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Sammanfattning 

Naturcentrum AB har, på uppdrag av Lysekils kommun, genomfört en översiktlig inventering av 

större vattensalamander och stinkpadda i delar av Lysekils kommun. Inom uppdraget har vi också tagit 

fram underlagsmaterial, inventeringsprotokoll och sammanställt resultatet i katalogform. En invente-

ring av lämpliga dammar har gjorts genom att digitala flybilder analyserats. Intressanta dammar har 

ritats ut på dessa kartor och därefter har fältinventering genomförts. Vi har enbart besökt dammar i 

närheten av Lysekil, på Skaftö, Träleberg och Norra Grundsund. Vi bedömer att vi besökt ca en fjärdel 

av kommunens dammar (de dammar som kan lokaliseras på flygbilder).  

 

Inventeringen av större vattensalamander har utförts av Per Ingvarsson/Naturcentrum AB. Svante Hul-

tengren/Naturcentrum AB har varit uppdragsansvarig samt gjort inventeringar av stinkpadda på öar 

utanför Lysekil och sammanställt rapporten. Professor Claes Andrén/Nature har varit behjälplig med 

utformning av metodiken, medverkat vid inventeringar samt gjort artbestämningar av stinkpaddyngel. 

 

Totalt har 187 dammar besökts; 163 på fastlandsdelarna inkl Skaftö och 24 dammar på ett tiotal öar. 

Större vattensalamander påträffades i 35 dammar (21 % av dammarna på fastlandsdelarna) och stink-

padda i fyra (16 % av dammarna på öarna; enbart en ö Flatholmen).  Större vattensalamander före-

kommer inte på mindre öar och stinkpadda påträffas inte på fastlandsdelarna. Vi har också noterat 

förekomst av mindre vattensalamander (41 dammar), vanlig groda (10 dammar), åkergroda (4 dam-

mar) och vanlig padda (38 dammar). Resultatet måste betraktas som ett minimimått på de inventerade 

arternas förekomst. Sannolikt finns arterna i fler av de undersökta dammarna, men har inte kunnat 

konstateras av oss. Mer noggranna inventeringar kan göras med hjälp av speciella ”mjärdar” – flaskor 

som lägga ut och vittjas efter ca en natt (se BILAGA). När det gäller stinkpadda finns säkert fler loka-

ler på öarna utanför Lysekil men för att lokalisera dessa behövs information om lämpliga miljöer, av 

människor med god lokalkännedom. 
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Inledning 

Naturcentrum AB har, på uppdrag av Lysekils kommun, genomfört en översiktlig inventering av 

större vattensalamander och stinkpadda i delar av Lysekils kommun. Naturcentrum har tagit fram in-

venteringsprotokoll, utfört inventeringar och sammanställer resultatet i katalogform och med kort 

sammanfattning. Inventeringen av större vattensalamander har utförts av Per Ingvarsson/Naturcentrum 

AB. Svante Hultengren/Naturcentrum AB har varit uppdragsansvarig samt gjort inventeringar av 

stinkpadda och sammanställt rapporten. Professor Claes Andrén, Nordens Ark har varit behjälplig med 

utformning av metodiken m m. 

Allmänt om större vattensalamander Triturus cristatus 

Större vattensalamander är en av tre arter av vattensalamandrar (släktet Triturus) som förekommer i 

Norden. Individer av den större vattensalamandern i sällsynta fall ända upp till 17–18 cm med svansen 

inräknad, men är vanligen mellan 12–15 cm. Honor är i regel större än hanar. Huden på ryggen och 

sidorna är mörkt brun eller svart, ibland med synliga mörka fläckar av varierande storlek. Skinnet är 

täckt av millimeterstora vårtor vilka nedtill på kroppssidorna, samt på kinder och haka, ofta är vita. 

Buken är klargul till orange eller hos äldre individer rödbrun till svart, och bekläds av skarpt svarta 

fläckar som ofta flyter samman med varandra.  

 

Större vattensalamander Triturus cristatus. Foto Claes Andrén. 
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Den större vattensalamandern Triturus cristatus är ett groddjur som förekommer i en stor del av 

Europa österut till Uralbergen. I Sverige är den spridd främst i de södra och mellersta delarna. Trots 

den stora utbredningen är den större vattensalamandern inte allmän, utan genomgår en kontinuerlig 

och på vissa håll snabb tillbakagång. Arten är fridlyst och var fram till 2005 rödlistad som Missgynnad 

(NT). I rödlistan 2005-2010 har den kategoriserats som Livskraftig (LC).  

