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I året 2016 har jeg haft 2 natture til Tarup-Davinde. Det har primært været for at registrere strandtudser, men andre padder er også taget med her.
De områder jeg overvejende har koncentreret mig om, kan ses på nedenstående kort, hvor hvert
område har fået et nummer. Metoden har været lytning og gennemsøgning med en kraftig lygte.
Den 15. september 2014 blev der udsat ca. 100 små strandtudser ved vandhullerne i Ørkenen (6),
derfor har det område en særlig interesse. Min lidt naive tro på en øget aktivitet de følgende år, er
selvfølgelig ikke blevet indfriet. Men hvis bare 10 har overlevet og når den kønsmodne alder, vil jeg
kalde det en succes. Da der er gået 2 vintre siden udsætningen, burde nogle af dem være nået den
kønsmodne alder, og have lagt deres første æg i denne sæson.
Det kunne være interessant at genfinde nogle af de udsatte strandtudser, men det havde krævet
affotografering af samtlige unikke rygmønstre, inden udsætningen. Senere genfundne voksne skulle
så sammenlignes med billeddatabasen. Dette er muligt, da rygmønstret forbliver uændret i hele
tudsens levetid.

Som bekendt foretrækker strandtudsen helt jomfruelige flade vandhuller. Her har æg og larver/
haletudser vandet helt for sig selv og fjender som f.eks. fisk, vandkalve og guldsmedelarver har ikke
indfundet sig endnu. Ligeledes kan larver af frøer og skrubtudser udkonkurrere strandtudselarverne,
således at sidstnævnte bukker under og dør inden for en uges tid.
Risikoen ved at etablere sig i et nyt fladt vandhul er selvfølgelig udtørring, og hvis det finder sted
inden larverne er færdigudviklede, dør alle.

Besøgene:
15. maj 2016, kl. 21.00 – 00.30, temp. 7→6°C, enkelte småbyger.
Ingenting ved 1, 2, 4, 5 og 8.
Ørkenen 6: 5 voksne strandtudser samt svag kvækken.
28. juni 2016, kl. 23.00 – 02.00, temp. 14→10°C, stille vejr.
Ingenting ved 2 og 7.
Ved 1: 4 små butsnudet frø.
Ved 3: 8 voksne skrubtudser.
Ørkenen 6: Ca. 25 små strandtudser i de 3 østlige vandhuller, samt haletudser/larver. En lille og en
voksen butsnude. En mindre skrubtudse. Flere små lille vandsalamander.

Billedet herover viser Ibjerg og Store Ibjerg Sø. Vandhullet ved 2 har været uden registreret
aktivitet, men den 28. juni var der trampet ret voldsomt rundt på bredderne af store heste. Normalt
er det ikke til gene, at der er dyr ved paddevandhuller, men dette har nok været for meget.
Ved Ravnegård Sø (4) har der tidligere og i 2015 været et mindre strandtudsekor. Det har desværre
forholdt sig tavst i 2016.
Skrubtudserne ved Ibjerget (3) har jeg observeret gennem flere år. Hvad der tiltrækker dem, lige på
dette sted, ved jeg ikke. De ses fra hjørnet af skoven og et stykke hen mod Ibjergvej, specielt i
fugtigt vejr. For år tilbage holdt strandtudserne også til her, men de er flyttet helt væk.
Skovkanterne her er også rigtig gode for flagermusene. Det gælder dværg-, syd- og brunflagermus.

De nye vandhuller ved Bjerggård Sø (4) har endnu ikke kunnet tiltrække strandtudser. Dog blev der
den 28. juni fundet 4 små butsnuder, der sandsynligvis kommer fra det lidt større og ældre vandhul.
De sorte prikker på billedet er kvæg, hvis tilstedeværelse ikke har haft samme virkning på vandhullernes bredder som vandhullet (2) syd for Store Ibjerg Sø med de store heste.
Ørkenen (6).
Her ses så det
for tiden bedste
område for
strandtudserne.
Men vi ved, at
det billede vil
ændre sig, og
der må graves
nye vandhuller.
Der er mange
gode gemmesteder og overvintringsmuligheder i det
kuperede terræn
tæt ved.

Billederne herover, som er fra 28. juni 2016, viser hvor stor forskel der kan være på strandtudsernes
rygmønstre. Enkelte individer mangler helt den gule rygstribe, og kan derfor let forveksles med
skrubtudsen. Umiddelbart ses ingen kønsforskelle, men hannen har en hudfold under struben, der
bliver til den imponerende kvækkepose, der kun aktiveres i yngletiden.

Den lille flue vil kunne forsvinde i strandtudsens mund på brøkdele af et sekund. Tudsen kan slynge
sin let klæbrige tunge ud, og væk er fluen. Insekter udgør ca. 90% af de voksne tudsers føde.
Søndersø Skov den 5. jan 2016.

