
Grodexkursion till groddammar 
nedanför Hälltorpssjön i Alafors, Ale kommun

I denna något annorlunda vår började grodleken två veckor tidigare än normalt 
i dessa dammar. Normalt brukar grodan, och vi menar nu vanlig groda, Rana 
temporaria, leka runt den första april men kanske en förskjutning bakåt eller 
framåt i tiden på någon vecka beroende på varm eller kall vår. 
I år producerades den första grodrommen redan den 14 mars, dvs ca två veckor 
tidigare än normalt. Jag har under de följande veckorna gjort vandringar i 
området och kunnat följa utvecklingen i dammarna.  Dammarna, fem till antalet, 
är meandrande dammar från Rolfsån som kommer från Hälltorpssjön. 
Full lek kunde ses i två av dammarna den 20 mars med flera hundra grodor 
kväkande och sammantaget producerades under denna dag ca 500 romklumpar 
i den ena dammen och ca 400 i den andra (se bild). I övriga dammar hände då 
ingenting. De två nyttjade dammarna är samtidigt de två mest solexponerade 
dammarna vilket har betydelse. 
De närmaste dagarna efteråt som blev kyligare hände inte något observerbart 
i dammarna förrän den 28 mars (datum för den planerade exkursionen) då 
ytterligare något hundratal romklumpar kunde observeras, nu i två tidigare 
outnyttjade av de fem dammarna. Någon mer grodlek efter den första intensiva 
kunde ej ses men enstaka grodor rörde sig fortfarande i dammarna och också på 
landbacken. 
Denna grodpopulation som i år producerade ca 1000 romklumpar, vilket innebär 
ca 1 miljon larver utgör en utomordentligt viktig del i ekosystemet och dessa 
larver är viktig föda för andra arter, tex trollsländelarver m fl. Bara en bråkdel av 
alla grodlarver blir i slutändan vuxna reproducerande individer – vilket räcker 
för att hålla grodpopulationen i stabil numerär. 
De vuxna grodorna lämnar lekdammarna efter parningen och sprider ut sig i 
omgivande skogar och ängsmarker och ses nu inte lika frekvent eftersom de är 
nattaktiva djur. Nämnas kan att också den lilla vattensalamandern rörde sig i full 
lekdräkt bland grodrommen.
Förutom groddjur hade jag nöjet att komma nära en gammal duvhökshona, som 
tittade på mig irriterar innan hon flög iväg. Också forsärlan dök upp den 28 mars 
och dalgången är också hemvist för en flock på ca 12 stenknäckar. 
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