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Abstract 

The global amphibian population is rapidly declining. Although many threats that affect 

amphibians are known, there are many contributing factors which are not fully understood. 

For adult amphibians, the largest part of the mortality comes from predation. We know of 

many predators which prey upon amphibians, but to what extent they affect the populations 

has not been subject to much investigation. Neither has the effects of specific taxa or species 

of predators. Birds are reputed amphibian-eaters, and they often occur in the same habitats. 

Both birds and amphibians often select for wetlands and other water bodies with high 

biodiversity, that often support a high diversity and/or density of birds as well as amphibians. 

The fact that a prey might flourish in an area that one of its strongest predators also inhabits 

might seem controversial. Especially when taking into account that it is often the density of 

predators that best explains the population growth of prey species. In this review, I investigate 

what effects large amounts of birds might have on amphibian populations as a result of their 

predation on adults. I consider how the effects might differ with high vs low densities of both 

prey and predator, and whether an eventual effect might impact the survival of a 

metapopulation differently depending on its size and spatial distribution. As an example of a 

habitat where both bird and amphibian species occur in large numbers, I use Trönninge ängar 

- a bird conservation area just outside the city of Halmstad, where populations of both 

amphibians and birds have been increasing over the last years. My results show that high 

densities of predatory birds in such communities could potentially cause declines in 

amphibian populations, but that this impact is softened when the population is more widely 

distributed in the area. There are also possibilities that birds do not only affect amphibians by 

predation, but also might facilitate their distribution by reducing other predators. Thus, bird 

predation in itself might not be a sufficient predictor for their effect on amphibian 

populations, as the relationship might be more complex than simple predator-prey 

interactions.  

 

Sammanfattning 

Den globala populationen av amfibier är på snabb nedgång. Trots att vi känner till många av 

de hot som amfibier ställs inför, är det många bidragande faktorer som ännu inte är fullt 

förstådda. För adulta amfibier utgör predation den största mortaliteten. Vi känner till många 

predatorer som äter amfibier, men inte mycket forskning har skett på till vilken grad de 

påverkar dess populationer. Samma sak gäller för specifika taxa och arter av predatorer. 

Fåglar är välkända amfibieätare, och båda grupperna förekommer ofta i samma habitat. Både 

fåglar och amfibier selekterar för våtmarker och andra vattenmassor som har hög 

biodiversitet, vilka också ofta hyser en hög diversitet och/eller densitet av såväl fåglar som 

amfibier. Det faktum att ett byte kan frodas i ett område där även ett av dess starkaste 
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predatorer lever kan verka kontroversiellt. Särskilt när man tar i åtanke att det oftast är 

predatorns densitet som bäst kan förklara populationstillväxten hos bytet. I denna review 

undersöker jag vilka effekter som stora mängder predatoriska fåglar kan ha på 

amfibiepopulationer genom predation på adulter. Jag överväger om denna effekt kan skilja sig 

mellan höga respektive låga densiteter av såväl predatorn som bytet, och om en eventuell 

effekt kan påverka en metapopulation olika beroende på dess storlek och spatiala utbredning. 

Som exempel på ett habitat där både fåglar och amfibier finns i riklig mängd använder jag 

Trönninge ängar - ett fågelskyddsområde strax utanför Halmstad stad, där både fåglars och 

amfibiers populationer har ökat över de senaste åren. Mina resultat visar att hög densitet av 

fåglar i sådana områden potentiellt kan medföra en minskning av amfibiepopulationen, men 

att denna effekt dämpas när populationen är mer utspridd i området. Det är också möjligt att 

fåglar påverkar amfibier inte bara genom predation, utan också kan facilitera deras utbredning 

genom att reducera andra predatorer. Därför kanske effekten av predationen från fåglar inte är 

tillräckligt för att förutsäga deras effekt på amfibiepopulationer, då deras relation kan vara 

mer komplex än en enkel samfällighet som byte och predator.  
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Inledning 

Takten för utdöendet hos arter av djur och växter har ökat explosionsartat, och över bara 

några få människogenerationer har det nått så långt över den naturliga takten att vissa utmärkt 

det som ett sjätte massutdöende (Ceballos et al., 2015). Vi kan med säkerhet säga att grunden 

till detta utdöende är de förändringar som människan har orsakat hos alla jordens naturliga 

ekosystem (Johansson et al., 2005; Ceballos et al., 2015). Ungefär en fjärdedel av mortaliteten 

hos samtliga terrestra vertebrater är orsakad av människan (Hill, DeVault & Belant, 2017). 

Amfibier, som har funnits i 360 miljoner år (Alford, Richard & McDonald, 2007), har under 

bara de senaste 30 åren minskat i snabbare takt än någonsin tidigare (Stuart et al., 2004). 37% 

av gruppens samtliga arter är antingen i utdöende eller starkt hotade, och amfibierna utgör 

därmed det taxon som drabbats värst (Alford, 2011). Detta är till stor del på grund av 

amfibiernas mycket begränsade anpassningsförmåga till nya habitat (Stuart et al., 2004), vilka 

redan är få men nu försvinner i eskalerande takt med människans aktivitet (Johansson et al., 

2005; Halliday, 2008; Alford, 2011). Amfibier kräver både akvatiska såväl som terrestra 

miljöer för att fullfölja sin livscykel (Johansson et al., 2005; Bina et al., 2015), vilket är varför 

de fått namnet “Amphibia” (Bina et al., 2015). Reproduktionen sker i vattensamlingar vari 

ägg och yngel kommer att leva fram tills dess att de metamorfoserar till sin terrestra form och 

kan påbörja ett liv på land. Parningen sker för svenska arter mellan mars och maj, varefter 

adulterna lämnar lekvattnen för att spendera resterande delen av året i sina terrestra habitat 

(Artdatabanken u.å.). Både den akvatiska och den terrestra miljön måste uppfylla särskilda 

kriterier för att möta amfibiers behov. Lekvattnen behöver bland annat vara fria från rovdjur 

såsom fisk, kräftor och trollsländelarver, ha en lagom mängd växtlighet efter artens 

preferenser, och bör vara fria från pesticider, miljögifter och överskottsnäring (Teplitsky et 

al., 2005; Hartel et al., 2007; Artdatabanken u.å.). De får heller inte torka ut innan larverna har 

utvecklat en fullt terrestrisk morfologi. Dessutom får strandkanten inte ha en så stark lutning 

att vuxna individer inte kan nå den (Wellborn, Skelly & Werner, 1996; Chang, Wang & Hou, 

2011; Clavenot, Carré & Peck, 2018). Faktum är att en stor del av amfibiernas minskning 

beror på att lekvatten försvinner eller kontamineras, eller att fisk introduceras i dessa (Meyer, 

Schmidt & Grossenbacher, 1998; Nyström et al., 2007). Av den terrestra miljön krävs att det 

finns tillräckligt med föda, som utgörs främst av terrestra evertebrater (Stenberg & Nyström, 

2008; Stojanova & Mollov, 2008; Hodisan et al., 2010; Cogălniceanu et al., 2018), samt att 

det finns passande gömslen och övervintringsställen, såsom håligheter under stockar, 

stenrösen eller rötter (Stenberg & Nyström, 2008; Bina et al., 2015). Omgivningen behöver 

också vara tillräckligt fuktig, då amfibiers semipermeabla hud gör dem extra känsliga för 

uttorkning (Johansson et al., 2005; Todd et al., 2009), och får inte ligga för långt ifrån 

lekdammen (Semlitsch & Bodie, 2003; Todd et al., 2009). Utöver habitatförlust upplever 

amfibierna flera andra hot. Mycket omtalade av dessa är en hög utsatthet för UV-strålar och 

mottaglighet för sjukdomar, däribland chytridiomykos som orsakas av svampen 

Batrachochytrium dendrobatidis, och ranavirus, som har haft en oroande spridning främst i 

Centaleuropa, Sydamerika och Afrika. (Bie et al., 2021). I Sverige har smittan observerats 

främst i de södra delarna, men även i Mellansverige (Meurling et al., 2020). Andra hot som 

också har stor påverkan är invasiva arter, föroreningar och predation (Alford, 2011). Även 

klimatförändringar har stor påverkan på amfibierna, då deras behov av fuktiga miljöer gör 
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dem extra känsliga mot förändrade nederbördsmönster och förhöjda temperaturer som kan 

medföra torka (Corn, 2005). Troligen är det kombinationen av ovanstående faktorer som gör 

att minskningen är så kraftig (Blaustein & Kiesecker, 2002; Nyström et al., 2007; Hayes et al., 

2010; Alford, 2011; Clavenot, Carré & Peck, 2018) 

Trots vetskapen att ovanstående står för en stor del av amfibiernas försvinnande, beror 

48% av den globala förlusten på ännu okända faktorer (Stuart et al, 2004). Sådana oförklarliga 

försvinnanden har dokumenterats även i Sverige. Populationer av de två svenska grodarterna 

åkergroda, Rana arvalis, och vanlig groda, Rana temporaria, fluktuerar i storlek från år till år. 

Fluktuationerna korrelerar inte mellan de två arterna, och vad som orsakar dem är oklart 

(Loman & Andersson, 2007). Båda arterna har sedan 1989 inventerats årligen vid flertalet 

lekdammar i Skåne. Sedan dess har R. temporaria visat kraftiga fluktuationer, medan R. 

arvalis har haft en ökande trend fram tills 1999, varefter arten istället börjat minska (Loman, 

2004). Loman (2004) utförde år 2003 den årliga skånska inventeringen av R. arvalis och R. 

temporaria, och rapporterade då kraftiga nedgångar för båda arterna. För R. temporaria var 

siffrorna de lägsta som någonsin setts. Det fanns inga uppenbara skäl för minskningarna. 

