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Abstract 

This work aims to respond to the hypothesis that says that there are differences in growth, 

size, mortality and deformation in the kin of green toad (Bufo viridis) between unrelated egg 

and later on juveniles when breeding. A previous Australian studie demonstrates that 

chemical substances that the toads themselves secrete affect growth and survival. It also 

appears that the siblings chemically recognize and favours each other, and thus competition 

for food between siblings is not as strong. Eggs and later on juveniles of five different females 

have been divided into groups and placed in aquariumtanks. Either with related individuals 

from a single female or mixed. The juveniles reared together with their siblings had on 

average larger bodies than juveniles reared with unrelated brood. There were no difference in 

growth over time between the different rearing methods. There where, however, differences in 

growth during the first measurements, which indicates that the mechanisms that differentiates 

the growth is strongest in an early stage of development. Mortality from egg to juvenile where 

larger in the unrelated individuals than within the siblings. Previous Swedish study show 

similar results and these contradicts result from Australian studies. Overall, it gives an 

indication that the mechanism that affect size, growth and mortality is more complex than 

what transpired in the previous work. The result points to differences that may form the basis 

for the development of new methods for the breeding of European Green Toad, and which can 

also help in the preservation of the Swedish population. 

Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att svara på hypotesen som säger att det är skillnader i tillväxt, storlek, 

dödlighet och deformationer hos besläktade yngel av grönfläckig padda (Bufo viridis) 

gentemot obesläktade yngel vid uppfödning. Tidigare australiensisk studie visar att kemiska 

ämnen som paddorna själva utsöndrar påverkar tillväxt och överlevnad. Det förekommer även 

att syskon favoriserar och känner igen varandra och således blir konkurrensen syskon emellan 

inte lika stark. Yngel från fem olika honor delades in i grupper och placerats i akvarietankar 

med antingen besläktade individer från en och samma hona eller blandade. Där har de vuxit 

upp från ägg till yngel. De yngel som föddes upp tillsammans med sina syskon var större än 

yngel som fötts upp med obesläktade yngel. Det var ingen skillnad i procentuell tillväxt över 

tid mellan besläktade och obesläktade individer. Vid de första mättillfällena var det skillnad i 

storlek, viket indikerar att mekanismen som styr tillväxt är som starkast i ett tidigt 

utvecklingsskede för att sedan avta. Tidigare studie på grönfläckig padda i Sverige visar på 



 

 

 

 

liknande resultat och dessa motsäger resultat från en australiensisk studie där tillväxten varit 

mindre i början och större i slutet. Dödligheten från ägg till yngel var större hos de 

obesläktade individerna. Sammantaget ger det en indikation om att mekanismen bakom 

exempelvis storlek, tillväxt och dödlighet är mer komplexa än vad som framkommit i tidigare 

arbeten. Resultatet visar på skillnader som kan ligga till grund för utvecklandet av nya 

metoder vid uppfödning av grönfläckig padda och som även kan hjälpa till vid bevarandet av 

den svenska populationen.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete (15 HP) i ekologi är att se ifall det finns skillnader i tillväxt, 

överlevnad och deformiteter mellan individer uppfödda i en kontrollerad miljö tillsammans 

med sina syskon gentemot individer uppfödda med obesläktade individer. 

1.2 Bakgrund 

Sedan 1970-talet har det i Sverige enligt Claes Andrén (personlig kontakt och extern 

handledare på Nordens ark, 2014), Susanne Forslund (personlig kontakt vid länsstyrelsen i 

Kalmar, 2014) och Mats Wirén (personlig kontakt vid Amplexus naturkonsult, 2014) pågått 

olika arbeten med att försöka rädda den hotade arten Grönfläckig padda (Bufo viridis). Med 

hjälp av uppfödning, utsättningar, restaurering av leklokaler, nyskapande av leklokaler, 

förflyttning av ägg, yngel och metamorfoserade individer i olika åldrar har man försökt öka 

antalet individer och skapa fler lokaler med livskraftiga delpopulationer. En del av arbetet 

med uppfödning och utsättningar har skett i samarbete med Nordens ark. Tidigare forskning 

tyder på att kemiska ämnen kan styra tillväxt och konkurrensen mellan olika arter av groddjur 

och detta kan vara användbart vid kontrollen av invasiva arter (Crossland et al 2012). Det bör 

även finnas fördelar för uppfödningsanläggningar att få större kunskap om hur släktskap kan 

påverka tillväxten och dödligheten. Detta kan potentiellt ge vinster i hur många individer som 

överlever och som då senare kan sättas ut vid en lämplig lokal. Duvall m.fl. (1986) har i 

försök visat att besläktade individer av vissa arter kan med hjälp av feromoner kan känna igen 

varandra. Därför vore det möjligt att genomföra en studie för att se ifall detta kan gälla även 

för den grönfläckiga paddan och om det i så fall ger fördelar att födas upp tillsammans med 

besläktade individer kontra att växa upp med obesläktade individer. 