Den större vattensalamandern har ett starkt skydd genom att den är upptagen i Bernkonventionen och i 

EU:s art- och habitatdirektiv. Sveriges åtaganden i detta arbete regleras framförallt genom Artskydds-

förordningen.  

Arten förekommer i ”småvattenlandskap”, d v s mosaikartade landskap med ängs- och hagmarker, 

lövrik skog med död ved eller block i markskiktet, samt god tillgång på fisk- och kräftfria småvatten. I 

skogs- och kustnära landskap, och i norra Sverige, används små fiskfria sjöar och tjärnar, eller genom 

landhöjningen nybildade småvatten och t o m större hällkarsmiljöer.  

Arten har minskat under 1900-talet och den viktigaste orsaken hänger samman med den snabba land-

skapsomställning som förändrat våra kulturlandskap samt hur jord- och skogsbruk bedrivits. Småvat-

ten har fyllts igen eller påverkats av markavvattning och läckage av gödnings- och bekämpningsme-

del. Landmiljöer har ställts om till åkermark eller omsatts tillproduktivt skogsbruk med barrträd i fo-

kus. 

Den större vattensalamandern har flera egenskaper som gör den känslig för förändringar i dess livs-

miljö. Exempelvis är arten kräsen i sitt val av livsmiljö och den bär på en genetisk defekt som resulte-

rar i att hälften av alla ägg dör innan kläckning. Tillförlitliga lokalbaserade uppgifter har tagits fram 

genom inventeringar med standardiserad metodik som utförts i landet sedan andra hälften av 1980-

talet. Genom dessa undersökningar har över 4000 småvatten undersökts, och arten har totalt påträffats 

i ca 900 av dessa. Sannolikt förekommer regelbunden förökning i långt färre lokaler, kanske endast i 

ca en tredjedel. 

Den större vattensalamandern har inte varit föremål för några riktade åtgärder, även om punktinsatser 

genomförts på olika håll i landet. Den har sannolikt gynnats av insatser för att etablera fler småvatten 

och våtmarker i odlingslandskapet (t ex i Skåne län), men insättning av fisk och kräftor i sådana mil-

jöer kan också ha förhindrat artens etablering i många av de skapade miljöerna. 

Groddjur har generellt en tendens att svara snabbt och positivt på åtgärder i deras livsmiljöer. En till-

gång i detta arbete är även den större vattensalamanderns stora värde som symbolart för bevarandear-

beten i småvattenlandskapet.  

Texten kommer från ”Åtgärdsprogram för större vattensalamander” av Jan Malmgren 2007. 
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Allmänt om stinkpadda Bufo calamita SÅRBAR(VU) 

Vår minsta padda. Vuxna djur (bägge könen) blir upp till 7,5 cm i kroppslängd. Den har korta bakben 

och starkt reducerad simhud på bakfötterna. Karakteristiskt för stinkpaddan är den gula strimman 

längs ryggens mitt. Ryggsidans färg är grå-, oliv- eller grönmarmorerad och hos vissa individer kan 

ibland ryggstrimman helt eller delvis saknas. Ögats iris är grön eller guldfärgad. Hanen skiljs lättast 

från honan genom den veckade struphuden, som under parningstiden är blå- eller lilafärgad och kan 

blåsa upp till en volym av nästan kroppens storlek. Genom denna resonansförstärkning blir lätet starkt 

och i korus är det hörbart till cirka 4 km avstånd. 

 

Stinkpadda Bufo calamita. Foto Svante Hultengen. 

Stinkpaddan är en västeuropeisk art med en i Sverige sydvästlig utbredning. Den svenska förekomsten 

omfattar större och mindre öpopulationer från Smögen i mellersta Bohuslän, några populationer längs 

hallandskusten, samt mer eller mindre sammanhängande förekomster finns längs delar av Skånes och 

Blekinges kuster förutom enstaka inlandslokaler. 

Stinkpaddan (strandpaddan) är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Arten är förtecknad i EU:sart- 

och habitatdirektiv. 

Stinkpaddan i Halland, Skåne och Blekinge leker mestadels i grunda och något mer vegetationsrika 

småvatten, vikar och översvämningszoner i större vatten eller sjöar och även längs havsstränder. Fort-

plantning sker vid en salthalt av upp till ca 5–6 promille, men ägg- och larvutveckling kan normalt ske 
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vid en salthalt upp till tio promille. I Bohuslän leverstinkpaddan på kala klippöar i den yttre skärgår-

den och den har här ett något avvikande utseende (mindre kroppsstorlek, trubbigare nos och mer röda 

nyanser på ryggen) och biotopval (kala klippor utsatta för överspolning av havet) jämfört med syd-

svenska och kontinentala populationer.  

