
därför delas våtmarkerna upp i två kategorier vid analysen, de med tillopp från vattendrag
(sannolikt fisk) inklusive de våtmarker där vi observerat fisk. I den andra kategorin fanns
våtmarker som inte har förbindelse med vattendrag (sannolikt inte fisk). Våtmarker med
enbart förekomst av småspigg har visat sig fungera som ”fiskfria” vatten för alla ovan nämnda
arter utom den större vattensalamandern, vilken inte verkar reproducera sig i våtmarker med
småspigg (Stenberg och Nyström 2009). När det gäller kräftor noterades förekomst av dessa
men det finns ett negativt linjärt samband mellan kräfttätheten och täckningsgraden av
vegetation i våtmarker (sammanfattat i Nyström och Stenberg 2008). Därför kan
”täckningsgraden av undervattensvegetation” användas som ett indirekt mått på kräfttätheten
och därmed lämpligheten som lekvatten för hänsynskrävande groddjur.
Undersökningen delades upp på två år. Under 2008 besöktes samtliga våtmarker och
vattenprov togs för analys av bland annat närsalter (se nedan). Samtidigt gjordes en
bedömning av våtmarken och dess omgivning enligt ovan (23-25 juni). Spelande hanar av
klockgroda räknades vid våtmarkerna (19 våtmarker) mellan den 24 juni och den 26 juli. Vi
håvade även efter larver av den större vattensalamandern (z-metod enligt naturvårdsverkets
standard, Naturvårdsverket 2005, 38 våtmarker) mellan den 9 och 28 juli.
Under 2009 inventerades övriga arter. Förekomst och populationsstorlek av långbensgroda
bedömdes den 16 april genom att antalet romklumpar räknades i våtmarkerna (6 st). Lökgroda
inventerades mellan den 15-21 april genom att antalet spelande hanar räknades efter mörkrets
inbrott vid våtmarkerna (6 st). Förutom traditionell avlyssning användes även
undervattensmikrofon. Lövgroda inventerades genom att antalet spelande hanar uppskattades
vid våtmarkerna (36 st) efter mörkrets inbrott mellan den 20 april till den 7 juni. Spelande
hanar av strandpadda räknades vid två våtmarker den 11 maj.
Samtliga inventeringar av spelande hanar av lövgroda och klockgroda genomfördes under
dagar och kvällar med gynnsam väderlek. För klockgroda var lufttemperaturen alltid över
15°C och för lövgroda alltid över 10°C.
När det gäller vattenkemi mättes pH och syrgasmättnad direkt i fält. Konduktivitet (vattnets
ledningsförmåga) och bl.a. närsalter (totalfosfor och ammoniumkväve) analyserades av LMI
AB i Helsingborg (ackrediterat laboratorium). Ammonium analyserades med autoanalyser
(”segmented flow”) och övriga ämnen inklusive fosfor med ICP-OES. Detektionsgränsen för
ämnena var 0,001 mg/l.

Analyser
Vid utvärdering av data gjordes dels en generell utvärdering av vilka faktorer som påverkat
koloniseringen av hänsynskrävande groddjur i våtmarkerna. Vi testade statistiskt (Chi2-test)
om huvudsyftet med att våtmarken anlagts påverkade om de hade koloniserats eller inte av
åtminstone en av groddjursarterna. På samma vis testade vi om förekomsten av fisk påverkat
om våtmarkerna koloniserats eller inte. För att utvärdera om våtmarker anlagda med
huvudsyftet biologisk mångfald eller näringsretention skiljde sig åt med avseende på
fysikalisk-kemiska faktorer i våtmarkerna eller närmiljö (100-500 m) gjordes en statistisk
analys (baserad på ”PCA- Principal Component Analysis”, Dytham 1999). I en PCA
sammanfattar man flera olika miljövariabler i en (eller några få) nya variabler. Detta innebär i
princip att de faktorer som samvarierar grupperas tillsammans. Sedan testade vi statistiskt om
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våtmarker med näringsretention ser annorlunda ut eller har annan vattenkemi och/eller
närmiljö än våtmarker som anlagts med syftet biologisk mångfald med hjälp av t-test.
Klockgrodan var den enda art som vi fick tillräckligt statistiskt underlag för att kunna
utvärdera vad som påverkat om våtmarker koloniserats eller inte. Analysen gjordes på samma
sätt som jämförelsen mellan våtmarker som anlagts med syfte näringsretention eller biologisk
mångfald (dvs. en PCA som sedan följdes upp av en t-test). Inga statistiska analyser gjordes
därför separat för de övriga arterna.