Dammarna för dessa populationer var av olika slag och tillhörde olika typer av biotoper. 

Dessutom var de rent geografiskt för brett utspridda för att orsaken skulle ligga i en 

sjukdomsspridning (Loman, 2004).  

Studier på amfibiers minskning och försvinnande har länge använts i forskningen som en 

indikator på miljöförstöring och förändringar i deras habitat. Detta för att de har en hög 

känslighet för miljöförändringar, är lätta att studera, och kan ha en viktig funktion för 

systemets trofiska dynamik (Hopkins, 2007). Exempelvis är amfibielarver inte bara känsliga 

för kvaliteten hos dammarna de lever i, utan bringar även själva förändringar på dessas 

vattenkvalitet och trofiska struktur. Med många yngel ökar vattnets turbiditet, konduktivitet 

och näringsnivå, medan syrenivån minskar (Arribas, Díaz-Paniagua & Gomez-Mestre, 2014). 

Det har också observerats ökade mängder fytoplankton och makrofyter, samtidigt som man 

noterat en minskning av zooplanktondiversiteten i dammarna (Arribas, Díaz-Paniagua & 

Gomez-Mestre, 2014). Adulta amfibier bidrar sedan betydande till näringsflödet mellan 

akvatiska och terrestra system (Beard, Vogt & Kulmatiski, 2002), och är viktiga byten för 

flera landlevande djur (Smiroldo et al., 2019). I Sverige är sådana djur bland annat ormar 

(Marchisin & Anderson, 1978; Hero et al., 2006; Zipkin et al., 2020), uttrar (Smiroldo et al., 

2019), igelkottar (Kowalski, Sawościanik & Rychlik, 2018), illrar (Lodé, 1996), fladdermöss 

(Tuttle, Taft & Ryan, 1982), grävlingar (Loman, 1984) och fåglar (Hero et al., 2006).  

Eftersom våtmarker uppfyller många av de behov som amfibier har i mån av vattenkvalitet, 

vattenmassans beständighet, växtlighet, tillgång på föda och närhet till terrestra habitat, är 

dessa ofta uppskattade som lekdammar för amfibier (Marnell, 2006; Hartel et al., 2007; 

Loman & Andersson, 2007; Nyström et al., 2007; Werner et al., 2007; Hodisan et al., 2010; 

Shulse et al., 2012; Tozer, Steele & Gloutney, 2018). En mycket stor mängd andra arter 

förekommer också i eller i nära anslutning till våtmarker, vilket gör att dessa nästan alltid är 

hotspots för biologisk mångfald (Hongyu, Xianguo & Shikui, 2004; Viaroli, Bartoli & 

Vymazal, 2016; Tozer, Steele & Gloutney, 2018). När våtmarker finns ökar även 
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biodiversiteten för hela landskapet (Hongyu, Xianguo & Shikui, 2004). Världens våtmarker 

har dessvärre decimerats kraftigt (Arheimer & Pers, 2017; Schäfer et al., 2004). I Sverige har 

ca 25% av landets våtmarker försvunnit under de senaste hundra åren, till följd av utdikning, 

uppodling, torvbrytning och övergödning (Naturvårdsverket, 2020). Ungefär hälften av detta 

är åsamkat av skogsbruket. Förlusten av våtmarker får grava konsekvenser för de arter som är 

associerade med dessa, och då inte endast amfibier. 19% av Sveriges rödlistade arter 

förekommer vid våtmarker, och hela 11% är direkt beroende av dessa (Naturvårdsverket, 

2020). Många fåglar är också direkt bundna till våtmarker, bland annat för användning som 

rastplats, sovplats, födosök och för parning och uppfödning av ungarna. Eftersom förlusten av 

våtmarker är så omfattande, utgör våtmarksfåglar 47% av de fågelarter som är rödlistade i 

Sverige (Strand, 2008).  Inte bara våtmarkerna själva, utan även markanvändningen kring 

dessa har effekt på hur fåglar kan nyttja dem. Antropogena störningar på så stora sträckor som 

1000 meter kan störa känsligare arter, och man har exempelvis sett att ökade mängder odlad 

mark i landskapet har en negativ effekt på diversiteten av våtmarksfåglar. Större mängder 

våtmarker i landskapet har istället en positiv effekt på denna (Mensing, Galatowitsch & 

Tester, 1998). Även en större storlek på enskilda våtmarker har en positiv effekt på fåglars 

artdiversitet, men denna ökning är inte proportionerlig efter en viss ytgräns (Brown & Smith, 

1998). Med vetskapen om våtmarkers vikt för den biologiska mångfalden görs det allt fler 

satsningar för att restaurera och konstruera dessa för olika ändamål. Däribland bevarande av 

artmångfald och för att stötta populationer av bland annat fåglar och amfibier (Schäfer et al., 

2004; Hedman et al., 2020). Man har på flera håll sett att restaurering av våtmarker kan ge 

goda resultat på såväl diversitet av fågelarter (Brown & Smith, 1998; Juni & Berry, 2001; 

Tozer, Steele & Gloutney, 2018) som för amfibier (Juni & Berry, 2001; Stenberg & Nyström, 

2009; Tozer, Steele & Gloutney, 2018; Hedman et al., 2020). Biodiversiteten i stort gynnas 

också (Schäfer et al., 2004; Tozer, Steele & Gloutney, 2018; Strand et al., 2020).  

LIFE-Goodstream är ett sådant projekt. Finansierat av EU påbörjades det år 2015 av 

Hushållningssällskapet Halland i ett område som kallas Trönninge ängar. Det främsta målet 

med projektet var att förbättra den ekologiska statusen hos Trönningeån som flyter genom 

området (Hedman et al., 2020), och som är ett Natura-2000 område sedan 2005 

(Länsstyrelsen Halland u.å.). Trönninge ängar ligger 6 kilometer sydöst om Halmstads 

centrum och har en areal på 151 hektar (Länsstyrelsen Halland, 2018a). Det utgörs främst av 

jordbruks- och betesmark, men även träd- och buskmark, fågelåker, våtmark, äng, dammar 

och Fylleån (Länsstyrelsen Halland, 2018b). Området är mycket känt för sitt rika fågelliv, och 

har länge varit en uppskattad lokal bland fågelskådare. Just för att värna de fågelarter som 

håller till i Trönninge ängar har delar av området varit fågelreservat sedan 1981 

(Länsstyrelsen Halland, 2018a). Fågelreservatet har samma namn som hela naturreservatet - 

Trönninge ängar - och består av en större våtmark omgivet av odlingslandskap. Området 

ligger i den mest kustnära delen av naturreservatet, strax norr om Trönningeån med nära 

anslutning till denna, och tillträdesförbud gäller varje år mellan 1 april och 15 juli 

(Länsstyrelsen Halland u.å.). Sedan 2018 är hela Trönninge ängar utsett till naturreservat, och 

i samband med detta infördes en skötselplan för hur området skall förvaltas (Länsstyrelsen 

Halland, 2018a). Syftet var att gynna den biologiska mångfald som området bidrar till i 

Hallands kustnära jordbrukslandskap och tillhörande vattendrag. Man lade stor vikt vid att 
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reservatet skulle bevara de miljöer som används av vadare, gäss och rovfåglar, bland annat 

vid häckning, flytt och övervintring. Ett av motiven för detta var att Trönninge ängar utgör 

södra Hallands viktigaste häcklokal för bland annat rödbena (Tringa totanus), tofsvipa 

(Vanellus vanellus), storspov (Numenius arquata) och skärfläcka (Recurvirostra avosetta), 

samt är rastlokal för många vadare, gäss och simänder under flyttsäsongerna (Länsstyrelsen 

Halland, 2018a; Länsstyrelsen Halland, 2018b). Det angavs att störningar från friluftsliv, 

främmande arter och närliggande markanvändning skall minimeras, men att friluftsaktiviteter, 

såsom fågelskådning, skall tillåtas och möjliggöras i den mån att det inte strider mot 

ovanstående mål (Länsstyrelsen Halland, 2018a). För att undkomma sådana störningar råder 

därför tillträdesförbud i reservatet under hela året, med undantag för vissa särskilt utsedda, 

markerade platser där besökare tillåts vistas, såsom fågeltorn, vägar och längs Trönningeån 

(Länsstyrelsen Halland, 2018b). Reservatet bidrar till att uppnå miljömålen “Ett rikt växt och 

djurliv”, “Myllrande våtmarker” och “Ett rikt odlingslandskap” (Länsstyrelsen Halland, 

2018a).  

