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Referat

Hos anurer kan man skilja mellan Wå olika reproduktionsbeteenden, som skiljer sig från
varandra ifråga om parningstidens längd. I stabila förhållanden, där parning kan ske under
en längre tíd, uppvisar arterna en sk utdragen lektid. I tillfälliga habitat däremot, måste
leken ske under en kort tid, och arterna har då en sk explosiv lek. Hanarna hos after med
utdragen lektid sitter på ställe och ropar, och honorna söker sig då till hanen, användande
sig av sin hörsel. Bland arter med explosiv lek samlas både honor och hanar vid lekplatsen.
Hanarna ropar då också, men hanen väntar inte att en hona skall söka upp honom, utan
hanen söker själv aktivt efter honor. Därmed får hanens rop en annan betydelse för after
med explosiv lek, än vad den har för arter med utdragen lektid. Vår vanliga groda, Rana
temporaria, och padda , Bufo bufo, anses höra till after med en utdragen lektid. Under
laboratorieförhållanden har lätet av en konspecifik hane spelats upp för afterna, och både
honornas och hanarnas reaKioner har observerats. För honorna kunde ingen reaktion ses.
Hanarna uppvisade både en vokal och mekanisk respons; de antingen svarade på den andra
hanens läte eller söKe sig mot ljudkällan. Därför kan det anses att hanens läte i detta fall
har en större betydelse i interaktionen hanar emellan, än vad den har för honor av samma
art. Försöken gjordes under tre olika etapper; våren och hösten -98 och ännu en gång
följande vår.
Även örats fosiologi och den ekologiska betydelsen av anurernas hörsel har i kofthet utretts,
både teoretiskt och experimentellt. Grodor utsattes för torka, varefter ljudet av rinnande
vatten spelades upp för dem. Föruäntningen var då att grodorna skulle söka sig mot ljudet.
Detta kunde ha bevisat att djuren kan höra och använda sig av ljudet av rinnande vatten,
men ingen av grodorna reagerade på något sätt på detta ljud.
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