Resultat
Generellt om våtmarkerna
Den typiska våtmarken (medianvärdet från alla 48 våtmarkerna) var tre år gammal, storleken
var 0,4 Ha, med ett maxdjup på en meter och saknande skuggande träd och buskar. Av
vattenytan täcktes ca 10 % av flytblads- och undervattensvegetation medan strandvegetation
nästan saknades helt. Vattenkemisk var våtmarken typisk för skånska förhållanden, dvs. med
högt pH-värde och något näringsrik med avseende på fosfor. Närmiljön (inom 100 m)
karaktäriserades av träda/äng, respektive åker. Avståndet till närmsta asfalterade väg var ca
400 m och till närmsta våtmark med andra hotade groddjur var avståndet ca 300 m. Vanligen
fanns det 2 andra våtmarker med hotade groddjur inom 500 m från den anlagda våtmarken
(Tabell 1, 2 och 3). De 48 våtmarkerna varierade trots allt stort med avseende på fysikaliska
förhållanden, ålder, vattenkemi samt vegetation och närmiljö (Tabell 1, 2 och 3). Vi fann
rovfisk (i detta fall fiskarter utom småspigg) i 9 våtmarker samt småspigg i ytterligare 7
våtmarker. Signalkräfta (observation av klo) noterades bara i ett vatten och i detta fanns även
rovfisk. Vid besöket i slutet av juli 2008 hade tre våtmarker torkat ut helt. Även om
överlappningen var stor fanns vissa statistiska skillnader mellan våtmarker anlagda med syfte
biologisk mångfald eller näringsretention med avseende på fysikalisk-kemiska faktorerna i
våtmarkerna samt landmiljö, landmiljön intill (100-500 m). Tendensen var att våtmarker
anlagda med syfte näringsretention hade, jämfört med våtmarker anlagda för biologisk
mångfald, större andel åker i närmiljön, mer asfalterade vägar, större avstånd till närmsta
grodvatten samt högre konduktivitet och totalfosforhalt. Dessutom hade flera våtmarker
anlagda med syfte biologisk mångfald generellt mer betesmark i närmiljön och mer
strandvegetation (Figur 3).
Tabell 1. Median, lägsta och högsta värden för fysikaliska egenskaper uppmätta i de 48 undersökta våtmarkerna.
Ålder (mån)
Area (m2)
Djup (m)
Konduktivitet (mS/m)
Temp (°C)
Median
35
4000
1
32
20,0
Min
1
40
0,1
8
16,1
Max
94
40000
2,5
77
24,7

Tabell 2. Median, lägsta och högsta värden för vattenkemiska egenskaper uppmätta i de 48 undersökta
våtmarkerna.
pH
syrgas (%)
Tot-P (mg/l)
NH4 - N (mg/l)
Median
8,6
120
< 0,073
< 0,001
Min
4,4
82
< 0,001
< 0,001
Max
10,4
202
0,85
3,9

