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Sammanfattning 

Gölgrodan är p.g.a. sina höga habitatkrav och begränsade utbredning en av Sveriges mest 

hotade arter. I Hållnäs i Norduppland finns många grunda gölar tack vare landhöjningen. 

Dessa utgör goda habitat för gölgrodorna eftersom de grunda vattnen värms upp snabbt på 

våren och gölgrodan som är beroende av höga temperaturer för att deras yngel ska kunna 

utvecklas kan dra nytta av detta. Ynglen är bytesdjur för många rovlevande vatteninsekter 

som i sin tur utgör föda för adulta gölgrodor. I den här studien inventerades lokaler med- och 

utan gölgroda i Hållnäs för att få en bild av hur artsammansättningen av makroevertebrater 

skiljde sig mellan vatten där grodorna fanns och inte fanns. Det insamlade materialet 

användes för att dra slutsatser om någon av de påträffade arterna påverkade gölgrodans 

förekomst och även om grodans förekomst i sin tur påverkade andra arter. Mängden arter 

varierade inte märkvärt mellan lokaltyperna. Däremot fanns det tydliga skillnader i artantal 

inom vissa organismgrupper. Blötdjur och nattsländor var underrepresenterade på 

gölgrodelokaler. Dessa lokaler uppnådde däremot generellt högre ekologisk status vilket 

innebar att de hyste fler organismer med höga habitatkrav. Andelen predatorer bland 

makroevertebraterna var hög både på lokaler med- och utan gölgroda vilket antyder ett 

omfattande predationstryck på grodynglen.  

Abstract 

The pool frog is due to its high habitat preferences and limited distribution one of Sweden´s 

most threatened species. In Hållnäs in central Sweden there is an abundance of small pools 

thanks to ground uplift. These shallow waters are heated rapidly in the spring and offers great 

habitats for the pool frogs who depend on high temperature in order for their larvae to 

complete their metamorphosis. The larvae are preyed upon by many predatory water insects 

that in turn are eaten by adult pool frogs. In this study localities with- and without pool frogs 

were surveyed to show how the species composition of macroinvertebrates varied between 

waters where the frogs were and were not present. The collected material was used to draw 

conclusions whether any of the encountered species affected the occurrence of the pool frogs 

and also if the pool frogs in turn affected any species that were found in the study. The 

amount of species collected from localities with- and without pool frogs did not vary 

significantly. On the contrary there were distinct differences in species number within certain 

groups of organisms. Molluscs and caddisflies were poorly represented on localities with pool 

frog. Even so, these localities achieved generally higher ecological status which means that 

they were inhabited by more organisms with high habitat preferences. The proportion of 

predators among the macroinvertebrate species was high in both localities with- and without 

pool frogs. This implies an extensive predation on the tadpoles.  
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Inledning 

Gölgrodans utbredning 

Gölgrodan, Pelophylax lessonae (Camerano 1882) upptäcktes i Sverige först på 1940-talet av 

Sten Forselius (Nilsson et al .2013). Den finns på många platser i Europa där dess utbredning 

sträcker sig från Frankrike genom Centraleuropa (med undantag för Alperna) ända in i 

Ryssland. Gölgrodan är internationellt sett inte hotad (Kuzmin et al. 2009). I Sverige däremot 

är den klassad som Sårbar (VU) i den svenska Rödlistan (Gärdenfors 2010). Den svenska 

populationen är genetiskt skild från resten av Europas gölgrodor och bär på unika anlag 

(Nilsson et al. 2007). Gölgrodan förekommer endast i mindre sjöar och gölar längs 

Nordupplands kust. En liten population finns också i Hannäs i Östergötland men där tros 

gölgrodorna ha hybridiserat med ätlig groda (Pelophylax esculentus). I Norduppland fanns 

den år 2009 på 167 lokaler (Nilsson et al. 2013). Uppsala Länsstyrelse utför sedan 2001 

inventeringar av gölgroda vart fjärde år (Edenhamn & Sjögren-Gulve 2000). Under 

inventeringarna 2001 och 2005 påträffades det gölgrodor på 94 respektive 141 lokaler. Det 

går alltså att se en uppåtgående trend i antal gölgrodelokaler i Norduppland, detta dels för att 

antalet besökta lokaler har utökats för varje utförd inventering (Nilsson et al. 2013). Dessa är 

uppdelade inom tre områden; Gårdskär, Gräsö och Hållnäskusten. Det sistnämnda är det 

område som den här studien fokuserar på. 

Gölgrodans ekologi och roll i ekosystemet 

Förekomsten av gölgroda i Hållnäs gynnas av landhöjningen som här är ca 0,6 cm/år 

(Strokirch von & Wallström 2008) vilket är snabbare än de flesta områden i Sverige. Den gör 

att vikar snörs av och bildar solexponerade gölar. Strandlinjen dras utåt och kobbar reser sig 

ur havet. Landhöjningen ger upphov till ett unikt landskap i ständig förändring som leder till 

en successiv nybildning av grunda gölar och våtmarker (Strokirch von & Wallström 2008). 

Gölgrodan är en värmeälskande art (Gylje 2004) som kräver höga temperaturer och snabb 

uppvärmning på sina lekplatser för att de ska kunna reproducera sig; de grunda vatten som 

ständigt bildas i Hållnäs skapar därför utmärkta habitat för grodorna. Leken sker i det här 

området oftast två veckor efter andra groddjurs, i mitten av maj till slutet av juni (Nilsson & 

Sjögren-Gulve 2006). Leken är dock temperaturberoende och kan därför ske tidigare på året 

vid milda vårar. Gölgrodorna spenderar hela sommaren vid akvatiska miljöer, de kräver 

således permanenta vatten utan uttorkningsrisk. Detta är även en förutsättning för att ynglen 

ska kunna utföra sin metamorfos, vilken vanligtvis sker 4-5 veckor senare än den hos vanlig 

groda (Rana temporaria) och åkergroda (Rana arvalis). Habitaten kan variera från allt 

emellan kärr, myr, sjö, göl, damm till hällkar. Gölgrodan gynnas av starr, vass och liknande 

vegetation och påträffas ofta i rikkärr (Edenhamn & Sjögren-Gulve 2000). De behöver även 

omkringliggande blockskog dit de tar tillflykt på natten och under vintern. Dessa skogar är 

ofta örtika.  

