
18 MITT ISOLLENTUNA. TISDAC 22 APRIL 2014 

NYHETER 

Vagskyltar ger grodor hopp 
# Naturskyddsforeningen vili hjaipa djuren att ta sig over trafikerade vagar 
Groddjuren har minskat 
i antat de senaste iren. 

Just darfor kan de be-
hova en hjalpande hand 
over vagen i vHr. 

- Ju farre grodor som 
finns, desto storre an-
(edning att skydda dem, 
sager Nina Lans pli Na
turskyddsforeningen. 

Ett vartecken av det mer olyckliga 
slaget ar overkorda grodor pa va
garna. Efter nagra varma perioder 
den har varen har groddjuren bor-
jat rora pa sig efter vinterdvalan. 

- Jag var uppe vid Snuggan och 
sag grodlek pa vagen, men jag 
har annu inte sett n igra yngel i 
sjon, berattar Nina Lans pa Natur
skyddsforeningen i SoUentuna. 

A N T A L E T GRODDJUR - bade levande 
pa trafikdoda - har dock mins
kat patagligt de senaste aren, inte 
bara i SoUentuna utan i hela lan-
det. 

- Vi vet inte varfor det ar sa, om 
det ar sasongsvariationer eller 
om det beror pa att djurens sprid-
ningsomraden exploateras. Det ar 
orovackande, sager Nina Lans. j 

Trots detta, eller kanske pa 
grund av det, ar det val vart att 

Grodorna har vaknat ut vinterdvalan och ger sig ut pli vagarna. 

stracka ut en hand t i l l groddjuren. 
Om det ar nagon gang som man 
borde ga ut och lyfta dem over va
gen sa ar det nu, menar Nina Lans. 

- Jag v i l l uppmana alia att ga ut 
i sitt naromrade. De fiesta vet pre
cis vilka striickor som brukar vara 
drabbade. Ga ut med barnen, det 

blir en mysig kvailspromenad, sa
ger Nina Lans. 

D E T G A L L E R DOCK att vara forsiktig 
med groddjurens kansliga hud 
som latt kan skadas om man inte 
ar varlig. 

- Anvand en plasthandske, det 
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ar bra for bade manniskan och 
djuret, rader Nina Lans. 

An sa lange har Naturskyddsfor
eningen inte skyltat i Viby, som det 
har gjort tidigare ar, men pa Gus-
tavsbergsleden och vid Solnngen 
linns skyllai som vamai hilistcr 
for korsande grodor. 

Flera satt att 
radda grodor 

Naturskyddsforeningen tipsar 
P e l sin hemsida om flera satt 
att radda grodor. 

Forutom att h ja ipa dem over 
vagen kan man skriva ut for-
enineons ef.en p.rodvarnings-
skylt och limma fast den pS ett 
stativ. 

Om man har 
sett grodor korsa 
vagar kan man 
rapportera 
in plats och 
datum i ett 
formular pa 
hemsidan. 
K A L L A : 

N A T U R S K Y D D S F O R E N I N G E N 

- Del ;ir groclsiisoiij; sa ilcl iir 
vart att sakta ner och halla koU pa 
vagen, sager Nina Lans. 

Och den som marker att det ar 
mycket djur i rorelse kan ta saken 
i egna bander, tipsar Nina Lans. 

- Satt upp en egen hemmagjord 
skylt. Det ar inte forbjudet, tror 
jag, sager hon. 
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