De insatser som gjorts i Trönninge ängar under projektet LIFE-Goodstream har gett goda 

resultat. (Strand et al., 2020). Man har bland annat anlagt fler våtmarker och buffertzoner 

kring ån för att minska utflödet av näring och föroreningar till havet, tagit bort 

vandringshinder för fisk, satt upp fågel- och biholkar i närheten till ån, och planterat träd för 

en ökad biodiversitet. Det har även anlagts 26 amfibiedammar för att stötta områdets 

groddjurspopulationer (Figur 1). Dessa dammar har skapats i olika typer av miljöer kring ån, 

bland annat betesmarker och lövskogar (Hedman et al., 2020). De är grunda och fria från 

akvatiska rovdjur, med undantag för trollsländelarver som har observerats i vissa av dem. I 

några har vegetation utvecklats i strandzonen, men andelen öppen vattenyta är stor i 

alla (Hedman et al., 2020). Projektet påbörjades i oktober år 2015 (Hedman et al., 2020), och 

året därefter, 2016, genomfördes en inventering av fåglar, amfibier och evertebrater kring 

Trönningeån. Förekomsten och diversiteten av fåglar och amfibier visade sig då vara låg i de 

inventerade lokalerna, medan evertebraternas diversitet bedömdes vara godtycklig till låg 

(Strand et al., 2020). Dock sågs grodyngel i de anlagda våtmarkerna redan under denna första 

säsong efter anläggningen (Strand, 2017), och fyra amfibiearter rapporterades från två av fyra 

lokaler i inventeringen: vanlig groda (Rana temporaria), åkergroda (Rana arvalis), vanlig 

padda (Bufo bufo) och mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) (Strand et al., 2020). 

Idag hyser Trönningeområdet ännu en art - större vattensalamander (Triturus cristatus) - 

vilken ofta ligger som fokus i svenska naturvårdsinsatser för amfibier (Stenberg & Nyström, 

2008; Hedeman et al., 2020). Biodiversiteten i hela Trönningeområdet har sett en stor 

förbättring sedan projektet påbörjades, och artdiversiteten samt arters utbredning har ökat för 

både fåglar och amfibier, samt för evertebrater. Rödlistade fåglar påträffas också här (Strand 

et al., 2020), bland andra rörsångare (Acrocephalus scirpaceus), Stjärtand (Anas acuta) och 

rapphöna (Perdix perdix) (SLU Artdatabanken u.å.). 
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Figur 1. Flygbild över Trönninge ängar och Trönningeån, med Hushållningssällskapets 

konstruerade amfibiedammar markerade som svarta prickar. Det undersökta området är 

markerad som en blå polygon med svarta kanter. I övre vänstra hörnet ses en karta över 

Halmstad, med det undersökta området markerat med en gul stjärna. Bildkällor: Google, 

2021; Hushållningssällskapet Halland, 2020. Bilderna är här redigerade.  

 

Platser med god tillgång på föda brukar vara de som drar till sig flest fåglar. Att 

fågelskyddsområdet i Trönninge hyser många fågelarter är därför ett tecken på att det finns 

gott om mat för de som håller till där (Lanz, Gawlik & Cook, 2011). Det är vanligt att 

våtmarksområden med många fåglar också har gott om amfibier (Mensing, Galatowitsch & 

Tester, 1998), och predation från fåglar på adulta amfibier vid deras lekvatten är vanligt 

förekommande (Howard, 1978; Mulder, Schultz & Sherman, 1978; Ryan, Tuttle & Taft, 

1981; Olson, 1989; Mensing, Galatowitsch & Tester, 1998). Eftersom våtmarksområden med 

många fåglar ofta också har gott om amfibier (Mensing, Galatowitsch & Tester, 1998) kan de 

alltså i vissa sådana miljöer samexistera yppigt med stora mängder fåglar, trots att dessa är 

kända för att vara en av de predatorer som vuxna amfibier ofta faller offer för (Howard, 1978; 

Mulder, Schultz & Sherman, 1978; Ryan, Tuttle & Taft, 1981; Olson, 1989; Mensing, 

Galatowitsch & Tester, 1998). I populationsekologin gäller dock en grundläggande regel för 

när sådana förhållanden kan existera. Om predationen kan hållas till ett ”maximum sustained 

yield” (MSY) - vilket är den maximala mängden byten som kan tas från en population utan att 

denna där ut – så kan populationen bibehållas trots en hög predation (Sissenwine, 1978). I de 

fall där det finns många amfibieätande fåglar tillsammans med amfibier och amfibierna ändå 
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verkar hålla en stabil population, är det därför tänkbart att predationen där skulle kunna ligga 

vid MSY. Detta kan dock vara en svår balansgång att hålla, eftersom det kräver att predatorn 

aldrig tar så pass många individer att bytets population blir för liten för att hinna kompensera 

med nya individer (Sissenwine, 1978). Antalet individer som en population har råd att förlora 

beror på hur stor populationen är från början. Är populationen redan mycket liten, och en stor 

del av dess reproduktivt aktiva individer försvinner, finns risken att den effektiva 

populationsstorleken blir mindre än den som krävs för dess fortlevnad (Battin, 2004). Om det 

istället finns många individer som reproducerar sig tål populationen en större predation, då 

dess återhämtning blir bättre med fler födslar (Battin, 2004).   

När passande lekvatten försvinner blir det allt färre platser där amfibier kan reproducera sig. 

Efter minskningen av våtmarker i Sverige är endast 20% av landets yta associerad med 

våtmark (Naturvårdsverket, 2021b), och i Södra Sverige är siffran så låg som 1,8% (Arheimer 

& Pers, 2017). År 1994 förbjöds markavvattning i de områden där mest våtmark har 

försvunnit i Sverige, men aktivt avlägsnande är inte den enda anledningen till att de försvinner 

eller degraderas. Deras tillstånd kan allvarligt försämras av användning och exploatering av 

omgivande marker, och när de rådande klimatförändringarna orsakar förändrade 

nederbördsmönster rubbas balansen i vattennivån (Naturvårdsverket, 2020). Utöver 

lekdammarna själva, är som tidigare nämnt även den närliggande terrestra miljön av vikt för 

amfibier. Detta begränsar ytterligare antalet våtmarker och dammar som kan användas. Ökad 

mängd jordbruksmark och ett ökat vägnät har visats vara negativt korrelerat med förekomsten 

och den genetiska variationen hos amfibier. När landskapets diversitet ökar ses istället en 

positiv effekt (Johansson et al., 2005). Amfibier blir alltså tvungna att använda de mycket få 

dammar som uppfyller tillräckligt många krav för att accepteras av arten som lekvatten. Men 

om dessa dammar råkar medföra andra faror som inte är de som amfibierna selekterat emot i 

sitt val av lekvatten, kan drivet att ta sig dit istället ge en motsatt effekt. Det blir då en 

ekologisk fälla (Battin, 2004; Clevenot, Carré & Peck, 2018). En ekologisk fälla definieras 

som ett område dit många individer av en art söker sig på grund av att det har vissa särskilt 

attraktiva attribut som signalerar en gynnsam miljö, men som på andra sätt är skadlig för 

organismen och därför medför en minskning i populationen som tar sig dit (Battin, 2004). 

Detta kan till exempel vara hög täthet av predatorer. För små, relativt isolerade populationer 

kan ekologiska fällor snabbt medföra en risk för lokal utrotning. Där det finns ett större utbyte 

av individer mellan populationer kan ett sådant område istället bli en sänka för 

metapopulationen, vilket kan bli förödande för arter som redan står inför andra hot (Battin, 

2004; Clevenot, Carré & Peck, 2018).  

I valet av lekdammar sker det en stark selektion för vatten som är fria från akvatiska rovdjur 

(Hartel et al., 2007; Werner et al., 2007; Shulse et al., 2012; Buxton & Sperry, 2017). Hur stor 

påverkan ett rovdjur har på bytets populationsutveckling speglas i styrkan av den respons som 

bytesdjuret har utvecklat i försvar mot predatorn (Murray, Roth & Wirsing, 2004). Att 

predation under larvstadiet har en stor inverkan på amfibiers populationer kan ses tydligt i de 

förändringar som rovdjur ger på larvernas morfologi och beteende. Larverna kan genom 

kemiska signaler uppfatta närvaron av akvatiska predatorer (Mirza et al., 2006), och svara på 

denna genom att utveckla en kortare svans och mindre kroppsstorlek (Lardner, 1998; Nyström 
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et al., 2001; Laurila, Pakkasmaa & Merilä, 2005). Metamorfosen blir också påskyndad och 

sker när ynglen är mindre än vad de skulle vara när rovdjur är frånvarande (Lardner, 1998; 

Nyström et al., 2001). Vissa arter växer istället snabbare för att minska risken att bli uppätna 

(Stenberg & Nyström, 2008). Vidare minskar ynglens aktivitet, för att undvika upptäckt 

(Laurila, Pakkasmaa & Merilä, 2005). Även adulternas beteende för att undvika att larverna 

äts upp påverkas starkt. Detta ser vi då de ibland väljer dammar som riskerar att torka ut före 

permanenta dammar, om dammarna som riskerar torka är rovdjursfria. Chansen att 

reproduktionen blir lyckad anses alltså vara mindre när rovdjur finns än när vattnet riskerar att 

försvinna helt och hållet (Wellborn, Skelly & Werner, 1996). Eftersom amfibier utsätts för 

predation även i det adulta stadiet, uppstår fysiologiska reaktioner också hos dessa individer 

då de upplever hot från rovdjur. Vid synen av en predator ökar kortisolnivån hos amfibier, 

vilket är en typisk reaktion hos bytesdjur som gör att de upplever rädsla och motiveras att 

agera för att snabbt undkomma hotet (Narayan, Cockrem & Hero, 2013). Det är konstaterat att 

predation är den viktigaste mortalitetsfaktorn för adulta amfibier (Loman, 1984; Hill, DeVault 

& Belant, 2017), utgörandes ca 75% av mortaliteten globalt (DeVault & Belant, 2017).   

