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For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele 

landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter, og hertil hører Tarup-Davinde. 

Disse tal er sandsynligvis noget lavere i dag, da den stærke tilbagegang man har oplevet for 

strandtudsen gennem adskillige år i Danmark og resten af Europa, tilsyneladende ikke er standset. 

Derfor er det også vigtigt, at vi gør hvad vi kan og har mulighed for i vores Tarup-Davinde område. 

Et af de nyeste tiltag var, da Niels Damm fra Amphi Consult, den 15. september 2014, udsatte ca. 

100 små strandtudser i de nye huller nord for Rolighedsvej/Nordsøen. De var indsamlet som æg i 

foråret, hvorefter de blev passet og fodret sommeren igennem.  

 

Her ses de små ivrige strandtudser i plastickassen, lige før udsætningen. 

 

Annoncering fik en del interesserede til overvære udsætningen den 15. sept. 2014. 



Vi får aldrig et svar på om udsætningen har været en succes eller ej. Mit skøn er, at måske 10 – 20% 

kommer igennem den første vinter. At hejrerne tager godt for sig, kan vi ikke gøre så meget ved, 

men vi kan måske sikre føde- og overvintringsmulighederne bedre. 

Strandtudsen overvintre i en tør frostsikker dybde af 60-120cm i eller tæt ved rasteområdet. Derfor 

er det vigtigt, at der tæt ved de nyetablerede ynglevandhuller er tørre områder, hvor gravemaskiner-

ne ikke har kørt, og dermed sammenpresset jorden så meget, at strandtudserne ikke kan grave sig 

ned. Vigtigt for fødesøgning og gemmesteder er også stenbunker, stendiger og små stejle sydvendte 

skråninger. 

       

Billedet til venstre er en af de små strandtudser på vej til udsætning i sept. 2014. Til højre også en 

lille strandtudse, fotograferet i samme område 14. maj 2015. Måske er det en af de udsatte, men det 

er ikke til at vide. En fotografering af ryggen af alle de udsatte tudser til senere sammenligning med 

fundne eksemplarer kunne være interessant, da alle har et unikt ryg- og vortemønster. 

 

Strandtudserne 

er set i alle de 

viste åbne 

vandhuller, 

men de 3 små 

flade bagerst i 

billedet er de 

”bedste”. 

 

 

 

 

8. sept. 2015 



 
 

Besøgene: 

25. maj 2014, kl. 21.30 – 24, temp. 15→13°C. Fint stille vejr. Ingenting på Gåseengen, ved 

Røllehøj og det nye område ved Nyhavevej, men her var grønne frøer, som noget nyt. Flere 

strandtudser hørt N for Anes Høj og flere set og hørt i de nye huller mellem Rolighedsvej og 

Langager Sø. 

14. maj 2015, kl. 21 – 00.30, temp. 9→4°C. Ingenting Ø for Rolfshøj, N for Anes Høj og på 

Gåseengen. Mellem Rolighedsvej og Langager Sø ca. 15 voksne strandtudser og en lille fra sidste 

år, se foto. 

12. juni 2015, kl. 22 – 01.40, temp. 14→11°C, klart og stille vejr. Ingenting på Gåseengen, N for 

Anes Høj, SØ for Ibjerg og de nye huller ved Bjerggård Sø. Men i de nye huller S for Langager Sø 

set og hørt 7 voksne strandtudser. 

16. august 2015, kl. 21.20 – 00.30, temp. 16°C. Ingenting ved Bjerggård Sø, S for Anes Høj og på 

Gåseengen. 5 skrubtudser Ø for Ibjerg og 2 butsnudet frø S for Langager Sø. 

 

Her ses kerneområdet for de udsatte 

strandtudser. De nye huller befinder 

sig yderst til højre i det markerede 

felt. Sammenlign med foto på forrige 

side. 

Det er nok vigtigt fortsat at grave nye 

huller til strandtudserne, da de 

områder grusgravemaskinerne 

efterlader er for dybe og har for stejle 

skråninger. Visse steder udjævnes og 

afsluttes med muldjord, hvilket 

bestemt ikke tiltrækker strandtudser. 

Her ses, at afstanden mellem 

den tidligere gode strandtudse-

lokalitet SØ for Ibjerg og de 

nye huller ved Bjerggård Sø er 

ret kort, ca. 500m.  

Vi må håbe at de finder 

hullerne i næste sæson. 

 

8.sept. 2015 



 

 

 

De nye huller ved Bjerg-

gård Sø ligger fint, men er 

endnu ikke taget i brug af 

strandtudserne. 

 

 

 

 

Foto 8. sept. 2015 

 

 

Strandtudsen her ses i en 

meget typisk placering ved 

kanten af et vegetationsløst 

vandhul.  

Bemærk også haletudserne 

som viser, at der er succes i 

hullerne syd for Langager 

Sø. 

 

 

 

 

Det er utroligt at se og høre 

på en kvækkende 

strandtudse, tænk hvis 

kvækkeposen bristede. 

Og så kan det høres i en 

afstand af 1000m. 

 

 

 

Fotos 13. juni 2015 



 

Kortet viser i hvilke områder jeg har registreret strandtudser siden 2002. Da jeg ikke har besøgt   

alle lokaliteter alle år, skal man være varsom med at drage konklusioner ud fra registreringerne. 


