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Klass: Amphibia (groddjur), Ordning: Anura (stjärtlösa groddjur), Familj: Bufonidae (paddor), Släkte: Epidalea,
Art: Epidalea calamita - strandpadda (Laurenti, 1768) Synonymer: stinkpadda (strandpadda), Bufo calamita
Laurenti, 1768, stinkpadda

Kännetecken
Vår minsta padda. Vuxna djur (bägge könen) blir upp till 7,5 cm i kroppslängd. En satt art med kort nos, korta bakben
och starkt reducerad simhud på bakfötterna. Pariga tåledsknutor finns under längsta baktån hos nästan alla individer.
Relativt korta och nästan parallella parotidkörtlar. Karakteristiskt för strandpaddan är den gula strimman längs
ryggens mitt. Ryggsidans färg är grå-, oliv- eller grönmarmorerad och hos vissa individer kan ibland ryggstrimman
helt eller delvis saknas. Ögats iris är grön eller guldfärgad. Hanen skiljes lättast från honan genom den veckade
struphuden, som under parningstiden är blå- eller lilafärgad och kan blåsa upp till en volym av nästan kroppens
storlek. Genom denna resonansförstärkning blir lätet starkt och i korus är det hörbart till cirka 4 km avstånd.

Utbredning och status
Strandpaddan är en västeuropeisk art med en i Sverige sydvästlig utbredning. Den svenska förekomsten omfattar ett
30-tal större och mindre öpopulationer från Smögen i mellersta Bohuslän till Göteborgs södra skärgård. En relativt
stabil population finns på Baljö utanför Varberg och i övrigt enstaka observerade individer längs hallandskusten,
medan mer eller mindre sammanhängande förekomster finns längs delar av Skånes kuster förutom enstaka
inlandslokaler. I Blekinges kustband, från Sölvesborg till Torhamns-halvön upp till angränsande del av Kalmar län,
finns den på ett 15-tal lokaler. Några av öpopulationerna på västkusten är stabila och innehåller mer än 500 vuxna
djur, men de flesta är relativt små med några tiotal till något hundratal vuxna djur. Populationerna på västkusten
beräknas sammanlagt omfatta drygt 5000 vuxna individer. I Halland är kunskapen fortfarande bristfällig, både
avseende kustnära strandängar och skärgården norr om Varberg. Den enda säkra förekomsten i Halland är Baljö
utanför Varberg där också omfattande restaureringar skett för att säkerställa god reproduktion. Arten har gått
tillbaka starkt i Skåne, särskilt på inlandslokalerna som i de flesta fall är förstörda. Populationerna i Skåne beräknas
omfatta 1000–1500 vuxna djur. Längs Skånes västkust finns en stabil population till följd av restaurering och två
minskande relativt små populationer. I Revingeområdet finns ca 200 vuxna djur fördelade på sex mindre
populationer. Skånes viktigaste population finns på Ravlundafältet med ca 400 vuxna djur och i övrigt från
Simrishamn till Hammarsjön finns 200–300 djur fördelade på ett tiotal små populationer. I Blekinge finns
sammanlagt ca 1100 vuxna djur fördelade på ca 15 delpopulationer, varav minst fem har mer än 100 individer.
Strandpaddan i Blekinge finns i grus- och sandtag, på marint påverkade strandängar och på ett flertal öar även långt
ut i kustbandet. Även i Blekinge behövs mer inventeringsarbete för att säkert kunna bedöma artens status. Generellt
har arten gått starkt tillbaka i de flesta delarna av utbredningen, särskilt i Blekinge och i Skånes inland, och det totala
antalet kända lokaler i landet är numera på sin höjd 100. Restaureringar av artens biotoper har skett bl.a. i Skåne, och
lokalt har detta fått ett positivt gensvar.
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Ekologi
Strandpaddan i Halland, Skåne och Blekinge leker mestadels i grunda och något mer vegetationsrika småvatten, vikar
och översvämningszoner i större vatten eller sjöar och även längs havsstränder (t.ex. längs delar av Blekinges kust).
Fortplantning sker vid en salthalt av upp till ca 5–6 promille, men ägg- och larvutveckling kan normalt ske vid en
salthalt upp till tio promille. Den omgivande biotopen kan vara fuktiga betade ängsmarker eller, vanligare, sandiga
torrängar eller sanddynområden. Lokalt i Blekinge och längs Skånes ostkust leker arten i små, ofta vegetationsfattiga,
hällkar. Inlandslokalerna ligger främst inom grus- och sandtäkter i hedområden med lätta jordar. I Bohuslän lever
strandpaddan på kala klippöar i den yttre skärgården och den har här ett något avvikande utseende (mindre
kroppsstorlek, trubbigare nos och mer röda nyanser på ryggen) och biotopval (kala klippor utsatta för överspolning av
havet) jämfört med sydsvenska och kontinentala populationer. Arten har en långt utdragen lekperiod från början av
april till mitten av augusti och olika honor i en och samma population kan dels lägga ägg vid olika tidpunkter, dels ha
olika reproduktionsstrategier. Enstaka honor kan också lägga ägg vid två olika tillfällen under samma säsong. Denna
unika variation i reproduktiva strategier hos olika individer inom samma population kan upprätthållas eftersom den
reproduktiva framgången varje enskilt år beror av vädret som varierar på ett oförutsägbart sätt. Metamorfoserade
småpaddor kan vissa år påträffas redan från början av juni (i Skåne) till början av oktober då övervintringen normalt
inträder.