Tabell 3. Median, lägsta och högsta värden uppmätta i vattnet och närmiljön i de
48 undersökta våtmarkerna. Alla värden är täckning i procent. Åker, bete och
lövskog anger hur stor procent av närområdet (100 m) som dessa faktorer utgör. I
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tabellen anges även (inom 500) hur många vatten med hänsynskrävande groddjur
som är kända, avstånd till närmsta kända groddjurslokal (m), avstånd till närmsta
allmänna väg (m) samt total vägsträcka (m).
Median
Min
Max
Vattenmiljö
Undervattensvegetation
10
0
99
Flytbladsvegetation
10
0
95
Strandvegetation
3
0
60
Beskuggad vattenyta
0
0
5
Betad strand
3
0
100
Närmiljö (inom 100 m)
Åker
Bete
Lövskog
Träda/äng
Buskage
Omland (inom 500 m)
Antal grodvatten
Avstånd till närmsta grodvatten (m)
Avstånd till närmsta väg (m)
Vägsträcka inom 500 m

15
8
5
22
5

0
0
0
0
0

99
90
49
79
30

2
300
410
520

1
1
70
0

8
500
2290
1780

Figur 3. Schematisk fördelning av våtmarker anlagda antingen med huvudsyfte biologisk mångfald (30 st,
ljusgrå cirklar) eller med huvudsyfte näringsretention (18 st, mörkgrå cirklar) längs en skapad miljövariabel
(första faktorn i en PCA). Värdena på axeln är de ”poäng” som variablerna får i den statistiska analysen. Figuren
visar att våtmarkerna skiljer sig i flera avseende. Pilarna visar på stigande värden av variablerna i textrutorna.
Våtmarker med huvudsyfte biologisk mångfald har mer strandvegetation, mer betesmark men mindre åkermark i
närområdet, längre till närmsta väg och med mindre sträcka asfalterad väg i närheten och lite kortare avstånd till
närmsta grodvatten. På liknande sätt har våtmarker med huvudsyfte näringsretention mer åkermark, högre
konduktivitet och totalfosfor osv.

Generellt om kolonisering
Av de 48 undersökta våtmarkerna hade 38 st (80 %) koloniserats av åtminstone en
hänsynskrävande groddjursart (Bilaga 1). Koloniseringen av våtmarkerna påverkades inte om
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våtmarkerna anlagts med ett specifikt syfte (biologisk mångfald eller näringsretention, Figur
4, Chi2-test, p=0,56). Däremot verkade våtmarker som det fanns rovfisk i inte koloniseras i
någon större utsträckning av groddjuren (Figur 5, Chi2-test, p<0,001). Vi fann emellertid
enstaka lövgrodor som spelande i tre av nio vatten med rovfisk, men inga av de andra arterna
förekom i vatten med rovfisk. Sannolikheten att en våtmark skulle koloniseras av åtminstone
en hänsynskrävande groddjursart ökade med antalet av dessa arter som fanns inom 500 m från
våtmarken (Figur 6).

Figur 4. Antalet koloniserade våtmarker av hänsynskrävande groddjur beroende på
syftet med anläggningsstödet.

Figur 5 Antalet koloniserade våtmarker av hänsynskrävande groddjur beroende på
om det förekommer rovfisk eller inte (gäller inte småspigg).
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Figur 6. Sannolikheten att minst en art koloniserar en våtmark i förhållande till
hur många hänsynskrävande groddjursarter som finns i närheten (inom 500 m).

Klockgroda
2008 hördes spelande hanar av klockgroda i 9 av de 19 våtmarker som låg inom 500 m från
en tidigare känd klockgrodelokal. I fyra av våtmarkerna observerades också lyckad
reproduktion (yngel eller juveniler) i samband med att vi håvade vissa våtmarker efter larver
av större vattensalamander (Bilaga 1, exempel i Figur 7). Antalet spelande hanar varierade
mellan 1 och 150 med ett medianvärde på 9 spelande hanar. Flera av våtmarkerna var stora
och resultaten visar, att populationen ökar (baserat på antalet spelande hanar per 1000
kvadratmeter vattenyta) med ökat ålder på våtmarken (Figur 8).

Figur 7. Våtmark anlagd
2000 (våtmark nr 22,
Bilaga 1) med huvudsyfte
näringsretention.
Sommaren 2008 spelade
70 klockgrodor i
våtmarken. Det fanns
även reproduktion av
klockgroda och större
vattensalamander samt ca
100 spelande lövgrodor i
vattnet.