De kemiska substansernas möjliga påverkan på yngels tillväxt och metamorfos vid 

uppfödning hos arten Grönfläckig padda (Bufo viridis) har tidigare studerats i Sverige vid 

Nordens ark (Höglind 2013). Denna studie genomfördes och slutfördes inte helt som det var 

tänkt från början på grund av praktiska detaljer som Höglind ej kunde styra över. Det fanns 

därför en önskan från Nordens ark att genomföra en liknande studie.  

Studier på olika paddarter (Bufo.sp) har visat att de tillverkar och utsöndrar vissa kemiska 

substanser från körtlar i huden (Clarke 1997). Exempelvis produceras olika bufaliner, bland 

annat bufadienolides som påverkar organismer biologiskt (Dvela et al 2007). Hos Agapadda 
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(Rhinella marina) har det visat sig att dessa kemiska substanser kan påverka andra yngels 

tillväxt (Crossland & Shine 2012) och att groddjur över lag också använder sig av kemiska 

signaler vid kommunikation och födosök (Waldman & Bishop 2004). Kannibalism mellan 

yngel och mellan yngel och ägg förekommer hos amfibier (Crump 1986). Vid fält- och lab 

studier i Australien på olika larvstadier hos agapaddan har Crossland & Shine (2006) även 

påvisat att yngel från den mycket invasiva paddan är starkt attraherad till ägg från den egna 

artens kemiska signaler. De kemiska ämnena sprids ut i vattnet när det omgivande höljet av 

gelé runt äggen bryts ner vid utvecklingen från ägg till yngel. Detta leder till ökad 

kannibalism (Crossland & Shine 2006) och påverkar troligen även graden av överlevnad hos 

yngel vid uppfödning.  

2. Frågeställningar och hypotes 

Är det skillnader i tillväxt och överlevnad mellan grupper av besläktade individer och 

obesläktade individer av Grönfläckig padda (Bufo viridis) vid ex situ uppfödning? Hur 

påverkar släktskapet mellan yngel av Grönfläckig padda (Bufo viridis) antalet deformationer 

hos yngel uppföda ex situ tillsammans med sina syskon i jämförelse med obesläktade yngel? 

Hypotesen i studien är att det är skillnad mellan individer som fötts upp tillsammans med sina 

syskon (Hi) och de som växt upp tillsammans med individer från olika honor (Ho). Hypotesen 

gäller för samtliga frågeställningar. 

Nollhypotesen (H0) är att det inte är några skillnader mellan individer som fötts upp med sina 

syskon och individer som fötts upp blandade med individer från olika honor. 

Mothypotesen (H1) är att det är skillnader mellan individer som fötts upp med sina syskon 

och individer som fötts upp blandade med individer från olika honor. 

3. Metod  

3.1 Insamling och tillstånd 

Samlade in/hämtade äggsträngar av grönfläckig padda (Bufo viridis) i Limhamns kalkbrott 

(Mats Wiren har tillstånd) den 10/4-2014. Transporterade dessa till Nordens ark och födde 

upp dessa i Nordens arks uppfödningsanläggning. Nordens ark har tillstånd (Jordbruksverket 

2013) att föda upp paddor fram till utsättning på lämplig lokal. 
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 3.2 Uppfödning och förutsättningar 

Mätningar på paddorna har genomförts mellan den 10/4 till 28/5 - 2014.  

För specificering av använt material, foder, belysningstider och så vidare se bilaga 1.  

Ägg och yngel från fem olika honor har fötts upp i identiska akvarietankar med längd: 1000 

mm. bredd: 800 mm och höjd: 300 mm. i Nordens arks karantänanläggning. Från början var 

där sex honor men inga yngel utvecklades från den sjätte honans ägg och därav uteslöts denna 

hona från studie. I fem stycken olika (1.1, 1.2, 1.4, 1.5 och 2.2) separerade akvarietankar har 

ägg och senare, utvecklade yngel från fem olika honor fötts upp med yngel från en hona per 

tank. Ynglen har varit separerade från varandra med hjälp av nätburar och uppfödningsfack i 

akvarierna för att tillåta kemisk påverkan mellan de olika individerna (figur 1). I två stycken 

akvarietankar (1.3 och 2.1) har blandade ägg och senare, utvecklade yngel från fem olika 

honor fötts upp tillsammans. Ynglen har varit separerade från varandra med hjälp av nätburar 

och uppfödningsfack i akvarierna för att individerna från de olika honorna skulle ges 

möjlighet att kemisk påverka varandra (figur 1). 

Antalet ägg från starten i varje akvarie har av praktiska skäl varierat från det minsta antalet 

som var 1107 ägg (obesläktade och blandade i tank 2.1) till 3398 ägg i det akvarie som hade 

flest ägg ifrån början (besläktade i tank 1.5). Antalet yngel i de olika tankarna har den första 

veckan varierat på grund av olika mortalitet. När ynglen sedan växt sig så stora att de 

överlevde att placeras på individnivå, i vårt fall efter 12 dagar, så placerades de i fack 

exempelvis i 1.1.1–1.1.10 (1 individ per fack), burar10 (10 individer per bur) och burar50 (50 

individer per bur) enligt figur 1. Resterande yngel har vid samma tillfälle, efter 12 dagar 

flyttats till andra tankar där inga mätningar utförts. 
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Figur 1. Layout över akvarietankarna (1.1 – 2.2) där ägg och yngel fötts upp under studien. Mått på 

tankarna är längd: 1000 mm. bredd: 800 mm och höjd: 300 mm. 

