
Artfaktablad

Vad är Åtgärdsprogram för
hotade arter?
Nära 2000 arter, cirka fem procent 
av Sveriges djur, växter och svampar 
är så hotade att de riskerar att dö 
ut. Huvudorsaken till att dessa arter 
är hotade är att deras livsmiljöer 
försvunnit, främst på grund av änd-
rad markanvändning. Vissa marker 
nyttjas idag hårdare än förr, andra 
nyttjas inte alls och växer igen.

Naturvårdsverket och Länsstyrel-
serna gör därför en storsatsning på 
att ta fram nationella åtgärdspro-
gram för hotade arter och livsmiljöer 
(ÅGP). Satsningen, som omfattar 
drygt 200 program och berör cirka 
400 arter, är en del av arbetet för 
att klara riksdagens miljökvalitets-
mål, i första hand Ett rikt odlings-
landskap, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv.

Strandpaddan, som också kallas stinkpadda, är ett av de 
mest hotade groddjuren i Sverige. Arten har under 1900-
talets senare del haft en kraftig tillbakagång i Sverige och 
den är klassad som sårbar. I Blekinge finns strandpaddan 
endast på ett tiotal platser. Det är många faktorer som 
missgynnar strandpaddan, men övergödning och igenväx-
ning anses vara de mest avgörande.

Beskrivning
Strandpaddan är den minsta av våra tre paddarter. Kroppslängden hos 
vuxna djur varierar mellan 43 och 80 mm. Honorna är ofta något större 
än hanarna. Grundfärgen är grå, ljusbrun eller olivfärgad med fläckar i 
grönt eller brunt. Typiskt för arten är den ljusgula linje som löper längs 
ryggraden. Strandpaddan har ganska korta bakben, vilket gör att den 
springer eller går i stället för att hoppa.

Utbredning
I Sverige förekommer strandpaddan längs Västra Götalands och Hallands 
kust, i Skåne och längs Blekinges kust. I Blekinge finns strandpaddan på 
cirka tio platser, de flesta längs länets östkust. Utbredningen har tidigare 
varit större , men eftersom många förekomstlokaler försvunnit lever de 
flesta av dagens strandpaddor i små grupper isolerade från varandra. U
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Strandpadda       
Bufo calamita
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Biologi och ekologi
Strandpaddan förekommer i öppna och solbelysta 
områden såsom klippöar, kortbetade strandängar, 
sanddyner och hedmarker, men även i exempelvis 
grustäkter och stenbrott. Lekvattnen är vegetations-
fattiga, grunda och solbelysta och de torkar ofta ut 
under den torraste delen av säsongen. 

Paddorna är huvudsakligen aktiva under den mörkare 
delen av dygnet. Dagtid ligger de i håligheter i marken, 
under drivved, stenar och stenrösen eller nedgrävd 
i sand. Även övervintringen sker i liknande miljöer, i 
håligheter, klippskrevor eller sandslänter, ofta flera 
meter ner i marken.

Leken börjar oftast i slutet av april, men är utdragen 
och kan pågå ända fram till augusti beroende på 
vädret. Efter kraftiga regn sitter hanarna längs strand- 
kanten där de nattetid försöker locka till sig honor 
med sitt kväkande som hörs på långt håll. 

Rommen läggs i grunt vatten, och utvecklingen till 
yngel och småpaddor går därför mycket snabbt då 
vattentemperaturen är hög.

Fridlysning och skydd
Strandpaddan är, liksom alla andra groddjur i Sverige, 
fridlyst. Det innebär att det är förbjudet att skada, 
döda och fånga vilt levande exemplar. Det är också 
förbjudet att skada artens rom eller larver, eller ta 
bort dem från vattnet.

Strandpaddan är dessutom strikt skyddad enligt 
artskyddsförordningen, vilket innebär att varken arten 
eller dess livsmiljöer får skadas eller förstöras.

Vad kan du göra?
För att gynna groddjur, inklusiv strandpaddan, gäller 
det att vara rädd om både de tillfälliga och de perma-
nenta vattensamlingarna i landskapet. Att återskapa 
våtmarker och småvatten är positivt för många växter 
och djur. Var extra uppmärksam när du kör bil fuktiga 
nätter. Då uppehåller sig groddjur gärna på vägarna.

Vill du veta mer om strandpaddan eller få 
information om hur du kan gynna grod-
djur? 
Kontakta Länsstyrelsen i Blekinge län

Bevarandeåtgärder
På flera ställen i Sverige försöker man återskapa 
strandpaddans tidigare utbredningsområde. Det 
sker främst genom att nya dammar grävs i och mellan 
områden där den förekommer. I Blekinge har flera 
dammar grävts på östkusten och på Listerlandet i 
den västra delen av länet. 

Andra åtgärder som genomförts i landet är röjning 
av igenväxande vegetation och återintroduktion på 
lokaler där arten försvunnit, genom att ägg eller yngel 
flyttats från andra livskraftiga populationer.

Strandpaddehane i kanten av ett lekvatten.

Strandpaddeyngel i grunt lekvatten.

Nygrävd damm för strandpadda vid Attanäs på Blekinges ostkust.