Gölgrodors födoval utgörs till största delen av makroevertebrater och de är inte speciellt 

selektiva utan har observerats förtära hundratals olika arter (Sas et al. 2007). De vanligaste 

bytesdjuren är terrestra insekter. Vattenlevande insekter som dykare och skräddare utgör 

oftast mindre än hälften av födovalet (Kuzmin 1999). Detta verkar även gälla för andra 

grodarter med liknande ekologi. Den japanska grodan Rana porosa brevipoda förekommer 

likt gölgrodan nästan uteslutande i närhet till akvatiska habitat och är starkt beroende av 

permanenta vatten. Trots detta utgörs till största del deras födoval av terrestra bytesdjur. 
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Tillgången på byten i miljön omkring vattnen i ett grodhabitat spelar alltså en stor roll för 

grodornas födointag (Hirai & Matsui 2001).  

Gölgrodornas larver fyller en annan ekologisk roll än de adulta grodorna. De äter för det 

mesta vegetabilier som alger och periphyton (Altig & Kelly 1974) och utgör bytesdjur för 

många predatorer som fisk, vattensalamandrar (Gylje 2004) och rovlevande vatteninsekter 

(Kopp et al. 2006). En hög andel predatorer bland makroevertebraterna skulle därmed kunna 

innebära ett högt predationstryck på gölgrodornas ägg och yngel.  

Habitatens kvalitéer och betydelse 

Marken i Hållnäs är kalkrik vilket är en anledning till att gölgrodor, samt många andra arter, 

trivs bra här (Nilsson et al. 2007). I gölgrodehabitat kan ett flertal rödlistade arter med 

liknande miljökrav påträffas, t.ex. större vattensalamander, blodigel, vassborrare och gulyxne 

(Nilsson & Sjögren-Gulve 2006). Det har påvisats att artrikedomen bland vattenlevande 

makroevertebrater ofta är hög i gölgrodevatten. De hyser ofta en bredd av trollsländearter 

(Sahlén et al. 1999), ca 35 av Sveriges 63 arter återfinns i vatten med gölgroda (Gylje 2004), 

exempel på dessa är vassmosaikslända (Aeshna osiliensis), grön mosaikslända (Aeshna 

viridis) och citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis). Förutom när det kommer 

till trollsländor så är kunskapen om artsamhällen i gölgrodevatten bristfällig. Andra 

makroevertebratgrupper har inte studerats inom dessa habitat. Att bredda kännedomen inom 

detta område motiveras med att all kunskap om gölgrodan behövs för att kunna förvalta denna 

art som har en väldigt begränsad utbredning i vårt land. Det saknas även kunskap om vilka 

orsaker som ligger bakom gölgrodans förekomst och frånvaro från närliggande, liknande 

habitat. Det är känt att lokala utdöenden förekommer (Nilsson et al. 2013), dessa kan oftast 

förklaras med igenväxning- eller uttorkning av vattnet eller invandring/utplantering av gädda 

men det kan även finnas andra okända orsaker. Allt arbete som kan ge mer information och 

kunskap om vår svenska, genetiskt unika gölgrodepopulation är av största vikt för att kunna 

fortsätta arbetet med att bevara en av våra mest hotade arter. 

Syfte 

Studien går ut på att ytterligare utreda gölgrodevattnens kvalitéer och betydelse i det 

Hållnäska landskapet. Genom att undersöka om artmångfalden bland vattenlevande 

makroevertebrater skiljer sig mellan gölgrodevatten och liknande habitat där gölgrodan är 

frånvarande kan denna studie öka kunskapen om artsamhällen i gölgrodehabitaten. Materialet 

kan även användas för att bedöma habitatens status. Makroevertebrater har visat sig vara goda 

indikatorer för bedömning av ekologisk status, då många av dem är känsliga för små 

förändringar i sin fysiska omgivning, som t.ex. Ephemeroptera, Trichoptera och Plecoptera 

(Resh et al. 1995). Indikatorarter kan användas som ett redskap för naturvården (Bakker 2008) 

då det är en effektiv metod att genom en specifik arts förekomst kunna beskriva många 

egenskaper i ett habitat. T.ex. är groddjur bra indikatorarter främst när det gäller föroreningar 

(Bishop 2009). I den här studien användes fynden från inventeringarna för att ta reda på om 

det fanns indikatorer för ekologisk status och höga naturvärden bland akvatiska 

makroevertebrater på lokalerna. De användes även för att ta reda på om det fanns några 

samband mellan någon art och grodans förekomst. 
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Studien kan förhoppningsvis ge en inblick i vad de lokaler som inte hyser gölgroda saknar och 

hur de skiljer sig från gölgrodevatten. Ett annat mål var att få en större insikt i gölgrodans 

habitatkrav och vad för andra arter som påträffas i deras vatten.  

 

Material och metoder 

Val av lokaler 

Lokalerna för inventeringen valdes ut med tidigare rapporter som vägledning. Uppsala 

länsstyrelse utför inventeringar av gölgroda vart fjärde år och således användes den senast 

publicerade från 2009 (Nilsson et al. 2013) för att bestämma vilka lokaler som skulle besökas 

för den här studien. Kriterier för lokalerna var att de skulle finnas på Hållnäshalvön, gärna ha 

mindre än 1 km till åtminstone en annan lokal då gölgrodans spridning sällan överstiger denna 

gräns (Edenhamn & Sjögren-Gulve 2000). Lokalerna skulle heller inte vara för stora (<4 ha) 

eftersom större sjöar oftast inte är förknippade med gölgrodehabitat (Nilsson & Sjögren-

Gulve 2006) och skulle därför inte vara jämförbara med mindre vatten. Lokalernas avstånd till 

havet mättes från vattnets centrum till närmaste kustremsa med hjälp av Google Earth. 

Sammanlagt valdes 20 lokaler ut, 10 av varje lokaltyp: lokaler med- och utan gölgroda. 

Lokalerna tillskrevs som gölgrodelokal eller icke-gölgrodelokal utifrån resultaten från 

inventeringen 2009 och storleken på lokalerna hämtades även från den publikationen. I fält 

visade sig dock en av icke-gölgrodelokalerna hysa gölgrodor. Fördelningen blev då 11 lokaler 

med gölgroda och 9 utan.  