Med tanke på att rovfåglar och amfibier ofta väljer samma områden för sina aktiviteter, att 

antalet lekvatten som amfibier kan utnyttja minskar och att groddjur är uppskattade byten för 

många fåglar, kan det vara möjligt att dammar i områden med många fåglar kan bli 

ekologiska fällor för amfibier. Om populationen som besöker dem redan är liten är detta 

tänkbart (Battin, 2004; Clevenot, Carré & Peck, 2018). Eftersom Fågelskyddsområdet 

Trönninge ängar utgör ett gott exempel på ett sådant område, utgår jag i min studie från detta 

som exempel på hur artsammansättningen kan se ut, vilken jag baserar på data på 

inrapporterade arter från området i Artdatabanken. I denna litteraturstudie ämnar jag därefter 

besvara frågan om vilka effekter predationen från fåglar kan förväntas ha på 

amfibiepopulationer när mängden fåglar blir stor, och hur stark denna effekt är, i områden 

vars artsammansättning liknar den i Trönninge ängar. Jag kommer också att utreda om denna 

effekt blir olika för små- respektive stora populationer av amfibier, och om deras spatiala 

utbredning spelar in.  

 

Material och metoder 

 

Datainsamling 

Arbetet inleddes med att ta fram listor på vilka amfibie- och fågelarter som hade rapporterats 

in från ett bestämt område inom naturreservatet Trönninge ängar (Figur 1), eftersom det 

rimligen utgöra ett bra exempel på hur artsamhället kan se ut vid vatten där amfibier 

samexisterar med karnivoriska fåglar. Det specifika område som jag valde att samla in 

rapporteringarna från utgjordes av det som var utsett som fågelskyddsområde redan innan 

Trönninge ängar blev ett naturreservat. Området isolerades som en polygon i Artportalens 

kartfunktion, och inom detta gjordes en sökning efter inrapporterade amfibier mellan år 2010 

och 2021. Avgränsat till samma polygon gjordes sedan en sökning efter inrapporterade fåglar 

under våren 2020. Eftersom amfibier leker vid vattnen främst mellan mars och maj, och resten 

av året inte befinner sig i den miljön till samma utsträckning, (Bina et al. 2015), begränsades 
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sökningen på fåglar till endast dessa månader. Sökningen skedde då separat för mars, april 

och maj. Jag begränsade sökningen ytterligare genom att endast tillåta inrapporteringar på 

säkert artbestämda fåglar. Jag använde Artfakta.se för att få reda på vilka av de inrapporterade 

fåglarna som är herbivorer, omnivorer eller karnivorer och delade in alla fågelarter i grupper 

efter detta, för att få en översikt över vilka som potentiellt kan predera på amfibier när de ges 

chansen. Jag noterade också de fågelarter som specifikt har angetts äta amfibier i Artfakta.se 

och i vetenskapliga artiklar och rapporter som jag har samlat från Google Scholar.  

 

Jag har sedan använt Google Scholar för att hitta de vetenskapliga artiklar som har använts i 

denna review. För information om amfibierna fokuserade jag på artiklar som rörde amfibiers 

populationsekologi, populationsdynamik, responser på predation, habitatselektion och 

spridningsförmåga. Då användes följande sökord: Amphibian + population 

ecology/population dynamics/metapopulation/predation/predation response/bird 

predation/wetland/ponds/dispersal. Gällande fåglar fokuserade jag på artiklar om hur deras 

predation påverkas av individtätheten hos fåglar respektive byten, vad som avgör selektionen 

för bytet, och hur habitatstrukturen påverkar predationen. För detta användes följande sökord: 

Birds + amphibians/amphibians wetlands/predation/predation amphibians/predation 

wetlands/prey selection. Även följande sökord användes: population + ecology/dynamics och 

predator prey + population dynamics/response. Jag har valt att använda artiklar främst rörande 

adulta amfibier, och endast inkluderat ett fåtal artiklar om påverkan på larvstadiet, när dessa 

bedömts vara av vikt för att få en klarare bild av adulternas respons på predation. Totalt antal 

sökträffar för ovanstående sökord var 1 240 800, och av dessa har 51 artiklar inkluderats för 

resultaten av denna review. Artiklar vars titlar rör genetik, predation från amfibier, arters 

geografiska utbredning, amfibiers metamorfos, sjukdomar, nyanläggning av våtmarker, 

invasiva arter och klimatförändringar har exkluderats. Jag har också valt bort artiklar om 

fåglars häckning, reproduktion och migration, predation på fåglar, studier utförda i arida 

landskap och studier som utförts endast på andra artgrupper än amfibier och fåglar.  

 

Databearbetning 

Av inrapporteringarna på artportalen från mitt utvalda område sammanställde jag listor på 

rapporterade amfibiearter och fågelarter. Antalet fågelarter som är herbivorer, omnivorer eller 

karnivorer, samt de som angetts äta amfibier, räknades och jämfördes i antal mot varandra för 

att få en uppskattning om hur många amfibieätande fågelarter det kan finnas i området.  Jag 

räknade också samman hur många av de arter som angetts äta amfibier det var som tillhörde 

vardera av ovanstående ekologiska grupper, samt hur många fågelarter det fanns i området för 

respektive separat månad.  

 

Från informationen av de insamlade vetenskapliga artiklarna har jag analyserat etologin hos 

groddjur och fåglar för att uppskatta effektiviteten hos fåglarna som predatorer på amfibier i 

en miljö som liknar Trönninge ängar, och om storlek och spatial utbredning hos populationer 

av fåglar respektive amfibier spelar roll för amfibiernas populationsutveckling. Här har också 

påverkan av amfibiers och fåglars morfologi tagits i anseende. Detta har jag därefter 

applicerat på den information jag funnit rörande amfibiers populationsekologi och de faktorer 
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som påverkar populationsstorleken, för att göra en sista bedömning om huruvida predationen 

från fåglar kan ha en effekt på populationsutvecklingen hos amfibier.  

 

Resultat 

 

Amfibie- och groddjursarter i Trönninge ängar 

Mellan mars 2010 och mars 2021 hade tre arter av amfibier rapporterats in från 

fågelskyddsområdet Trönninge ängar på artportalen, varav alla är anurer. Dessa var vanlig 

groda (Rana temporaria), åkergroda (Rana arvalis) och vanlig padda (Bufo bufo). Parning 

hade rapporterats vid minst ett tillfälle för samtliga arter (SLU artportalen u.å.). 

 

Från och med mars 2021 till och med maj 2021 hade totalt 134 fågelarter rapporterats in på 

artportalen från området. I mars hade 65 arter rapporterats, 97 i april och 98 i maj. Av alla 

arter var totalt 14 herbivorer, 46 omnivorer och 74 karnivorer. Totalt 41 arter av de som hade 

rapporterats i området hade antingen i artportalen eller i andra artiklar och rapporter specifikt 

anmärkts äta amfibier (Olson, 1989; Martín & Lopéz, 1990; SLU artdatabanken u.å.). Dessa 

41 arter tillhörde antingen omnivorer eller karnivorer, med undantag för en art som var 

angiven som herbivor på artfakta.se (SLU artdatabanken u.å.). Av de amfibieätande arterna 

hade 6 arter endast vid enstaka tillfällen rapporterats in till Artportalen. Dessa var vattenrall 

(Rallus aquaticus), morkulla (Scolopax rusticola), ringtrast (Turdus torquatus), ägretthäger 

(Ardea alba), tjockfot (Burhinus oedicnemus) och blå kärrhök (Cirkus cyaneus). En lista med 

alla fågelarter med respektive niche och om dessa har observerats äta amfibier, finns att se i 

bilaga 1.  

 

Selektion och predationseffektivitet 

I en review om olika predatorers inverkan på amfibier (Toledo, Ribeiro & Haddad, 2007), 

delades predatorerna in i fyra grupper, baserat på deras specialiseringsgrad gentemot amfibier 

som byte: 

1. Opportunister. Dessa tog amfibier endast då de råkade stöta på dem, utan att söka 

specifikt efter dessa. Denna grupp stod för 42% av det totala antalet ätna amfibier. Här 

ingår bland andra fiskar, salamandrar, ödlor, däggdjur och fåglar.  

2. “Convenience predators”, som inte var specialiserade att äta amfibier, men 

regelbundet gjorde det. Djur tillhörande denna grupp var främst sådana som levde i 

samma habitat som amfibierna på mycket liten skala, och samtidigt hade liknande 

dygnsrytm som dessa. Gruppen utgjordes främst av amfibier och fåglar, och stod för 

25% av predationen på amfibierna.  

3. Temporärt specialiserade predatorer. Dessa utgörs av djur vilka under en specifik 

livsfas eller tid på året specialiserar sig på predation på amfibier, främst ormar och 

fåglar. Vad gäller fåglar är det främst föräldrar vilka söker efter föda till sina ungar 

som ingår här. Endast 1-2% av den totala predationen på amfibier sker av denna 

grupp.  
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4. Specialiserade predatorer. Dessa står för ca 31% av predationen på amfibier, men 

utgörs nästan uteslutande av fladdermöss och ormar (Toledo, Ribeiro & Haddad, 

2007).  

 

Predatoriska fåglar, oavsett om de är specialiserade på predation på amfibier eller ej, har alltså 

en påtaglig effekt på amfibiernas mortalitet när de lever i samma miljö (Toledo, Ribeiro & 

Haddad, 2007). Denna effekt blir större när antalet predatoriska fåglar ökar. Utvecklingen på 

populationsstorleken hos ett bytesdjur kan väl förklaras av mängden predatorer i relation till 

mängden byten (Johnson, 2006; Vucetich et al., 2011). Detta är en faktor som är betydligt mer 

avgörande än predationseffektiviteten hos enskilda predatorer, även om också denna spelar 

roll (Johnson, 2006). Samtidigt har det observerats att en ökad densitet av predatorer också 

ökar antalet tagna byten per predator (Vucetich et al., 2011). Detta innebär alltså att 

predatorerna inte bara tar fler byten på grund av sitt större antal, utan även att deras 

individuella effektivitet ökar. Påverkan på bytets populationsutveckling från predation blir 

alltså alltid större när predatorerna är fler, men ännu större när dessa koncentreras på en liten 

yta, än vad som skulle ses om samma antal predatorer var mer utspridda (Johnson, 2006; 

Vucetich et al., 2011).  

