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Introduktion og baggrund 
Dette års overvågning af strandtudse i Tarup-Davinde, udgør en opfølgning på de mange års overvågning af 

arten, som har fundet sted i området. Bestanden af strandtudse har rykket sig rundt i området i takt med 

grusgravningen og i disse år befinder størstedelen af strandtudserne sig i området Ørkenen. Sidste år havde 

bestanden i området stor ynglesucces, men forår 2017 var samtidig præget af tørke og det var kun med 

nød og næppe, at haletudserne nåede på land før mange af vandhullerne udtørrede. Flere steder måtte 

haletudserne have hjælp i form af vandtilførsel til vandhullerne. Dette års overvågning vil afsløre, om 

fremgangen i bestanden fortsætter og ligeledes om bestanden har rykket sig rundt og har indtaget nye 

vandhuller.  

Undersøgte levesteder og registreringer 
Igen i år er de 12 nye vandhuller, som blev gravet i forbindelse med projektet Sikring af den midtfynske 

bestand af strandtudser, blevet besøgt og der er registreret syngende hanner og yngel i vandhullerne.  

Resultaterne i denne rapport bygger på data fra overvågninger som har fundet sted hhv. den 16., 18., 20. 

27. april, den 6. maj, 5. juli og den 16. juli. De undersøgte levesteder er, ligesom sidste år, kerneområdet 

ved Ørkenen (figur 1), området ved Store Ibjerg Sø og Bjerggårds Sø (figur 2), samt vandhuller i 

Åløkkeområdet (figur 3).  

 

Figur 1 Paddehuller i kerneområdet ved Ørkenen mellem Rolighedsvej og Langager Sø, samt vandhuller ved Ravnegårds Sø og ved 
Birkum Sø. Yderligere er markeret en lavning (LA), som Strandtudserne i år havde indtaget i Ørkenen. 

L9 
LA 
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Figur 2 Paddehuller ved Store Ibjerg Sø og ved Bjerggårds Sø. 

 

Figur 3 Paddehuller på Gåseengen i Åløkkeområdet. 
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16. april, 18 °C., kl. 22.30 og frem: Det første jeg bemærker er, at der på det her tidspunkt af året, 

sammenlignet med sidste år, er noget højere vandstand i vandhullerne. Det giver god mening set i lyset af 

et meget vådt vinterhalvår med rigtig meget nedbør. Sumpvegetationen i vandhullerne er ikke langt 

fremme. Der er masser af strandtudser og jeg kan konstatere, at de igen befinder sig i området ved 

Ørkenen, mens der i aften ikke er hørt syngende hanner i de andre vandhuller. I flere vandhuller er der 

fundet yngel fra butsnudet frø hvor haletudserne stadig ligger i æggemassen. Der blev hørt en del syngende 

hanner ved en lavning (LA) lige op til vandhul L9 (se figur 1). Der blev ligeledes hørt butsnuder i L9 og på 

Gåseengen. Antallet af syngende hanner alene i aften viser en klar stigning i bestanden fra sidste år. Alt i alt 

en stille, halvlun aften med masser af aktivitet (se tabel 1). 

18. april, 15 °C., kl. 22.00 og frem: En aften med lidt mere vind. Der blev der fundet en ægstreng af 

strandtudse i L5ø, mens der blev fundet yngel af butsnudet frø i L6. Pt. har vi haft en længere periode uden 

nedbør, men der er stadig masser af aktivitet i Ørkenen. 

20. april: 15 °C., kl. 20.30 og frem: Denne aften lagde jeg særligt vægt på registrering ved Gåseengen og 

Bjerggårds søen og herefter kørte jeg igen til Ørkenen. I aften var en masse mennesker mødt op for at lytte 

til strandtudserne. Det var imponerende. Det var en aften med masser af aktivitet – både hvad angår 

publikum til strandtudserne og syngende hanner. 

27. april: 12 °C., kl. 21.30 og frem: En vindstille aften med solskin. Det har regnet et par dage forinden. Ved 

Store Ibjerg Sø blev der fundet en del tomme æggemasser og en masse yngel af især skrubtudse. 

Derudover kunne man i aften konstatere, at de mange syngende hanner ved Ørkenen, som havde 

indfundet sig i lavningen op til L9, var væk. I vandhullet ved L4 blev registreret en større bestand af Lille 

vandsalamander. 

6. maj: 17 °C., kl. 20.30 og frem: Igen en aften med en del aktivitet i den nyindtagede lavning i Ørkenen. Ud 

over det, blev der registreret en større bestand af Lille vandsalamander i A6 på Gåseengen. 

