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Sammanfattning 

I detta arbete testades en hypotes som säger att yngel av grönfläckig padda (Bufo viridis) kan 

tänkas utsöndra en viss kemisk substans i vattnet för att hämma andra yngels tillväxt. 

Hypotesen grundades på en australiensisk studie av Crossland & Shine (2012). De gjorde en 

studie på yngel av agapadda (Rhinella marina) där de upptäckte att ynglen producerar en 

vattenburen kemisk substans i vattnet som hämmar tillväxten. Idén om att använda en grupp 

med enbart syskon och en grupp med yngel från flera honor kom av att det finns något som 

kallas för ”kin recognition”, vilket i försök visat att det finns arter som med hjälp av 

feromoner kan känna igen nära besläktade individer (Devall et al. 1986). 

 

Genom att jämföra två grupper med yngel där ena gruppen levde tillsammans med enbart sina 

syskon och den andra gruppen levde tillsammans med yngel från alla honor i försöket, kunde 

vi jämföra tillväxt i längd samt i vikt grupperna emellan. Efter tio veckor gjordes statistiska 

analyser på resultatet. Innan ynglen metamorferat mättes ynglens längd och efter 

metamorfosen vägdes i stället ynglen. Resultatet visade på att det fanns skillnader i längd men 

inte några säkerställda skillnader i vikt mellan grupperna. Att gruppen med enbart syskon 

visade på bättre tillväxt i längd skulle kunna bero på att de har råd att lägga energi på att bli 

längre och därmed har fördel inför metamorfosen. Blandgruppen där emot kanske lägger mer 

energi på att tillväxa i vikt och därmed har en fördel inför metamorfosen. 

 

Summary 

In this work a hypothesis was tested that says tadpoles of green toad (Bufo viridis) may 

secrete a certain chemical substance in the water to inhibit the growth of other tadpoles. The 

hypothesis was based on an Australian study by Crossland & Shine (2012). They did a study 

on tadpoles of cane toads (Rhinella marina) where they discovered that the tadpoles produce a 

waterborne chemical in the water that inhibits growth. The idea of using a group with only 

siblings and a group of tadpoles from several females came from the knowledge that there is 

something called ”kin recognition" , which tests have shown that there are species with 

pheromones that can recognize closely related individuals ( Devall et al. 1986). 

 

By comparing the two groups of tadpoles where one group lived with only their siblings and 

the other group lived with tadpoles from all the females in the experiment, we were able to 

compare the growth in length and weight between the groups. After ten weeks, statistical 

analyses were done on the results. Before the tadpoles had gone through metamorphosis the 

tadpole’s length was measured and after metamorphosis the tadpoles instead was weighed. 

The results showed that there were differences in length but no significant differences in 

weight between the groups. The group with only siblings showed better growth in length and 

that could be because they can afford to spend energy on becoming longer and thus have 

advantage during metamorphosis. The group that lived with tadpoles from all the females 

perhaps adds more energy to grow in weight and thus have an advantage during 

metamorphosis. 
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Introduktion 
 

Några australiensiska forskare har gjort försök på agapadda (Rhinella marina) där de 

undersökte om yngel från agapaddor producerade en vattenburen, kemisk substans i vattnet 

som gjorde att tillväxten minskade hos dessa yngel. Deras metod gick ut på att de placerade 

ägg och yngel av agapadda i ett tiotal akvarium och delade akvarierna på mitten med ett 

myggnät. På ena sidan placerades äggen och på andra sidan nätet placerades ynglen. På så sett 

utsattes äggen för den kemiska substansen utan att de riskerade att ätas upp av ynglen. 