 

Individtäthet och försvarsbeteende  

Också bytesdjurens individtäthet har betydelse för predationens effekt på 

populationsstorleken. Att samlas i stora grupper är en lyx som bytesdjur endast har råd med 

när fördelar ges, antingen i mån av ökad reproduktion trots högre dödlighet, eller när bytet har 

utvecklat ett försvarsbeteende som är så effektivt att det kan uppnå höga densiteter utan att 

dödsfallen ökar (Ives & Dobson, 1987). Bytesdjurets beteende för att undvika predation 

innebär alltid en trade-off där undvikandet av predatorn kan vara så kostsamt att chansen till 

reproduktion minskar, eller risken att dö på grund av någon annan faktor ökar (Ives & 

Dobson, 1987). Den försvarsstrategi som ett bytesdjur har, utvecklas alltid genom selektion 

(Ferreira et al., 2019), och styrkan i responsen beror på hur stor påverkan predatorn har på 

bytets överlevnad (Murray, Roth & Wirsing, 2004). Oavsett hur stark denna respons är, 

kommer försvarsbeteendet med tiden att utvecklas på ett sådant sätt att det blir så 

energieffektivt som möjligt, och bytets skydd maximeras med minsta möjliga insats (Ives & 

Dobson, 1987). Amfibier som samlas i stora körer har noterats kommunicera närheten av 

flygande predatorer för att tysta sjungande hanar och undvika upptäckt. När en predator 

närmar sig kören, tar det mindre än en sekund innan hela kören har tystnat (Ryan, Tuttle & 

Taft, 1981). Trots sådana försvarsbeteenden upplever amfibier som samlas vid parning alltid 

predation, men med en ökad storlek på gruppen minskar risken att bli uppäten för varje 

enskild individ. Samtidigt ökar chansen för individen att para sig, då också fler individer av 

motsatt kön befinner sig på samma plats (Ryan, Tuttle & Taft, 1981). En större chans för 

överlevnad vid hög densitet gäller dock endast just precis vid parningen för amfibier. Både 

hos adulter och juveniler i terrestriskt stadie minskar tillväxt och takt för sexuell mognad när 

individtätheten ökar, eftersom konkurrensen om resurser blir större (Meyer, Schmidt & 

Grossenbacher, 1998; Harper & Semlitsch, 2007; Patrick et al., 2008). Mortaliteten ökar då 

samtidigt, liksom predationen (Patrick et al., 2008).  
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Dammstrukturens påverkan på predationen 

De vatten som amfibier dras till är oftast grunda, med preferenser för dammar och våtmarker 

som uppvisar en hög biodiversitet. Detta innebär ofta en komplex strandzon, med viss 

vegetation (Wellborn, Skelly & Werner, 1996; Teplitsky et al., 2005; Hartel et al., 2007; 

Clavenot, Carré & Peck, 2018; Artdatabanken u.å.). Våtmarksfåglar föredrar ofta samma 

vatten (Hansson et al., 2005), som gärna får vara stora och där förhållandet mellan öppen 

vattenyta kontra vegetation är ungefär 70:30 (O’Neal, Heske & Stafford, 2008). Vadare 

föredrar ofta att söka föda där vegetationen är mindre tät, men deras effektivitet är densamma 

även i tätare vegetation (Lantz, Gawlik & Cook, 2011). Vattnets djup har dock visats vara av 

betydligt större betydelse för var de väljer att söka efter föda, där de starkt undviker djupare 

vatten, vilket gäller även för amfibier (Olson, 1989; Lantz, Gawlik & Cook, 2011). När 

fåglarna jagar i grundare vatten tar de i regel en större andel av bytets population än när de 

jagar på djupare vatten. Detta beror på att fåglarna ger upp sitt födosökande vid en högre 

individtäthet hos bytet när vattnet är djupare, och att individtätheten hinner bli mycket lägre i 

grundare vatten innan fåglarna ger upp. Fler individer av bytet tas i grundare vatten, och detta 

sker snabbare än i djupare (Gawlik, 2002). Det sker alltså en selektion för områden där bytet 

finns lättillgängligt och fler byten kan tas per tidsenhet, varefter fåglarna tröttnar när bytet 

blivit så få att de blir svåra att hitta (Lantz, Gawlik & Cook, 2011). För amfibier som gärna 

samlas i stora mängder på samma plats, kan detta därför innebära att en mycket stor andel av 

den adulta populationen där försvinner, och endast en mycket liten del av denna kvarvarar till 

nästkommande parningssäsong (Olson, 1989; Gawlik, 2002; Lantz, Gawlik & Cook, 2011). 

Djur med metapopulationsstruktur kan dock överleva sådana tillfälliga lokala minskningar. Så 

länge som reproduktionen är tillräckligt stor vid andra lekvatten och spridningen mellan dessa 

är god, kan platsen som upplevt ett stort utdöende återkoloniseras (Griffiths, 1998).  

 

Populationsekologi hos amfibier och fåglars bytesselektion 

Hos amfibier är det främst juvenila individer som står för populationens spridning och 

kolonisering till nya områden. Detta beror inte på att amfibier är mer aktiva vid lägre ålder, 

utan på att juvenilerna är fler i antal än adulterna (Smith & Green, 2006). Dock är det först när 

juvenilerna blivit sexuellt mogna adulter som de kan bidra med fler yngel, vilket kan ta 

mellan 2-3 år för svenska grodor (Loman, 1984). Den sexuella utvecklingen kan fördröjas 

ytterligare om tätheten av predatorer är hög, eftersom individen behöver lägga mycket tid på 

att undvika predatorer och därmed får mindre tid åt födosökande och ätande. Även tillväxten 

blir långsammare, och kroppsstorleken blir vid sådana tillfällen ofta mindre när sexuell 

mognad uppnås (Rohr & Madison, 2003; Laurila, Pakkasmaa & Merilä, 2005). Karnivoriska 

fåglar selekterar för större storlek hos bytet (Poulin et al., 2001; Toledo, Ribeiro & Haddad, 

2007), förutsatt att detta inte är större än vad fågeln kan svälja. Hos fåglar som är kända för att 

äta grodor är det vanligaste förhållandet mellan grodans- och näbbens längd 1:7, där en längre 

näbb brukar vara att föredra, vilket ofta är vad vi ser hos våtmarksfåglar (Poulin et al., 2001). 

Amfibier som växer långsammare och håller en liten kroppsstorlek längre får därmed fler 

potentiella predatorer. Det har observerats att skogslevande insektsätande fåglar kan övergå 

till att äta fler amfibier än insekter när amfibierna finns i rikliga antal och insekterna är färre. 

Juveniler, vilka alltid är mindre i storlek än adulterna, är därför mer utsatta för predation än 
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adulter. Faktum är att majoriteten av amfibierna som äts av fåglar brukar vara juveniler 

(Poulin et al., 2001). 

 

Hos djur som genomgår flera livsstadier ökar mortalitetens påverkan på 

populationsutvecklingen med tiden. Antalet överlevande adulta amfibier per år har alltså 

större påverkan på populationsstorleken än antalet överlevande ägg och yngel (Pfister, 1998; 

Biek et al., 2002), och en stor variation i den terrestra populationens överlevnad kan få 

mycket stora genomslag (Biek et al., 2002). Detta är troligen på grund av att djur vars 

reproduktionsstrategi ligger i en hög yngelproduktion har utvecklats att klara en mycket hög 

dödlighet hos avkomman, och en hög variation i dess överlevnad från år till år. En stor del av 

denna adaption ligger i att det har skett en selektion för att förkorta det livsstadie som är 

känsligast, för att minska denna variation något (Pfister, 1998). Amfibiers yngel har även en 

mycket hög plasticitet för att klara många olika typer av hot, vilket också är ett vanligt drag 

hos de djur som är mer beroende av en stabilitet i den adulta fasen än i den juvenila (Pfister, 

1998). Hos amfibier förkortas det akvatiska stadiet då ynglen upplever stressfaktorer som 

indikerar på att vattnen de lever i kommer att torka ut. När sådana signaler uppfattas 

metamorfoserar ynglen snabbare och kan övergå till ett terrestriskt liv tidigare, men då vid en 

mindre kroppsstorlek (Laurila & Kujasalo, 2001). De kan också svara på predation genom en 

förändrad morfologi där svansen blir kortare och kroppsstorleken minskar, och på lägre 

individtäthet som resultat av en hög mortalitet genom en bättre tillväxt hos överlevarna som 

då får en bättre start i det terrestra livet (Abrams & Rowe, 1996; Arribas, Touchon & Gomez-

Mestre, 2018). Vissa arter kan också reagera på hög individtäthet med kannibalism, vilket ger 

samma resultat som ovanstående (Wilbur, 1976; Griffiths, 1998). Också adulternas noggranna 

val för äggläggning kan ses som en förlängning av larvernas plasticitet (Houlahan & Findlay, 