Tabel 1 Fund af strandtudser og andre paddearter i feltsæson 2018. 

Område og vandhul Yngel  Antal syngende    
 strandtudser 

             Andre paddearter 

Kerneområdet    
L1     
L2  3 Yngel af butsnudet frø. 
L3    
L4     x 4 Lille vandsalamander. 
L5 vest     x 25  
L5 øst     x 10  
L6 
L7 
L8 
L9 

    x 
 

3 
9 
3 
21 

Butsnudet frø. 
 
Lille vandsalamander. 
 

Nyindtaget lavning (LA)  16  

Store Ibjerg Sø og 
Bjerggårds Sø 
B1 
B2 
I1 

   
 
Yngel af Butsnudet frø. 
 
Skrubtudse og butsnudet frø. 

Åløkkeområdet   Strandtudser hørt i nærheden. 
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Å1 
Å2 
Å3 
Å4 

   

Å5   Butsnudet frø, Skrubtudse. 
Å6   Lille vandsalamander. 

 

Ud over strandtudse er der i 2018 registreret skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander (se tabel 

1). Der er i år hørt strandtudse øst for Gåseengen. Der er tale om en enkelt syngende han. Det er, selv på de 

mest gunstige aftener, ikke lykkes at registrere syngende hanner ved vandhullerne på selve Gåseengen. 

Den 5. juli og den 16. juli blev der fulgt op på vandhullerne og der blev taget billeder til rapporten. Bl.a. blev 

taget et foto af tørken som har præget i års sommer (figur 4). Kun en enkelt butsnude blev observeret på 

turen denne varme dag. 

  

Figur 4 Flere af vandhullerne ved Åløkkestedet var helt udtørrede den 16. juli. 

Forslag til pleje af de enkelte vandhuller 
Nedenfor ses billeder af de fleste vandhuller, samt forslag til pleje. 
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Paddehuller i Åløkkeområdet 

 

Figur 5 Gåseengen Å1. 

Ved de tidligere besigtigelser i år var der vand i alle vandhullerne på Gåseengen. 

Figur 6 Gåseengen Å2 (tv.) og Å3 (th.). 

Vandhullet Å3 har i år haft et mindre vandspejl tidligt på sæsonen. Vandhullet står som oftest uden 

vandspejl, men den store mængde vand i vinters gjorde, at den øgede vandstand var til at få øje på i alle 

vandhullerne. 
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Figur 7 Gåseengen Å4. 

Der blev ikke registreret yngel eller padder omkring eller i vandhullet Å4 i år. 

 

Figur 8 Gåseengen Å5. 

Vandhullet Å5 er det yngste vandhul på Gåseengen. Der blev fundet yngel af både butsnudet frø og 

skrubtudse i vandhullet i år. 
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Figur 9 Gåseengen Å6. 

Vandhul Å6 er et ældre vandhul, hvor der tidligere er registreret butsnudet frø og skrubtudse. I år blev der 

fundet en større bestand af Lille vandsalamander i vandhullet. 

 

Paddehuller i kerneområdet 

 Figur 10 Vandhullerne L7 og L6 var nogle af de vandhuller som i år stod, som de andre 
vandhuller, med høj vandstand tidligt på sæsonen. 
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Figur 11 Vandhul L9 står med vand gennem hele sæsonen. 

Tidligt på sæsonen var der også godt med vand i vandhullerne i Ørkenen. Vandhul L9, beliggende mellem L5 

og L4 er er igen i år et populært vandhul med rigtig meget svømmeaktivitet og masser af syngende hanner 

af Strandtudse, samt syngende hanner af Butsnudet frø. Lidt længere henne på sommeren hvor tørken 

havde indfundet sig i år, var dette vandhul populært og flittigt brugt. 

   

Figur 12 Ægstreng i L5ø og Enkeltbekkasin registreret her den 27.04.2018. 
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Igen i år blev der registreret mange strandtudser i især vandhullerne L7, L6, L5ø og L5v, samt i en 

nyindtaget lavning ved L9. Der blev også registreret Enkeltbekkasin ved overvågningen i Ørkenen i år. 

Der blev ikke registreret syngende hanner eller fundet yngel i L1, som i år igen virker eutrofieret. Der blev 

fundet trådalger og ekskrementer fra fugle i vandhullet. 

 

Figur 13 Ravnegårds Sø, yngel af Butsnudet frø i L2 (tv.) og L3 (th.). 