14

Figur 8. Antalet spelande hanar av klockgroda/1000 m2 i 10 våtmarker i förhållande till
åldern på våtmarken. Spelande hanar räknades sommaren 2008. r2-värde visar att 83 % av
ökningen i antalet spelande hanar per ytenhet kan förklaras med åldern på våtmarken.

Av de 10 våtmarker där klockgroda inte hördes observerade vi fisk (vitfisk eller rovfisk) i 4
av dem och dessutom hade en damm helt torkat ut. Vi såg även småspigg i 4 av de 19
våtmarkerna, varav 2 med spelande klockgroda. Vi hörde inte spel av klockgroda i våtmarker
där vi såg annan fisk än småspigg. För att undersöka vilka faktorer som kan förklara
varför/varför inte klockgroda spelar i våtmarkerna gjorde vi en statistisk analys (baserad på
”PCA- Principal Component Analysis”, Dytham 1999). Vi testade sedan statistiskt om
våtmarker med spel av klockgroda ser annorlunda ut eller har annan vattenkemi och/eller
närmiljö än våtmarker utan spel av klockgroda. Vi kom fram till att det fanns statistiska
skillnader mellan våtmarker som har och inte har koloniserats av klockgroda (t-test, p =0,004,
våtmarker med fisk och den damm som torkat ut är uteslutna ur analysen). Utmärkande för de
fyra våtmarker där spel av klockgroda inte hördes 2008 var att de bland annat var nyare
våtmarker med lite undervattens- och flytbladsvegetation, stor andel vägsträcka i närområdet,
nära till vägar samt ett större avstånd till närmsta kända lokal med klockgroda (Tabell 4, Figur
9). Två av de våtmarker utan spel 2008 (samt även den som torkade ut år 2008) koloniserades
av klockgroda 2009 (om än av få individer).
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Tabell 4. Miljöfaktorer och medelvärden för våtmarker med spel av klockgroda
(10 st) och våtmarker utan spel av klockgroda (4 st) år 2008. Våtmarker med fisk
eller som torkat ut är inte med i analys eller i datatabellen. Variabler i fetstil är de
som enligt PCA-analysen är betydelsefulla och kan förklara varför/varför inte det
finns spelande klockgrodor i en våtmark. * anger att det även finns en statistisk
skillnad mellan miljöfaktorerna om man jämför medelvärden från våtmarkerna
med spelande klockgrodor med de utan (t-test). Med närmiljö menas landområdet
100 m runt våtmarken.
Miljöfaktor

Med spel

Utan spel

54

26

10 300

4 300

1

1

pH

9,2

8,5

Konduktivitet (mS/m)

32

46

Ammonium-N (mg/l)

0,087

0,366

Total fosfor (mg/l)

0,116

0,134

Undervattensvegetation (%)*

45

8

Flytbladsvegetation (%)*

47

3

4

8

Åker i närmiljö (%)

40

44

Träda/äng i närmiljö (%)

48

50

Avstånd till närmsta asfalterade väg (m)

474

260

Antal m asfalterad väg inom 500 m*

324

870

Antal vatten med klockgroda inom 500 m
Avstånd till närmsta vatten med klockgroda
(m)

1,9

1

216

367

Våtmarksålder (mån)*
2

Våtmarksarea (m )
Vattendjup (m)

Strandvegetation (%)
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Figur 9. Schematisk fördelning av våtmarker med spel av klockgroda år 2008 (10 st, fyllda fyrkanter) samt
våtmarker utan spel av klockgroda (4 st, tomma rutor) längs en skapad miljövariabel (första faktorn i en PCA).
Värdena på axeln är de ”poäng” som variablerna får i den statistiska analysen. Dammar med fisk eller som torkat
ut är inte med i analysen. Figuren visar att våtmarkerna skiljer sig i flera avseende. Pilarna visar på stigande
värden av variablerna i textrutorna. Våtmarker utan spel är i huvudsak nyanlagda vatten med lite vegetation och
därmed ett lite lägre pH-värde, men med mer asfalterade vägar i närheten och lite längre avstånd till närmsta
klockgrodevatten. På liknande sätt har våtmarker med spel av klockgroda högre ålder osv. (se även Tabell 4 för
medelvärden). Siffrorna refererar till våtmarksnummer (våra löpnummer, Bilaga 1). Notera att i våtmarken som
ligger ”fel” (nr 39) fanns enbart två spelande klockgrodor, trots att vattnet är väldigt stort. Men det ligger nära
väg men förhållandevis långt från närmsta klockgrodevatten.

