Veckans art #21

GÖLGRODA (Pelophylax lessonae)

Gölgrodan är en ansvarsart för Uppsala län. Det absoluta flertalet av lokalerna finns i vårt län
längs med kusten. Under våren leker den i solbelysta småvatten och hanarnas kväkande är
en upplevelse som kan höras på mycket långt håll.
Gölgrodan är som vuxen 5 – 9 cm. Den känns främst igen på den ljusa rygglinjen. Den
övervintrar i håligheter i skogsmark. I slutet av april tar den sig till sin lekdamm. De gamla
djuren återvänder ofta till samma lekdamm medan de unga djuren rör sig mot nya dammar.
Leken håller på från mitten av maj till midsommar. På sensommaren kan man se yngel i
dammarna. Gölgrodan är mycket värmeälskande. Detta gör att den leker senare än andra
groddjur. En kall vår och sommar kan göra att reproduktionen misslyckas.
Gölgrodan är hotad och klassad som sårbar på rödlistan. Den är beroende av att det hela
tiden tillkommer nya småvatten då landhöjningen gör att vatten kontinuerligt växer igen.
Dessa vatten måste vara på lagom avstånd från varandra då gölgrodan högst kan förflyta sig
en kilometer. Vattnen måste vara fiskfria och inte ha skuggande träd i söderläge. Storskaligt
skogsbruk och dikning gör att grodorna har svårt för att sprida sig mellan dammar.
Gölgrodan är fridlyst vilket innebär att man inte får samla in vare sig vuxna grodor eller
yngel.
Några platser där du kan höra gölgrodan, eller kanske till och med få se, är naturreservaten
Örskär, Björns skärgård och Hållnäskusten. Längs med Gårdskärskusten finns också flera
småvatten med gölgroda.
Under 2022 presenterar Upplandsstiftelsen en ny art som finns i länets natur varje vecka.
Vi vill sätta fokus på den biologiska mångfalden och berätta hur vi arbetar för att värna den i Uppsala län.
Följ med på en upptäcktsfärd bland såväl vanliga som ovanliga och hotade arter!

Läs mer på: www.upplandsstiftelsen.se