Arten har en långt utdragen lekperiod från början av april till mitten av augusti och olika honor i en 

och samma population kan dels lägga ägg vid olika tidpunkter, dels ha olika reproduktionsstrategier. 

Enstaka honor kan också lägga ägg vid två olika tillfällen under samma säsong. Denna unika variation 

i reproduktiva strategier hos olika individer inom samma population kan upprätthållas eftersom den 

reproduktiva framgången varje enskilt år beror av vädret som varierar på ett oförutsägbart sätt.  

 

Yngel av stinkpadda Bufo calamita. Foto Svante Hultengen. 

Stinkpaddan är i grunden en ”stäppart” som gynnas av öppna eller glest bevuxna markytor med grunda 

varma och tillfälliga lekvatten. Den gynnas av markstörningar och påträffas ofta i ett stört område 

under den tidiga igenväxningsfasen. När markytan börjar bli helt vegetationstäckt flyttar stinkpaddan 

till nya öppna markytor. Den omfattande igenväxningen i landskapet till följd av ökad näringsbelast-

ning och ofta kombinerat medminskande betestryck är därför det största hotet mot arten. I Bohuslän 

leker stinkpaddan i små hällkar som kan hotas av en växande båtburen turism. 

Det är nödvändigt att ta stor hänsyn till stinkpaddans biotoper vid den fysiska planeringen. Lekvattnen 

måste skyddas mot förstörelse, förorening, utdikning, tippning, igenfyllning etc. och omgivningarna 

kring de viktigaste lokalerna bör skyddas mot alltför intensiv trafik och mot bebyggelse.  
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Texten kommer från ”Artfakta: Bufo calamita – stinkpadda” av Andrén, C & Nilsson, G. 1990. Rev. 

Andrén, C. 2006. 

 

Metodik 

Stinkpadda: Inventeringen utfördes dagtid genom att ett antal dammar som från flygbilder bedömdes 

som ”gynnsamma” besöktes och yngel eftersöktes. Inga nattsök gjordes varför man inte utesluta att 

arten finns även om ingen observation av yngel gjorts. Nattetid ges bäst möjligheter till observation 

(lek eller födosök), men detta är också mer tidskrävande (särskilt om det gäller öar).  

 

Yngel av stinkpadda Bufo calamita i grunt solbelyst hällkar. Foto Svante Hultengen. 

En lokal som är ”gynnsam” har goda förutsättningar för reproduktion, lämpliga jaktområden, god till-

gång på föda och bra daguppehålls- och övervintringsplatser för långsiktig överlevnad. För lyckad 

reproduktion krävs lämpliga lekdammar (d v s flacka vattensamlingar som snabbt värms upp (solex-

ponerat läge) och har relativt låg risk för uttorkning, har en salthalt som inte överstiger ca 5 promille, 

har hög algproduktion, och har flacka omgivningar). Lyckad reproduktion ett givet år ur ett populat-

ionsperspektiv beror av dammarnas variation i risk för uttorkning och variationen i den reproduktiva 

strategin mellan individerna i populationen. 

Större vattensalamander. Inventeringen genomfördes under dag- och natt genom att ett stort antal 

”gynnsamma” dammar besöktes och inventerades genom att vuxna ”lekande” exemplar av större vat-

tensalamander registrerades. Även håvning utfördes som ett komplement. Förekomst av andra grod-

djur noterades också (mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och vanlig padda). Andra 
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metoder t ex fångst med fällor kan användas men vi bedömde att vi skulle kunna hinna med fler dam-

mar (dock på ett mer översiktligt sätt) genom vanligt observationsinventering. Den använda metoden 

ger en god bild av förekomst/icke förekomst men ger enbart en översiktlig bild av populationsstorle-

ken i de besökta dammarna. Vid inventering ger besök i skymning och på natten (med lampa) bäst 

resultat eftersom salamandrarna då går upp mot ytan för att spela. De är emellertid mycket känsliga för 

rörelser och har ganska god syn och man måste därför närma sig dammarna med stor försiktighet. 

Inventeringarna utfördes under april–juni. 