 

Figur 1: Till vänster en karta över Sverige med en markering inom vilken Hållnäshalvön ligger. Till höger en 

karta över Hållnäshalvön och de inventerade lokalerna. Gölgrodelokaler representeras av röda trianglar och 

icke-gölgrodelokaler representeras av svarta prickar. 
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Inventering 

Inventeringsmetoden som användes för att samla in data var vattenhåvning. Ett håvtag innebar 

att håven fördes fram och tillbaka tre gånger inom ett område 1,5 meter från vattenkanten och 

så djupt att hela håvhuvudet var under ytan. På varje lokal togs 20 håvtag. Efter varje sådant 

tömdes innehållet i en vattenfylld vanna. Därifrån lades materialet i burkar med etanol (80 %) 

för att artbestämmas vid ett senare tillfälle. På lokalerna noterades observationer av fisk. Det 

bör nämnas att det inte gjordes några ansträngningar för att aktivt ta reda på om lokalerna 

hyste fisk eller inte. De fiskar som påträffades var antingen fångade i provhåvningarna eller 

observerade simmandes nära håvningsplatserna. Lokaler där ingen fisk påträffades noterades 

som en lokal utan fisk.  

Artbestämning 

Artbestämningen utfördes med hjälp av bestämningslitteratur (Nilsson 1995 och 1996; Olsen 

1999) och stereolupp. I den mån det var möjligt bestämdes organismerna till art, annars 

begränsades det till släkte.  

Analyser 

Antalet taxa, familjer, släkten och arter sammanställdes för lokalerna. Jämförelser mellan 

lokaler med och utan gölgroda gjordes och det undersöktes hur stor andel av alla taxon som 

var gemensamma och hur många av dem som skiljde sig mellan de två typerna av lokaler. 

Även andelen predatorer bland arterna på varje lokal togs fram och undersöktes för att se om 

gölgrodelokaler naturligt hade en lägre predationsgrad vilket är en förutsättning för att 

grodornas ägg ska klara sig och ynglen ska kunna utvecklas (Laurila & Kujasalo 1999).  

Analysis of nestedness 

För att undersöka om arternas förekomst följde naturliga mönster eller var slumpmässig, d.v.s. 

om förekomsten i regionen följde ett icke-slumpmässigt mönster, utfördes en NSS(Nested 

Species Subsets)-analys. I den ordnades lokaler efter artantal och arter efter förekomst. 

Analysen gav ett temperaturvärde för datan på en skala från 0° till 100°. Fullständig ordning 

uppnås endast vid 0° (figur 2) men i praktiken uppmäts aldrig ett så lågt värde (Atmar & 

Patterson 1993). Låga temperaturer tyder på att det finns mönster i systemet och att arter som 

påträffas på artfattiga lokaler även finns på mer artrika sådana och den artrikaste av dem hyser 

alltså alla arter medan de artfattiga saknar de ovanligaste arterna, detta är principen med 

Nested Species Subsets. Med naturliga förutsättningar som speglas i det insamlade materialet 

kan förutsägbara mönster förväntas i ett ordnat system (Suhling et al. 2006). En förhöjd 

temperatur medför däremot ett ökat brus i systemet vilket indikerar på att arter väljer sina 

habitat slumpmässigt, vilket är typiskt för många generalister. Desto högre temperatur desto 

mer brus och därmed större chans att arternas förekomst är slumpmässigt fördelad på 

lokalerna. Ett temperaturvärde på 100° skulle ha en matris med fullständigt slumpmässiga 

förekomster och den skulle vara så olik det triangelliknande mönstret som visas i figur 2 som 

möjligt.  
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Figur 2: En nestedness-matris med temperaturvärdet 0°. Varje kolumn representerar en art och varje rad 

representerar en lokal. De svarta rutorna indikerar förekomst och de vita indikerar frånvaro.  I det här systemet 

är fullständig ordning uppnådd utan någon som helst slumpmässighet. Systemet innehåller heller ingen 

turbulens (brus). Detta är ett exempel på när den analyserade datan uppvisar mönster i naturen. Sådana här 

perfekta mönster förekommer dock aldrig i praktiken (Atmar & Patterson 1993).  

 

När ett temperaturvärde beräknats för datan jämförde analysprogrammet den uppmätta 

temperaturen med en framslumpad temperatur som genererades från 500 slumpprov i vilka 

arterna fördelas slumpmässigt på lokalerna. Det gick då att avgöra om arternas distribution i 

regionen var slumpmässig eller inte.  

ASPT-index 

ASPT står för ”average score per taxon” och är ett sätt att värdera ett vattens status utifrån 

vilka familjer som påträffats i dem (Berglund 2012). Med detta index mäts den ekologiska 

kvalitén i litoralen.  Familjers indikatorvärden läses av från en tabell (Johnsson Goedkoop 

2007) på en skala från ett till tio. Värdena representerar ett mått på hur känsliga familjerna är 

för föroreningar, försurning och eutrofiering. De mer specialiserade familjerna som har högre 

krav på sina vatten ger ett högt indikatorvärde medan de mer kravlösa familjerna ger lägre 

värden. Vid fynd av många känsliga familjer ger det lokalen en hög ekologisk status. ASPT-

indexet för en lokal erhölls genom att alla familjers indikatorvärden summerades och 

dividerades med det sammanlagda antalet familjer. Indexvärdet kunde sedan delas med 

referensvärdet för den aktuella ekoregionen: Region 14, Centralslätten (Council of the 

European Communities 2000) enligt Illies ekoregioner, vilket är en biogeografisk indelning av 

bottenfaunans fördelning/förekomst i Europa (Illies 1978). Med dessa två räknades en 

ekologisk kvalitetskvot (Johnson & Goedkoop 2007) ut för varje lokal som gav ett mått på 

respektive lokals ekologiska status. 

Det finns generellt moment i insamling och provhantering som kan leda till en ökad osäkerhet 

i resultatet. En så kallad ”metodbunden” osäkerhet. Utöver detta förekommer även en naturlig 

variation som kan påverka klassificering av ekologisk status. För att kunna skatta den här 

osäkerheten används medianvärdet för standardavvikelsen 0,057 (Johnsson & Goedkoop 

2007) som motsvarar ett mått på metodbunden variation specifikt för den aktuella 

ekoregionen. Genom att ta hänsyn till osäkerheten i klassificeringen erhålls ett intervall inom 

vilket det sanna värdet ligger. Detta räknas ut genom att medianen appliceras för 

standardavvikelsen + respektive – metodbunden osäkerhet (i det här fallet: 2) på den 

ekologiska kvoten (EK) i följande formel: 

 

   (       )                       

   (       )                       
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Skillnaden mellan dessa två värden är ett konfidensintervall. Om intervallet överlappar mer än 

en nivå av ekologisk status finns det en ökad sannolikhet för felklassificering (Johnson & 

Goedkoop, 2007). Denna sannolikhet räknades ut med normalfördelningsfunktionen i Excel:  

                        

Det aktuella värdet e var i det här fallet 0,95 som är gränsen mellan god och hög ekologisk 

status. Medelvärdet, µ, var den ekologiska kvalitetskvoten för lokalen och σ stod för 

standardavvikelsen. SANT är en logisk funktion som användes för att beräkna den kumulativa 

sannolikheten (Mattson 2013). Genom ovanstående beräkning togs ett procentuellt värde fram 

för hur stor sannolikheten var att lokalen skulle ha en lägre ekologisk status. Beräkningen gav 

alltså en skattning på osäkerheten, med andra ord sannolikheten för felklassificering. 