I varje akvarie från och med att mätningar har utförts så har det varit 70 individer. Denna 

siffra har minskat över tid i de olika tankarna på grund av mortalitet.  

Andelen mat har varit lika stor i fack (1 yngel), i burar (10 yngel) och i burar (50 yngel) (figur 

1). Matning har skett en gång om dagen. All gammal mat från föregående dag har tagits bort 

när ny har fyllts på. Alla individer har haft fri tillgång till mat vilket inneburit att det har 

funnits mat kvar när ny har fyllts på. 

Allt material som håvar, petriskålar etcetera har varit specifika för varje enskilt akvarie och 

haft tydlig märkning med akvarietankens nummer (1.1 – 2.2) för att minska risken för kemisk 

kontaminering mellan akvarierna. Temperaturen i tankarna har övervakats regelbundet och 

har legat mellan 16 – 20 grader Celsius. Temperaturen på luften i anläggningen har legat 

mellan 17 – 20 grader. Belysningen i lokalen (både uv och vanligt ljus) har reglerats enligt 

schema. Vattenbyte i varje akvarietank om antingen 35,5 liter eller 135 liter samt rengöring av 

burar/tankar har gjorts en gång per vecka. Vattenprover av bland annat nitrit, PH och nitrat 

har gjorts regelbundet, minst en gång per vecka, för att kontrollera att rekommenderade 

gränsvärden följts. 

3.3 Räkningar  

Alla ägg som hämtats och använts i anläggningen har räknats en gång vid hämtning 10/4. 

Fotografier av alla hämtade äggsträngar förstorades upp på en 42 tums tv skärm för att lättare 

kunna räknas. Räkning av yngel har utförts vid två olika tillfällen, den 22/4 och den 15/5. 
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Detta har skett innan metamorfos för att kontrollera överlevnad i yngelstadiet. Sammanlagda 

antalet yngel i varje enskilt akvarie har räknats. Detta har genomförts genom att yngel har 

håvats upp till en separat mindre burk med vatten och räknats, för att sedan flyttas till en 

större burk tills alla räknats och sedan förts tillbaks till sin ursprungliga plats. Detta har gjorts 

för att mäta dödligheten på alla insamlade ägg/yngel men också för att kunna utföra statistiska 

tes för att se möjliga skillnader i andelar (p) över dödlighet mellan uppfödningsmetoder.  

3.4 Fotografering 

Följande beskrivning gäller för samtliga akvarier och har skett vid fem olika tillfällen med sju 

dagars mellanrum. 

Alla individer i facken (1.1.1–2.1.10) 1-10 har fotograferats och mätts individuellt 1 gång per 

vecka. Alla 10 individer i bur10 har fotograferats och mätts individuellt 1 gång per vecka. 10 

slumpmässiga individer i bur50 har fotograferats och mätts individuellt 1 gång per vecka 

(dessa värden har ej använts i analyser). All fotografering har skett med en fastmonterad 

kamera på en ställning med ett avstånd på 18 centimeter från kamerahuset ner till bordsytan 

under objektet. Inställningen på kameran har varit närbild, med autofokusfunktionen 

aktiverad. Ynglen har varit placerade i en genomskinlig petriskål med 9 cm. i diameter och 3 

cm. höjd, som placerat på en bakgrund med en 4 cm. skala utritad (figur 2). Fotografierna har 

sedan använts vid mätning av ynglen.  

 

Figur 2. Yngel som placerats i en petriskål inför fotografering. Alla foton har individuell märkning med 

datum, hona och individ. 

3.5 Mätning 

Antal yngel som mätts vid varje mättillfälle och senare legat till grund för analyserna var 140 

(210 om man räknar med de som ej gjorts analyser på) sammanlagt från början av 
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mätningarna, men har sedan minskat i takt med att yngel har dött. Ynglen har mätts med tre 

olika mått, 1. Längd med svans (LängdMS). Mäts från nosen till svanstippen. 2. Längd utan 

svans (LängdUS) (figur 3). Mäts från spetsen på huvudet (nos) till där bakkroppen möter 

svansen. 3. Bredd. Mäts på det bredaste stället på framkroppen. Tre olika mått har tagits men 

på grund av att svansen tillbakabildas efter x antal veckor så anser jag att det är mer korrekt 

att använda sig av roten ur kroppslängden utan svans gånger bredd √    = Storlek (S) 

(formel 1 och 2) som storleksmått. Det hade varit möjligt att räkna om mätdata till en volym 

(m³). Att storleksmåttet ger en bättre styrka än volymmåttet har konfirmerats genom att se på 

residualerna i använda analysmodeller.  

 

Figur 3. Mätning av kroppsländ utan svans (LängdUS) på yngel. 
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Figur 4. Mätverktyget Windows skärmlinjal som anpassats till skalan i bakgrunden. 

Mätningarna av ynglen har gjorts i dator med hjälp av Windows skärmlinjal (Latour 2014) 

som anpassats efter skalmått 4 centimeter (figur 4).  

