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Så er vi godt 2/3 igennem året og det er ved at være tid til at gøre status over de indberetnin-
ger, der har været indtastet i atlasprojektets løbetid. 

Den hjemhørende danske herpetofauna dækker som bekendt 5 nulevende arter af krybdyr og 14 
arter af padder, der sammen med et mindre antal udsatte arter og tilfældige gæster (mere om 
dette senere) samlet har haft 4863 indrapporteringer i de første otte måneder af 2015. Disse har 
været fordelt på 1825 observationer af krybdyr og 3038 observationer af padder. Dette en frem-
gang på mere end 75 % for hver dyregruppe og for antallet af lokaliteter med indrapportering i 
forhold til 2014. 

Blandt indrapporteringerne er der ingen overraskelser i årets top10:  

Antal obs 2014 (1/1 - 28/8) Antal obs 2015 (1/1 - 28/8)

Gruppe antal obs lokaliteter Gruppe antal obs lokaliteter

Krybdyr 1020 586 Krybdyr 1825 962

Padder 1675 762 Padder 3038 1420

Hyppigst rapporterede arter

Art Obs 2015

Skrubtudse 629

Skovfirben 611

Grøn frø 477

Butsnudet frø 462

Lille vandsalamander 447

Snog 415

Hugorm 284

Spidssnudet frø 256

Stålorm 246

Markfirben 238

�  af �1 5



Alle er arter, som vi forventer, er almindeligt forekommende og som habitatmæssigt ikke er spe-
cielt krævende i forbindelse med forplantning og levevis. Den eneste undtagelse er markfirbe-
net, der kræver relativt lysåbne og varme arealer; men som i kraft af sin størrelse og, for han-
nernes vedkommende, markante grønne farve, er nemme at få øje på og samtidig letgenkende-
lige.  

Mere interessant bliver det, når vi retter blikket mod habitatdirektivets bilagsarter: 

Her har særligt stor vandsalamander, strandtudse og klokkefrø langt flere indberetninger i år 
sammenlignet med 2014, hvilket kan tyde på, at folk er blevet mere opmærksomme på at få in-
drapporteret disse arter. Det modsatte er dog tilfældet for fx løvfrøen og latterfrøen, der begge 
er faldet i indrapporteringer og for sidstnævntes tilfælde kun har én observation indtil videre i 
år. Både løvfrø og latterfrø er dog nemme at kende på deres kald, hvilket gør det oplagt at op-
søge kendte lokaliteter i parringstiden for at bekræfte deres tilstedeværelse i området på den 
måde. 

Hyppigst rapporterede habitatdirektivets 
bilagsarter

Art obs2015 bilag

Grøn frø 477 V

Butsnudet frø 462 V

Spidssnudet frø 256 IV

Markfirben 238 IV

Stor vandsalamander 214 II & IV

Springfrø 144 IV

Strandtudse 95 IV

Løvfrø 95 IV

Løgfrø 44 IV

Klokkefrø 34 II & IV
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Mange lokaliteter, men lav diversitet 

Vender vi blikket imod Dan-
markskortet for at se dæk-
ningsgraden af atlasprojektet, 
så ser vi, at kortet er dækket 
rimeligt ind i forhold til antal-
let af kvadrater. Kun i Nord- 
og Vestjylland er der mange 
umarkerede kvadrater, men 
disse landsdele er erfarings-
mæssigt tunge at dække, da 
befolkningstætheden her er 
mindre end i det øvrige Dan-
mark. Også Sønderjylland og 
Lolland-Falster mangler enkel-
te kvadrater, men vi er 
fortrøstningsfulde omkring at 
få dem dækket indenfor pro-
jektets fireårige periode. For 
de almindelige arter som lille 
vandsalamander og skrubtudse 
afspejler indberetningerne 
tydeligt befolkningstætheden da de fleste indberetninger sker tæt ved de største byer. 

Anderledes ser det ud med diversiteten i de enkelte kvadrater. Kun 2 kvadrater formår at score 
mere end 10 arter, nemlig Mols og kvadratet omkring Hillerød. Silkeborg formår dog også to kva-
drater med præcis 10 arter, mens resten af landet domineres af kvadrater med 1-3 arter.  Det er 
klart, at med kun 19 hjemhørende arter – hvoraf flere har meget specifikke krav til deres leve-
områder, så er det svært for mange af kvadraterne at få en høj score, men en større andel af 
kvadrater med 4-8 arter havde været forventelig.  Dette er derfor klart et område, der skal ar-
bejdes på fremadrettet i projektet, så de enkelte kvadraters artslister og arternes udbredelses-
områder bliver så retvisende som muligt. 