Shannon-Wiener index 

Shannons användes i den här studien för att ge lokalerna ett mått på biodiversitet, det är en 

välbeprövad metod för att beräkna biodiversitet och mäta hur jämn distributionen av 

individantal mellan arter i ett ekosystem är (Magurran 2004). Den går ut på att man använder 

sig av varje arts proportion av det totala individantalet från alla påträffade arter på en lokal för 

att få fram ett indexvärde. Metoden förutsätter att individer är slumpmässigt påträffade i ett 

oändligt stort artsamhälle (Pielou 1975) och att alla arter som finns på den platsen är 

representerade i provet.  

ANOVA 

Datan förbereddes för det statistiska datorprogrammet IBM SPSS i vilket variansanalyser 

utfördes (Anova). Skillnader i arters förekomst mellan lokaler med- och utan gölgroda 

analyserades. Även andel (%) rovdjursarter av artantalet analyserades för att se om 

gölgrodelokaler skilje sig från icke-gölgrodelokaler på den punkten. Förutom detta så 

analyserades skillnader i artantal inom artgrupper och även totalt artantal mellan lokaltyperna. 

Leddjuren delades in i ordningar medan alla blötdjur placerades i samma grupp (Mollusca) 

och alla annelider som påträffades var iglar och fick därför en egen grupp (Hirudinea). 

Artgrupperna var följande: Ledjursordningar: Ephemeroptera, dagsländor. Odonata, 

trollsländor. Heteroptera, skinnbaggar. Megaloptera, sävsländor. Coleoptera, skalbaggar. 

Trichoptera, nattsländor. Diptera, tvåvingar. Collembola, hoppstjärtar. Isopoda, gråsuggor. 

Cyclopoida, hoppkräftor. Trombidiformes, kvalster. Araneae, spindlar. Stammen för blötdjur: 

Mollusca. Underklassen för iglar: Hirudinea.  

Anova utfördes även för att studera skillnaderna ASPT- och Shannon-Wiener-indexvärdena 

samt skillnaden i andel rovdjur mellan de två typerna av lokaler. För att se om det fanns något 

samband mellan värdena för ASPT- och Shannons index utfördes en korrelationsanalys. Efter 

att korrelationen räknats ut erhålls ett värde. En svag korrelation har ett värde som är nära 0,0 

och en stark har ett värde nära -1 eller 1 beroende på om det är en negativ eller positiv 

korrelation. En negativ korrelation innebär att höga värden i den ena variabeln hänger 

samman med låga värden i den andra variabeln och tvärtom. I positiva korrelationer hänger 

höga värden på variablerna samman med varandra, och låga värden med låga värden på 

variablerna.  
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Resultat 

Lokalerna varierade i storlek och avstånd till havet (tabell 1), deras geografiska placering 

finns att se i figur 1. Gölgrodelokaler hade en medelarea på 8836 m
2
 och var generellt mycket 

mindre i storlek än icke-gölgrodelokaler vars medelarea var 43342 m
2
. De två typerna av 

lokaler skiljde sig dock inte märkvärt åt vad gällde avstånd till havet, med snitt på 0,96 km 

(gölgrodelokaler) och 0,99 km (icke-gölgrodelokaler). Bland de lokaler som hyste fisk fanns 

en stor variation i antal taxa, däribland både de artrikaste och artfattigaste lokalerna. Nio av 

lokalerna (de flesta gölgrodelokaler) hyste minst en art av antingen småspigg, storspigg, ruda 

eller gädda. Den sistnämnda förekom på två lokaler vilka var de två med högst antal taxa.  

På de 20 lokalerna påträffades sammanlagt 88 taxa varav 42 familjer, 69 släkten (18 av dem 

gick inte att identifiera till art) och 67 arter. Av dessa var 47 taxa gemensamma för lokaler 

med som utan gölgroda. Lokaler med gölgroda hade i genomsnitt 19,3 taxa och ett totalt antal 

identifierade arter på 50. Taxa funna på lokaler utan gölgroda hade ett genomsnitt på 20,4 och 

52 identifierade arter. Av de påträffade arterna var 35 gemensamma. Gölgrodelokalerna hade 

15 exklusiva arter och icke-gölgrodelokaler hade 17 (tabell 2). Lokalerna hade en tämligen 

stor andel rovdjur med ett genomsnitt på 66 %. De individuella snitten för gölgrodelokaler 

och icke-gölgrodelokaler var 68 % respektive 64 %. 

Tabell 1: Samtliga inventerade lokaler ordnade efter antal identifierade taxa. Här ses lokalernas storlek och 

avstånd till havet. I kolumnen längst åt höger redovisas förekomsten av fisk.   

Lokaler Gölgroda Taxa Area (m
2
) 

Avstånd till 

havet (km) 
Fisk 

Kråkmar Nej 32 4973 1,4 Ja 

Lerorna Ja 29 12762 0,82 Ja 

Hällfjärdsviken Nej 28 2158 0,19 Nej 

Lissfjärden Nej 25 5847 0,2 Nej 

Granskärsdammen Nej 24 139 0,06 Nej 

Glon Ja 23 2057 3,5 Nej 

N. Klubbenviken Ja 23 477 0,12 Ja 

Strönningsvik Nej 22 72715 2,4 Nej 

Västersjön Nej 20 186727 0,97 Nej 

Själsjön Nej 19 30906 1,8 Nej 

Stenbergsviken Ja 18 6199 0,51 Nej 

Gubbenhöllsjön Ja 17 14351 1,2 Ja 

Kalldammen Nej 17 1058 0,17 Nej 

Kärringsjön Ja 17 40947 1,8 Nej 

Liss-Hållsjön Ja 17 11309 1,2 Ja 

Storfjärden Nej 17 85552 1,7 Ja 

Romsmaren Ja 16 854 0,65 Ja 

Kallviken Ja 14 2632 0,23 Ja 

Svartbådabäcken Ja 11 3696 0,19 Nej 

Gäddalen Ja 8 1915 0,3 Ja 
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Artantalen var generellt högre på gölgrodelokaler inom de flesta artgrupper (figur 3). Dessa 

lokaler hade t.ex. fler representanter inom Heteroptera, Coleoptera och Diptera än icke-

gölgrodelokaler. Artgrupperna Megaloptera, Trichoptera, Cyclopoida, Hirudinea, Mollusca 

hade högre artantal på lokaler utan gölgroda. Trichoptera och Mollusca var tydligt 

underrepresenterade på gölgrodelokaler med endast fyra av de tio påträffade blötdjursarterna 

och bara två av de sex nattsländesläktena representerade (tabell 2). 