 3.6 Deformationer 

Vid längdmätningarna har eventuella deformationer (skadad svans) (figur 5) observerats och 

räknats hos de individer som hållits separerade på individnivå och i burarna med 10 stycken 

individer i varje bur (sammanlagt 140 individer från start) och data har använts för att göra 

test över möjliga skillnader i andelar (p) defekta individer.  

 

Figur 5. Deformation på svans syns tydligt vid uppförstoring av foto och är här inringad för att ge ett 

exempel på en deformerad svans. 
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3.7 Uträkningar, sammanställning och analys 

Excel® och Statistica® är de dataprogram som har använts vid uträkningar, sammanställning 

och analyser av insamlad data. Mätvärden över storlek och relativ tillväxt har analyserats i 

statistikprogrammet Statistica® med hjälp av en ANOVA, GLM (General Linear Model). 

Analyserna har jämfört eventuella skillnader i tillväxt och kroppsstorlek mellan besläktade 

individer i de olika tankarna och de obesläktade.   

Vid storlek- och tillväxtanalyser har formel (1) använts för storlek och formel (2) för relativ 

tillväxt. 

Storlek (S) = √     där L*B = Längd utan svans * Bredd (1) 

Relativ tillväxt (i) = 
  (   )  ( )

 ( )
     (2) 

I jämförelse med att använda måtten LängdMS, LängdUS eller Bredd som storleksmått har 

ovanstående mått visat sig ge modeller med bäst passning till data.  

För att analysera eventuella skillnader i andel (p) döda och deformerade mellan besläktade 

och obesläktade individer har data analyserats med ett statistiskt test för andelar (p) där formel 

(3) (Lundgren 2011) använts för att beräkna testvariabeln Z för den standardiserade 

normalfördelningen. 

Z =  
 ̂   ̂ 

√ ̂(   ̂)(         )
   (   )    (3) 

  

där  ̂ beräknas enligt:   ̂  
    ̂     ̂ 

     
  

4. Resultat 

4.1 Tillväxt 

Det var ingen skillnad i relativ tillväxt hos de 140 ynglen mellan olika uppfödningsmetoderna 

över tid (tabell 1). Däremot fanns det en interaktion mellan metoden och tillfälle (tabell 1). 

Vid interaktionen Metod*Tillfälle i modellen så ser man att tillväxten mellan mättillfälle 2-3 

förändrats (figur 6). Tillväxten för syskonindividerna har tydligt minskat från tillfälle 2 till 

tillfälle 3, vilket ger en indikation på att något skett här. 
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Tabell 1. Utdrag ur Anova GLM modellen för relativ tillväxt från Statistica med ett justerat R² värdet på 

0,358. 

Effect   SS 
 

Degr. of 
Freedom 

 

MS 
 

F 
 

p 
 

Interce
pt 

 

138 1 138 1869 ˂0,001 

Metod 
 

0,038 1 0,038 0,526 0,468 
Tillfälle 

 

13,3 3 4,44 60,0 ˂ 0,001 
Metod* 
Tillfälle 

 

1,33 3 0,444 6,00 ˂0,001 

Error 
 

32,1 434 0,074   
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Figur 6. Skillnader i relativ tillväxt mellan olika tillfällen för besläktade och obesläktade individer 

uppfödda med olika metoder. 

Tabell 2. Utdrag ur Anova, GLM modellen för storlek från Statistica med ett justerat R² värde på 0,775. 

Effect SS Degr. of Freedom MS F p 
Intercept 52639 1 52639 12592 ˂0,001 
Metod 22,9 1 22,9 5,48 0,019 
Tillfälle 7329 4 1832 438 ˂0,001 
Metod* 
Tillfälle 

36,1 4 9,03 2,16 0,072 

Error 2600 622 4,18   

Vid storleksanalys på alla 140 yngel så var besläktade yngel 0,2 mm större vid första 

mättillfället och fortsätter att vara större än de obesläktade i de första fyra mätningarna (figur 

7). Gruppen med besläktade yngel ökade i storlek i jämförelse med de obesläktade fram till 

mätning fyra där de sedan minskade. Obesläktade yngel fortsatte öka i storlek för att vid 
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mättillfälle 5 växt om de yngel som är syskon (figur 7). Det fanns ingen interaktion mellan 

metoden och olika mättillfällen (tabell 2).  

 Metod
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Figur 7. Skillnader i storlek för alla besläktade individer (metod A) jämfört med obesläktade individer 

(metod B) uppfödda med olika metoder mellan olika mättillfällen. 

De 70 yngel som följts på individnivå skiljer sig storlek (tabell 3) där besläktade yngel var 

större och skillnaderna i storlek successivt ökade mellan de olika uppfödningsmetoderna fram 

till mättillfälle 4 och sedan avta vid tillfälle 5. Skillnader i storlek mellan besläktade och 

obesläktade var som störst vid tillfälle 3 och 4 (figur 8). I modellen med repeterade mätningar 

för de yngel som följts enskilt på individnivå har uppfödningsmetoden en starkare effekt 

(tabell 3) i jämförelse med mätningen där alla individer ingick (tabell 2) vilket ger resultatet 

en högre styrka.  
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Figur 8. Skillnader i storlek vid repeterade mätningar för de yngel som följts på individnivå mellan olika 

mättillfällen och för olika uppfödningsmetoder. 

