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Padder og Krybdyr i Tarup-Davinde i 2007 
 

Ved Viggo Lind 

 

 
                                                  Strandtudser, Bufo calamita     Foto: VL 

 

 

Turene i året 2007 har for de flestes vedkommende været kombinerede padde- og flagermusture. 

Det har så betydet at jeg ikke har været ret meget i området i dagtimerne. Enkelte gange er det dog 

blevet til, ikke mindst for at fotografere. 

Det almindelige firben er derfor ikke blevet set, for det plejer jo at være på volden ved Trekløver-

søen. 

 

Turene. 

 

7. marts. 

 Tidspunkt 21.30, temperatur 6 - 8ºC. 

Mange Skrubtudser på Davindevej, specielt i den nordlige ende. Det regnede. 

 

25. marts. 

Tidspunkt 20.30 – 22.30, temperatur 8 - 9ºC. 

Meget vand alle steder. Mange kvækkende Butsnuder samt æg-klumper af samme i PaÅ13. 

Butsnudepar og en enkelt Skrubtudse i PaÅ12. På Davindevej en Skrubtudse. 
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15. april. 

Tidspunkt 21 – 23.30, temp. 16 - 17ºC.  

Endelig mange Butsnuder, de fleste på sydøst-siden af Stenværkssøens. Også en del Skrubtudser i 

området.  

De våde enge og lavvandede småsøer øst for Rolfshøj havde mange kvækkende Strandtudser, 

Butsnuder og Skrubtudser. Et rigtig godt sted, men udenfor vores kerneområder. 

 

25. april. 

Tidspunkt 9.30 – 12, dejligt solskin og temp. 16 - 19ºC. 

Æg og haletudser af Strandtudse i PaÅ12. Ingenting i PaÅ11. God fototur. 

 

27. april. 

Tidspunkt 21 – 23, temp. 15 - 18ºC, stille og klart vejr. 

Strandtudser hørt og set syd og øst for Ibjergskoven. Højt kvækkende Strandtudser Ø for Rolfshøj. 

 

20. maj. 

Tidspunkt 22 – 23.30, lette skyer og klar måne, temp. 14 - 16ºC. 

Strandtudser i både Store – og Lille Ibjergsø, på nord-siden nærmest skoven. 

 

9. juni. 

Tidspunkt 22 – 23.30, temp. ca. 20ºC, klart og stille vejr. 

Flere voksne Strandtudser på grusvejen ved Nautilen. 

 

13. juli. 

Tidspunkt 22.30 – 24, stille og klart, ca. 17ºC 

Flere Skrubtudser på vejen ned til Phønix og ved PaP17.  

Strandtudserne stadig kvækkende øst for Rolfshøj. En set i PaÅ12. 

 

7. august. 

Tidspunkt 21.45 – 23.30, stille fint vejr og 19ºC. 

Ved Lille Ibjergsø flere Strandtudser, mest små. Også Strandtudser ved Anes høj. 

På grusvejen ved Nautilen sås flere Butsnuder, Skrubtudser og Strandtudser. 

P-pladsen ved Phønix mange store og små Skrubtudser og en enkelt Butsnude. 

 

  

Billedet her til venstre er optaget den 25. 

april i PaÅ12. Det forestiller nyklækkede 

haletudser af Strandtudse, der sidder på 

undersiden af noget grødelignende i 

vandet. 

Billedet er optaget med et periskop-

lignende arrangement jeg har lavet til mit 

kamera. Det kan dog kun bruges til en 

dybde af ca. 10cm.  

 

 

 

 



 37 

 

 

Alle 3 billeder på denne 

side er optaget den 7. aug. 

på grusvejen ved Nautilen. 

 

Øverst en stor Skrubtudse, 

dernæst en Strandtudse og 

nederst en Butsnudet frø. 

 

Det specielle ved 

billederne er, at de er 

optaget inden for et 

tidsrum af  5 – 6 minutter.   

 

 

 

 

Hvad mon det er, der gør 

denne grusede vej så 

interessant for padderne ? 

For os virker den tør og 

kedelig med disse 

småsten. Tilsyneladende er 

der hverken regnorme, 

insekter eller snegle som 

kan spises. 

 

 

 

 

 

 

Måske vil de bare over på 

den anden side af vejen !?
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fotos  VL 
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  Padderegistreringer for 2007 for området Naturskolen / Nautilen. 
 

   
 

 RT Butsnudet frø Rana temporaria  

 BB Skrubtudse Bufo bufo 

 BC Strandtudse Bufo calamita 
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   Padderegistreringer for 2007 for området ved Phønix. 

 

  
 

 RT Butsnudet frø Rana temporaria  

 BB Skrubtudse Bufo bufo 
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   Padderegistreringer for 2007 ved Ibjerget og Rolfshøj. 
 

 
 
 

 
 

Hvis man sammenligner med tidligere registreringer er der ikke de store forandringer. 

Strandtudserne breder sig ved Ibjerg-søerne og ved Rolfshøj er der 3 arter der konkurrerer om det 

lune lavvandede område. Strandtudserne trækker sig nok på et tidspunkt, for at finde mere 

jomfruelige lokaliteter som de jo foretrækker.  