Lövgroda
Av de 36 våtmarker som låg inom 500 m från minst ett annan känd lokal med lövgroda hade
32 koloniserats (Bilaga 1, exempel i Figur 10). Antalet hanar varierade mellan 1-300 med ett
medianvärde av 30 spelande hanar. Av de vatten som inte hade koloniserats förekom det
rovfisk i ett (gädda), men lövgrodan förekom i tre andra vatten med rovfisk, om än i ganska få
antal. Våtmarkens ålder påverkade inte antalet spelande lövgrodor (Figur 11), men antalet
spelande hanar av lövgroda ökade med arean på våtmarken (Figur 12), men en avvikande
våtmark som låg i Skurups kommun och låg dessutom i ett jordbruksområde, vilket inte är
gynnsamt för lövgrodan.
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Figur 10. Våtmark anlagd 2004 (våtmark nr 1, Bilaga 1) med huvudsyfte näringsretention.
Sommaren 2009 spelade 200 lövgrodor i buskaget till vänster i våtmarken. Det fanns mycket
gäss och vattnet var grumligt och utan vattenvegetation. Det fanns ingen reproduktion av
långbensgroda eller större vattensalamander trots att de finns i området.

Figur 11 Antalet spelande hanar av lövgroda/1000 m2 i 32 våtmarker i förhållande till åldern på
våtmarken. Spelande hanar räknades sommaren 2009. Antalet spelande hanar per ytenhet kan inte
förklaras med åldern på våtmarken. Svarta cirklar är de dammar som koloniserats av lövgroda trots
förekomst av fisk (annan än småspigg).
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Figur 12 Antalet spelande hanar av lövgroda/1000 m2 i 32 våtmarker i förhållande till storleken på
våtmarken. Spelande hanar räknades sommaren 2009. r2-värde visar att 49 % av ökningen i antalet
spelande hanar kan förklaras med storleken på våtmarken. Svarta cirklar är de dammar som koloniserats
av lövgroda trots förekomst av fisk (annan än småspigg).

Lökgroda
Av de 6 våtmarker som låg inom 500 m från minst ett annan känd lokal med lökgroda hade 3
koloniserats (Bilaga 1, exempel i Figur 13). Antalet hanar varierade mellan 1-12. Inga av de
koloniserade våtmarkerna hade rovfisk. I en av de våtmarker som inte koloniserats förekom
rovfisk.

Figur 13. Våtmark
anlagd 2004 (våtmark nr
4, Bilaga 1) med
huvudsyfte biologisk
mångfald (hotade
groddjur). Våren 2009
spelade tolv lökgrodor i
våtmarken. Det fanns
även större
vattensalamander,
lövgrodor och en
romklump av
långbensgroda i vattnet.
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Långbensgroda
Av de 6 våtmarker som låg inom 500 m från minst ett annan känd lokal med långbensgroda
hade 4 koloniserats (Bilaga 1, exempel i Figur 14). Antalet romklumpar varierade mellan 1-7
med ett medianvärde på 4 romklumpar. I ett våtmarksområde som var utpekat (koordinater
från länsstyrelsens våtmarksskikt) där vi hittade 7 romklumpar hade en annan våtmark också
bildats strax intill. I den observerades 16 romklumpar. I en av de våtmarker som inte
koloniserats fanns det rovfisk, och i den andra, som var väldigt stor, fanns det ingen
undervattensvegetation och mycket fågel. Detta vatten var mycket svårinventerat och det är
möjligt att det finns långbensgroda eftersom det finns ett bälte med buskar ute i vattnet, där
långbensgrodan skulle kunna lägga rom, men det hade behövts båt för att inventera där (Figur
10). I detta vatten hördes ca 200 lövgrodor som satt och spelade bland buskarna.

