
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

Åkergroda 
Kompletterade inventering av 

åkergroda i Göteborgs kommun 2011 

 

Rapport 2013:1 

 



Kompletterande inventering av åkergroda i Göteborgs kommun 2011  

 

  
 
  

Kompletterande inventering av åkergroda i Göteborgs kommun 
Park och naturförvaltningen, oktober 2013  
 
Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström 
 
Inventering: Jörgen Arvidsson 
 
Foton: Anders M. Nilsson 
 
Layout: Ola Hammarström 
 
Denna rapport bör citeras: Park- och naturförvaltningen 
i Göteborg 2011 Rapportens namn  
 
Framsidesfoto: Åkergroda 

2 
Park- och naturförvaltningen 



Kompletterande inventering av åkergroda i Göteborgs kommun 2011  

Kompletterande inventering av åkergroda i 
Göteborgs kommun 2011 
 

Under 2009 inventerades åkergroda i kommunen. Under våren 2011 
kompletterades inventeringen och åkergroda eftersöktes på ytterligare 
132 lokaler. Inventeringen utfördes av Jörgen Arvidsson, Göteborgs 
herpetologiska förening. Syfte och metod är desamma som för den 
föregående undersökningen. Av de 132 inventerade småvattnen förekom 
åkergroda i 41, d.v.s. 31 %. 

Utöver åkergroda noterades även förekomst utav andra amfibier (vanlig- 
och ätlig groda, större och mindre vattensalamander samt vanlig padda) i 
den kompletterande inventeringen. I 40 dammar (30 %) förekom vanlig 
groda. 

Då 453 lokaler undersöktes under 2009 är i dagsläget 585 småvatten 
inventerade. Sammanlagt förekommer åkergroda på 153 fyndlokaler (26 
%) och vanlig groda på 190 (32 %). Båda arterna förekommer på 62 
lokaler (11 %).  

Den sammanlagda fördelningen av åkergroda och vanlig groda enligt 
båda inventeringarna visas i diagram 1. 

 

Diagram 1. Uppdaterat diagram över fördelning av åkergroda respektive vanlig 
groda i samtliga inventerade dammar (2009-2011). 

 
I snitt hittades 17 lekande åkergrodor på varje lokal medan det för vanlig 
groda hittades i snitt 33 djur. Därmed stärks hypotesen från 2009 års 
inventering, att vanlig groda är vanligare än åkergroda. 
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Den geografiska spridningen på åkergroda i 2011 års inventering 
stämmer väl överens med bilden från 2009 års inventering. Den 
kompletterande undersökningen visar dock ett flertal nya fyndlokaler i 
kommunens östra delar. 
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Bilaga 2 Uppdaterad tabell över fyndlokaler 
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Bilaga 3 Uppdaterad översiktskarta över alla 
fyndlokaler 
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Bilaga 4 Uppdaterad översiktskarta över alla 
inventerade lokaler 
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