2003; Werner et al., 2007; Refsnider & Janzen, 2010). Som väntat hos djur vilka är beroende 

av stabilitet hos adulter för populationsutvecklingen, har amfibier inte samma plasticitet i sitt 

terrestra stadie. Här kan de inte förändra sin morfologi som svar på yttre stressfaktorer, utan 

kan endast svara med förändringar i beteendet. Den respons som ett djur har på ett visst hot är 

alltid utvecklad genom selektion för att undkomma detta (Murray, Roth & Wirsing, 2004; 

Gomes et al., 2009), och lokomotionen hos ett djur är en anpassning till dess nisch. För 

bytesdjur som ofta behöver fly en predator ser vi ett rörelsemönster som är utvecklat för att 

undkomma just den predatorn (Gomes et al., 2009). Vid synen av en predator reagerar 

svenska amfibier allt som oftast på ett av två sätt: genom att stå stilla eller snabbt hoppa iväg 

(Toledo, Sazima & Haddad, 2011; Kowalski, Sawościanik & Rychlik, 2018). Vid körsång 

reagerar även hela gruppen genom att tystna (Tuttle, Taft & Ryan, 1982). För adulta amfibier 

är igenkänning av rovdjur något som är inlärt (Mirza et al., 2006), och när trycket för detta är 

högt kan de till och med lära sig skilja på karnivorer och herbivorer inom samma taxa (Tuttle, 

Taft & Ryan, 1982; Murray, Roth & Wirsing, 2004). Alla de försvarsbeteenden som svenska 

arter visar är associerade med predation från djur som jagar med hjälp av synen, och har visat 

sig vara effektiva mot fåglar (Toledo, Sazima & Haddad, 2011; Ferreira et al., 2019).  

 

Spatial utbredning och populationsekologi 

Djur med metapopulationsstruktur klarar ofta lokalt hög mortalitet om denna kompenseras 

med en hög reproduktion på andra platser, så att produktionen blir hög för den totala 
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metapopulationen. Är hela metapopulationen redan liten, eller är utspridd på endast ett fåtal 

lokaler och någon eller några av dessa upplever en hög mortalitet, försvåras därför 

återhämtningen inte bara hos den lokalt drabbade populationen, utan för hela 

metapopulationen (Battin, 2004; Clevenot, Carré & Peck, 2018). För amfibier, som har en 

metapopulationsstruktur, är det alltså nödvändigt att det finns många lekvatten i ett område 

för att populationen ska hållas stabil eller öka (Petranka & Holbrook, 2006). Dessvärre är det 

lätt att vara överoptimistisk i vilken effekt ett utökat antal lekvatten kan få om man endast 

utgår från idén att fler vatten automatiskt kommer att leda till en ökad amfibieproduktion, utan 

att ta hänsyn till att det sker en selektion mellan dessa vatten (Petranka & Holbrook, 2006). 

Amfibier visar en stark selektion för högkvalitativa habitat och kraven på lekvattnen är många 

(Vos & Chardon, 1998; Marnell, 2006). Exempelvis behöver vattnen vara fria från rovdjur, ha 

en lagom mängd växtlighet efter artens preferenser, och vara fria från pesticider, miljögifter 

och överskottsnäring (Teplitsky et al., 2005; Hartel et al., 2007; Artdatabanken u.å.). 

Selektionen för habitatets kvalitet har visats vara så stort att individer föredrar att bosätta sig 

på platser av högre kvalitet där individtätheten är mycket hög, framför platser av en något 

lägre kvalitet men som inte ännu är ockuperade. Detta trots att mortaliteten ökade markant vid 

den höga densiteten (Patrick et al., 2008). Samtidigt påträffas amfibier ofta vid förvånansvärt 

lågkvalitativa vatten. Till exempel har man sett att grodor och paddor reproducerar sig i 

dammar intill motorvägar, vilka var mer förorenade än de som brukar föredras av arterna (Le 

Viol et al., 2006). Amfibier av flera arter, inklusive den naturvårdsintressanta arten större 

vattensalamander, Triturus cristatus, har också bosatt sig i flertalet golfdammar, som kan 

uppleva störningar bland annat från skötseln av den omgivande gräsmattan (Colding et al., 

2009). I sådana lekvatten, som inte uppnår exakt den kvalitet som arten brukar föredra, är ofta 

individerna färre och artdiversiteten lägre (Le Viol et al., 2006). Men, i ett område där det 

finns flera lekvatten, varav vissa är goda nog att ge en god reproduktion, kan sådana dammar 

bli ”stepping stones” mellan de mer högkvalitativa dammarna för att bibehålla ett genetiskt 

utbyte och ett flöde av individer inom hela metapopulationen (Petranka & Holbrook, 2006). 

Fler lekvatten i ett landskap uppvisar en positiv korrelation med både individantal och 

artdiversitet av amfibier (Mensing, Galatowitsch & Tester, 1998), och de kan relativt enkelt 

sprida sig mellan dammar i ett landskap när dessa ligger inom räckhåll (Mensing, 

Galatowitsch & Tester, 1998; Mazerolle & Desrochers, 2005). Oavsett om en populations 

mortalitet blir hög på en eller vissa platser, så ökar amfibiers förmåga att återhämta sig med 

ett ökat antal lekvatten (Petranka & Holbrook, 2006; Clevenot, Carré & Peck, 2018).  

 

Diskussion 

 

Artsammansättningen som vi såg i Trönninge ängar utgjordes av en stor mängd karnivoriska 

och omnivoriska fåglar, varför jag misstänker att dessa kan ha en påtaglig effekt på 

amfibiernas mortalitet. Särskilt som majoriteten av predationen på amfibier brukar ske främst 

för att de råkar befinna sig i samma område som predatorn, snarare än att predatorn aktivt 

söker upp amfibierna (Toledo, Ribeiro & Haddad, 2007). Vad vi dock sett från 

Hushållssällskapets resultat är att amfibierna i hela naturreservatet Trönninge ängar har blivit 

fler och deras diversitet har ökat sedan projektet LIFE-Goodstream påbörjades (Hedman & 
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Jermer, 2019; Schneider, 2019; Strand et al., 2020), samtidigt som samma trend också har 

setts hos fåglarna (Strand et al., 2020). Detta indikerar att amfibierna i detta fall har klarat av 

predationen från fåglarna, trots att de är många. Anläggningen av amfibiedammar i Trönninge 

ängar kan med stor sannolikhet vara en av anledningarna till att sådana positiva trender har 

setts. Att ha många lekdammar är alltid positivt för amfibier, oavsett om de är få eller många 

individer, då fler vatten alltid innebär en större trygghet för bibehållandet av hela 

metapopulationen (Dodd & Seigel, 1991; Griffiths, 1998; Hero et al., 2001; Stenberg & 

Nyström, 2009; Hayes et al., 2010). Men, jag anser att det är av ännu större nytta i de fall där 

amfibier upplever en hög predation från just fåglar, som de exempelvis gör i Trönninge ängar. 

Just eftersom fåglarnas födosöksbeteende innebär att de ger upp när tätheten av bytet når en 

undre gräns, antar jag att denna undre gräns kommer vara densamma oavsett om antalet byten 

är få eller många till att börja med. Om populationen av en amfibieart då befinner sig vid 

endast en sådan lokal, eller bara några få, kommer alltså en mycket stor andel av populationen 

att försvinna medan endast de individer som utgör den lägre densitetströskeln där fåglarna ger 

upp kommer att överleva. Risken är då att dessa är mycket få, och eftersom adulternas 

överlevnad har en stor påverkan på populationstillväxten skulle det innebära att 

återhämtningen blir väldigt låg (Vucetich et al., 2008). Men, om samma population är 

utspridd över ett större antal dammar, liksom i Trönninge ängar, tänker jag att den 

sammanlagda mängden av överlevande individer kommer att vara större även när fåglarna tar 

av dessa till samma låga densitetströskel. Är de utspridda kommer densiteten vid varje damm 

redan från början att vara lägre, varför fåglarna inte hinner ta lika många individer innan 

amfibiernas individtäthet blivit så låg att de ger upp. Detta är en effekt som jag tror kan vara 

av stor vikt för att små amfibiepopulationer ska undkomma negativa effekter från predation, 

men som utan tvekan kan vara till hjälp även för större populationers bibehåll. Enligt min 

mening skulle detta mycket möjligt kunna vara en av anledningarna till att amfibierna i 

Trönninge ängar har blivit fler efter det att fler lekvatten finns, trots att även fåglarna har ökat 

i antal (Hedman & Jermer, 2019; Schneider, 2019; Strand et al., 2020). Att anläggning av 

dammar och våtmarker har gett positiva effekter för amfibier av flera arter har visats om och 

om igen, även på andra platser än i Trönninge ängar, och i många av dessa fallen har det skett 

samtidigt som fågeldiversiteten har ökat vid samma vatten (Almhagen, 2006; Stenberg & 

Nyström, 2008; Rannap, Lõhmus & Briggs, 2009; Stenberg & Nyström, 2009; Strand & 

Weisner, 2013).  