Tabell 3. Utdrag ur Anova, med repeterade mätningar på individnivå från Statistica över skillnader i 

storlek mellan olika mättillfällen och för olika uppfödningsmetoder. Här anges i modellen R² värdet för 

varje repetition och har därför utelämnats. 

Effect SS 
 

Degr. of Freedom 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

Intercept 
 

31329 1 31329 9122 0,00 
Metod 

 

23,9 1 23,9 6,98 0,010 

Error 
 

209 61 3,43   
R1 

 

4792 4 1198 508 0,00 
R1*Metod 

 

15,4 4 3,85 1,63 0,166 

Error 
 

574 244 2,36  
 

 

 

För att säkerställa att inga enskilda honor gav upphov till resultatet mellan de olika 

uppfödningsmetoderna så testades honorna i de besläktade grupperna mot varandra. 

Obesläktade yngel kommer alla från olika honorna och är blandade. Därför utelämnas de i 

analysen över skillnader mellan olika honor. Storleken på ynglen från enskilda honor (figur 9) 

skiljde sig inte från varandra över tid och ej heller för enskilda honor. Resultat för effekten av 

honor låg på gränsen att vara statistiskt säkerställt (tabell 4).  
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Figur 9. Skillnader i storlek mellan de besläktade honorna vid olika mättillfällen. 

Tabell 4. Utdrag ur Anova, GLM modellen för skillnader i storlek mellan honor från Statistica med ett 

justerat R² värde på 0,772. 

Effect SS 
 

Degr. Of Freedom 
 

MS 
 

F 
 

P 
Intercept 

 

49193 1 49193 11631 ˂0,001 
Tillfälle 

 

6433 4 1608 380 ˂0,001 
Hona 

 

40 4 10,12 2,39 0,050 
Tillfälle*Hona 

 

91 16 5,72 1,35 0,16 

Error 
 

1831 433 4,23   

 

4.2 Mortalitet 

Dödligheten från ägg till yngel skiljde sig med 21,4 procentenheter mellan 

uppfödningsmetoderna (figur 10). Där dödligheten från ägg till yngel för syskon var 0,713 

och för de obesläktade honorna var den 0,927 (tabell 5). Det var positivt att utvecklas från ägg 

till yngel tillsammans med sina syskon. 

Tabell 5. Sammanställning över andelar (p) för dödligheten mellan olika stadier och mellan olika 

uppfödningsmetoder. 

Stadie Besläktade 

individer 

Obesläktade 

individer  

Testvariabel och 

signifikansvärde 

Ägg till yngel 0,713 0,927 Z = -21,555, P = ˂0,001 

Yngel räkning 1 

till räkning 2 

0,165 0,021 Z = 3,627, P = ˂0,001 
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Dödligheten för yngel mellan olika tillfällen skiljde sig med 14,4 procentenheter mellan 

uppfödningsmetoderna (figur 12). Där dödligheten från ägg till yngel för syskon var 0,165 

och för de obesläktade honorna var den 0,021 (tabell 5). Dödligheten var större för syskon i 

yngelstadiet. 

 

Figur 10. Skillnader i andelar (p) i dödlighet från ägg till yngel och mellan räkning 1 till räkning 2 för de 

olika uppfödningsmetoderna.  

Variationen i andelar dödlighet mellan olika individuella honor från ägg till yngel syns i tabell 

6. Dödligheten för honor uppväxta med sina syskon varierar från 0,19 för hona 1.1 till 0,99 

för hona 1.5. Hos de obesläktade varierade dödligheten från 0,98 för hona 1.3 till 0,87 för 

hona 2.1 (tabell 6). 

Tabell 6. Skillnader i andelar (p) över dödligheten för varje enskild hona från ägg till yngel samt 

skillnader som yngel mellan räkning 1 och räkning 2. 

Hona  

Besläktade  

Obesläktade  

Ägg till yngel Räkning 1 till räkning 2 

1.1 Besläktade 0,19 0,03 

1.2 Besläktade 0,84 0,54 

1.3 Obesläktade 0,98 0,08 

1.4 Besläktade 0,82 0,03 

1.5 Besläktade 0,99 0,23 

2.1 Obesläktade 0,87 0,03 

2.2 Besläktade 0,59 0  
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4.3 Deformationer 

Andelen deformerade individer mellan uppfödningsmetoderna skiljde sig inte mellan de olika 

uppfödningsmetoderna (tabell 7). Där andelen defekta syskon var 0,067 och antalet defekta 

yngel som var från obesläktade yngel var 2 av 36 vilket gav en andel på 0,056 (tabell 7).  

Tabell 7. Sammanlagda deformiteten för samtliga yngel samt skillnaderna i mortalitet mellan olika 

uppfödningsmetoder. 