I slutet av mars lämnar de övervintringsplatserna och söker sig mot lekdammen. De är nattaktiva och 

vandrar vid fuktig väderlek nattetid. Leken äger rum i april-maj i permanenta dammar (normalt minst 

10 m diameter och 0,5 m djup) med klart, ej för surt, vatten och med riklig vegetation men också 

öppna partier på bottnen. Normalt föredrar den större vattensalamandern lekdammar som ligger fritt 

och exponerat för solen. Vattentemperaturen påverkas gynnsamt av ett sådant läge.  
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BILAGA – Inventeringsmetod för Stinkpadda 

Stinkpaddan är unik i det avseendet att den har en långt utdragen lekperiod med start från början av 

maj till långt in i augusti, men normalt med störst aktivitet från mitten av maj till midsommar. Störst 

chans att observera reproduktion, höra ropande hanar och hitta nylagda äggsträngar, inträffar vid lugnt 

och varmt väder och särskilt efter regn som fyllt på lekdammarna. Dagtid kan man lättast bedöma 

lokalernas kvalité med avseende på förutsättningar för framgångsrik lek, tillgängliga daguppehålls-

platser, övervintringsställen och födosöksområden. Från mörkrets inbrott och tre-fyra timmar framåt är 

de vuxna djuren som mest aktiva antingen för lek (främst senvåren) eller födosök (hela sommaren). 

Denna tid på dygnet är därför lämpligast för att bedöma den vuxna populationens storlek, t.ex. genom 

fångst-märkning-återfångst metod, räkna ropande hanar under lektid eller antalet vuxna djur under 

födosök vid en given ansträngning (söktid eller observationssträcka).      

Dagtid kan man ofta bekräfta förekomst på en lokal (ägg, larver, vuxna djur under sten), men inte ute-

sluta att arten finns även om ingen observation görs. Nattetid ges bäst möjligheter till observation (lek 

eller födosök), men detta är också mer tidskrävande (särskilt om det gäller öar). Förutsättningarna för 

stinkpaddans långsiktiga överlevnad på de undersökta lokalerna kan vara viktig kunskap för ansvarig 

myndighet i samband med ärenden som rör exploatering och prioritering. Även information om loka-

ler där arten i dag saknas, men som uppfyller uppställda krav kan ha stort värde eftersom det anger 

potentialen för spridning och populationsutveckling. En lokal som är gynnsam har goda förutsättning-

ar för reproduktion, lämpliga jaktområden, god tillgång på föda och bra daguppehålls- och övervint-

ringsplatser för långsiktig överlevnad. För lyckad reproduktion krävs lämpliga lekdammar (d v s 

flacka vattensamlingar som snabbt värms upp (solexponerat läge) och har relativt låg risk för uttork-

ning, har en salthalt som inte överstiger ca 5 promille, har hög algproduktion, och har flacka omgiv-

ningar). Lyckad reproduktion ett givet år ur ett populationsperspektiv beror av dammarnas variation i 

risk för uttorkning och variationen i den reproduktiva strategin mellan individerna i populationen. 

Förutsättningarna för bra födosök hänger ihop dels med tillgången på föda (vegetation som producerar 

småkryp) och dels med tillgång till flacka hällar. Förutsättningarna för att hitta lämpliga daguppe-

hållsplatser och övervintringsmöjligheter beror av möjligheten att kunna gräva ner sig eller hitta andra 

platser som skyddar mot uttorkning och frost, t.ex. fuktstråk med vegetation, sandiga partier, skalgrus- 

eller tångvallar, murar, grunder till byggnader etc. Den uppskattade populationsstorleken och ålders-

fördelningen (storleksfördelningen) kan användas för att bedöma hur viktig en enskild population är 

och risken för att den dör ut. Av stor vikt är den årliga föryngringen, d.v.s. andelen fjolårsungar i po-

pulationen. Ett viktigt underlag vid bedömning av den enskilda populationens skyddsvärde vid frågor 

om exploatering och för artens långsiktiga överlevnad. 
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Mest effektivt är att göra merparten av fältarbetet från mitten maj till midsommar. Leken startar i bör-

jan av maj vid gynnsam väderlek. Genom att starta undersökningen i mitten av maj är sannolikheten 

hög att äggsträngar hunnit läggs och finns tillgängliga för observation. Dagtid kan information insam-

las om lokalernas utseende och förutsättningar samt observeras enstaka djur under stenar eller plankbi-

tar som ligger på fuktig jord liksom förekomst av ägg eller larver i hällkar. Kvällstid (efter mörkrets 

inbrott) kan inventering av vuxna djur, lek, ropande hanar mm utföras. Kompletterande fältarbete kan 

utföras juli-augusti för att bedöma lekvattnens vattenhållning (lyckad reproduktion), populationsupp-

skattning baserat på vuxna djur under födosöksperioden.  

All aktivitet och i synnerhet fortplantningen påverkas negativt av torrt väder. En natt med varmt och 

lugnt väder efter regn är idealisk och innebär stor aktivitet och många observationer. Stark vind är 

alltid negativt och gör att djuren inte kommer fram. Det kan vara bra att insamla några larver och kon-

servera som belägg för att kunna verifiera art tillhörigheten om tvekan råder hos inventeraren. Tänk på 

att vädret under de 10 dagar som föregått besöket påverkar sannolikheten för observation.  

