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Má bjarga froskdýrum Norðurlandanna?
Alien species in the Nordic Countries
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damage has already been done, it should be possible to apply the polluter pays
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Mynd: Ráðstafanir til að vernda klifursprotana hafa
einnig skilað góðum árangri í Svíþjóð. Endurheimt
búsvæða hefur leitt til þess að fjöldi klifursprota á
Skáni hefur fjórfaldast á síðastliðnum 20 árum. Svæðið
er nú heimkynni meira en 10.000 frjórra karldýra sem
finnast á meira en 800 stöðum. Mynd: Niels Sloth.
Picture: Harry Helmisaari

Aukin umferð er einnig umtalsverð ógn við froskdýr þegar þau eru á ferð um tvístruð
búsvæði sín, sem skiptast sífellt meira upp vegna þéttari vegakerfa.

Unnið að verndun froskdýra

Í Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi eru allar froskdýrategundir friðaðar.
Mikilvægasta leiðin til að varðveita froskdýr er að vernda búsvæði þeirra, eins og tjarnir,
votlendi og vot svæði þar sem þau dvelja á veturna. Í Danmörku eru allir pollar og tjarnir
sem eru stærri en 100 fermetrar friðuð sem búsvæði froskdýra. Í Suður-Finnlandi eru
allar aðgerðir óheimilar sem breyta myndu náttúrulegu ástandi tjarna sem eru minni
en hektari og viðhalda verður næsta umhverfi tjarna með því að varðveita náttúrulega
eiginleika þess. Hægt er að gera þær tjarnir sem fyrir eru betri fyrir froskdýr með
ráðstöfunum til að endurheimta búsvæði og einnig er hægt að grafa nýja polla. Slíkar
aðgerðir geta verndað núverandi viðkomu og hvatt til frekari fjölgunar í framtíðinni. Þá
má dýpka tjarnir sumstaðar til að tryggja að vatnið haldist í þeim á þurrkatímabilum og
til að vernda lífið í tjörnunum fyrir útfjólubláum geislum.
Loftslagsbreytingar eru mikilvægur þáttur í vernd froskdýra þar sem þær geta aukið
á margar þeirra ógna sem þau standa nú þegar frammi fyrir. Tjarnir munu þorna oftar
upp ef sumrin verða hlýrri. Breytingar á hita- og rakastigi gætu auðveldað útbreiðslu
chytridiomycosis. Ef verndunarráðstafanir eru ekki miðaðar við áhrif loftslagsbreytinga
gætu áhrif þeirra orðið að engu.
Ástandið vekur enn ugg, en þó má finna hvatningu í staðbundnum
verndunarráðstöfunum sem gripið hefur verið til með góðum árangri á Norðurlöndunum
og annars staðar, þar sem unnið var að því að endurheimta búsvæði og froskdýrum
sleppt á svæðin.

Ný heimkynni fyrir hina sjaldgæfu tjarnafroska Noregs

Tjarnafroskar (Rana lessonae) voru ekki skrásettir í Noregi fyrr en 1986 og eftirlit með
fjölda þeirra hófst ekki fyrr en 10 árum síðar. Stofnstærð þessara froska, sem fundust
í þremur tjörnum í sýslunni Austur-Ögðum, sveiflaðist á milli 15 til 50 fullorðinna dýra
á frjósemisaldri, eftir því hversu harðir veturnir voru. Þar sem tegundin er í alvarlegri
útrýmingarhættu í Noregi var gerð aðgerðaáætlun fyrir hana árið 2006.
Yfirvöld í Austur-Ögðum tóku strax til starfa og fjarlægðu úr tjörnunum alla fiska sem
gætu étið hrogn og körtur froskanna, tryggðu að engir nýir fiskar kæmust í tjarnirnar,
skáru burt gróður yfir tjörnunum og grófu nýjar hentugar tjarnir. Froskar hafa þegar sést
í fjórum af fimm nýju tjarnanna og vonir standa til að þeir byrji að hrygna sumarið 2009.
Áætlunin fyrirhugar gerð fleiri nýrra tjarna í Austur-Ögðum til að tryggja að froskarnir
hafi aðgang að nógu þéttriðnu tjarnakerfi.

Stóru vatnasalamöndrunni gert kleift að
lifa af
Stóra vatnasalamandran (Triturus cristatus)
stendur frammi fyrir sömu ógn og önnur froskdýr,
t.d. tapi, skemmdum og tvístrun á búsvæðum
sínum í tjörnum. Hún er flokkuð sem berskjölduð
í Noregi og einnig í Finnlandi – þar sem hún er
eina froskdýrið sem tilteknar verndaraðgerðir
beinast að. Í Svíþjóð eru stórar vatnasalamöndrur
í þeim flokki sem minnstar áhyggjur þarf að
hafa af en skráning árið 2005 sýndi þó að þeim
hafði fækkað. Svíþjóð og Noregur hafa þegar
gert aðgerðaáætlanir fyrir tilteknar tegundir og í
Finnlandi er svipuð áætlun í undirbúningi.

Nýjar tjarnir hafa verið grafnar og tjarnir sem
fyrir voru endurgerðar svo að þær henti stóru
vatnasalamöndrunni. Fiskar hafa verið fjarlægðir
úr tjörnum til að draga úr ránlífi á hrognum og
körtum. Einnig verður að viðhalda tjarnarbökkum
og tryggja að þeir séu ekki ruddir fram úr hófi,
til þess að varðveita hentuga staði þar sem
salamöndrurnar geta hvílst á daginn og lagst
í dvala á veturna. Tré með breiðum laufum
eru heppilegust og ekki ætti að sleppa fiskum
í tjarnir þar sem engir fiskar eiga náttúruleg
heimkynni. Það er mikilvægt að landeigendum og
skógræktarfólki sé bent á tilvist salamöndrunnar
og hvernig taka skuli tillit til hennar. Smávægilegar
aðgerðir geta oft haft mikil áhrif á afkomuhorfur
salamöndrunnar.
Finnland, Eistland og Danmörk unnu í sameiningu
að EU LIFE Nature verkefni á tímabilinu
2004–2008 til að tryggja bætt skilyrði búsvæða
fyrir salamöndrurnar og halda stofnum þeirra
lífvænlegum. Verkefnið hefur einnig aukið
samvinnu við landeigendur og staðbundin
skógræktarfélög og aukið vitund um tegundina og
vistfræði hennar.

Stór karlkyns vatnasalamandra á botni tjarnar á
hrygningartímanum. Mynd: Ville Vuorio.

Tjarnafroskur. Mynd: Svein Nic. Nordberg.

Heimildir er að finna á:
www.miljo.fi/nordensnatur > Faktablad > Nordens
groddjur

