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Metode 
Der er eftersøgt strandtudse på lune stille aftener i begyndelsen af maj 2011 og 2013. Strandtudsen er 

eftersøgt med lygte ved alle lavninger og vandhuller på strandeng og det nye overdrevet. I begyndelsen af 

juni 2011 og 2013 er der eftersøgt haletudser af strandtudse i alle lavninger og vandhuller, også steder hvor 

der ikke er hørt eller set strandtudse. 

 

 

 

Kort 

 
Kort over vandhuller og lavninger, hvor der er eftersøgt strandtudse.Vandhuller uden vand er tegnet op med 

blå streg. 

 



Resultater 
 

Der er talt i alt 123 hanner af strandtudse, hvilket er en meget stor stigning siden registreringen af blot 4 

hanner i på den vestlige strandeng (nr. 14) i 2011. Gravning af vandhuller i området fandt sted i 2011 og 

2012, og fremgangen i bestanden af strandtudse skyldes ikke ynglesucces fra de nye vandhuller. Lavningen 

på den vestlige strandeng var det vigtigste ynglested i 2013, og er sandsynligvis også det ynglested der har 

givet basis for den store fremgang i bestanden.  

 

Tabel 1: Forekomst af strandtudsehanner og haletudser (markeret med +) i lavninger og vandhuller ved 

Bøjden Nor i 2013. 

Nr. Hanner Yngel Beskrivelse 

1 4 + Lavvandet vandhul til N og P retention 

2 4 + Lavvandet vandhul til strandtudse 

3 0   Lavvandet vandhul til strandtudse, uden vand 

4 9   Lavvandet vandhul til strandtudse 

5 0   Lavvandet vandhul til N og P retention 

6 0   Lavvandet vandhul til N og P retention 

7 0   Lavvandet vandhul til N og P retention 

8 1   Lavvandet vandhul til N og P retention 

9 30 + Lavvandet vandhul til N og P retention 

10 0   Lavvandet vandhul til strandtudse, uden vand 

11 4   Lavvandet vandhul til N og P retention 

12 0   Lavvandet vandhul til strandtudse, uden vand 

13 1   Lavvandet vandhul til N og P retention 

14 70 + Lavning på strandeng, vigtigste ynglested 

15 0 
 

Lavning på strandeng 

16 0 
 

Lavning på strandeng 

Sum 123 4   

 

De nye vandhuller på det nye overdrev er en væsentlig forbedring af ynglemulighederne for strandtudsen. 

Navnlig i år med nedbørsfattige forår/somre hvor lavningen på den vestlige strandeng kan tørre for tidligt 

ud. Omkring 40 % af de yngleaktive hanner sad i de nye vandhuller i maj 2013, og der var haletudser i tre af 

vandhullerne.  

 

Der er gravet fem vandhuller til strandtudse på det nye overdrev uden tilledning af drænvand. Der var kun 

vand i to af dem ved registreringen. Der var strandtudsehanner i begge vandhuller med vand og haletudser 

i det ene af dem. I modsætning til N/P vandhullerne var der kun spredt plantevækst i vandhullerne. 

Kystnære bestande af strandtudsen foretrækker vandhuller med oversvømmet vegetation hvor haletudser 

kan gemme sig for fugle. Derfor vil det vare et par sæsoner før det fulde potentiale af de nye vandhuller 

ses. Til gengæld vil de holde sig tilstrækkeligt åbne meget længere end N/P vandhullerne.  

 



 
Den naturlige lavning på den vestlige strandeng er det vigtigste ynglested for strandtudsen.  



 

 
Vandhul gravet til strandtudse (nr. 4). Der var strandtudsehanner i vandhullet i 2013. 

 

 
Vandhul gravet til strandtudse (nr. 2). Der var strandtudsehanner og haletudser i vandhullet i 2013. 

 

Størstedelen af de nye vandhuller er gravet med det formål at tilbageholde næringssalte fra drænvand. Der 

var strandtudsehanner i fem af disse vandhuller og yngel i to af dem. Denne type vandhuller var allerede i 

foråret/sommeren 2013 tydeligt næringspåvirkede og tilgroningen med græsser, sumpplanter, andemad og 

trådalger var fremskreden.  

 



 

 
Lavvandede vandhuller (øverst nr. 1, nederst nr. 9) anlagt til tilbageholdelse af næringssalte. På de højre 

billeder ses typiske eksempler på vegetation på det lave vand. 

 

Der blev kun fundet små haletudser af strandtudse på isolerede steder i N/P vandhullerne, langt fra udløb 

af drænvandet, hvor nyligt kraftigt regnvejr havde oversvømmet brinker med græs. Hvor haletudserne blev 

fundet var vandet helt uden trådalger og væsentligt mere klart og end den generelle vandkvalitet i N/P 

vandhullerne.  

 



 
N/P vandhul (nr. 9) med kvækkende hanner og yngel af strandtudse. Strandtudsen ynglede kun i det 

fjerneste hjørne fra udløb af drænvand og kun hvor nylig kraftig regn havde oversvømmet kort græs. 

 

 
N/P vandhul (venstre nr. 11, højre nr. 7) uden yngel af strandtudse. Der var ingen steder i vandhullerne 

egnet vandkvalitet/vegetation til strandtudse. 

 

Det forventes at det kun er i den tidlige successionsfase at N/P vandhullerne kan bruges som ynglesteder 

for strandtudsen fordi de med tiden vil blive for næringsbelastede og tilgroede. De nye vandhuller uden 

tilledning af drænvand vurderes at være de vigtigste for bestanden. Afgræsning med kvæg eller heste er for 

begge typer af vandhuller afgørende for at de kan fungere som ynglesteder for strandtudse. 


