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Han har sovit hela vintern.
Men nu är det vår
Och det är dags att hitta den lilla sjön
Där honorna finns – just precis nu!
Han får inte komma för sent.
Någonting säger honom att det är bråttom.
Han hittar – trots den ojämna terrängen.
Ingen tvekan.
Vatten!
Ja!
Då är det rätt väg.
Nu är det bara att simma ner till sjön.
Han är inte först.
Det är redan många här.
Är det där en hona?
Nehej, det var det visst inte ..
Och inte den..
Och inte den nä..
Där är en hanne som hittat en stor hona…
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Och där är en till..
Och en till..

Man skulle kunna försöka… nehej..
Det verkar inte heller så lätt.
Han satt fast..ja..
För att lyckas ta en hona från någon annan måste man vara stark.
Men den!
Nää det är ju en groda… slät hud och slank och hoppig.
Helt fel.
Det är ju en paddhona det ska vara! Inget annat.
Det är bara en gång om året som han kan försöka bli pappa.
Lätt är det inte.
Först ska han få tag i henne.
Sen ska han lyckas hålla sig kvar på hennes rygg
Och befrukta rommen när hon lägger den i vattnet.
Det gäller att hänga i.
Det kan ta många timmar innan honan tillslut lägger sin rom,
De små äggen som ska bli paddyngel så småningom.
När hon har lagt rommen kommer hon inte
tillåta några mer uppvaktande hannar på sin rygg.
Hon dyker och sparkar.
Alla hanar vill para sig med en hona och försöker sen hitta en
till och en till och en till.. så många som möjligt.
Honorna som inte lagt sin rom
Blir färre och färre i sjön – ju mer klockan går
Den här dagen.
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Det blir slagsmål om tjejerna.
Det kan bli riktigt farliga slagsmål –
för den som hamnar underst –
och det är honan.
Hon är absolut störst men vad hjälper det
Om det är så många som klänger sig fast på henne.

Vår paddhane är någonstans därute
Och letar någon dag till.
Sen är hela parningen över för i år.
Får han inte tag på en hona så får han
Väl äta riktigt mycket skalbaggar, maskar och sniglar
så han blir ännu starkare till nästa år
eller så får han vakna lite tidigare och vandra iväg lite snabbare så han kommer först till sjön nästa
år – först – före alla andra hannar.
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