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Paddans träffsäkerhet vid bytesfångst:
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Sune Jör en Erik Helenius
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Paddans ( Br¡fo bufo bufo L. ) träffsäkerhet vid bytesfångst undersöktes

vid olika ljusstyrkor genom utnyttjande av djurets fångstbeteende.

Paddorna leter sin fi¡Ca under den nrorka delen av dygnet. Synen är

deras viktigaste sinne. De känner igen byte ned hjälp av storlek,
Iighet och kontrast npt bakgnrnden.

1-4 paddor fångades på Sveaborgi av dessa användes l-2 vid försöken.

Paddorna fick snappa under tre mj¡uter mot en attrapp, sotrn rörde sig

under försöks]<anrnarens genorlìskinliga golv.

Attrappen var en vit avlång (20 x 3 nm) plastbit sorn driven av en

elektrisk nptor rörde sig över ett svart botten. Försöksplatsen ned

attrappen och paddan blev upplyst ovanifrån nred nr¡nokronatiskt ljus
våglängden 525'nm och tjusstyrkan varierades nred hjäfp av ett antal

neutralf ilter. Reakt ionerna, dvs snappningarna nr¡t bytesat trappen,

gistrerades på videoband. Paddorna belystes nred i¡rfrarö,il strålning

en videokanrera uppfattade. Infrarött ljus, över 850 nm, är utanför de

ornråde en ¡ndda är känslig för. Tenperaturen var ca 16oC under för-
söken. Utfodring ned mjölrnask skedde efter varje försök oavsett orn

¡nddan snappat eller ej.

Träf f säkerhet och f örrna ga/oförmåga at t extra¡nlera attrappens rörelse

i Iägre ljusstyrkor uträ¡knades ned hjälp av tungans nedslagspunkter

attrep.pen och n¡nt den. Träffarna återfanns i attrappens frarnanda vid

en intensit.et nrctsvarande diffust nrån1jus och dessa träffar flyttas se-

dan bakåt när ljusstlmkan rninskar för att i 10.000 gånger mindre ljus
träffa nnskattrappens bakersta det eller efter. Denna förskjutning av

tungträffarnas läge på attrappen kan helt förkÌaras ned antagandet att
paddan sumrÞrar fotoner ända tills bilden av attrappen på näthinnan

tillräckligt tydlig. Träffsäkerheten mi¡skat från 5l-å vid försökets

sta värde till 258 vid tströskeln
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