Ytterligare tio akvarier användes i försöket men då endast med ägg i, som kontrollgrupp. När 

äggen kläckts flyttades de till större akvarier. Då de metamorferat klart jämfördes tillväxten 

de båda grupperna emellan. Resultatet blev att ynglen som utsattes för den kemiska 

substansen från de äldre ynglen vid äggstadiet, hade hälften så bra tillväxt som ynglen från 

kontrollgruppen. Detta visade på att den kemiska vattenburna substansen som ynglen 

avsöndrar hämmar tillväxten hos andra yngel (Crossland & Shine 2006). Det finns försök som 

tyder på att många groddjur troligtvis kommunicerar med hjälp av kemiska signaler 

(Waldman et. al 2004). Agapaddor t.ex. verkar ha viktiga, kemiska kommunikationssystem 

(Hagman et. al 2008) och de kan leta upp föda som t.ex. ägg genom att identifiera kemiska 

substanser som äggen avger (Crossland et. al 2006). Vi valde att göra ett försök på 

grönfläckig padda där vi ville se om det blev någon skillnad i tillväxt beroende på om de 

levde enbart tillsammans med sina syskon eller om de levde tillsammans med yngel även från 

andra honor. Det finns studier som visar att vissa arter använder sig av feromoner för så kallad 

”kin recognition”, vilket betyder att de med hjälp av dessa feromoner känner igen nära 

besläktade individer. Bland annat har försök gjorts på yngel av amerikansk padda (Bufo 

americanus) där man sett att de håller ihop med sina egna syskon när man placerat stora 

grupper i akvarier på laboratorium. När de sedan släpps ut i naturliga dammar har de fortsatt 

hålla ihop i syskongrupper (Devall et al. 1986). 

 

Tidpunkten för metamorfos är en viktig central egenskap i livsutvecklingen hos amfibier 

(Denver 1997) och att nå vuxen ålder och den tid det tar att nå denna är två av de mest 

grundläggande delarna i denna utveckling (Abrams et. al 1995). Många tidigare studier har 

främst behandlat metamorfosen hos amfibier. Ett försök som gjordes av Loman visade att 

yngel av vanlig groda kunde reglera sin metamorfos då de utsattes för uttorkningsrisk och de 

kunde då skynda på sin metamorfos (Loman 1999). En annan studie som gjorts på agapadda 

visar att artfränder som blivit skadade avger feromoner i vattnet som en varning till andra 

yngel och detta resulterade i att kroppsstorleken reducerades vid metamorfosen (Hagman et. 

al 2009). En studie som gjorts på indisk oxgroda visar på att individer i populationer med hög 

densitet har en lägre tillväxttakt och därmed tar längre tid på sig att metamorfera och chansen 

att lyckas blir lägre (Dash et. al 1980). Yngel visar stor variation i ålder och storlek vid 

metamorfosen, vilket även hänger ihop med variationer i förändringar i både biotiska som 

abiotiska faktorer i ynglens livsmiljö (Denver et. al 1997).  
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Alla grod-och kräldjur är utrotningshotade i Sverige idag och den grönfläckiga paddan är en 

av Sveriges mest hotade arter. På Nordens Ark pågår uppfödningsförsök på Grönfläckig 

padda där målet är att kunna göra utsättningar med yngel på speciellt utvalda platser varje år. 

För att lyckas så bra som möjligt med uppfödningen vill man veta hur man ska gå till väga på 

bästa tänkbara sätt för att få fram så livsdugliga och friska paddor som möjligt. Vårt försök 

startade då alla individer befann sig i yngelstadiet och ända fram till dess att de allra flesta 

hade metamorferats. Studien pågick under tio veckor och 250 yngel från fem olika honor 

användes i försöket.  Ynglen delades in i två olika grupper med fem akvarier i varje grupp. 

Den ena gruppen bestod av rena syskongrupper i de fem olika akvarierna och den andra 

gruppen bestod av fem grupper med yngel från alla fem honor i varje akvarium. Från den 

första veckan mättes längden en gång i veckan på slumpmässigt utvalda yngel från varje 

akvarium i de båda grupperna. Från den fjärde och femte veckan började några av ynglen 

metamorfera och flyttades till s.k. ”uppgångskar”. Från de att ynglen hade tillbakabildat hela 

sin synliga svans vägdes dessa individer en gång i veckan fram till vecka 10. Därefter gjordes 

statistiska analyser på resultaten. Hypotesen var att det skulle finnas en tillväxtskillnad mellan 

grupperna beroende på om de levt enbart tillsammans med sina syskon eller tillsammans med 

yngel även från andra honor. Skulle det bli störst tillväxtskillnad i vikt eller i längd eller ingen 

skillnad alls? 