 

BILAGA – Alternativ inventeringsmetod för större vattensalamander 

Den större vattensalamandern blir som vuxen mellan 11 och 18 cm lång, huden är skrovlig och oftast 

fuktig hos landlevande djur. Undersidan är gul eller orange med mörka fläckar och ovansidan är mörk, 

oftast svart. Hanen utvecklar under leken en djupt flikad tvådelad kam längs ryggen. De flesta djuren 

övervintrar på land i murkna stubbar, under barken på förmultnande träd eller gräver ner sig under 

markytan. I slutet av mars lämnar de övervintringsplatserna och söker sig mot lekdammen. De är natt-

aktiva och vandrar vid fuktig väderlek nattetid. Leken äger rum i april-maj i permanenta dammar 

(normalt minst 10 m diameter och 0,5 m djup) med klart, ej för surt, vatten och med riklig vegetation 

men också öppna partier på bottnen. Normalt föredrar den större vattensalamandern lekdammar som 

ligger fritt och exponerat för solen. Vattentemperaturen påverkas gynnsamt av ett sådant läge.  

Hanarna lämnar lekvattnet efter parningen och vandrar till lämpliga öppna och ostörda skogsmiljöer. 

Honan stannar kvar en tid och placerar ut de befruktade äggen i bladveck, på stenar etc. Resten av året 

lever även honan ett undanskymt liv på land och är nattaktiv. På dagen gömmer sig salamandrarna 

under stenar, i murkna stubbar eller under nedfallna stammar eller grova grenar i lövdominerad skog 

eller i mer öppen mark. Landmiljön bör vara fuktig och vara så ostörd som möjligt, gärna av ”ur-

skogskaraktär” där nedfallna grenar och träd tillåts bli liggande kvar. Larverna är rovdjur och utveck-

las långsamt fram till metamorfosen ”omvandlingen” till landliv på sensommaren. De små sala-

mandrarna tillbringar sedan 3-4 år på land nära lekdammen innan de når könsmognad.  
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Den absoluta populationsstorleken kan uppskattas genom fångst-märkning-återfångst metod, men 

eftersom detta kräver individmärkning (eller individuell fotografering) och arten är förtecknad i Habi-

tatdirektivet föreslås inte en sådan metod. Om det är angeläget att bedöma populationsstorlek kan man 

istället göra en relativ populationsuppskattning, vilket innebär att man utför en noggrant definierad 

fångstansträngning som kan upprepas längre fram. Härigenom kan man visa om populationen är stabil, 

har ökat eller minskat, vilket är fullt tillräckligt för att bedöma om ett ingrepp i naturmiljön runt lek-

dammen kan ha påverkat artens populationsutveckling. Undersökningen tillgår så att ca 10 fångstfällor 

(mjärdar) placeras ut under lekperioden i april på ca 50 cm djup, låses fast med en pinne på bottnen 

och med öppningen riktad mot dammens centrala del. Mjärdarna konstrueras av omgjorda petflaskor 

enligt väl beprövad metodik. Mjärdarna kontrolleras och eventuell fångst släpps ut i dammen tidigt 

varje morgon innan solen hunnit värma upp vattnet i strandzonen och därmed påverka mängden löst 

syre i vattnet. Man får en viss fångst (antal individer) per antal fällor och antal fångstnätter. Härige-

nom kan vi räkna fram ett mått på antalet fångade individer per natt och fälla, d.v.s. ett relativt mått på 

populationstäthet. Undersökningen kan upprepas under kommande lekperioder om man vill följa po-

pulationsutvecklingen.  

Under sommaren utvecklas larverna och tillväxer i storlek. De är rovdjur och andas med yttre gälar. I 

många avseenden liknar de fiskyngel och påverkas av t ex förändrad vattenkvalité på liknande sätt 

som fiskyngel. Genom att håva efter yngel på ett standardiserat sätt under den senare delen av deras 

vattenbundna utvecklingstid under sommaren kan en mått fås även på yngeltäthet. Undersökningen 

utformas så att den lätt kan upprepas på samma sätt, och samma fångstansträngning vid ett senare 

tillfälle kan ge upplysningar om populationsstorleken förändrats. En kraftigt ökad partikelhalt i vattnet 

t ex genom ökad erosion skulle kunna påverka larvernas överlevnad. Undersökningen tillgår så att ett 

visst antal håvdrag utförs i slumpmässigt utvalda delar av dammen och antalet infångade individer 

räknas och släpps tillbaka i vattnet. 

 


