Bli Fadder!

Vill du hjälpa till att ta hand om din lokala groddamm? Engagera dig då i en faddergrupp! För
att grodor, paddor och vattensalamandrar, ska
trivas måste vi tillsammans ta hand om dem
och deras livsmiljöer. Faddersystemet innebär att människor med ett intresse
och engagemang för ”sina” lokala
groddjur kan komma i kontakt med
likasinnade och tillsammans hjälpas
åt att värna djuren. Det blir lättare och
roligare att göra det tillsammans! Det
här kan faddergruppen göra:
Anordna en städdag och snygga till
dammen genom att samla ihop skräp. Det är
en enkel men betydelsefull insats.
Rensa sly och kaveldun för att hindra
igenväxning.
Gå på ”Paddpatrull” för att rädda grodor
och paddor från att bli överkörda på sin väg
mot lekvattnet.
Rapportera grodobservationer på grodkollen.se och till Artportalen genom appen
”Grodguiden”.
Delta i ”Stora Rom-Räkningen”.
Använd hashtaggen #Grodkollen på sociala
medier som facebook, twitter eller instagram.
Bygg en ”grodbrygga” för att lättare kunna
observera livet i dammen.
Arrangera guidningar för att sprida kunskap
och engagemang kring groddjur och dammliv.
Gräv en damm! Även en liten damm kan
göra stor skillnad för en mångfald av arter med
koppling till småvatten.
På grodkollen.se finns allt du behöver veta.

Groddammar i Stockholm
Mindre vattensalamander

Sedan 2007 har mer än tjugo nya dammar anlagts i
Stockholms stad. I projekt Grodkollen fortsätter vi detta
arbete och flera nya dammar kommer att anläggas. För
att ta reda på mer om dessa dammar; hur du hittar dit;
vilka groddjur som finns där; hur du kan hjälpa till att
vårda dem; besök grodkollen.se!

Vanlig groda

Större vattensalamander

Vanlig padda

Åkergroda
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Groddjur fascinerar och inspirerar. För det mesta lever de ett undanskymt liv, gömda på fuktiga
och skuggiga platser. Endast vid vissa tider av
året och vid viss väderlek blir det uppenbart hur
många de kan vara. Även i Stockholms parker
och närnatur kan de leva och frodas om bara
de rätta förutsättningarna finns. Grodorna har
en dramatisk livscykel och deras utveckling
från yngel till groda påminner om fyrfotadjurens tidiga utveckling då de tog steget upp på
land. Anledningarna till att bevara groddjuren
är många. Inte minst fungerar de som utmärkta
”paraplyorganismer”, få miljöer är så fulla av liv
som en damm, genom att bevara groddjur får
man en stor mångfald av arter på köpet!
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Kolla!

Varför GRODOR?
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Har du sett en groda?

RAPPORTERA!

För att öka kunskapen om hur det är ställt med
Stockholms grodor behövs din hjälp! På Grodkollen vill vi gärna höra om dina möten med
groddjur! Alla rapporter är viktiga. Ett av de
bästa sätten att hålla koll på hur många grodor som finns är att räkna antalet romsamlingar
de lägger under våren då de fortplantar sig. Läs
mer om Grodkollens projekt ”Stora Rom-Räkningen” på grodkollen.se.
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grodkollen.se
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Rapportera på
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Vad är projekt

GRODKOLLEN?

Grodkollen är ett initiativ för bevarandet av grod-
djur i Stockholm stads närnatur. Projektet är ett
samarbete mellan Stockholm stad, förenings
livet och allmänheten. På grodkollen.se finner du massor av information om Stockholms
groddjur och de nya dammarna. Webbplatsen är
ett forum för alla grodintresserade, där samlas
observationsrapporter och där organiseras faddergrupper. Förhoppningen är att projektet ska
inspirera till engagemang och handling!