Figur 14. Våtmark anlagd
2006 (våtmark nr 26,
Bilaga 1) med huvudsyfte
biologisk mångfald
(långbensgroda). Våren
2009 räknades fyra
romklumpar av
långbensgroda och
femton spelande
lövgrodor i våtmarken.

Strandpadda
Det fanns bara två våtmarker som kunde koloniseras av strandpadda, båda belägna vid
Vressel (Sjöbo kommun). Det fanns strandpadda i både dessa (3-5 hanar, Bilaga 1, exempel i
Figur 15). Dessa våtmarker var specifikt anlagda för att gynna strandpadda (och där fanns
ytterligare tre vatten med spel intill). Våtmarkerna var små och grunda, utan
undervattensvegetation och med ett mycket högt betestryck intill. Detta är gynnsamt för
strandpadda. I detta fall observerades att kanterna av våtmarkerna var väldigt upptrampade,
och vattenkemin tydde på att de var kraftigt förorenade (ammonium-kväve; 0.17-1,0 mg/l
samt Total-fosfor; 0,8-2,9 mg/l). Trots detta observerades åtminstone ett yngel av strandpadda
i en av våtmarkerna under 2009 (Jan Pröjts, muntligen).
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Figur 15. Våtmark
anlagd 2006 (våtmark nr
38, Bilaga 1) med
huvudsyfte biologisk
mångfald (strandpadda).
Våren 2009 räknades fem
spelande strandpaddor i
vattnet.

Övriga observationer
Ätlig groda noterades i fem våtmarker och lyckad reproduktion av större vattensalamander i
nio av 38 möjliga våtmarker (inom 500 m från tidigare känd lokal). Dessutom observerade vi
vuxna individer av större vattensalamander i ytterligare tre våtmarker (sammanfattat i
Stenberg och Nyström 2009, Bilaga 1).