 

Metod 
 

Försöket gjordes mellan den 1/7-2013 till den 31/8-2013. Fem honor av grönfläckig padda 

valdes ut för projektet. 25 stycken yngel från varje hona placerades i fem olika akvarier i rena 

”syskon-grupper” och ytterligare 25 stycken yngel från varje hona blandades med övriga 

yngel och placerades ut i fem andra akvarier i vad vi kallade ”blandgrupper”. Alla tio akvarier 

var av samma storlek och har haft samma förutsättningar vad gäller livsmiljö. Försöket 

gjordes i ett laboratorium på Nordens Ark. Akvarierna som användes i försöket hade en 

bottenstorlek på 31cm * 61 cm och en total höjd på 36 cm. Akvarierna var fyllda till ca 

hälften med vatten vilket var ca 35 liter i varje akvarium och temperaturen på vattnet hölls på 

20°. Över akvarierna placerades lysrörsarmatur med lysrör av märket Loci och har en 

kapacitet på 54W. Vattnet syresattes med hjälp av en luftpump från vilken slangar kopplades 

till varje akvarium och i änden på varje slang fästes en syresten som sedan rörde runt och 

syresatte vattnet. Alla yngel utfodrades med foder som bestod av algtabletter av märket JBL 

och sköldpaddspellets av märket Tetra ReptoMin. Ynglen matades varje dag, varannan dag 

med algtabletter på ca 1 gram och varannan dag med sköldpaddspellets på ca ½ gram. 

Metamorferade yngel som flyttades till uppgångskar matades varje dag med antingen ca en 

tsk hoppstjärtar eller ca en tsk bananflugor. 

 

En gång i veckan gjordes två slumpmässiga håvningar i varje akvarium, mellan ca 5-10 yngel 

i varje håvning (dock färre på slutet då färre yngel fanns kvar i akvarierna). Dessa håvade 

yngel placerades i var sin petriskål med vatten och placerades ovanpå en mall med utritade 
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millimeter-mått (figur 1.a). Datum skrevs vid petriskålarna som där efter fotograferades. 

Genom att fotografera petriskålarna med paddyngel kunde vi på fotografierna mäta ynglen på 

ett enklare sätt. I mina analyser har jag valt att bara ta med längd fram till vecka fem. I den 

fjärde och femte veckan plockades de första ynglen med fler än två ben ut till 

uppgångakvarierna och efter det blev det oftast mindre yngel kvar i akvariet. I vecka sex hade 

de första ynglen metamorferat klart och kunde börja vägas. 

 

Tanken var att använda 200 yngel från varje hona och ha 500 yngel i varje grupp. Tyvärr 

flyttades ynglen till ett nytt laboratorium där det visade sig att det hade satts in nya kopparrör i 

vattenledningarna så det resulterade i att väldigt många av ynglen dog av kopparförgiftning i 

vattnet. Efter detta fick vi plocka ut så många yngel vi kunde, vilket i stället resulterade i att 

det endast blev 25 stycken yngel från varje hona som kunde användas i försöket. 

 

a          b 

Figur 1. a) Yngel från en av grupperna i en petriskål, placerad ovanpå en mall med millimetermått.  

b) En av de små paddorna vägs. 

 

Ynglen räknades tre gånger under projektets gång (1/7, 6/8 och 31/8). När det första ynglet 

med fler än två ben noterades startade vi så kallade ”uppgångskar” dit de flyttades. Även här 

hade alla akvarier och yngel exakt samma förutsättningar. När metamorfosen ansågs klar 

(d.v.s. när paddorna inte längre hade någon synlig svans kvar) började dem vägas individuellt 

istället för att mätas. Detta gjordes genom att vi först fångade in alla paddor och torkade av 

dem försiktigt med lite papper för att så lite vatten som möjligt skulle finnas kvar på dem. 

