Opdræt og udsætning af
grønbroget tudse, Bufo viridis,
i Slagelse, Næstved og Vordingborg Kommune i
forbindelse med gennemførelse af EU-LIFE projekt
”SemiAquaticLife”, 2018.

Amphi Consult v. Peer Ravn

Grønbroget tudse på Sjælland og omkringliggende øer:
Grønbroget tudse var tidligere almindelig udbredt på alle øerne i det østlige
Danmark og langs Sjællands kyster, men har desværre været udsat for en meget
kraftig tilbagegang i løbet af 1900-tallet, og tilbagegangen er fortsat her i starten af
det nye årtusind. Således er der nu kun rest-bestande i København, Dragør, Holbæk,
Kalundborg, Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner. I håb om at få sikret
overlevelsen af de sidste bestande medvirker Slagelse, Næstved og Vordingborg
kommuner i EU-LIFE projektet ”SemiAquaticLife” som bl.a. har til formål at sikre de
sidste forekomster af grønbroget tudse og forhåbentligt få vendt den negative
udvikling.
I alle 3 kommuner bliver der gennemført en række naturplejetiltag, som dels sikrer
grønbroget tudse gode akvatiske forhold (oprensning af ynglesøer, etablering af nye
søer og terrestriske forhold (sikring af afgræsning, hegninger og etablering af
stenbunker som overvintringslokaliteter). Derudover gennemføres der årligt
opdræts- og udsætningsprogrammer for at understøtte de fåtallige bestande af
grønbroget i de berørte Natura 2000 områder.
I Slagelse Kommune vil ”SemiAquaticLife” projekt med at sikre de fåtallige
strandtudsebestande foregå i Natura 2000 område nr. 162, ”Skælskør Fjord og havet
og kysten mellem Agersø og Glænø”, på Omø, Agersø, Glænø og Stigsnæs.
I Næstved Kommune vil ”SemiAquaticLife” projekt med at sikre de fåtallige
strandtudsebestande foregå i Natura 2000 område nr. 169 ”Havet og kysten mellem
Karrebæk Fjord og. Knudshoved Odde”, på Dybsø, Enø, Gavnø og Karrebæk.
I Vordingborg Kommune vil ”SemiAquaticLife” projekt med at sikre de fåtallige
strandtudsebestande foregå i Natura 2000 område nr. 169 ”Havet og kysten mellem
Karrebæk Fjord og. Knudshoved Odde”, på Svinø og Avnø, samt i Natura 2000
område 168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund” på Tærø, Bogø og
Møn.

Indsamling, opdræt og udsætning af grønbroget tudse i 2018:
I forbindelse gennemførelsen af SemiAquaticLife projektet har Naturstyrelsen givet
tilladelse til at indsamle, opdrætte og udsætte grønbroget tudse ægstrenge, haletudser og nyforvandlede grønbrogede tudser i årene 2016-2020. I 2018 er der
blevet indsamlet dele af 3 ægstrenge af grønbroget tudse på Omø. Indsamlingen
blev foretaget af Hans Ole Hansen/Amphi Consult.
Ægstrenge, -haletudser og nyforvandlede grønbrogede tudser blev opdrættet i
udendørs opdrætscenter i solbeskinnede og bassiner og terrarier forsynet med
varmelegemer og luftpumper. Der blev gennemført fodring 3-4 gange daglig med
”tetramin” fiskefoder og gennemført ugentlige vandskift for at sikre en hurtig vækst
og en ringe grad af dødelighed.
De knapt hundrede stk. forvandlede grønbrogede tudser gik i opvækstterrarie hvor
de blev fodret intensivt med bladlus, små melorme og bananfluer.
Indsamling af grønbroget tudse-ægstrenge Slagelse Kommune, 2018:
Slagelse Kommune: Der blev indsamlet ca. ca. 100 æg på Omø i maj.
Udsætning af grønbroget tudse i Slagelse Kommune, 2018:
I perioden juni-juli, 2018 blev der udsat
- 74 stk. nyforvandlede grønbroget tudse på Stigsnæs

Der blev ikke indsamlet eller udsat grønbroget tudse i hverken Næstved Kommune
eller Vordingborg Kommune i 2018.

Del af det store opdrætscenter i Slagelse. De store, sorte 500 liters opdrætsbassiner opvarmes effektivt på sydsiden af huset. Sol, varme, iltning, intensiv fodring og en højfrekvent vandudskiftning medfører lav dødelighed og hurtig
vækst.

Store haletudser af grønbroget tudse er ved at blive flyttet over i de lavvandede
terrarier, hvor de forvandler sig!

Slagelse Kommune/Mosen-Omø: Indsamlingslokalitet for grønbroget tudseægstrenge, 2018.

Slagelse Kommune/Stigsnæs: Udsætningssø for grønbroget tudse, 2018.

Slagelse Kommune/Stigsnæs: Udsætningssø for grønbroget tudse, 2018.

