
Overvågning og registrering af
Padder og Krybdyr i Tarup-Davinde i 2006

Ved Viggo Lind

  Almindeligt firben, Lacerta vivipara     Foto: VL



Året 2006 har ligesom 2005 ikke bidraget med de store opdagelser. Enkelte interessante registre-
ringer har der dog været, som f.eks. et stort antal ynglende Butsnuder ved nordsiden af Nordsøen. 
Da stedet er nyt vil der blive holdt øje med det fremover.
Den Lille Vandsalamander er ganske almindelig over hele Fyn, jeg kan derfor stadig undre mig 
over, hvor få steder jeg finder den. Måske skyldes det de overvejende dybe søer med mindre 
bundvegetation. Den kan godt lide varme lavvandede vegetationsrige søer.
Det almindelige Firben er endnu kun fundet mellem Trekløver Øst og Trekløver Syd, og der har den 
det tilsyneladende godt, for jeg ser både unger og voksne næsten hvert år.
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Billedet herover er Almindeligt Firben ved trappe-skråningen, PaP18. Den har mistet sin 
oprindeligt lange flotte hale og ses her med en noget ynkelig ”erstatning”. Som man kan se er 
firbenet vanskeligt at få øje på, hvis det ikke lige bevæger sig. Det er næsten altid dens bevægelse 
der afslører den, eller den svage hvislen der høres, når den flygter. 

Besøgene.

10. april.
Tidspunkt 21.30 til ca. 23.15, temp. 5-7°C, klart måneskin.
Christianslund Sø havde Butsnuder næsten hele vejen rundt, måske 50, men ingen af dem 
kvækkede og der blev heller ikke fundet æg. I det lille temporære vandhul på nordsiden af 
Udlodgyden, PaD2, sås et par ”sammenhængende” Butsnuder.
Flere Skrubtudser på vejen ned til Phønix, PaP14, der sidder de ofte midt ude på vejen. Heldigvis er 
der stort ingen trafik på det tidspunkt om aftenen.
Turen gik rundt til PaP3, 4, 19, 12, 17 og 13, dog uden registreringer.

22. april.
Tidspunkt 21.45 til 23.15, let vind, klart vejr og temp. 7-9°C. 
Mange ynglende Butsnuder ved nordsiden af Nordsøen, PaÅ16.
Butsnuder også hørt og set ved: PaÅ9, 8, 10, 1, 11 og 12.
Skrubtudser ved: PaÅ2, 13 og 10.      Strandtudser: kun 3 set i PaÅ1. 
Lille Vandsalamander i PaÅ8. Nordsøen.



10. maj.
Et dagbesøg i dejligt solskin med temp. på 19 til 21°C og en let vind. Tidspunkt ca. 10 til 12.
Phønix: Ved PaP3 6-8 små og mellemstore Butsnuder.
I Trekløver Øst, PaP17, mange haletudser af Butsnuder og Skrubtudser.
Fra Naturskolen melding om mange Butsnuder og Skrubtudser i sydenden af Østersøen, PaÅ15.

2. juni.
Tidspunkt 11 til 15 i klart vejr, temp. 15 - 17°C. 
Butsnude ved PaP3 og PaP15.    Haletudser af Butsnuder ved PaP17.
Christianslund Sø, mange haletudser af Butsnude, få ubestemmelige af tudser.

9. juni.
”Nattens flyvere”. 
Strandtudser hørt fra vestenden af Nordsøen. To Skrubtudser på stien vest om Østersøen.

9. august.
Tidspunkt 9.15 til 12. Temp. 19 - 22°C. 
Ved Christianslund Sø sås kun 2 små Butsnuder.
Phønix: Ved PaP3 et par mellemstore Butsnuder.  PaP4 mange små Butsnuder og Skrubtudser.
Bunden af Trekløver Vest, PaP19, også mange små Butsnuder og Skrubtudser.
På volden ved PaP12 en lille Skrubtudse, det samme ved PaP17.
På volden ved PaP18 to voksne og to unger af Almindeligt Firben.
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Christianslund Sø er stadig en god lokalitet med stor aktivitet. Besøgene har dog været fåtallige i 
2006, så det normalt store antal Strandtudser og Skrubtudser blev ikke set. Butsnudet frø blev dog 
set talrigt den 10. april, hvilket er helt normalt.



