Faunaväkteri groddjur
Information till dig som deltar
i pilotprojektet

Häng på!
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Varför faunaväkteri groddjur?
Sedan tio år tillbaka sker nationell övervakning av groddjur där groddjurens status
rapporteras till EU vart sjätte år av Naturvårdsverket. Syftet med övervakningen är att
upptäcka negativa trender hos de olika groddjursarterna i tid för att kunna vidta
åtgärder innan det är för sent.
Av resursskäl täcker övervakningen på långa vägar
inte in alla groddjurs förekomster i hela
landet, särskilt våra mest utbredda arter:
vanlig groda, åkergroda, vanlig padda,
mindre vattensalamander och större
vattensalamander. Därför behövs hjälp av
alla som är intresserade av att lära sig mer
om groddjur och rapportera sina fynd – ett
faunaväkteri av våra groddjur.

Syftet med pilotprojektet

Pilotprojektet ska utvärdera om
befintliga hjälpmedel som finns
tillgängliga är tillräckliga för att
alla ska kunna artbestämma groddjur och rapportera dem till
Artportalen. Syftet är också att på
sikt starta upp ett nationellt
faunaväkteri för groddjur.

Vad förväntas av mig och hur går jag till väga?
Leta groddjur
Som deltagare ska du besöka en eller flera dammar där groddjur kan tänkas leka. Du
väljer själv vilken eller vilka dammar du vill besöka. Det kan vara en damm i din
närhet som du ofta besöker under din dagliga promenad eller en damm som ligger
längre ifrån din hemvist.
Vid dammen tar du en titt längs strandkanten och ser efter vilka groddjur du kan se
eller höra. Ta hjälp av artbestämningsmaterialet som skickats till dig och artnyckeln på
artfakta.se/artbestamning, som även finns som mobilanpassad sida, för att försöka
identifiera arterna du funnit. Här finns information om hur du artbestämmer ägg,
yngel och vuxna groddjur i form av text, bilder och ljudinspelningar av de olika
arternas spelläten.
Du kan besöka dammen en eller flera gånger. Du anpassar antalet besök utifrån dina
möjligheter. Det är önskvärt att du besöker samma damm flera gånger under
säsongen. Upprepade besök vid samma lokal ökar chansen att observera fler arter och
individer av olika utvecklingsstadium.

Hitta oss!
Groddjur finns i många olika typer av vattenmiljöer. De är
mest aktiva under vår och försommar då leken äger rum. Olika
arter leker vid olika tidpunkter under säsongen och dygnet.
Därför är det en fördel att känna till olika arters levnadsvanor.
Denna typ av information hittar du på artfakta.se eller i häftet
”Grodans år” som skickas ut till deltagarna i pilotprojektet.

Utrustning?
För att studera groddjur krävs
ingen särskild utrustning, men en
pannlampa är bra att ha om du
letar groddjur under kvällstid då
många arter ofta är aktiva. Många
av våra vanliga arter är lätta att
observera på dagen.

Rapportera dina fynd
Du ska rapportera de groddjur som du observerat till Artportalen. För att kunna
rapportera dina fynd måste du skapa ett gratiskonto på Artportalen, om du inte redan
har ett. Det gör du genom att gå in på artportalen.se och klicka på ”skapa konto” längst
upp till höger på hemsidan. För dig som är nybörjare i Artportalen finns instruktioner
på artportalen.se (”kom igång”).
När du skapat ditt konto kontaktar du Ekoll AB (se kontaktuppgifter nedan) för att bli
kopplad till projektet ”Faunaväkteri – groddjur” i Artportalen. För att kunna koppla
dina fynd till projektet i Artportalen måste du rapportera dina fynd via artportalen.se.
Fynden ska kopplas till projektet för utvärdering av pilotprojektet. Dina fynd går i
dagsläget inte att koppla till projektet via den mobilanpassade rapporteringssidan på
artfakta.se/rapportera.

Vad ska alltid rapporteras?
Art
Datum
Antal
Ålder/stadium
Fyndplats
Värdefull information
I fältet ”publik kommentar” får du gärna
skriva intressanta noteringar om dammen
som till exempel om dammen är uttorkad,
igenvuxen eller om du ser fisk i vattnet.
Bifoga gärna bilder på groddjuren och
dammen där du observerat dem.

Alla fynd räknas
Alla fynd som rapporteras till
Artportalen används för nationell
utvärdering av groddjursarternas
status.

Vem håller i pilotprojektet?
Pilotprojektet samordnas av Ekoll AB på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne (finansieras
av Naturvårdsverket) i samarbete med Artdatabanken. Kontaktpersoner hos Ekoll AB
är Bettina Ekdahl, Marika Stenberg och Per Nyström. Samtliga kan nås på:
ekoll@ekoll.net.
Vi vill tillsammans med dig och andra projektdeltagare utvärdera befintliga hjälpmedel
för artbestämning samt rapporteringsrutiner för att kunna förbättra möjligheterna för
att kunna starta upp ett faunaväkteri av groddjur i större skala. Vi kommer att ha något
gemensamt digitalt möte för diskussioner inom projektgruppen för de som är
intresserade.
Vi svarar naturligtvis på frågor under projektets gång
om artbestämning, inventeringsmetodik och annat
som rör projektet.
Projektet pågår under 2021 och utvärderas under
slutet av året i en rapport. Alla deltagare som är
intresserade kommer få ta del av rapporten.
Fotografera!
Glöm inte ta bilder av
dina fynd, om du har
möjlighet, för att
kunna få hjälp med
artbestämning.