 

 

Figur 3: Distributionen av arter inom sina artgrupper över de två typerna av lokaler. Mängden arter funna på 

gölgrodelokaler representeras av blå färg och mängden arter funna på icke-gölgrodelokaler av orange. Det 

fanns t.ex. fler representanter inom Odonata, Heteroptera och Diptera på gölgrodelokaler medan lokaler utan 

gölgroda hade högra artantal inom t.ex. Mollusca och Trichoptera. 

Analysis of nestedness 

Den uppmätta temperaturen i NSS-analysen (figur 4) var 34,87° vilket skiljer sig signifikant 

från medelvärdet av de 500 slumpvisa fördelningarna (57,61°; p= 5,91x10
-10

). Av proven som 

slumpades fram i analysen var alltså inget av dem ens i närheten av en liknande temperatur 

som den aktuella datan. Den framslumpade medeltemperaturen var 57,61°. Det tyder på att 

arternas förekomst följer ett mönster och att de inte påträffades av en slump på fyndplatserna.  
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Tabell 2: Här är samtliga identifierade arter listade, de exklusiva arterna för respektive typ av lokal och de 35 

gemensamma.  Med exklusiv menas att arten endast påträffades på en typ av lokal. Gölgrodelokaler hade 15 

exklusiva arter och icke-gölgrodelokaler hade 17. 

Art Exklusiva för gölgrodelokaler Exklusiva för lokaler utan gölgroda Gemensamma arter 

Cloeon dipterum 

  
x 

Cloeon schoenemundi 

 

x 

 Centroptilum lutoleum x 

  Caenis horaria 

  
x 

Enallagma cyathigerum 

  
x 

Coenagrion hastulatum 

  
x 

Coenagrion armatum x 

  Coenagrion pulchellum, puella 

  
x 

Aeshna cyanea 

  
x 

Aeshna grandis 

  
x 

Aeshna juncea 

  
x 

Aeshna osiliensis 

 

x 

 Orthetrum cancellatum x 

  Libellula quadrimaculata 

 

x 

 Leucorrhinia albifrons x 

  Leucorrhinia dubia 

  
x 

Leucorrhinia rubicunda 

  
x 

Sympetrum danae x 

  Sympetrum sanguineum x 

  Cordulia aenea 

  
x 

Somatochlora metallica 

  
x 

Gerris lacustris 

  
x 

Ilyocoris cimicoides x 

  Ranatra linearis 

  
x 

Notonecta glauca 

  
x 

Callicorixa praeusta 

  
x 

Hesperocorixa linnaei x 

  Paracorixa concinna 

  
x 

Sialis lutaria 

 

x 

 Ilybius ater 

  
x 

Ilybius fenestratus x 

  Ilybius fuliginosus 

  
x 

Acilius sulcatus 

  
x 

Colymbetes fuscus x 

  Dytiscus marginalis 

  
x 

Laccophilus minutus 

  
x 

Hyphydrus ovatus 

 

x 

 Nebrioporus depressus 

  
x 

Oligostricha striata 

 

x 

 Glyphotaelius pellucidus 

 

x 

 Helius longirostris x 

  Metalimnobia quadrinotata x 

  Chironomus anthracinus 

  
x 

Prodiamesa olivacea 

 

x 

 Chaoborus obscuripes 

 

x 

 Anopheles maculipennis 

  
x 

Podura aquatica x 

  Asellus aquaticus 

  
x 

Diplodontus despiciens x 

  Argyroneta aquatica 

  
x 

Dolomedes fimbriatus 

  
x 

Sphaerium corneum 

 

x 

 Bithynia tentaculata 

 

x 

 Lymnaea stagnalis 

  
x 

Lymnaea glabra 

 

x 

 Lymnaea truncatula 

  
x 

Lymnaea palustris 

  
x 

Lymnaea peregra 

 

x 

 Succinea putris 

  
x 

Anisus contortus 

 

x 

 Anisus vortex 

 

x 

 Haemopsis sanguisuga x 

  Glossiphonia complanata 

 

x 

 Glossiphonia heteroclita 

 

x 

 Hirudo medicinalis     x 
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Figur 4: Analysis of nestedness. En maximalt packad matris som visar en ordnad distribution av arternas 

förekomst. De vanligaste arterna placeras längst upp medan de som endast förekom på enstaka lokaler placeras 

längst ned i figuren. Lokalerna (gölgrodelokaler i rött och icke-gölgrodelokaler i svart) är generellt sett ordnade 

efter artmångfald med de artrikaste fyndplatserna till vänster. Både bland lokaler och arter finns undantag som 

bryter den naturliga ordningsföljden, detta för att oväntad frånvaro från någon art stör ordningen i systemet och 

det får andra variabler att omplaceras mot ordningsföljden (Atmar & Patterson 1993). Arterna är markerade 

med en bokstav efter artgrupp: E – Ephemeroptera, dagsländor. O – Odonata, trollsländor. H – Heteroptera, 

skinnbaggar. M – Megaloptera, sävsländor. C – Coleoptera, skalbaggar. T – Trichoptera, nattsländor. D – 

Diptera, tvåvingar. P – Collembola, hoppstjärtar. K – Isopoda, gråsuggor. A – Trombidiformes, kvalster. S – 

Araneae, spindlar. B – Mollusca, blötdjur. I – Hirudinea, iglar. 

ASPT-index 

Av de 20 lokalerna uppnådde 6 klassen hög ekologisk status (tabell 3), samtliga var 

gölgrodelokaler. De resterande 14 hade en god ekologisk status. Medelvärdet för den 

ekologiska kvalitétskvoten för samtliga gölgrodelokaler uppnådde en hög ekologisk status 

(0,996) medan det för icke-gölgrodelokaler (0,903) gav en god status.  