Paddorna placerades sedan på en våg där deras vikt noterades (figur 1.b). Även detta gjordes 

en gång i veckan, fram till den 31/8. 

 

Den 1/9 påbörjades mätningen av paddynglens längd med hjälp av fotografierna som tagits 

varje vecka. Bilderna zoomades in och mallar av kartong ritades upp med samma 

millimetermått som på bilden. På så vis blev det enklare att mäta alla yngel korrekt då de 

ibland låg böjda o.s.v.  All längddata samt alla vikter från vägningarna skrevs in i tabeller i 

Excell där medellängden och medelvikten för varje akvarium, varje vecka och varje grupp 

räknades ut.  Även tillväxten i både längd och vikt räknades ut för varje akvarium, vecka och 

grupp. Den data jag fick fram gjordes det sedan statistiska analyser på i Statistica. I Statistica 



4 
 

gjordes grafer på tillväxten i varje akvarium som ett medelvärde med 95 % -ig 

konfidensintervall. Sedan gjordes en GLM (General Linear Model) som testade skillnaderna i 

medelvärdena för flera av effekterna vi testade.  

 

Resultat 
 

De resultat jag har fått fram visar på att de kan ha betydelse för ynglen om de lever enbart 

tillsammans med sina syskon eller om de lever tillsammans med yngel från övriga honor 

också. Tabell 1 visar att det finns en interaktion vad gäller längd för grupperna jämfört med de 

olika veckorna. Den data tabellen visar är ifrån vecka 1-5 eftersom de första ynglen med fler 

än två ben sedan började flyttas över till uppgångskaren och det därmed blev mindre yngel 

kvar i akvarierna. 

 

Tabell 1. Tabellen visar resultaten av en GLM där interaktionen mellan vecka och grupp har testats. 

 
 

När längden jämfördes med de båda grupperna för varje vecka fick jag fram en graf som visar 

att ynglen från grupp 1 (grupper med yngel som bara levt tillsammans med sina syskon) 

minskar lite i längd de första tre veckorna för att sedan öka från vecka tre och fram till vecka 

fem. Grupp 2 (grupper med yngel som levt tillsammans med yngel från flera olika honor) 

ökade i stället i längd från vecka 1 för att sedan minska i längd från vecka tre. (figur 4). 

 

 

Figur 4. Tillväxt i längd för grupp 1 (rena syskongrupper) och för grupp 2 (grupper med blandade yngel) under 

de första fem veckorna. 
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En graf gjordes även över tillväxten i vikt för varje vecka ynglen vägdes, d.v.s. från vecka sex 

och fram till vecka tio (figur 5). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i 

viktutveckling mellan de två grupperna (F4.341=0.25, p=0.091). Grafen visar att medelvärdet 

för grupp 1 minskar något fram till vecka 9 för att sedan öka igen till vecka tio. Grupp två där 

emot har ganska låg vikt de första veckorna men ökar i vikt ända från vecka sex till vecka tio 

(figur 5). 

 

 
Figur 5. Tillväxt i vikt för grupp 1 och grupp 2 från vecka sex till vecka tio. 

 

När ynglen metamorferar flyttas dem från gruppen där längden mäts till uppgångskaren där de 

i stället vägs. Oftast är det de största individerna som plockas ut till uppgångskaren och 

därmed lämnas mindre yngel kvar för längdmätning. Under vecka 4 och 5 börjar de första 

individerna metamorfera (figur 6). Att fler individer i grupp 2 än grupp 1 metamorferar tidigt 

kan bidra till att medelvikten då minskar i grupp 2. 

 

Ett stapeldiagram gjordes för att visa skillnaderna i de två olika grupperna vad gällde antal 

individer i de olika uppgångskaren från vecka fyra till vecka tio. Diagrammet visar att i vecka 

fyra och fem fanns det fler individer från grupp två i uppgångskaren men från och med vecka 

sex är det yngel från grupp 1 som ökar mest i antal ända fram till vecka tio (figur 6). 
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Figur 6. Antal yngel som flyttats till uppgångskaren från vecka fyra till vecka sex. Grupp 1 är akvarierna med 

syskongrupper och grupp 2 är akvarierna med blandgrupper. 

