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Klokkefr ø fra Knudshoued Odde, dels set fra ouersiden, dek
fra den stærkt rød- og sortbrogede underside.
Herpetologtsk set er denne art et særkende for odden, to* tilligu iasi, dn"t
ristigste"yngleotiråde

Damnark. Fotos: T. BiUe.
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Herpetologisk ekskursion til Sydsjælland
sommeren 1993
Hans-Ole Hansen, Kurt Jørgensen, Jan Gratkoookl

&

Thotnas Bille

Bjælkerupuej 120 A, 4660 Store Heddinge (H.O.H)

Rent herpetologisk set er Sydsjæ1land et yderst rigt
og spændende område i Danmark og er bl.a. repræsenteret med lokaliteter for to af vore sjældneste
padder: Løvfrøen (Hyla a. arborea) og klokkefrøen
(Botnbina b. botnbina).Detvar især disse to padder,
som dannede hovedmålet for vores ekskursion.

Knudshoved Odde
Vi mødtes hos Hans-Ole i Store Heddinge lørdag
den 14. august 1993 kl. 9. Herfra tog vi afsted i bil
ned over Sjælland til Knudshoved Odde ved Vordingborg. Knudshoved Odde er d6n bedste lokalitet

for klokkefrø i Danmark, og vi sa irer: .r .: -:r-Se
de vandhuller, som vi tidligere pL ---'
'..
søgt. Odden udmærker sig de-rude: '.-.* .:. t::st
rig fauna, ikke bare af kq.,bd1-r cg ra,r: : - : :. iSå
fugle og insekter, som vi også ha,,-c- :.: . . :,.: ti1
at iagttage.
De første springfrøer (Rotn id.it:.: .
,.. . '.' vi
allerede på parkeringspladsen -.',:- :,. -. :.:or-.
Sammen med den grønne fio (Æar.,,;

.,

.')

er

springfrøen nok den mest aln.iince.:.. -: . ,:len
og kan findes både ved valdh;--Er-.: .-r =:Set,

i

]'ci::i , :. : ::rde
:.::t I'i
os gennem skoven til stranden Då {t:-: : -:rie.
Detførste,viså,davikomnediil s-.:.-.
: .:::et
mindreendotte(!)sortekaniner.. .' . .. . - "..r
sat ud (vi fandt udlagte rør rrteG l-. > ] - r..::te
sandsynligvis sku11e benytte t:. :.:=: 1,.. ::a
klart tage afstand fra sådan::e *tj.-: .:r' t3
kaninerne. hvis de får loi- tii a -- :
1ægge vegetationen og dert'ed i:lc:.. : :.. : -: -:rl
ellers så rige fauna (deribland: :-,:,.. . .: : ':r.:i. - - ,.'', :'
tofaunaen?l). Vi bn-rgte et p?r t J:::krybdyr på og i nærheden af s::..: *. - . :.s.e
krybdyr. som vi landl, var en : :. .- .- b. berusl. som la og solede sig ' .
'-' : . : ::.
bærkrat. Det var tydeligt, at ce:- , r ::--. t aårt-

skoven og

det på odden

brombærkrat. Fra

parkeringsplac-..,:

.

'

-,-.
skiftet p.g.a. de uklare blåligeo':...
.,..:=oe den
for at fotografere den, hvoreftcr cr:, .: . : :: rri igen.
Langs stranden fandt vi utalirg. :',-.-. og skovfirben. Bemærkelsesværdigt \ a: ::' :: i-i blandt
markfirbenene (Lacerta a. rig..:.-, ::gen hanner

Sort indiuid af hugonnen, soru bleu fwndet pd sydaf Knu ds ho u e d O dde, lig e sy d fo r Knu ds Sko u.
Det er efterhånden ret sjældent, at der rapporteres
si den

hwgorme
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fra Knudshoued

Odde. Foto : K. Jørgensen.

fandt. Det samme fænomen e: :,.' =. :agttaget ved
Vindekilde på Røsnæs først ia*a*::. lr-or der ud af
102 voksne markfirben kun ,,-- -: ranner (Hans.
Oie Hansen, pers. iagtt.). Vi nte:.:. at det nok har

noget med årstiden at gøre, da vi de samme steder
overuejende har fundet hanner om foråret. Hvorfor
de skulle udvise denne form for årstidsvariation, er
uvist. Blandt de mange skovfirben (Lacerta
uioipara)fandt vi desuden et meianistisk eksemplar
(helt sort, uden farvepigment), som det doghverken

iykkedes os at fange eller fotografere tilfredsstili græsset og i skovkanten fandt vi flere
gravide stålormehunner (Anguis f. fragilis)" Her

1ende.

fandt vi også kun hunner, men det skyldes sandsynligvis, at hunnerne er iangt mere varmekrævende
end hannerne p.g.a. den nært forestående fødsetr og
der{or må frem i lyset for at soie sig.