Tabell 3: De 6 lokalerna vars ekologiska kvalitetskvot gav en hög ekologisk status, d.v.s. högre än 0,95 

(Johnsson & Goedkoop 2007). I den tredje kolumnen finns sannolikheten för att en lokals status skulle ha 

klassats fel. Lokaler långt ner i tabellen har en hög risk att vara felklassificerade eftersom deras ekologiska kvot 

är nära gränsen till en lägre statusklass..  

Gölgrodelokaler med 

hög ekologisk status ASPT-index Ekologisk kvot 

Sannolikhet för 

felklassificering (%) 

Liss-Hållsjön 7 1,197 2 

Gäddalen 6,33 1,083 12 

Glon 6,17 1,054 18 

Stenbergsviken 6,09 1,041 21 

Lerorna 6,07 1,037 22 

Kallviken  5,67 0,969 43 

 

Shannon-Wiener index 

Den lokal som uppmätte den högsta biodiversiteten enligt uträkningarna för Shannons index 

var en lokal utan gölgroda (Kråkmar). Av de fem högsta hyste däremot tre gölgrodor (figur 5). 

Medelvärdet för alla gölgrodelokalernas index var 2,37 och därmed något lägre än icke-

gölgrodelokalernas som var 2,54.  

ANOVA 

I datasetet med alla arters förekomstfördelning på lokalerna var det en tämligen liten andel av 

arterna vars förekomst uppvisade signifikanta skillnader mellan lokaltyperna. Endast sju av de 

totalt 67 arterna uppfyllde det kriteriet. Bland dessa var en av de arterna som var exklusiva för 

gölgrodelokaler och två av de som var exklusiva för lokaler utan gölgroda (tabell 4). 
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Tabell 4: Variansanalystabell. Här ses de sju arterna som uppvisade signifikans i ANOVA. Deras förekomst kan 

alltså förklaras med någon gemensam egenskap för fyndlokalerna. Namn med en α-symbol är arter exklusiva för 

gölgrodelokaler och namn med en β-symbol  är exklusiva för lokaler utan gölgroda.  

Art F-värde Signifikans 

Aeshna grandis 10,153 0,005 

Aeshna juncea 17,056 0,001 

Paracorixa concinna 7,158 0,015 

Podura aquatica α 4,629 0,045 

Asellus aquaticus 9,72 0,006 

Anisus contortus β 4,95 0,039 

Anisus vortex β 4,95 0,039 

 

Datasetet med artgruppernas artantal hade fyra artgrupper som hade signifikanta skillnader i 

artantal mellan gölgrodelokaler respektive icke-gölgrodelokaler och likaså var deras 

skillnader i totalt artantal signifikant (tabell 5). Skillnaderna i artantal inom dessa grupper var 

alltså så stora mellan lokaltyperna att de inte beror på slumpmässighet. Bland dessa fanns 

ordningen för nattsländor, Trichoptera och stammen för blötdjur, Mollusca, som båda hade 

fler representanter på icke-gölgrodelokaler. Vattenhoppstjärt (Podura aquatica) som utgjorde 

Collembola-gruppen fanns uteslutande på gölgrodelokaler.  

Det fanns ingen korrelation mellan Shannon-Wiener- och ASPT-indexen (figur 5). Av dem 

var det endast ASPT som uppvisade signifikanta skillnader mellan lokaltyperna med ett p-

värde på 0,015 och ett f-värde på 7,221. Anovan på skillnaderna i Shannon-Wiener-

indexvärdena mellan lokaltyperna gav: P= 0,182 och F= 1,923.  

 

Figur 5: Punktdiagram över lokalernas beräknade Shannon-Wiener index och ASPT-index. Gölgrodelokaler 

representeras av de gröna punkterna och icke-gölgrodelokaler av de blå. Gölgrodelokaler uppnådde höga 

värden med ASPT-indexet, de sex högsta uppmätta värdena tillhörde gölgrodelokaler. Icke-gölgrodelokaler fick 

däremot generellt högre värden med Shannon-Wiener-indexet, bland de fem högsta värdena fanns dock tre 

gölgrodelokaler. Det fanns ingen korrelation mellan lokalernas värden i de två olika indexen. 



14 
 

Tabell 5: Variansanalystabell som visar de artgrupper vars skillnader i artantal mellan lokaler med- och utan 

gölgroda var signifikanta samt resultatet från ANOVA-analysen på det totala artantalet för de två typerna av 

lokaler.  

Art F-värde Signifikans 

Trichoptera 5,965 0,025 

Collembola 4,629 0,045 

Isopoda 9,72 0,006 

Mollusca 13,543 0,002 

Totalt artantal 4,441 0,049 

 

 

Diskussion 

Nestedness 

Nestedness-analysen visade att arternas förekomst på lokalerna inte var slumpmässig utan 

följde ett naturligt mönster (figur 4). Detta betyder alltså att resultatet av den här 

inventeringen till största del inte beror på sammanträffanden (Atmar & Patterson 1993). Det 

går därmed att fastställa att det finns belägg för att eventuella skillnader mellan vatten med- 

och utan gölgroda som påträffats inte är helt slumpmässiga utan följer ett mönster och att det 

speglar de naturliga förhållandena som råder på de inventerade lokalerna.  

Fiskförekomst 

Det är svårt att dra några slutsatser om vad för effekt närvaro av fisk har på faunan eftersom 

de påträffades på både de artrikaste och artfattigaste lokalerna. Det faktum att gädda 

påträffades i de lokaler med högst antal taxa är intressant. Det är känt att gäddan prederar på 

gölgrodor och att de oftast inte kan samexistera i samma vatten någon längre tid (Edenhamn 

& Sjögren-Gulve 2000). Kan närvaron av en toppredator höja artmångfalden bland 

makroevertebrater? I och med att gölgrodan som prederar på evertebrater minskar eller 

försvinner från en plats gynnas då dess bytesdjur? Materialet insamlat från den här studien är 

inte tillräckligt för att besvara de frågorna. Gölgrodelokalerna hade generellt färre taxa än 

lokaler utan gölgroda men skillnaderna var inte tillräckligt stora för att det skulle kunna 

argumenteras för att det fanns något samband mellan gölgroda och lägre artmångfald. Lerorna 

har i det här arbetet betraktats som en gölgrodelokal trots att det fanns mycket gädda och inga 

observationer av gölgroda gjordes på lokalen. Detta för att reproduktion observerades där 

under Länsstyrelsens senaste inventering (Nilsson et al. 2013) och för att denna inventering 

inte producerade några motbevis för att gölgrodor fanns på platsen. Det är diskutabelt om 

gölgrodan fortfarande fanns i Lerorna med de rådande förutsättningarna vid 

inventeringstillfället. Skulle den ha betraktats som en lokal utan gölgroda skulle resultatet ha 

blivit väldigt annorlunda eftersom Lerorna var en av lokalerna som fick högst värden på både 

Shannons- och ASPT-indexen. Icke-gölgrodelokalerna hade då fått ännu högre snitt i 

biodiversitet och även haft en lokal med hög ekologisk status. 