Andelen (p) 

deformiteter 

Besläktade individer  Obesläktade individer  Testvariabel och 

signifikansvärde  

 0,067 0,056 Z= 0,231, P = 0,817 

5. Diskussion 

De yngel som föddes upp tillsammans med sina syskon var större än yngel som fötts upp med 

obesläktade yngel. Det var ingen skillnad i procentuell tillväxt över tid mellan besläktade och 

obesläktade individer. Vid de första mättillfällena var det skillnad i storlek, viket indikerar att 

mekanismen som styr tillväxt är som starkast i ett tidigt utvecklingsskede för att sedan avta. 

Tidigare studie på grönfläckig padda i Sverige visar på liknande resultat och dessa motsäger 

resultat från en australiensisk studie där tillväxten varit mindre i början och större i slutet. 

Dödligheten från ägg till yngel var större hos de obesläktade individerna.  

5.1 Tillväxt 

Det var ingen skillnad på den relativa tillväxten över tid mellan uppfödningsmetoderna (tabell 

1). Det var en skillnad i tillväxt vid interaktionen för mättillfälle*metod som är signifikant 

(tabell 1). Det visar att det fanns skillnader i relativ tillväxt, dock endast vid olika tillfällen. 

Mellan mättillfälle två och tre visar figur 6 tydligt att något hänt med tillväxten. En intuitiv 

möjlig teori och även trolig förklaring till den signifikanta skillnaden i tillväxt mellan 

mättillfälle 2 och 3, kan vara att de som är uppfödda med sina syskon växer snabbare i början. 

Och är därför större som individer och kommer troligen tidigare kunna börja producera ben 

tidigare. Alltså kan man säga att syskonuppfödda individer blir större tidigare, men avstannar 

i storlek och minskar i tillväxthastighet för att tidigare allokera energi till att börja utveckla 

ben. Detta kan bekräftas eller förkastas ifall man räknar individer som utvecklat ben (helst 

framben då de utvecklas sist) vid en viss tidpunkt, vilket ej gjorts ännu. Detta tyder också på 

att den hämmande kemiska effekten som observerats på exempelvis yngel från agapaddor, av 

Crossland & Shine (2006) troligen har skett tidigt på ynglen i denna studie. Alltså verkar 

äggstadiet och de första veckorna tillsammans ha en större roll för tillväxten och storleken än 
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resterande tiden tillsammans. Jag misstänker därför att den kemiska påverkan (Dvela et al 

2007) var som störst initialt i ägg och yngelstadier hos paddorna för att sedan successivt 

minska över tid.  En effekt kan vara intraspecifik konkurrens (konkurrens mellan individer av 

samma art) mellan individer vid uppfödningsanläggningar (Steinwascher 1978) och (Tilman 

1982). Som Kam et al (2001) skriver så finns det situationer där större individer av arten 

mossgroda (Chirixalus eiffingeri) ”vaktar” mat och hindrar mindre individer att äta. Denna 

effekt har ej varit möjlig i storleksanalysen med högst styrka, dvs. storleksanalysen på de 

individuellt hållna ynglen (tabell 3). Då jag i min studie isolerat de individer som storleken på 

individnivå analyserats på, vilket ökat styrkan i resultatet. Effekten kan ha påverkat storleken 

och tillväxten i analyser för alla individer då analyserna även gjorts på individer som ej varit 

separerade på individnivå. Temperatur i vattnet kan påverka metabolismen och därmed 

storlek och tillväxt. Studier gjorda på lövgrodor (Litoria.sp) visade att storleken endast ökade 

vid 28 grader Celsius (Browne & Edwards 2003) och en studie på Ranagrodor (Rana 

cascadae) visar att tillväxten är dubbelt så stor vid 25 grader Celsius i jämförelse med 18 

grader (Blouin & Brown 2000). Då vattentemperaturen i de olika akvarierna har påverkats 

lika av belysning och omgivande rumstemperatur samt att temperturen varit lika på vattnet vid 

vattenbyten, har temperaturfluktuationerna som legat mellan 16 och 20 grader troligen varit 

relativt lika i de olika akvarierna. Temperaturens effekt har ej analyserats och kan ses som en 

svaghet i studien. Kemiska ämnen som ej mätts och kontrollerats i vattnet kan påverka tillväxt 

(Dvela et al 2007). Inga kemiska värden har analyserats vilket kan ge sämre styrka i studiens 

resultat. Sammantaget så har det här framkommit resultat som är motstridiga gentemot 

tidigare studier, vilket ger en indikation på att mekanismer som styr tillväxt, dödlighet och 

deformationer är mer komplexa än vad tidigare resultat talar för. 

5.2 Mortalitet 

Resultaten för dödlighet visar att det är positivt från stadiet som ägg till yngel vid starten av 

uppfödningen att hålla besläktade ägg som skall utvecklas till yngel tillsammans (tabell 5). 

