
Strandpaddan 
- en lokal ansvarsart

Hjälp oss att rapportera in fynd!
Brukar du leta arter när du är ute i naturen? 
Rapportera gärna in dem till någon av de  
hemsidor som finns för inrapportering av 
hotade arter. 

Ett sådant exempel är Artportalen. Art- 
portalen är för observationer av Sveriges 
växter, djur och svampar. Vem som helst kan 
rapportera vilka arter de sett i naturen.  
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Du kan också hjälpa oss genom att rapporte-
ra in fynd av de arter som är lokala ansvars-
arter. På vår hemsida finns ett formulär för 
att rapportera in fynd. Där kan du också läsa 
mer om de arter som är lokala ansvarsarter. 
Se www.kristianstad.se/ansvarsarter 

Ansvarsarter
Sedan år 2015 arbetar vi i Kristianstads 
kommun med lokala ansvarsarter. Begrep-
pet ”ansvarsart” används inom naturvård 
för hotade arter som har sin huvudsakliga 
utbredning inom ett begränsat område. Ett 
konkret exempel på en lokal ansvarsart är 
växten jättemöja. I Sverige finns den bara i 
Kristianstads kommun.

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter 
är att bevara några av våra mest sällsynta och 
hotade arter i kommunen. Arbetet kommer 
att drivas långsiktigt och i samarbete med 
länsstyrelsen, privata markägare och fören-
ingar. Samtidigt som vi gynnar ansvarsarter 
kommer åtgärderna ofta att leda till förbätt-
rade livsvillkor för en lång rad andra arter.



Strandpadda – Epidalea calamita 
Strandpaddan (även kallad stinkpadda) 

har grundfärgen grå, ljusbrun eller olivfär-
gad.  Det som utmärker paddan är det ljus-
gula streck som löper längs med ryggsidan.  
Strandpaddan kan också kännas igen på sin 
gröna eller guldfärgade iris. Kroppen är kom-
pakt och bakbenen är så korta att de inte hop-
par utan springer istället. På grund av detta 
kan strandpaddan lätt misstas för en mus om 
man skulle se den i skymningen. 

I Sverige kopplas strandpaddan oftast till var-
ma områden som är öppna och solbelysta. De 

leker oftast i vatten som är grunt med ingen eller 
gles vegetation. På västkusten och i Blekinge är 
havsnära hällkar paddans vanligaste lekvatten. 
I Skåne söker den sig både till hällkar på Öster-
lens kust och till grunda småvatten i det öppna 
odlingslandskapet. 

Strandpaddan är en av Kristianstad kom-
muns ansvarsarter, det vill säga hotade 

arter som är karakteristiska för orten. Totalt 
har 46 arter blivit utsedda till ansvarsarter i 
kommunen. 
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Strandpaddan lägger många gånger ägg i 
småvatten som inte är djupare än en de-

cimeter. Med det valet av lekplats är det risk 
att uttorkning gör så att äggen eller ynglen 
förloras. Något som kan väga upp förlusten 
i antal individer är att strandpaddan är rask 
på att rätta sig efter regniga perioder och kan 
leka senare under säsongen. 

Valet av lekplatser är inte bara till nackdel. 
Konkurrensen är näst intill obefintlig i 

små vattenansamlingar som med avdunst-
ning, saltstänk och nederbörd kan ha starkt 
varierande förhållanden. 

Förutom de naturliga hoten mot strandpad-
dans fortlevnad finns också effekter kopp-

lade till mänsklig aktivitet. Eftersom paddan 
trivs i välbetade gräsmarker är minskat bete, 
igenväxning eller uppodling ett stort hot mot 
arten. Utdikning och uttorkning av lekvatten 
är ett annat. Även trafik är ett hot mot strand-
paddan. Det beror på att paddorna rör sig vid 
mörker för att söka föda ofta vid öppna ytor, 
till exempel vägar.  

Om du får syn på strandpaddan underlät-
tar det kommunens arbete om du rap-

porterar in fyndet. Strandpaddan är lätt att 
förväxla med den grönfläckiga paddan. Rap-
portera gärna in fyndet även om du är osäker 
på vilken art det är. Om du vill kan du skicka 
in en bild.

Visste du att… 
Under parningstid kan hannens spelläte  
höras 4 km vid goda väderförhållanden.