 

 

Ett annat stapeldiagram togs fram för att visa andelen i procent som flyttats till uppgångskaren 

för varje vecka i varje grupp (figur 7). Innan vecka 4 hade inga yngel utvecklat fler än två 

bakben och därmed inte flyttats till uppgångskaren. Diagrammet visar tydligt att i vecka fyra, 

fem och sex är det grupp 2 som ökar mest, men efter vecka sex är det grupp 1 som har det 

största ökningen. 

 

 
Figur 7. Andelen i procent som flyttats till uppgångskaren varje vecka. Grupp 1 är akvarierna med 

syskongrupper och grupp två är akvarierna med blandgrupper. 

 

 

Grupp 1.3 och 1.4 (alltså yngel från hona 3 och hona 4 som bara lever med sina egna syskon) 

hade sämst resultat i uppgångskaren. Endast två yngel från 1.3 lyckades hamna i 

uppgångskaren och inga yngel från 1.4. Vecka 10 fanns fortfarande 19,2 % av ynglen från 

grupp 1 och 20 % av ynglen från grupp 2 kvar i sina akvarier. Dessa hade alltså fortfarande 
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inte utvecklar fler än två ben och därmed inte heller flyttats till uppgångskaren. I 

uppgångskaren vecka 10 fanns 39,2 % av ynglen kvar från grupp 1 varav alla hade 

metamorferat bort hela sin svans. För grupp 2 fanns 32 % av ynglen kvar i uppgångskaren 

varav 3 stycken hade kvar sin svans. Den totala mortaliteten för grupp 1 var 41,6 % och för 

grupp 2 48 % sista försöksdagen.  

 

Diskussion 
 

Resultatet indikerar att vår hypotes stämmer. Tittar man på grafen i figur 4 så är frågan varför 

grupp 1 enligt analysen inte börjar öka i längd förrän i vecka 3 och varför grupp 2 i stället 

minskar i längd från vecka 3? Jämför man grupp 1 och grupp 2 i figur 4 ser man att grupp 1 

minskar i längd fram till vecka två men ökar sedan i längd fram till vecka fem medan grupp 2 

gör tvärt om. Grupp 2 ökar som mest i längd fram till vecka två och tre.  

Att de sedan minskar i längd igen kan bero på att de blir mindre yngel kvar i akvarierna allt 

eftersom fler och fler yngel plockas bort. Om det framför allt är långa individer som plockas 

bort kan det delvis förklara längdminskningen för grupp 2 från vecka tre. En annan förklaring 

kan vara att ynglen redan då börjat tillbakabilda sina svansar och därmed blir det en 

längdminskning som skulle kunna påverka resultatet. Kanske kan det vara så att grupp 1 kan 

kosta på sig att öka och bli större/längre inför metamorfosen och att det ger dem en fördel? 

Hos grupp 2 kanske det kostar på för mycket att lägga energi på att öka sin tillväxt i längd och 

i stället läggs energin på att bilda andra lemmar och inre organ och där igenom öka sin vikt 

och detta ger en större fördel? Om ”kin recognition” finns bland syskonen i grupp 1 skulle det 

kunna vara en rimlig förklaring. Tittar man på när de första ynglen flyttades till 

uppgångskaren är detta just yngel från grupp 2, även om yngel från grupp 1 inte var långt 

efter. 

 

I försöket på agapadda som Crossland & Shine gjorde upptäckte man att de ägg som inte 

utsattes för kemiska substanser från äldre yngel hade dubbelt så hög tillväxt som de yngel som 

utsattes för substansen (Crossland & Shine 2006). Då vi i vårt försök inte har mätt längd och 

vikt under samma veckor så kan det ändå vara så att längd och vikt egentligen följs åt. Är det 

så att yngel som lever enbart tillsammans med sina syskon har en bättre tillväxt skulle man 

kunna anta att de använder sig av så kallad ”kin recognition” precis som i försöket med 

amerikansk padda för att känna igen närbesläktade individer och därmed minskar 

konkurrensen mellan individerna (Duvall et al. 1986). Det kommer behövas fler försök för att 

få fram ett tydligare och mer säkert resultat och man bör kanske överväga att väga alla yngel 

från början i stället för att mäta dem, då det kan ge missvisande resultat då individerna kan ha 

olika långa svansar men lika stora kroppar. 