Dödligheten mellan två olika yngelstadier säger däremot att det är positivt att växa upp i en 

blandad grupp av obesläktade individer (tabell 5) vilket gör det svårt att säga vilket som är 

mest positivt över tid. Det har varit stora skillnader mellan de olika honorna i hur många ägg 

som utvecklades till yngel (tabell 6) vilket kan bero på variationen mellan enskilda honor som 

kan ge effekt på resultatet mellan grupperna. Effekten av de enskilda honorna har ej 

analyserats vilket ger en svaghet i studiens resultat för dödlighet. Storleken på äggen skiljde 

sig åt vid räkningen, kan det vara så att olika honor allokerar olika mycket energi till att 
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tillverka ägg? Enligt Tejedo (1992) så producerar stor honor många och stora ägg men det 

ökar inte fitness hos avkomman, snarare att de större honorna har mer energi att allokera till 

reproduktion. 

 5.3 Deformitet 

Då skillnaderna mellan ynglen i de olika uppfödningsmetoderna inte är signifikanta så är det 

troligt att de deformiteter som finns på ynglen inte beror på ifall de uppfödda tillsammans 

med sina syskon eller ej utan uppkommer av andra orsaker. Det är väldigt svårt att säga varför 

deformiteterna uppkommer överhuvudtaget men jag misstänker att genetiska defekter, skador 

vid hantering eller kannibalism kan påverka lika väl som släktskap. Att kannibalism 

förekommer hos amfibier visade Crump (1986) och Crossland & Shine (2006). Jag har dock 

själv aldrig observerat att ynglen äter på andra levande yngel, endast på döda. 

Kan det vara så att deformiteterna växer bort när svansen tillbakabildas? Det återstår att se då 

de inte har metamorfoserat ännu. Är deformiteten någon begränsning för ynglen? Vad jag har 

sett har de ”skadade” ynglen inga svårigheter att simma i jämförelse med de oskadade.  

5.4 Metod 

Jag anser att metodik och design på studien har gett mig bra styrka och trovärdighet i de 

resultat som studien visat. För att försöka få bort problematiken som finns med att försöka ta 

slumpmässiga stickprov så har samtliga levande individer mätts vid varje mättillfälle för att få 

en bättre styrka i de data som använts vid analyser. Då slumpmässiga urval på yngel i en bur 

troligen inte är slumpmässiga av en mängd olika orsaker, exempelvis så är en del yngel mer 

benägna att simma in i håven, andra yngel gömmer sig bättre, vissa simmar snabbare, och 

kommer därför kunna lättare undvika att bli fångade man fångar samma individ två gånger 

osv. Därför anser jag att det mindre antalet individer som gjorts mätningar på över tillväxten 

och storlek (från start, 140 individer) i studien ändå ge ett mer trovärdigt resultat i jämförelse 

med att ha använt fler individer och tagit slumpmässiga stickprov. Antalet ägg som befunnit 

sig i varje enskild tank från starten av studien har skiljt sig åt vilket kan resultera i att den 

kemiska påverkan varit olika stor under de första 12 dagarna innan antalet yngel blivit lika i 

alla tankarna. Effekten av antalet ägg har ej vidare analyserats i studien vilket kan ge en sämre 

styrka i resultatet.  
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6. Framtid 

För storleken på yngel är det positivt att som yngel växa upp växa upp tillsammans med sina 

syskon. Tillväxthastigheten ser ut att avta över tid för att allokera energi till att utveckla ben. 

Detta resulterar troligen i att fler yngel tidigare kommer metamorfosera hos besläktade 

individer vilket ger dessa yngel en fördel gentemot obesläktade då de kommer ha en längre 

tillväxtperiod innan vinterdvala. Vad detta betyder för de individer som skall sättas ut är svårt 

att uttala sig om. Hos en naturlig population så är det väldigt sällan förekommande att en 

enskild hona har ett eget vatten där hon kan lägga sina ägg. Andra faktorer som lokalisering, 

andra arter och en mängd olika organismer kommer troligen också påverka tillväxt och 

mortalitet hos yngel genom konkurrens, predation sjukdomar mm. Exempelvis finns det 

studier som visar att frånvaron av en viss typ av mögel (Saprolegnia) har stark negativ effekt 

på tillväxt utveckling och överlevnad hos grodor (Rana sp.) (Kiesecker & Blaustein 1999). 

Dessa effekter är ju svåra att vid uppfödning efterlikna. Effekterna från val av habitat, andra 

arter och organismer är svåra att kontrollera men bör ej helt bortses ifrån vid utsättning av 

paddor.  

I dagsläget är det fortfarande tufft ut för den grönfläckiga paddan som är akut hotad (SLU 

2014). Med ett relativt nytt fynd av en tidigare okänd lokal i Malmö hamn så finns det hopp 

för framtiden. Genom att öka kunskapen om hur ägg, yngel och metamorfoserade paddor 

beter sig vid uppfödning så kan man ta fram så bra uppfödningsmetoder som möjligt. Vilket 

kan ge goda möjligheter att förstärka den naturliga populationen. 

6.1 Fortsatta studier och uppföljning 

Genom att göra om studien med samma eller liknande metod (med modifikation) och 

samtidigt mäta och analysera effekterna av feromoner, kemiska ämnen, temperatur i vattnet 

hos de uppfödda individerna skulle resultat kunna bekräftas, förstärkas eller förkastas. För att 

få svar på teorin om att syskonuppfödda individer utvecklar ben tidigare så behöver alla 

ynglen som utvecklat ben vid en viss tidpunkt räknas för att kontrollera andelarna av de två 

metoderna. Att analysera de individuella honornas dödlighet kan ge en högre styrka i 

resultaten över dödlighet. Genom att kontrollera vilket kön det är på individer som skall sättas 

ut är det möjligt att undvika snedfördelning mellan könen vid utsättningslokalerna. Att sätta ut 

okontrollerade individer skulle kunna få oönskade effekter.  

