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Groddjur, eller amfibier som de också kan kallas, lever i vatten och på land. Det finns olika 
typer av groddjur i Sverige och dessa kan delas in i två grupper; svanslösa groddjur (grodor 
och paddor) samt svansgroddjur (vattensalamandrar). I Stockholmsområdet finns fem arter 
groddjur.  
 
 
 
∙Större vattensalamander 
∙Mindre vattensalamander 
∙Vanlig groda 
∙Åkergroda 
∙Vanlig padda 
 
 
 
 

Biologi 
Groddjuren ligger i dvala över vintern och vaknar till på våren när temperaturen stiger. Då 
vandrar stora mängder groddjur till vattensamlingar för att leka (para sig). Vandringarna är på 
flera platser belagda med risker på de platser där de måste korsa bilvägar och man kan ibland 
se stora mängder överkörda på vissa vägavsnitt. Väl i vattnet äger befruktningen rum och 
äggen (även kallad rom) läggs i vattnet eftersom de annars torkar ut. De vuxna djuren lämnar 
ofta vattnet kort efter parningen för ett liv på land. Salamandrar tenderar att stanna kvar längre 
än grodor och paddor. Kläckning av äggen går fortare med högre vattentemperatur. Ur äggen 
kommer larver som andas med gälar.  
 
De nyfödda salamanderlarverna är rovdjur som jagar och äter andra mindre djur (även larver 
av andra groddjur). De är därför beroende av att andra vattendjur finns i samma vatten. Larver 
av padda och groda lever av dött växt och djurmaterial som finns i vattnet. De jagar således 
inte aktivt sin mat som salamandrarnas larver gör. 
 
Utvecklingen i vattnet tar kring 3 månader beroende på vattentemperatur samt tillgång till 
mat. Därefter söker sig de unga groddjuren upp på land. De har nu utvecklat lungor.  
 
Vuxna salamandrar söker föda både i vatten och på land. Grodor och paddor, som inte äter 
något under leken, söker endast föda på land. Dieten är en blandning av insekter, spindlar, 
sniglar, maskar och andra mindre djur, vilket kan inkludera andra groddjur och individer av 
den egna arten. Groddjuren äts i sin tur av andra djur, som hägrar, kråkfåglar, rävar och fisk. 
 
Till sitt försvar mot att bli uppätna är många groddjur, inklusive dess larver, giftiga men 
giftigheten varierar stort mellan olika arter. Av de svenska arterna är vanlig padda särskilt 
giftig. Det finns observationer som tyder på att dess larver kan klara sig relativt bra mot fisk 
som gärna äter groddjurslarver. Salamandrarna är giftigast i vuxen ålder. 
 

 



Groddjurens övervintring sker på frostfri plats exempelvis i stubbar, fallna träd och i 
gnagartunnlar. Vissa arter kan även övervintra på botten av dammat och sjöar. 
 
Deras liv i flera olika naturtyper innebär att de lever i samma miljöer som väldigt många 
andra arter. En närvaro av groddjur kan därför fungera som en indikator på hög biologisk 
mångfald.  
 

Livsbehov 
Groddjuren har en komplex livscykel och de lever i flera typer av miljöer som villaträdgårdar, 
löv-, bland- och barrskog med närhet till vattensamlingar (lek-, och födosökslokaler).  
 
De ställer krav på både land- och vattenmiljöer. De är beroende av flera olika miljöer (habitat) 
för sin livscykel; ett akvatisk för fortplantning och yngelstadiet, ett födosökshabitat (land och 
vatten) och ett övervintringshabitat (på land). Det betyder att det kan räcka med att ett av 
dessa habitat förstörs så utplånas hela den lokala populationen. 
 
Groddjurens hud är mycket känslig för uttorkning eftersom de tar upp vatten och syre genom 
den. Djuren påträffas därför till största delen i våta/fuktiga miljöer, svala kvällar eller då det 
regnar. I torrare miljöer håller sig djuren nedgrävda, under stockar, stubbar och på andra 
fukthållande platser under dagen. Undervegetation (fältskikt), som kan ge skugga och skydd 
mot uttorkning, är således ett viktigt inslag i landmiljön. Under deras första månader är de 
bundna till vattenmiljöer med lite olika krav, beroende på art. 
 
Den större vattensalamandern, som är den mest ovanliga arten i Stockholm, påträffas främst i 
områden med äldre skogsbestånd av löv- eller blandskogstyp med en markstruktur som ger 
god tillgång till gömslen, exempelvis stor blockterräng. Ofta är skogsbestånden omgivna av 
öppna marker som betesmark slåtterängar eller kärr med flera småvatten. 
 
Groddjuren har svårt att förflytta sig över vissa typer av mark. De kan reagera på 
habitatförändringar både på land och i vatten. De är känsliga för vissa fysiska förändringar av 
landskapet, t.ex. barriärer i form av större vägar, samt kemisk påverkan och övergödning av 
deras leklokaler vilket kan äventyra fortplantningen.  
 
Man har sett vissa tendenser till olika val av vatten beroende på art. Det är dock svårt att 
studera groddjuren i deras landhabitat då de lever ett tillbakadraget liv och i huvudsak är 
aktiva nattetid. Det finns således liten kunskap kring detta men man kan genom att titta på 
landmiljöerna kring lekvattnen dra en slutsats om var djuren uppehåller sig under då de vistas 
på land. Vuxna groddjur vandrar ofta inte långt från lekvattnet, utan uppehåller sig oftast max 
300-500 meter från detta under landperioden.  
 

Mindre grupper - viktiga för helheten 
Groddjuren är metapopulationsberoende. Det kan förenklat beskrivas som att en 
metapopulation av groddjur utgörs av flera delpopulationer (mindre grupper av groddjur av 
samma art) vilka kan utbyta genetiskt material samt i ett långsiktigt perspektiv är beroende av 
varandra.  
 
Delpopulationerna är kortsiktigt sett oberoende av varandra och har en fungerande 
interndynamik. Tillgängliga delpopulationer är gynnsamt om t.ex. en eller flera 



delpopulationers lekområden slås ut tillfälligt eller permanent, som vid uttorkning under en 
torr försommar respektive om lekhabitatet exploateras. Detta förutsätter dock att 
delpopulationernas habitat ligger i landskapet så att det är möjligt för de olika 
delpopulationernas individer att förflytta sig mellan de olika lekhabitaten.  
 
Om en delpopulation dör ut helt, t.ex genom en exploatering där land- eller vatten miljön 
förstörs kan detta leda till att de andra delpopulationerna får svårt att klara sig. Detta kan då 
på sikt leda till att arten dör ut och försvinner från området. 
 
 

Skyddad djurgrupp 
Samtliga Sveriges groddjursarter är fridlysta och därmed skyddade enligt 
artskyddsförordningen genom miljöbalken. Detta innebär att man ej får döda, skada, eller 
fånga och föra bort djur från deras naturliga miljö. Ägg och larver av vanlig groda, åkergroda, 
vanlig padda är undantag. De får tas hem för studier men SKALL släppas åter på samma plats 
de togs när djuret nått full utveckling till landlevande djur.  
 
Större vattensalamander är även skyddad i EU, i art- och habitatdirektivet. Denna art har 
således ett högre skydd än övriga groddjursarter i Stockholm, genom att man måste ta en 
större hänsyn även till de miljöer som den kräver för sin överlevnad. 
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