Artsbestemmelse.

Noget af det vanskeligste at artsbestemme er haletudser. For det første er de meget små, dernæst er 
forskellene ofte næsten ikke til at få øje på.

  

For en Butsnudet frø er et af 
de sikre kendetegn den
meget lille og lave fodrods-
knude på bagbenene. 
Den ses ved pilen.
De beslægtede arter af de 
brune frøer er Springfrø og 
Spidssnudet frø, hvis 
fodrodsknuder er væsentlig 
større og ret hårde at mærke 
på.
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Her ses f.eks. de 3 brune arter på et udviklingstrin, 
hvor bagbenene er ved at bryde frem. Man skal 
lægge mærke til halens længde i forhold til 
kropslængden, hvordan halen spidser til og hvor 
halebræmmen støder til kroppen. Desuden er der 
forskellige afstande mellem øjne og næsebor man 
skal forholde sig til.

A – Butsnudet frø
B – Spidssnudet frø
C – Springfrø  

Til højre ses to udviklingsstadier af 
Butsnudet frø som haletudse. I de 
tidligste stadier har de udvendige 
gæller som her vist. Lige under 
munden sidder klæbeorganet, hvis 
formål et at haletudsen kan holde 
sig fast på planter eller en sten. 
Klæbeorganet bliver mindre og 
mindre i takt med at larven vokser.



 

Få dage gamle haletudser af formodentlig Strandtudse fotograferet i Christianslund Sø i midten af 
maj. Tvivlen skyldes at haletudser af Strandtudse og Skrubtudse ligner hinanden meget. En af 
forskellene ses i klæbeorganets form. På tegningerne herover er haletudserne vist nedefra med 
klæbeorganet lige under munden, det er skrubtudsen til venstre med V-et, strandtudsen til højre.

 

Haletudsernes mundfelt er nok det 
vanskeligste at artsbestemme efter.
Det kræver en 10x lup for at se de 
små detaljer og forskelle. Som man 
kan se på tegningerne herunder er 
forskellene på Skrubtudse og Strand-
tudse næsten ikke til at få øje på.
Til sammenligning er også medtaget 
de tre brune arter.

Bestemmelse af haletudser 
efter tandrækker, bør kun 
finde sted på veludviklede 
haletudser, dvs. på et 
tidspunkt, hvor bagbenene 
er ved at komme frem.
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I den sydlige ende af Stenværkssøen findes det lille afsnørede vandhul PaP3. Her blev den skyg-
gende bevoksning fældet, men det ser stadig ikke pænt ud, da det nærmer sig lukning. En oprens-
ning er påkrævet, så der kommer en større fri vandflade samt noget mere dybde, dog max. 50cm på 
midten.
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Dette flotte velvoksne eksemplar af Butsnudet frø er fotograferet i PaP3, vandhullet øverst på siden.
Der er næsten altid noget at se i eller omkring det, derfor bør vi passe godt på det.



Kort der viser lokalitetsnavne og -numre for området ved Phønix. I teksten henvises 
til disse benævnelser. Padde- og krybdyrregistreringer for 2006 er indsat med rødt.
Antallet af besøg på lokaliteten har været ret få, derfor ikke så mange registreringer.

BB Skrubtudse, Bufo bufo
RT Butsnudet frø, Rana temporaria
LV Alm. firben, Lacerta vivipara





Kort der viser lokalitetsnavne og -numre for området nord for Naturskolen. I teksten 
henvises til disse benævnelser. Padderegistreringer for 2006 er indsat med rødt.

BB Skrubtudse, Bufo bufo RT Butsnudet frø, Rana temporaria
BC Strandtudse, Bufo calamita TV Ll. vandsalamander, Triturus vulgaris



Kort der viser lokalitetsnavne og -numre for Christianslund Sø. I teksten henvises til 
disse benævnelser. Padderegistreringer for 2006 er indsat med rødt.
Som det ses er der ikke registreret Strandtudser eller Skrubtudser, men der skyldes 
sandsynligvis for få besøg og at de har ligget på de ”forkerte” tidspunkter.

RT Butsnudet frø, Rana temporaria


