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Padder og krybdyr i Tarup-Davinde i 2008 
 

Tekst og fotos: Viggo Lind 

 

 

 
                                                         Strandtudse ved Nautilen 

 

 

Som i de tidligere år har formålet været at registrere udbredelsen af padder og krybdyr, og gerne 

finde nye lokaliteter for de forholdsvis få arter der er fundet i området. Desværre er det 

almindelige firben ikke set i hverken 2007 og 2008, selvom jeg tror den stadig findes på volden ved 

Trekløver-søen. Da mine besøg ikke har indbefattet arbejde med ketsjer ude i vandhullerne, har 

den lille vandsalamander heller ikke været registreret, men jeg vil alligevel betegne den som 

almindelig i området.  

De registrerede arter er derfor: Butsnudet frø  Rana temporaria 

      Skrubtudse  Bufo bufo 

      Strandtudse  Bufo calamita 

 

Turene 

 

9. april. 

Tidspunkt 20.30 – 23,  klart vejr, temperatur 7 → 3°C. 
I Christianslund Sø, PaD1, ca. 35 voksne skrubtudser. 

 

På vejen ned til Phønix flere skrubtudser. 
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Kvækkende butsnuder i de tætte rør bag PaP3. 

2 skrubtudser i Trekløver øst ved PaP17. 

I PaÅ13 sås 2 skrubtudser samt ca. ½ m² butsnudeæg mellem vandplanterne, hvor der en 

vanddybde på måske 15 cm. Se foto. 

I PaÅ12 også butsnudeæg, ca. 40 x 40 cm. Voksne også hørt. 

En enkelt ægklump i PaÅ11 fra butsnude. 

Ved PaÅ10 hørt butsnude samt set en ægklump. 

 

 
 

21. april 

Klart solskin, 11 - 13ºC, kl. 13.30 – 16. 

Tilså flagermuskasserne, flere af dem bør flyttes. 

Et par ægklumper af butsnudet frø og et par skrubtudser ved PaÅ15. 

 
15. maj 

Arrangementet ”Kvikke padder” ved Christianslund Sø. Det forventede kor af strandtudser 

udeblev, de må have fundet nye lokaliteter. Det er også helt normalt for arten at flytte til et nyt 

sted. 

 

31. maj 

Tidspunkt 22 – 01.30, let blæsende klart vejr, temp. 17 → 14°C. 

Strandtudser ved nordsiden af Lille Ibjerg Sø. 

På grusvejen ved Anes høj sås nogle strandtudser. 

Flere butsnuder i PaÅ12. 

 

6. juni 

Arrangementet ”Nattens flyvere” ved Naturskolen. Stille fint vejr, temp. 17 → 8°C, kl. 22 – 01. 
På grusvejen ved Nautilen flere butsnuder, strandtudser og skrubtudser. 

 

 

 

5. september 

Den butsnudede 

frø´s æg ligger 

højt i forhold til 

vandoverfladen. 

Her ses mange 

ægklumper med 

tilsammen man-

ge tusinde æg.  

Det ses kun få 

steder i 

området. 

Her er det i 

PaÅ13  den  

9. april. 
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Tidspunkt 20.20 – 22, temp. 16°C, let regn mod slutningen. 

På grusvejen ved Nautilen flere butsnuder og skrubtudser. 

På den asfalterede vej ned til Phønix flere butsnuder. 

 

 
 

 
 

Begge billeder er fra 28. september hvor mange vandhuller med lav vanddybde næsten tørre ud. 

Heldigvis er alle haletudser færdigudviklede og gået på land på dette tidspunkt. Det øverste billede 

er PaÅ12, det nederste PaÅ11. 

Vandhullerne bliver noget maltrakterede og overgødskede pga. kvæget, men alligevel kan både 

strandtudse og butsnude bruge dem som ynglested. 
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Alle 3 billeder er fra Lille 

Ibjerg Sø, fra det hjørne 

der vender ind mod 

Ibjerg-skoven. 

De 2 øverste er optaget 

den 21. april, hvor de små 

pytter indenfor de små 

ralbunker udgjorde et 

passende ynglested for 

strandtudsen. 

Det er netop sådanne 

jomfruelige ”vandpytter” 

strandtudsen foretrækker. 

 

På det nederste billede 

ses hvordan området kom 

til at se ud, efter at 

gravemaskiner havde 

været i gang. Billedet er 

optaget 28. september. 

 

Det er selvfølgelig trist at 

strandtudsen har mistet et 

ynglested, men den skal 

nok finde et nyt, mulig- 
hederne er heldigvis 

store. Strandtudsen har 

tilsyneladende ikke noget 

imod at flytte, og det 

påvirker ikke bestanden. 
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Den voksne Strandtudse overvintrer ved at grave sig ned i løs og let jord, og det findes der jo 

rigeligt af i grusgravene. Når den kommer frem i april vil der normalt være under 200 m til det 

vandhul, hvori den vil yngle. Ser man på det område hvor den lever, også kaldet livsrum, og 

indenfor hvilket den også vil sprede sig, har det en diameter på 1 – 3 km. Da den som nævnt 

foretrækker lavvandede jomfruelige og næringsfattige vandhuller og vandsamlinger, er det endda en 

fordel at gravemaskiner til stadighed ændre landskabet. Det er selvfølgelig en forudsætning at 

denne ændring af landskabet foregår både over og under vandspejlet. 

Det tager kun ca. 5 uger for strandtudseæg at blive til nyforvandlede tudser. Derfor kan der yngles 

med succes i vandsamlinger der tørrer tidligt ud, eller hvis den af forskellige årsager først får lagt 

æg i juli, det er dog ikke almindeligt. 

 

Billedet viser en voksen 

butsnudet frø i en 

noget ejendommelig 

stilling. Den gør sig helt 

flad og lægger 

forbenene op over 

hovedet og øjnene. 

Der er ikke noget galt 

med den, men den 

forsøger at gøre sig 

usynlig eller agere død, 

da den måske har 

indset at flugt i den 

givne situation ikke er 

mulig. 

 

Denne stilling for en 

strandtudse er også 

noget usædvanlig. Den 

gør sig utrolig kompakt, 

med forbenene ind 

under sig og bagbenene 

foldet så tæt ind til 

kroppen som muligt. 

Situationen er dog som 

ovenfor, den har 

opgivet at løbe væk, og 

forsøger at blive så lille 

og usynlig som muligt. 
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Padderegistreringer for 2008 for området Naturskolen / Nautilen 
 

 
 

 RT Butsnudet frø Rana temporaria 

 BB Skrubtudse Bufo bufo 

 BC Strandtudse Bufo calamita 
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Padderegistreringer for 2008 for området ved Phønix 
 

 

 
Padderegistreringer for området ved Ibjerget 
 

 

RT Butsnudet frø

 Rana temporaria 

 

BB Skrubtudse

 Bufo bufo 

 

BC Strandtudse 

 Bufo calamita 

 