For ikke at fø|ge stranden hele vejen ud tii
spidsen, hvilket tager en evighed (sådan fø1es det!),
gik vi ind over markerne for at fortsætte ud ad stien.

I de næste 45 minutter så vi en de1 fugle og forskellige mus. Desuden var der mange sommer{ugIe
langs stien (bl.a. forskellige randøje-arter, aurora og
aimindeiig pletvinge). Da der efterhånden var gået
nogle timer, besiuttede vi at holde frokost på en
skrænt på nordsiden af bisonfolden, inden vi fort-

satte. Efter frokosten fortsatte vi ud til et par vandi foråret havde observeret mange
ynglende klokkefrøer (dvs. kvækkende hanner og

hulier, hvor vi

par i amplexus). Vi fandt næsten ingen ungdyr,
hvilket er forbavsende i forhoid til antallet af
yrrglende par. Sandsynligvis har det store antal
grØnne frøer (> 5 pr. klokkefrø!) været med til at
mindske klokkefrøernes ynglesucces, både gennem
interspecifik konkurrence og sandbynligvis ved
regulært at æde haietudser og nyforvandlede frøer
(det er nok tvivlsomt, om klokkefrøens gift hos
lnglen påvirker de store grønne frøer i næ'umevær-

dig grad). Efter undersøgelse af 5-6 vandhuller
kunne vi kun iagttage et stØrre antal yngei i det ene.
En anden grund til manglen på yngel kan skyldes,

at et par af vandhullerne har været udtørret i
kortere eiler længere tid i løbet af sommeren. I et af
vandhulleme fandt vi syntopt med de grønne frøer
en hel del hundestejler (tre- eiler nipigget?). Her
fandt vi ingen klokkefrØer, som tiisyneladende er
følsomme over for fisk i 5,ngIevandhullerle. Mellem

vandhullerne fandt vi mange springfrøer. Ved at

flot sort snog fra Knudshoued Odde fra et uandhul, huor ui ogsåfandt lille og stor uandsalamander samt
klokkefrø. Foto : K. Jørgensen.

En
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vende sten fandt vi ved to vandhuller en del eksem-

plarer

af den store

vandsalamander (Triturws
cristatus). Den li1le vandsalamander (Triturws u.
uulgaris) fandt vi i form af en næsten forvandlet
larve i et af vandhulleme. Her fandt vi også en ret
stor snog (Natnx n. natrix).

Lørtr ølokalitet ved Præstø
Fra Knudshoved Odde kørte vi i bil mod øst til en
løvfrølokalitet ved Præstø. Vi fandt hurtigt den
førsteløvfrø, et 1ii1e nl,,forvandlet eksempiar, som
soiede sig i et brombærkrat. Den havde stadig en
lil1e halestump, og man må derfor antage, at den er
gået på land inden for de sidste par dage. Et stykke
derfra ved det ene af de to ynglevandhuller fandt vi
snart endnu en løvfrø: Et ungdyr fra sidste år. I
græsset fandt vi desuden en de1 springfrøer, og i
vandhulieme fandt vi grøn frø og lille vandsalamander. Fra tidligere besøg kender vi her også
stor vandsalamander, skovfirben og snog.
Alt i a1t fandt vi på denne dag ikke færre end 11
forskellige krybdyr- og paddearter, hvilket dog
også skal ses i lyset af, at vejret var

Løufrø
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fra

at de to besøgte iokaliteter udviser et i'a::e:el landskab med forskellige biotoper, som git'e: ophav til
denne rige herpetofauna. Vi mener hen-ed. at r-i har
bevist, at man ikke behøver at tage til f.eks. Grækenland for at se spændende krybdyr og padder.
Danmark har en rig og spændende herpetofauna,
det er bare synd, at så få har opdaget detl
Summary. During an excursion to southerrr Zealand in mid
August 1993, eleven species of reptiles and amphibians were
fotrnd. The goal was to find the fire-bellied toad (Bombina
bombina) on Knudshoved Odde and the tree flrog (Hykt
arborea) analocality near Præstø. The breeding success ofB.
bornbina was apparently low this year since very few
juveniles were found. interesting findings inciude

a

melanistic specimen of both the viviparous lizard (Lacerta
uiuipara) and of the adder (Vipera åerus). Only females of the
sand lizard (Lacerta agilis) and the slow worn (Anguis
;fragilis) were found. This is probably due to the season as
both sexes of these two species have been found in the usual
numbers on this locality and elservhere during spring. All of
the slow worms found were pregnant.

utroligt godt, og

Præstø, en af dz sidste sjællandske løufrølokaltteter. Foto: K. Jørgensen.