I L2 ved Ravnegårds Sø blev der i år registreret syngende hanner af strandtudse. Ligeledes blev der fundet 

yngel af butsnudet frø her. Der blev ikke fundet hverken yngel eller hørt strandtudser i eller ved L3. 
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Figur 14 Birkum Sø, L4 hhv. I 2017 (øverst th.) og 2018 (øverst tv.), samt Lille vandsalamander (nederst). 

I vandhullet L4 ved Birkum Sø blev der fundet yngel af strandtudse, men vandhullet huser nu også en større 

bestand af Lille vandsalamander, som synes at nyde godt af, at vandhullet er under langsom tilgroning.  

Paddehuller ved Store Ibjerg Sø og Bjerggård Sø 

  

Figur 15 Bjerggårds Sø, B2 (tv.) og B1 (th.) 

Der blev ikke gjort fund af strandtudse omkring eller i vandhullerne B1 og B2 ved Bjerggårds Sø, hvor arten 

ellers tidligere er registreret. Begge vandhuller virker stadig noget grumsede, bl.a. pga. ekskrementer fra 

fuglene som holder til i området. 
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Figur 16 Ibjerg Sø, I1. 

Igen i år blev der registreret en del yngel af både butsnudet frø og skrubtudse i I1. Der var igen også en del 

trådalger i vandhullet. 

Vandhuller med behov for pleje er L4. Å3 står sjældent med vand og virker ikke særlig velegnet til 

Strandtudse, fordi der er for meget vegetation, som evt. andre padder, som fx Lille vandsalamander, ville 

kunne skjule sig i. 

Vurdering af bestandens tilstand og sikring af bestanden fremadrettet 
Størstedelen af fundene af strandtudser her i 2018, er ligesom i 2017, gjort i området Ørkenen mellem 

Langager Sø og Rolighedsvej, hvor de nyeste vandhuller findes. I 2017 blev der fundet meget yngel af 

Strandtudse i vandhullerne i Ørkenen. I års registreringer følger tendensen med endnu flere registreringer 

af syngende hanner i Ørkenen. Så den store ynglesucces sidste år, afsløres altså af et øget antal syngende 

hanner i år. Måske fordi strandtudserne er blevet flere, har de i år også indtaget en lavning mellem L9 og 

L4. Dertil er der registreret syngende hanner ved L2 i år. Så noget tyder på, at bestanden øges i størrelse og 

at tudserne finder rundt til de andre vandhuller som ligger op til kerneområdet i Ørkenen. 

I år er der registreret en del yngel af både butsnudet frø og skrubtudser, samt Lille vandsalamander i flere 

vandhuller. Noget tyder på at konkurrencen i og ved vandhullerne øges og det er muligt, at Strandtudse vil 

få det svært, fordi mange af de ældre vandhuller, gror til og dermed favoriseres arter, som tåler mere 

skyggede forhold og som nyder godt at en øget mængde vegetation i vandhullerne. Det gælder fx 

vandhuller på Gåseengen og L4, hvor bl.a. Lille vandsalamander har indfundet sig og vil gøre det svært for 

Strandtudse at etablere sig og få ynglesucces. 

Igen i år er L9, L5ø og L5v, populære vandhuller med rigtig mange syngende hanner. L9 er som nævnt i 

rapporten fra sidste års overvågning, et vigtigt vandhul, fordi de ikke, ligesom mange af de andre 

vandhuller i Ørkenen, udtørrer. Dog har Strandtudserne ikke vandhullet for sig selv. 

Så alt i alt markant flere syngende hanner i Ørkenen end sidste år. De er spredt på alle vandhuller i 
kerneområdet undtagen LI, L3 og der er indtaget en ny lavning mellem L4 og L9. Lille vandsalamander har 
indtaget flere vandhuller i år. 
 
De fleste vandhuller ser stadig fine ud, men stadig vurderes at mangle de sandede flader i Gåseengen. Der 

er givet en melding om, at nogen har hørt Strandtudse i vandhullerne på Gåseengen i år. Det har dog ikke 

været muligt at finde strandtudser eller høre syngende hanner på Gåseengen. Det vurderes, at 
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tilstedeværelsen af større områder med sandet, bar jord, mangler for at gøre området mere velegnet til 

Strandtudse igen. 

I år bød sommeren på en længere tørke og mange af vandhullerne tørrede ud. Det bliver spændende at 

følge udviklingen i bestanden og se, om i års tørke har påvirket strandtudsernes ynglesucces. 