Lokalernas fysiska egenskaper 

Varför fanns då gölgrodan där den fanns? Vad hade de lokaler som hyste gölgroda som de 

utan saknade? Det de hade gemensamt var landskapstyp, geografiskt läge (figur 1) och 

avstånd till havet (tabell 1). De största skillnaderna mellan lokalerna fysiskt sett var storleken. 
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Lokaler utan gölgroda hade ett genomsnitt i area på 43342 m
2
, ca 5 ggr större än 

gölgrodelokalernas snitt på 8836 m
2
. Det höga snittet för icke-gölgrodelokaler beror 

mestadels på att lokalerna Västersjön, Storfjärden, Strönningsvik och Själsjön var fyra stora 

sjöar. De resterande sex lokalerna var mer av gölstorlek. Bristen på mindre vatten utan 

gölgroda är en förklaring till den stora skillnaden i genomsnitt i area mellan lokaltyperna. 

Artens krav på lättuppvärmda vatten gör att den inte påträffas i större akvatiska habitat 

(Nilsson & Sjögren-Gulve 2006) och att de flesta småvattnen i Hållnäs därför redan hyser 

gölgroda. Det skulle med detta i åtanke kunna påstås att för gölgrodevatten gäller ju mindre 

desto bättre. Detta påstående kan dock motbevisas med två exempel från resultatet i den här 

studien. Det första belyses genom att titta närmare på lokalerna Kalldammen och Kallviken i 

tabell 1. Där kan det konstateras att Kallviken är den större utav dem med en area på 2632 m
2
. 

Endast 150 m norrut ligger Kalldammen som uppnår 1058 m
2
. Av dessa två är det Kallviken 

som hyser gölgroda (Nilsson et al. 2013). Det andra exemplet innefattar ett liknande 

förhållande mellan Granskärsdammen och Norra Klubbenviken. Den sistnämnda är en 

gölgrodelokal och har en area på 477 m
2
 och ligger ca 500 m söder om Granskärsdammen 

som inte hyser några gölgrodor och bara är 139 m
2
 stor. Trots små avstånd mellan dessa 

lokaler så påträffas inte gölgrodan på båda. Grodorna har en begränsad spridningsförmåga och 

de rör sig sällan längre än en kilometer från sina reproduktionsplatser (Edenhamn & Sjögren-

Gulve 2000). Avstånden mellan ovannämnda lokaler faller dock inte inom ramen för den 

begränsningen och frånvaron av gölgroda måste bero på någon annan orsak. Det kan finnas 

någon egenskap hos de mindre vattnen som gör dem olämpliga för gölgrodor. Lokalerna 

kanske har häckande gråhäger i närheten eller hyser någon annan predator som skulle utgöra 

ett hot mot gölgrodorna. Den slutsatsen man kan dra från ovanstående exempel är att 

storleken inte verkar ha någon betydelse för gölgrodans förekomst, i alla fall inte på mindre 

vatten.  

Skillnader i biodiversitet 

Vad gäller den ekologiska kvoten uträknad med ASPT-indexet så uppnådde 

gölgrodelokalerna det högsta genomsnittet och sex av dem uppmätte den högsta klassen av 

ekologisk status (tabell 3). För Stenbergsviken, Lerorna och Kallviken fanns det en ökad risk 

för att deras status var felklassificerad. Detta kan dock betraktas som försumbart eftersom 

gölgrodelokalernas genomsnitt i ekologisk status var högre än det för lokaler utan gölgroda. 

Skillnaden mellan ASPT-indexvärdena för gölgrodelokaler och icke-gölgrodelokaler var 

signifikant. Beräkningen av indexet tyder alltså på att gölgrodevatten utgör habitat för många 

känsliga familjer och att de kan hysa höga naturvärden. Detta kan bekräftas med tidigare 

arbeten gällande gölgrodan (Edenhamn & Sjögren-Gulve 2000; Nilsson et al. 2007; Nilsson & 

Sjögren-Gulve 2006; Sahlén et al. 1999) där betydelsen för deras habitat tas upp. Det är 

diskutabelt om det är gölgrodans närvaro som höjer naturvärdena eller om det är grodan som 

har sådana habitatpreferenser att de kräver rikkärr, kalkkärr eller liknande som attraherar 

många andra känsliga arter. 

Skillnaderna i biodiversitet som uppmättes med Shannon-Wieners index var inte märkvärt 

stora mellan gölgrodelokaler och icke-gölgrodelokaler. Lokaler utan grodor uppmätte ett 

högre snitt i sina indexvärden och de hyste generellt fler arter än gölgrodelokaler (figur 5). De 

små skillnaderna i biodiversitet kan bero på att de geografiska avstånden mellan lokalerna är 

för små för att ge någon större variation i landskapstyp. I en liknande amerikansk studie 

(Marks 2011) där man undersökte om det fanns skillnader i artsammansättningen av 
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makroevertebrater mellan vatten med salamanderarten Ambystoma californiense och vatten 

där den inte fanns upptäcktes inga märkvärda skillnader i biodiversite. En förklaring till 

resultatet antogs vara att salamandern var en utpräglad generalist i sitt födoval och därför inte 

berodde på artsammansättningen. Detta är en egenskap som även stämmer in på gölgrodan 

(Sas et al. 2007) och kanske är inte artmångfalden bland ryggradslösa djur någon påverkande 

faktor för var grodan påträffas.  

De erhållna skillnaderna i Shannon-Wieners index mellan lokaler med- och utan gölgroda 

uppvisade inte någon signifikans i variansanalysen. Frågan är då hur mycket det går att lita på 

indexvärdena och således den beräknade biodiversiteten. Ett problem med värdena är att de 

består av två aspekter av biodiversitet: artrikedom och jämnhet (Magurran 2004). Detta gör 

resultatet svårtolkat eftersom att det inte går att med säkerhet veta om det är artrikedomen på 

lokalen eller jämnheten i individantal som i första hand påverkar det erhållna värdet. 

Uträkningen för Shannons förutsätter dessutom att individer påträffas slumpmässigt i ett 

oändligt stort artsamhälle och att alla arter är representerade i provet (Pielou 1975). Det 

sistnämnda är en felfaktor vars proportion ökar med ett lågt antal representerade arter (Peet 

1974) vilket säkerligen har påverkat värdena för de lokaler där få arter påträffades. 