Diskussion
Resultaten från den undersökning visar tydligt att många våtmarker (80 %) som anlagts med
olika stödformer kan bidra till att gynna bevarandestatusen för hotade och hänsynskrävande
groddjur. Det verkar inte vara motivet till stödberättigande (t.ex. biologisk mångfald eller
näringsretention) som påverkar om våtmarkerna koloniseras eller inte, trots att dessa kan
skilja sig åt såväl fysikaliskt-kemiskt som i närmiljön. Den viktigaste faktorn för om
kolonisering sker eller inte är enligt våra resultat förekomst av annan fisk än småspigg (dock
verkade inte större vattensalamander föröka sig i våtmarkerna med småspigg, Stenberg och
Nyström 2009). Förekommer det fisk i våtmarkerna verkar det enligt våra undersökningar,
med undantag från enstaka lövgrodor, inte gynna hänsynskrävande eller hotade groddjur.
Förutom fiskförekomst kunde vi även identifiera några andra faktorer, baserat på våra resultat
av klockgroda och större vattensalamander (se Stenberg och Nyström 2009 för resultat av
större vattensalamander) som kan påverka om våtmarker koloniseras eller inte. De arter som
omfattas i denna undersökning är, med reservation för klockgroda, ganska välstuderade vad
gäller deras ekologi och miljökrav (sammanfattat i Nyström och Stenberg, 2009). De flesta
groddjur i Skåne påverkas väldigt negativt av beskuggning av lekvattnen (med visst undantag
för långbensgroda och större vattensalamander), intensivt jordbruk, stor andel trafik i
närområdet och att lekvattnen blir isolerade från andra lekvatten och/eller uppehålls- och
övervintringsområden (utgörs ofta av betesmarker respektive lövskogsområden). Dessutom
verkar det som om reproduktion av bl.a. lökgroda och lövgroda försämras när närsalthalterna i
vattnet är hög, medan strandpaddan är mer tålig (sammanfattat i Nyström och Stenberg 2009).
Samtidigt har man visat att ju större våtmarkerna är, förutsatt att de är lämpliga för arterna,
desto större populationer kan finnas där. Detta är vikigt ur bevarandesynpunkt eftersom stora
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populationer löper mindre risk att dö ut av en ren slump. Vidare har inventeringar av
klockgroda och lövgroda som genomförts av Boris Berglund för Länsstyrelsen i Skåne Län
under 2000-talet visat att reproduktion förekommer som regel alltid i vatten med minst 10-15
spelande hanar. Våtmarker anlagda i lämpliga landmiljöer, där det också finns andra
småvatten med hänsynskrävande groddjur kan, om de har ett stort antal spelande hanar (och
reproduktion), förväntas fungera som ”baslokaler” och i hög grad bidra till ökad spridning och
populationsökningar av hänsynskrävande groddjur.
Många anlagda våtmarker, inte minst de som koloniserats av hotade och hänsynskrävande
groddjur i denna studie, är stora men inte beskuggade och bör fungera som baslokaler redan
några år efter att de anlagts. Baserat på resultaten från klockgroda (och större
vattensalamander) verkar dock spridningen och koloniseringen av våtmarker anlagda i
områden med utbyggt vägnät försvåras, speciellt om våtmarkerna är nyanlagda med lite
etablerad vattenvegetation. Ett undantag verkar dock lövgrodan vara eftersom den i mycket
snabb takt koloniserar de flesta anlagda våtmarkerna. De större våtmarkerna verkar kunna
attrahera ett stort antal våtmarksfåglar. I vissa våtmarker hinner inte undervattensvegetationen
etablera sig. Eftersom vattenvegetation är viktig för många groddjur kan det i vissa fall uppstå
en konflikt mellan ett rikt fågelliv och förekomst av hänsynskrävande groddjur i anlagda
våtmarker.
Reproduktion i de våtmarker som vi undersökt kunde konstateras i flera fall för klockgroda,
långbensgroda och större vattensalamander. Men med tanke på att en del anlagda våtmarker,
inte minst de som anlagts för näringsretention, kan ha höga närsaltkoncentrationer vore det
även önskvärt att få mer information om reproduktionsframgången för hotade och
hänsynskrävande groddjur i dessa våtmarker.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från denna undersökning visar att stora fiskfria
våtmarker som anlagts i lämpliga landmiljöer med fler arter av hänsynskrävande groddjur i
närheten kommer att koloniseras och kan fungera som mycket vikiga baslokaler för dessa
arter.
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Bilaga 1. De undersökta våtmarkerna
Ha = lövgroda (Hyla arborea), Bb = klockgroda (Bombina bombina), Pf = lökgroda (Pelobates fuscus), Tc = större vattensalamander (Triturus
cristatus), Rd = långbensgroda (Rana dalmatina) och Bc = strandpadda (Bufo calamita). Lst-nr står för Länsstyrelsen i Skånes kommunvisa
löpnummer på groddjurslokaler. * efter artbeteckning innebär att vi observerade yngel/larver av arten i våtmarken. Yta är våtmarkens
uppskattade vattenyta i fält.
Nr Kommun
huvudsyfte
Diarienr
x
y
yta (m2) Fisk Spigg Lst-nr Groddjur
1 Tomelilla
näringsretention 521-54789-02
1390916 6161934
17000
ja
70-326 Ha
2 Ystad
näringsretention 525-7696-03
1377635 6153293
22000
86-324 Bb, Pf, Ha
3 Ystad
näringsretention 521-12804-02
1366051 6146411
3000 ja
86-336 Ha, Tc
4 Tomelilla
mångfald
531-1779-04
1390591 6159086
7500
70-312 Pf, Rd, Ha, Tc*
5 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1367049 6161655
20000
65-276 Ha
6 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1366758 6161595
7500
65-311 Ha
7 Tomelilla
näringsretention 525-50729-02
1382708 6166448
1000
mångfald
525-53603-02
1373045 6156126
2000
86-303 Bb*, Ha
8 Ystad
9 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1366343 6160469
6000
65-168 Ha
10 Sjöbo
mångfald
232-14244-00
1369511 6160185
20000
65-258 Bb, Ha, Tc
11 Sjöbo
mångfald
232-14244-00
1369969 6159358
2000
65-281 Bb*, Ha, Tc*
13 Ystad
mångfald
1366422 6150044
40000 ja
14 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1367007 6160326
2500
ja
65-254 Ha
15 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1367068 6160561
10000
ja
65-253 Ha
16 Sjöbo
mångfald
232-26535-01
1366715 6160271
9000
ja
65-255 Ha
17 Svedala
mångfald
232-33254-01
1351221 6157224
1000
63-179 Ha
18 Svedala
mångfald
232-33254-01
1350940 6157240
2500
63-180 Ha, Tc*
19 Ystad
mångfald
232-25675-01
1389955 6141660
2000 ja
ja
86-339 Ha
20 Ystad
näringsretention
1376107 6158603
1300
86-241 Bb, Ha
21 Tomelilla
näringsretention
1378669 6158310
15000
70-153 Bb*, Ha, Tc
22 Ystad
näringsretention
1374972 6157588
5000
86-174 Bb*, Ha, Tc*
23 Ystad
näringsretention 531-32567-05
1372395 6153373
1500
24 Sjöbo
mångfald
521-38329-04
1371156 6161451
4500
ja
65-220 Bb, Ha
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Nr
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Kommun
Sjöbo
Simrishamn
Simrishamn
Simrishamn
Lund
Sjöbo
Ystad
Lund
Tomelilla
Ystad
Sjöbo
Sjöbo
Sjöbo
Ystad
Tomelilla
Skurup
Svedala
Svedala
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Sjöbo
Ystad
Sjöbo