 
Från början var tanken att använda 200 yngel från varje hona och ha 500 yngel i varje grupp. 

Tyvärr flyttades ynglen till ett nytt laboratorium där det visade sig att det hade satts in nya 

kopparrör i vattenledningarna så det resulterade i att väldigt många av ynglen dog av 

kopparförgiftning i vattnet. Efter detta fick vi plocka ut så många yngel vi kunde, vilket i 
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stället resulterade i att det endast blev 25 stycken yngel från varje hona som kunde användas i 

försöket. Grupp 1.3 och 1.4 (alltså yngel från hona 3 och hona 4 som bara lever med sina egna 

syskon) hade sämst resultat i uppgångskaren. Endast två yngel från 1.3 lyckades hamna i 

uppgångskaren och inga yngel från 1.4. Vad detta beror på vet vi inte, men alla yngel har som 

tidigare nämnts haft exakt samma förutsättningar genom hela försöket. Den enda misstanken 

som finns är om dessa yngel kan ha drabbats hårdare av kopparförgiftningen på något sätt och 

därför inte har tillväxt på samma sätt som de borde ha gjort. Detta skapar en osäkerhet kring 

hur starka resultaten är. Hade dessa yngel tillväxt som de andra i grupp 1 hade resultatet 

möjligen blivit ännu mer säkert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Referenslista 
 

Abrams, P.A, Leimar, O, Nylin, S, Wiklund, C (1995). The effect of flexible growth rates on 

optimal sizes and development times in a seasonal environment. The American Naturalist, 

147: 381-395. 

 

Crossland, M.R & Shine. R. (2012) Embryonic exposure to conspecific chemicals suppresses 

cane toad growth and survival. Biology letters (2012) 8: 226-229. 

Crossland, M.R, Haramura, T, Salim, A.A, Capon, R.J & Shine, R (2012). Exploiting 

intraspecific competitive mechanisms to control invasive cane toads (Rhinella marina). 
Proceeding-of the-Royal-Society B. 279: 3436–3442. 

 
 

Dash, M.C & Hota, A.K. (1980): Density effects on the survival growth rate and 

metamorphosis of Rana tigrina tadpoles. Ecology 61:1025-1028. 
 

Denver, R.J. (1997): Proximate mechanisms of phenotypic plasticity in amphibian  

metamorphosis. Amer. Zool.37:172.18. 
 

Denver, R.J, Mirhadi, N & Phillips, N (1997). Adaptive plasticity in amphibian 

metamorphosis: response of Scaphiopus hammondii tadpoles to habitat desiccation. 

Ecology, 79(6), 1998, pp. 1859–1872. 

 

Duvall, D, Muller-Schwarze, D & Silverstein, R.M, (1986) Chemical Signals Invertebrates 4  

Ecology, Evolution, and Comparative Biology. 225-226. Plenum Press. New York and 

London.  

 

Hagman, M & Shine, R (2008). Australian tadpoles do not avoid chemical cues from invasive 

cane toads (Bufo marinus). Wildlife Research 35(1) 59–64 
 
Hagman, M & Shine, R (2009). Larval alarm pheromones as a potential control for invasive 

cane toads (Bufo marinus) in tropical Australia. Chemoecology 19:211-217. 

 

Loman, J (1999) Early metamorphosis in common frog Rana temporaria tadpoles at risk of 

drying: an experimental demonstration. Dept. Animal Ecology, University of Lund. 

Waldman, B & Bishop, J.P (2004) Chemical communication in an archaic anuran amphibian. 

Behavioral Ecology, 15 (1): 88-93. 

 