Hot
Strandpaddan är i grunden en ”stäppart” som gynnas av öppna eller glest bevuxna markytor med grunda varma och
tillfälliga lekvatten. Den gynnas av markstörningar och påträffas ofta i ett stört område under den tidiga
igenväxningsfasen. När markytan börjar bli helt vegetationstäckt flyttar strandpaddan till nya öppna markytor. Den
omfattande igenväxningen i landskapet till följd av ökad näringsbelastning och ofta kombinerat med minskande
betestryck är därför det största hotet mot arten. I delar av Skånes kusttrakter, speciellt längs Öresund, är biotoperna
för strandpaddan mycket lika de miljöer som den grönfläckiga paddan föredrar. I dessa områden är hoten mot de två
arterna därför likartade; igenväxning av tidigare betade strandängar och en omfattande dikning av grunda
våtmarker. På inlandslokalerna i Skåne sker ofta schaktning i sand- och grustäkter så att befintliga lekvatten förstörs.
Många av grus- och sandtagen blir efter avslutad drift soptippar, växer igen med sly eller fylls igen. Strandpaddan
drabbas också hårt av bilismen genom sin benägenhet att nattetid vandra över öppna områden på födosök. I Bohuslän
leker strandpaddan i små hällkar som kan hotas av en växande båtburen turism.

Åtgärder
Det är nödvändigt att ta stor hänsyn till strandpaddans biotoper vid den fysiska planeringen. Lekvattnen måste
skyddas mot förstörelse, förorening, utdikning, tippning, igenfyllning etc. och omgivningarna kring de viktigaste
lokalerna bör skyddas mot alltför intensiv trafik och mot bebyggelse. I några viktiga områden i östra Skåne är det
angeläget att utreda möjligheten att minska antalet trafikdödade paddor, t.ex. genom faunapassager under vägen. I
grustag med dammar som hyser strandpadda borde man istället för igenfyllning pröva möjligheterna att bevara
vattenmiljöerna. I områden med grustäkt kan grundvattennivån ha sänkts så att omgivande grodvatten torkat ut
eller blivit för grunda. Vattensamlingarna i grustagen kan därför vara de sista platserna där paddorna lever kvar. I
Skåne har denna problematik fått betydande uppmärksamhet under senare år. Med ett hänsynsfullt
återställningsarbete kan man bevara eller skapa gynnsamma vattenmiljöer i grus- och sandtag genom revidering av
befintliga täktplaners utformning. Nyligen har ett par sådana områden i Skåne blivit naturreservat. I Bohuslän är det
viktigt att informera om nödvändig hänsyn för hindra att känsliga lekmiljöer skadas. Kunskapen om artens utbredning
och populationsstorlek är fortfarande bristfällig i många områden och fortsatt inventering och bedömning av lokala
populationers status är därför nödvändig. Det är också angeläget att undersöka den genetiska variationen hos
öpopulationer av olika storlek och grad av isolering för att kunna bedöma det genetiska utbytet mellan olika
populationer och risken för inavelsdepression. Den genetiska undersökningen, som för närvarande pågår i Bohuslän,
skall även försöka besvara frågan om de bohuslänska strandpaddornas ursprung och möjliga genetiska särart, vilket i
så fall måste beaktas i bevarandearbetet.
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Övrigt
Utländska namn – NO: Strandpadde, DK: Strandtudse, FI: Haisukonna, GB: Natterjack. Strandpaddan (stinkpaddan)
är förtecknad i EU:s art- och habitatdirektiv bilaga 4 (noggrant skydd; Rådets direktiv 92/43/EEG) samt i
Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter). Arten är fridlyst enligt 4 § och 5 § Artskyddsförordningen
(2007:845).

Naturvård
Konventioner: Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela
landet
Åtgärdsprogram: Fastställt
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