huvudsyfte
näringsretention
mångfald
mångfald
mångfald
näringsretention
mångfald
mångfald
näringsretention
mångfald
näringsretention
mångfald
mångfald
mångfald
mångfald
mångfald
näringsretention
mångfald
mångfald
näringsretention
näringsretention
näringsretention
mångfald
näringsretention
näringsretention
mångfald

Diarienr
531-15119-04
525-02287-05
531-38053-05
525-37807-05
531-32569-05
531-38054-05
531-21105-05
531-32568-05
531-39113-05
531-01784-04
525-22461-05
525-22461-05
519-01970-04

531-32567-05
531-32567-05
525-25328-04
531-15155-04
531-10113-03
531-26957-04

x

y
1371274
1396991
1397334
1397812
1353266
1382205
1364822
1352735
1387303
1373107
1362967
1362943
1367677
1384008
1389841
1361728
1332525
1332467
1367304
1372127
1371780
1366105
1368056
1371720
1379479

6161573
6166511
6166073
6166083
6159036
6174067
6154279
6160564
6182536
6151949
6173384
6173052
6161519
6150096
6161958
6147328
6157501
6157879
6149357
6153285
6153126
6164398
6156797
6156234
6167674

25

yta (m2)
300
1000
900
2000
2000
10000
8000
10000
2000
7500
40
100
10000
1200
600
20000
700
4000
4000
7500
15000
700
8000
3000
12000

Fisk

Spigg

ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja

Lst-nr
65-312
91-243
91-248
91-249
81-113
65-310
86-340
81-114
86-341
65-313
65-061
65-306
86-083
70-323
64-079
63-182
63-181
86-342
86-337
86-343
-

Groddjur
Ha
Rd, Ha
Rd
Rd
Ha, Tc*
Ha, Tc*
Bb
Bb, Ha
Bc
Bc
Bb, Ha
Ha, Tc*
Ha, Tc*
Ha, Tc*
Pf
Bb, Ha
Bb, Ha
Ha
-