 

Den artsammansättningen av fåglar och amfibier som jag utgick från i denna studie kan inte 

representera alla områden som används av amfibier och som har många amfibieätande fåglar, 

men den kan utgöra ett exempel för hur ett sådant område kan se ut. Mitt sätt att generalisera 

fåglarnas predation i grupperingen som herbivorer, omnivorer och karnivorer kan vara 

missvisande, och det blir lätt att överskatta hur stor predationen från fåglarna verkligen blir 

när man antar att alla som inte är herbivorer kan äta amfibier. Särskilt när dessa kan skilja sig 

mycket i var och hur de söker föda, samt i sin kroppsstorlek och möjlighet att svälja terrestra 

amfibier. Men, de resultat som visades i reviewen av Toledo, Ribeiro och Haddad (2007), 

rörande det predatoriska trycket på amfibier från rovdjur i olika nischer, visade på att 

majoriteten av predationen på adulta amfibier sker av rovdjur vilka inte är specialiserade just 

mot dessa. Eftersom det var opportunistiska predatorer som stod för den största predationen 



 

17 
 

vågar jag därför anta att majoriteten av det undersökta områdets omnivora och karnivora 

fåglar kan ha en potentiell påverkan. De potentiella rovdjuren i området blir då väldigt många, 

och antalet rovdjur kontra bytesdjur är mer avgörande för bytesdjurets populationstillväxt än 

effektiviteten hos rovdjuren (Vucetich et al., 2011), vilket ytterligare övertygar mig om att 

den sammantagna effekten av alla potentiellt amfibieätande fåglar kan vara av betydelse. I 

ovanstående studie hade dock predatorer från alla taxa inkluderats, och inte bara fåglar 

(Toledo, Ribeiro & Haddad, 2007). Därför finns risken att dessa siffror blir något annorlunda 

när andra predatorer exkluderas. Värt att nämna är också att jag i min litteraturstudie helt har 

bortsett från predationen från andra taxa. De våtmarker som amfibier och fåglar inhiberar är 

inte enkla system med endast en predator och ett byte, utan komplexa vävar där arter i många 

nischer samverkar. Detta gäller även Trönninge ängar. Att utgå från en modell som bygger på 

endast en predator kan därmed innebära att andra påverkande faktorer missas, men jag anser 

att en sådan simplifiering var nödvändig för att isolera fåglarnas egna potentiella effekt på 

groddjurspopulationen. Om enskilda förhållanden mellan arter eller taxa förstås, är det enklare 

att få en klarare bild över alla faktorers sammantagna effekt då dessa kan appliceras på 

varandra.  

 

I min litteraturstudie har jag sett att adulternas överlevnad har en större påverkan på 

populationsutvecklingen än den hos ynglen, eftersom det är adulterna som står för en vidare 

reproduktion. Men, det finns också studier som har visat det motsatta (Vonesh & De la Cruz, 

2002; Knutson et al., 2004). Yngelproduktionen har visats ha en mycket stor påverkan på 

populationstillväxten, och därmed har överlevnaden hos ynglen en avgörande effekt på denna. 

Det faktum att yngel är mycket anpassningsbara och klarar av flertalet stora stressfaktorer 

styrker att det är av yttersta vikt att de överlever potentiella hot (Woodward, 1983; Travis, 

Keen & Julianna, 1985; Abrams & Rowe, 1996; Vonesh & De la Cruz, 2002; Bennett et al., 

2016). Jag anser att det självklart är helt avgörande att ynglens mortalitet inte får bli så stor att 

de överlevande blir färre än vad som krävs för en ytterligare reproduktion vid senare säsonger. 

Men, jag vill återigen understryka att det är just adulterna som står för produktionen av yngel, 

och att de är mycket färre i antal. Att förlora en adult ger därmed en större förlust för 

populationen i stort än det gör att förlora ett yngel. Adulternas möjligheter till anpassning vid 

yttre påfrestningar är dessutom mycket liten i jämförelse med ynglens, vilka till och med kan 

balansera effekten av en högre mortalitet i populationen genom att öka kroppstillväxten hos 

de överlevande ynglen. En studie har visat att akvatiska kontra terrestra habitat var olika 

viktiga för populationstillväxten, beroende på vilken av dessa som var begränsande och hur 

stort genflödet var mellan dammarna (Halpern, Gaines & Warner, 2005). Det man såg var att 

antalet lekdammar endast begränsade populationens tillväxt då det terrestra habitatet var 

mycket stort eller utbytet av individer mellan dessa var mycket litet, medan det terrestra 

habitatet tvärtom blev begränsande när dammarna var många (Halpern, Gaines & Warner, 

2005). Detta är något som jag tror pekar på den stora vikt som adulternas populationsstorlek 

har gentemot ynglens. När det terrestra habitatet var stort och därför kunde hysa en stor 

mängd adulter kunde inte avkomman från alla dessa individer ge lika många överlevande 

individer som skulle ges om dammarna var fler, eftersom mortaliteten hos ynglen ökar vid 

hög yngeltäthet (Wilbur, 1976; Van Buskirk & Smith, 1991; Spieler & Linsenmair, 1997; 

Vonesh & De la Cruz, 2002). Antalet överlevande yngel per adult blev då alltså färre. I fallen 
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där det istället var den terrestra miljön som var liten innebar detta att adulternas täthet ökar 

och de resurser som blir tillgängliga för varje individ minskar, varför färre adulter kan 

överleva (Arribas, Touchon & Gomez-Mestre, 2018). Det ger i sin tur en lägre 

yngelproduktion från hela populationen. Vad vi har sett i naturreservatet Trönninge ängar är 

att amfibiepopulationen har ökat sedan fler dammar har anlagts (Hedman & Jermer, 2019; 

Schneider, 2019; Strand et al., 2020), vilket tyder på att det här var tillgången på akvatiska 

miljöer som var begränsande, snarare än tillgången på terrestra (Halpern, Gaines & Warner, 

2005). Att yngel överlever i lagom mängd varje år är alltså av mycket stor vikt, men den 

effekt som en adult kan ha på populationen är större än den hos ett enskilt yngel (Abrams & 

Rowe, 1996; Hayes et al., 2010).  

 

Det finns studier som har visat att abiotiska faktorer hos lekvatten bättre kan förutsäga 

spridningen av amfibier än biotiska faktorer, däribland akvatiska predatorer (Werner et al., 

2007; Indermaur et al., 2010). Trots att adulter starkt selekterar för predatorfria vatten kan det 

alltså ibland vara viktigare med rätt djup, hydroperiod eller vattenkvalitet (Ortiz et al., 2004; 

Werner et al., 2007). Amfibier ses sällan reproducera sig i dammar där det finns fisk. Dock 

reproducerar de sig ändå i våtmarker med fisk, om dessa våtmarker har en hög biodiversitet 

(Bina et al., 2015). Vid sådana vatten brukar även diversiteten och mängden fåglar vara stor 

(Juni & Berry, 2001; Monfils et al., 2013). Just för att fåglar och amfibier ofta förekommer 

tillsammans och de trender som jag har sett pekar på att fåglar borde ha en stor påverkan på 

den adulta populationens mortalitet, spekulerar jag därför att de eventuellt kan bidra med att 

facilitera för amfibierna att leka i vatten där det finns fisk. När fiskar är de dominerande 

predatorerna i ett akvatiskt system, utvecklar de en större kroppsstorlek och ökar i antal 

(Skelly, 1996; Kloskowski, 2011). Men, om predatoriska fåglar införs i samma system 

minskar den genomsnittliga kroppsstorleken hos fiskarna, liksom deras individantal 

(Kloskowski, 2011). Är fiskarna färre så minskar predationstrycket på yngel av amfibier, och 

när fiskarnas storlek minskar hinner ynglen snabbare växa sig för stora för att fiskarna ska 

kunna svälja dem. Därför tror jag att närvaron av fåglar kan medföra att amfibier kan använda 

fler av vattenmassorna i ett landskap som lekvatten, och därmed underlättar deras spridning 

såväl som möjliggör en ökad yngelproduktion. Hur stor effekt detta kan tänkas ha på hela 

populationen, och om denna är större än den som kommer av predationen på adulter, är oklart. 

Jag misstänker dock att det kan finnas en trade-off mellan ett ökat antal lekdammar och en 

högre dödlighet av adulter vid varje damm, som är värd vidare granskning.  

 

Det finns endast mycket lite forskning gjord på predationen på adulta amfibier, och på hur 

denna påverkar populationerna. Detta är något som är långt bättre studerat i de akvatiska 

livsfaserna, vilket speglas i den stora mängd litteratur som finns i ämnet. Intresset för att 

förstå de faktorer som påverkar ynglens överlevnad och utveckling är kolossalt, liksom hur 

denna påverkar hela populationen. Detta är inte förvånande, eftersom den akvatiska livsfasen 

utan tvekan är en oerhört viktig del av livet för den enskilda individen, och avgörande för hela 

populationen. Dessutom antas det ofta att larvstadiet hos djur med flera livsstadier är det mest 

avgörande för arten, varför studier på detta blir en given väg för att förstå hur dessa skall 

bevaras. Dock vet vi idag att den terrestra populationen också är enormt betydande, och därför 

krävs bredare kunskap om deras ekologiska förhållanden. Det är känt att predation är den 
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absolut största mortalitetsfaktorn för adulta amfibier, men ändå vet vi mycket lite om vilka 

exakta arter som prederar på dessa, de effekter som samverkar och vilket utslag som 

predationen ger på populationen i stort. Med mer kunskap även om hur enskilda predatorer 

påverkar amfibier, hade det varit lättare att göra en uppskattning över hur populationerna kan 

reagera i system där predatorerna blir många. Amfibiepopulationerna har ökat i Trönninge 

ängar simultant med fåglarna, samtidigt som fåglarna enligt vad jag sett genom min studie 

borde ge en starkt negativ påverkan på isolerade populationer. Det är möjligt att anledningen 

till deras ökning kan ligga i att överlevnaden hos hela metapopulationen blev större med ett 

ökat antal dammar, vilket innebar att predationen påverkade populationen mindre. Särskilt om 

amfibierna från början var få som konsekvens av att dammarna också var det. Men, det kan 

också vara andra faktorer som spelar in, och för att förstå varför amfibier trivs så väl i ett 

område med en hög täthet av predatorer behövs det mer forskning på hur predationen går till 

på adulta amfibier, och vilken effekt denna kan ha i olika sammanhang. Med den kunskapen 

ökar säkerheten att framtida arbeten för bevarandet av amfibier blir lyckade.  