För sju arter fanns det signifikant skillnad mellan deras förekomst på gölgrodelokaler och 

icke-gölgrodelokaler (tabell 4). Fyra av dessa arter var gemensamma för de två typerna av 

lokaler. En enligt variansanalysen signifikant skillnad inom förekomsten kunde alltså endast 

uppmätas för tre exklusiva arter. Detta kunde alltså tolkas som att de arterna var de enda vars 

förekomst på en typ av lokal inte kunde bero på slumpmässighet utan var påträffade där av 

någon orsak. Av dessa arter var det vattenhoppstjärt (Podura aquatica) som endast 

påträffades på gölgrodelokaler. Att denna mycket allmänna och vitt spridda art (Olsen 1999; 

Deharveng 2007) skulle vara knuten till gölgrodelokaler i Hållnäs är högst osannolikt. Enligt 

resultatet från nestedness-analysen var inte förekomsterna slumpmässiga i någon större 

utsträckning. Det är dock troligt att denna art helt enkelt uteblev ur provet på många lokaler 

och att dess framtagna förekomst kan förklaras med ett rent sammanträffande. För lokaler 

utan gölgroda var det skivsnäckorna Anisus contortus och Anisus vortex som visade sig ha en 

signifikant förekomst. Båda arterna förekom på tre lokaler vardera. Även dessa är allmänna 

arter (Olsen 1999) vars påträffade förekomst troligtvis inte är anknuten till gölgrodan. Något 

som är intressant är dock det faktum att endast fyra av de tio identifierade blötdjursarterna i 

det här arbetet påträffades på gölgrodelokaler (tabell 2). Skillnaden i artantal bland blötdjuren 

mellan lokaler med- och utan gölgroda var dessutom signifikant (tabell 5). Det kan diskuteras 

om det finns ett samband mellan gölgrodan och den låga artmångfalden av blötdjur. 

Gölgrodelokalerna hade även en lägre mångfald av nattsländor då endast två av de totalt sex 

identifierade släktena påträffades där. Även artantalen för nattsländor uppvisade signifikant 

skillnad mellan de två typerna av lokaler. Det kan alltså argumenteras för att gölgrodan skulle 

kunna ha en påverkan på den organismgruppen. Det behövs dock mer forskning för att kunna 

bekräfta möjliga skillnader mellan vatten med- och utan gölgroda inom dessa grupper.  

Ett intressant fynd som gjordes i studien var den pudrade kärrtrollsländan (Leucorrhinia 

albifrons) som påträffades på en gölgrodelokal (tabell 2). Denna trollsländeart har visats vara 

i högre grad associerad med vatten med predatorer, detta pga. det försvar som deras långa 

taggar på bakkroppen utgör (Petrin et al. 2010). Den skulle då förslagsvis kunna vara mer 

konkurrenskraftig än andra trollsländearter som inte har samma utvecklade försvar och 
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således mer framgångsrik på gölgrodelokaler där det ständigt finns en närvaro av en predator 

som är bunden till habitatet. 

Gölgrodan som predator och bytesdjur 

Som tidigare nämnt utgörs största delen av gölgrodans födoval av terrestra arter (Kuzmin 

1999). Deras vanligaste bytesdjur är spindlar, skalbaggar, myror och fjärilslarver (Sas et al. 

2007). Vikten av de terrestra miljöbetingelserna kring vattnet i gölgrodehabitat bör därför 

lyftas fram. Eftersom den uppenbarligen spenderar mycket tid på land bör omgivningen vara 

lättframkomlig och rik på föda. En låg risk att utsättas för predation när den födosöker är även 

föredömligt för ett gölgrodehabitat. Arter som t.ex. mink, snok och gråhäger kan utgöra hot 

mot grodorna (Edenhamn & Sjögren-Gulve 2000).   

Det bör även tas i åtanke att gölgrodan inte bara kan betraktas som en predator på evertebrater 

utan kan även själv falla byte för dem. Gölgrodelarver utgör bytesdjur för många predatorer, 

däribland rovlevande vatteninsekter (Gylje 2004). Detta innebär att det måste vändas på 

argumentet som tidigare tagits upp om gölgrodans påverkan på andra organismer och ställa 

frågan: vilka organismer påverkas gölgrodan av? Det är känt att många större vatteninsekter 

som trollsländelarver, vattenskinnbaggar och vattenskalbaggar (Kopp et al. 2006) är 

predatorer på amfibielarver och att närvaro av sådana predatorer dessutom kan försena deras 

metamorfos (Laurila & Kujasalo 1999). Bottenvegetationen spelar en viktig roll som skydd 

mot predatorer för grodynglen (Kopp et al. 2006). Vid närvaro av predatorer är grodynglen 

mer benägna att hålla sig till mikrohabitat med mycket vegetation. Vattenväxtligheten kan 

därför vara en faktor som borde studeras ytterligare på gölgrodelokalerna i Norduppland. Den 

höga andelen rovdjur (68 % av arterna) som fanns i gölgrodevatten tyder på att äggen och 

ynglen är utsatta för en hög predationsrisk. Detta påstående kan dock motargumenteras med 

det faktum att artmångfalden av predatorer inte är den största orsaken bakom ett hårt 

predationstryck då individantal och andel biomassa som utgörs av predatorer antagligen har 

en mer betydande roll (Hill & Weissburg 2012). Detta skulle behöva studeras på 

gölgrodelokalerna i Hållnäs för att utöka kunskapen om predationstrycket på grodornas ägg 

och yngel.   

 

Slutsats 

Biodiversiteten skiljde sig inte märkvärt åt mellan lokaler med- och utan gölgrodor. 

Gölgrodelokaler var däremot i högre utsträckning förknippade med hög ekologisk status och 

det fanns indikationer på att dessa vatten hyste många familjer som hade höga kvalitetskrav 

på sina habitat. Lokalerna utan gölgroda hade en större mångfald inom grupperna nattsländor 

och blötdjur och det fanns signifikanta skillnader mellan lokaltyperna inom dessa grupper. 

Den höga andelen rovlevande makroevertebrater i gölgrodelokaler antyder ett omfattande 

predationstryck på grodornas ägg och yngel. Uppföljningar är att föreslå för att se om det här 

kan utgöra ett problem för gölgrodans reproduktion i framtiden och mer kunskap om 

predationstrycket och dess påverkan på gölgrodan är nödvändig för att underlätta 

förvaltningen av arten.  
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