En DNA provtagning av individerna skulle underlätta vid identifikation i fält och även ge 

möjligheter att kunna bestämma släktskap vid eventuella föryngringar. Det skulle också ge 



 

 

18 

 

möjligheter att upptäcka eventuella skillnader i DNA mellan olika populationer vid olika 

lokaler i Sverige. Detta skulle även underlätta arbetet med att följa upp ifall individer som 

fötts upp på dessa olika sätt skiljer sig åt även efter utsättning över tid. Den andra metoden 

med ID fotografering (den nu gällande metoden vid identifiering) av de utsläppta individerna 

kan också vara ett alternativ. Något av alternativen, DNA eller fotografering tillsammans med 

löpande inventeringar i de områden där de släpps ut, helst över en längre tid (gärna över en 

femårsperiod). Övervakning och fortsatta observationer av de individer som möjligen blir 

kvar på Nordens ark. Det skulle vara intressant att se ifall det är skillnader i överlevnad och 

tillväxt även efter övervintring, vilket skulle kunna bero på att individerna utsatts för olika 

hård kemisk konkurrens vid uppfödningen. Innan utsättning skall provtagning efter virus 

(ranavirus) och svamp (chytridsvamp) utföras och skickas till SVA (Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt) för analys. Detta för att undvika att smitta den befintliga 

populationen med oönskade sjukdomar. 

7. Reflektion 

Att göra studier på levande, rörliga, frisimmande yngel har varit väldigt tidskrävande på grund 

av de praktiska svårigheterna vid bland annat vid fotografering och räkning. Det kan även 

vara problematiskt att göra både studier och föda upp så kallade R-strateger som producerar 

stora mängder avkomma med låg överlevnad. Det skall dock kommas ihåg att en R-strateg 

kan ge väldigt många avkommor vid bra förutsättningar. En möjlig faktor som kan ha stor 

effekt på resultat kan vara mätosäkerhet. I studien har ansträngningar gjorts för att hitta en så 

korrekt mätmetod som möjligt. Det är inte på något sätt en garanti för att ingen osäkerhet 

förekommer. Det har framkommit många nya frågor och teorier under arbetets gång som ger 

möjligheter för fortsatta studier i ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kamera: Märke, Canon®. Modell, G7, med 6x zoom lens, 7,4–44 mm. 1:2,8–4,8. Kameran 

har varit fast monterad vid ett bord med hjälp av en ställning av märket Manfrotto. Ett 8 

gigabyte minneskort har använts för datalagring av fotografier. 

Mat: Ena dagen har de fått mat från märke: Tetra. Modell: Repto min®, Sticks. Vikt för 10 

stycken sticks = 0,0448 gram.  

Andra dagen har de fått mat från märke: JBL. Modell: Novo pleco, Chips. Vikt för 10 stycken 

chips = 2,168 gram 

Belysning och UV-Lampor: Belysningslampa: Märke: Exoterra. Modell: Solar G10, 160 watt. 

UV-lampa: Märke: Econlux. Modell: Solar raptor Hid spot beam, 70 watt. 

Belysningen har varit tänd mellan 7-16 fr.o.m. 10/4 tom. 30/4. Efter det så ändrades tiden till 

6-21. För UV-lamporna så har de varit tända mellan 11-13 fr.o.m. 10/4 tom. 30/4 sedan 

ändrades dessa till att vara tända mellan 10-19. Detta har gjorts för att skapa en variation som 

kan efterlikna naturliga variationer i ljustillgång. 

Akvarietankar: Mått, Längd: 1000 mm. Bredd: 800 mm. Höjd: 300 mm. Antal liter 

sammanlagt i en akvarieanläggning tillsammans med filtertank är cirka 202 liter. Vid 

vattenbyte så byttes antingen ett utmarkerat streck motsvarande 35,5 liter eller två streck som 

motsvarade 135 liter vatten.  

Filter: Standardfilter. Mått, Längd: 300 mm. Bredd: 300 mm. Höjd: 200 mm. 

Pumpar: Luftpump: Märke: Optima 4 watt, kapacitet 3800cc/min, 0,28 bar. 

Cirkulationspump för vatten: Märke: Eheim. Modell: Serie 13014, 23 watt. 

Burar: Marina®, Namn: fish net breeder. Mått, Längd: 165 mm. Bredd: 125 mm. Höjd: 135 

mm. Nätburar. 

Separeringsfack: Gjorda för kampfiskar av märke: Betta tank. Modell: 52,12,15. Mått, Längd: 

52. Bredd: 90 mm. Höjd: 150 mm. Genomskinliga i plast. 

Övrigt: Petriskålar, genomskinliga. Mått, Diameter 90 mm. Höjd 15 mm. 

Håvar i olika storlekar och former. 