 

Slutsats 

 

Påverkan som överlevnaden hos adulta amfibier har på hela populationsstorleken är uppenbart 

stor, och den största mortalitetsfaktorn är predation. Responsen hos amfibier i Sverige när de 

känner sig hotade pekar på tydliga adaptioner för att undkomma fåglar, vilka är en av de 

största predatorerna för svenska amfibier. Vad jag har sett från min studie gällande fallet i 

fågelreservatet Trönninge ängar är dock att mängden adulta och juvenila amfibier som äts av 

vadare vid lekvattnets strandzon ökar när individerna av amfibier är många på samma plats. 

Detta för att fåglarna i den typen av miljö kommer att ta av amfibierna fram tills dess att de 

nått en undre densitetsgräns där fåglarna ger upp. Enligt mina resultat kommer effektiviteten i 

fåglarnas jakt öka med deras individtäthet i sådana områden, men troligen är det ändå deras 

antal som bäst kan förutsäga responsen hos amfibiernas populationsutveckling, snarare än 

fåglarnas individuella effektivitet. Många fåglar som jagar i hög täthet och kommer att ge upp 

endast då den lokala amfibiepopulationen i vattnet når en lägre gräns, kan alltså i områden 

liknande Trönninge ängar ge en större effekt än om fåglarna var färre. Men, eftersom 

metapopulationer kan överleva lokala förluster så länge spridningen och reproduktionen är 

god, lär effekten av fåglars predation på amfibier bli betydligt lägre så länge som det finns fler 

lekvatten inom samma område, vid vilka en lyckad reproduktion kan ske. Både amfibieätande 

fåglar och amfibier kan alltså frodas tillsammans i ett område liknande Trönninge ängar, 

förutsatt att amfibiernas lekdammar är många och inte alla individer dras till samma ställe 

samtidigt. Grundat på detta finner jag därför att anläggningen av amfibiedammar och 

våtmarker i Trönninge ängar troligen har varit av stort värde för amfibiepopulationens 

motståndskraftighet till predation, och att anläggning av ännu fler sådana hade varit en väl 

värd investering om fortsatta satsningar skulle ske för att stötta populationen.  
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Bilaga 1. 

Fågelarter inrapporterade på Artportalen från fågelskyddsområdet Trönninge ängar mellan 

mars och maj år 2021, samt ekologisk niche för respektive art. Arter som har angetts 

observeras äta amfibier markeras med X under ”äter amfibier”. Källorna till informationen om 

ekologisk niche och observerat ätande av amfibier anges i kolumnen ”informationskälla”.  

 

Art Månad vid 

observation 

Ekologisk 

niche 

Äter 

amfibier 

 Informationskälla 

Accipiter nisus Sparvhök mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Acrocephalus palustris 

Kärrsångare 

maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Acrocephalus schoenobaenus 

Sävsångare 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Acrocephalus scirpaceus 

Rörsångare 

april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Actitis hypoleucos Drillsnäppa april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Alauda arvensis Sånglärka mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anas acuta Stjärtand mars, april omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Anas crecca  

Kricka 

mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anas platyrhynchos Gräsand mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Anser albifrons Bläsgås mars, april herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anser anser  

Grågås 

mars, april, maj herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anser brachyrhynchus 

Spetsbergsgås 

mars herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anser fabalis Sädgås mars herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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Anthus petrosus Skärpiplärka april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Anthus pratensis Ängspiplärka mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Apus apus Tornseglare maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Ardea alba Ägretthäger maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Ardea cinerea Gråhäger mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Asio flammeus Jorduggla mars, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Aythya ferina Brunand mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Aythya fuligula  

Vigg 

mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Branta canadensis Kanadagås mars, april, maj herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Branta leucopsis Vitkindad gås mars, april, maj herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Bucephala clangula Knipa mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Burhinus oedicnemus  

Tjockfot 

maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Buteo buteo Ormvråk mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Buteo lagopus Fjällvråk mars karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Calidris alpina Kärrsnäppa mars, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 



 

34 
 

Calidris pugnax Brushane mars, april omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Calidris temminckii Mosnäppa maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Charadrius dubius Mindre 

strandpipare 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Charadrius hiaticula Större 

strandpipare 

mars, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Chlidonias leucopterus 

Vitvingad tärna 

maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Chloris chloris Grönfink mar, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Chroicocephalus ridibundus 

Skrattmås  

mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Circus aeruginosus Brun 

kärrhök 

april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Circus cyaneus  

Blå kärrhök 

april karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Columba livia Tamduva april herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Columba oenas Skogsduva mars  herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Columba palumbus Ringduva april, maj herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Corvus corax  

Korp 

april omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; Olson, 1989; 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Corvus cornix Gråkråka mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Corvus corone Kråka april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Corvus frugilegus Råka mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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Corvus monedula Kaja mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Cuculus canorus Gök maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Curra curra Ärtsångare april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Curruca communis 

Törnsångare 

april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Cyanistes caeruleus Blåmes mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Cygnus columbianus 

Mindre sångsvan 

mars herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Cygnus cygnus Sångsvan mars, april herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Cygnus olor Knölsvan mars, april, maj herbivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Delichon urbicum Hussvala april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Dendrocopos major Större 

hackspett 

mars, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Emberiza citrinella Gulsparv mars, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Emberiza schoeniclus Sävsparv mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Erithacus rubecula Rödhake april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Falco columbarius Stenfalk mars, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Falco peregrinus Pilgrimsfalk mars, april  karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 
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Falco tinnunculus Tornfalk mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Fringilla coelebs Bofink april omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Fulica atra  

Sothöna 

mars, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Gallinago gallinago 

Enkelbeckasin 

mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Gallinago media 

Dubbelbeckasin 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Gallinula chloropus Rörhöna april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Gavia stellata Smålom april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Grus grus Trana mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Haematopus ostralegus 

Strandskata 

mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Haliaeetus albicilla Havsörn april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Hirundo rustica Ladusvala april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Hydrocoloeus minutus  

Dvärgmås 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Lanius collurio Törnskata maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Lanius excubitor Varfågel mars karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Larus argentatus Gråtrut  mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 
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Larus canus, Fiskmås mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Larus fuscus  

Silltrut 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Larus marinus Havstrut maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Limosa lapponica Myrspov april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Linaria cannabina Hämpling maj herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Linaria flavirostris 

Vinterhämpling 

mars herbivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Luscinia luscinia Näktergal maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Marica penelope Bläsand mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Marica strepera Snatterand mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Mergellus albellus Salskrake mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Mergus merganser Storskrake mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Milvus milvus  

Röd glada 

mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Motacilla alba Sädesärla mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Motacilla cinerea Forsärla mars karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Motacilla citreola Citronärla april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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Motacilla flava Gulärla april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Motacilla flava flava Sydlig 

gulärla 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Motacilla flava thunbergi  

Nordlig gulärla 

maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Muscicapa striata Grå 

flugsnappare 

maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Numenius arquata Storspov mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Numenius phaeopus Småspov april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Oenanthe oenanthe Stenskvätta april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Pandion haliaetus Fiskgjuse maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Panurus biarmicus Skäggmes april omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Parus major  

Talgoxe 

april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Passer montanus Pilfink april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Perdix perdix Rapphöna april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Pernis apivorus Bivråk maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Phalacrocorax carbo Storskarv mars, april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Phoenicurus phoenicurus 

Rödstjärt 

april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Phylloscopus collybita 

Gransångare 

mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Phylloscopus trochilus 

Lövsångare 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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Pluvialis apricaria Ljungpipare april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Podiceps grisegena 

Gråhakedopping 

april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Prunella modularis Järnsparv mars  omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Rallus aquaticus Vattenrall april omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Recurvirostra avosetta 

Skärfläcka 

april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Riparia riparia Backsvala mars karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Saxicola rubetra Buskskvätta april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Scolopax rusticola Morkulla maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Spatula clypeata Skedand mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Spatula querquedula  

Årta 

april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Sterna hirundo Fisktärna maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Sturnus vulgaris Stare mars, april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Sylvia atricapilla Svarthätta april omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Sylvia borin Trädgårdssångare maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Tachybaptus ruficollis 

Smådopping 

april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Tadorna tadorna Gravand  mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Tringa erythropus Svartsnäppa april karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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Tringa glareola Grönbena april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Tringa nebularia Gluttsnäppa april, maj karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Tringa ochropus Skogssnäppa april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Tringa totanus Rödbena mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Troglodytes troglodytes 

Gärdsmyg 

april, maj omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Turdus merula Koltrast mars, april, maj omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Turdus philomelos Taltrast mars, april omnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Turdus pilaris Björktrast april omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Turdus torquatus Ringtrast april karnivor X Martín & Lopéz, 

1990; SLU 

artdatabanken u.å. 

Turdus viscivorus Dubbeltrast mars omnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 

Vanellus vanellus Tofsvipa mars, april, maj karnivor 
 

SLU artdatabanken 

u.å. 
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