F.eks. mangler grønbroget tudse stadig 
at blive fundet på en række kendte 
lokaliteter på Lolland-Falster og det 
sydvestlige Sjælland, mens strandtud-
se ligeledes mangler at blive indrap-
porteret fra en del lokaliteter langs 
vestkysten samt på øerne. En interes-
sant observation af strandtudse ved 
Nørremose i Midtsjælland fra 1988 
kunne i den forbindelse være værd at 
følge op på. Ligeledes er der endnu 
ikke meldt observationer af løvfrø fra 
Falster, spidssnudet frø fra Fyn og Lol-
land, snog på Bornholm eller hugorm 
på Lolland-Falster. 
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Gigant på afveje og ikke-hjemhørende arter 

En særlig bemærkelsesværdig observation fra Langeland skete d. 8. august, hvor en død læder-
skildpadde skyllede i land. I løbet af de sidste 100 år er læderskildpadden kun registreret 5 gan-
ge fra Danmark.  At det derfor lykkes at få denne observation med i atlasperioden er et rent lyk-
ketræf. 

Ud over denne sjældne gæst, så er der også indtastet flere observationer af udsatte, ikke-hjem-
hørende arter i atlasset. F.eks. har den nordamerikansk terrapin i løbet af året fået hele 11 in-
drapporteringer, mens balkanlatterfrøen også har fået en prik i hjertet af København.  

Fremadrettet  

Selvom sommeren er ved at gå på hæld er feltsæsonen for padder og krybdyr langtfra slut: Langt 
de fleste haletudser er nu forvandlet. Dvs. der er et mylder af små nyforvandlede frøer og tud-
ser der er lette at observere – men svære at artsbestemme. Hugorm, markfirben og skovfirben 
har fået unger og snart dukker de første små snoge og stålorme op. September måned er således 
en rigtig god tid at gå på jagt efter unger af padder og krybdyr.  

Med det indkomne data fra 2015 har vi etableret de forventede grundlæggende udbredelsesmøn-
stre hos de danske padder og krybdyr. Med udgangspunkt i denne baseline vil vi forsøge at få be-
kræftet tidligere kendte bestande der endnu ikke er indrapporteret. Eks. grønbroget tudse fra 
Sprogø.  Disse fokus arter og lokaliteter vil blive slået op på www.fugleognatur.dk og på atlaspro-
jektets Facebook side: https://www.facebook.com/groups/1577522182492667/  

Når det er bekræftet hvilke af de tidligere kendte bestande der stadig findes starter det rigtig 
sjove: Eftersøgning af arterne i lokaliteter i tilstødende kvadrater eller på egnede habitater 
hvorfra de ikke tidligere har været registreret. Disse målrettede eftersøgninger bliver ligeledes 
lagt på Atlasprojektets Facebook hjemmeside og www.fugleognatur.dk. 

Et eksisterende eftersøgningsprojekt omhandlende glatsnogen vil fra foråret 2016 høre under 
Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr http://www.naturhistoriskmuseum.dk/Viden/Projek-
t_Glatsnogen-Danmarks_tredje_slangeart 

Bestemmelsesnøgle til Danmarks padder og krybdyr 

Til næste forår lægger vi en bestemmelsesnøgle til alle danske arter af krybdyr og padder inkl. 
æg og haletudser op på projektets hjemmeside. Med denne nøgle vil man nemt kunne bestemme 
æg og haletudser til den rigtige art. Ligeledes arbejder vi på at lægge lydoptagelser af frøer og 
tudser op på hjemmesiden så frøkvækken kan bestemmes til art.   

Praktisk info 

Atlasprojektet Padder og Krybdyr kan findes på webadressen www.paddeogkrybdyratlas.dk. Man 
deltager i projektet ved at indtaste fund på adressen http://www.fugleognatur.dk/indtastobs.a-
spx eller ved hjælp af Naturbase-app’en, som findes på Google Play eller i App Store. Bag pro-
jektet står Naturhistorisk Museum Aarhus (Kontakt Hans Viborg Kristensen på hans@nathist.dk) 
og fugleognatur.dk (kontakt Thomas Eske Holm på admin@fugleognatur.dk). Endvidere kan 
Forummet på www.fugleognatur.dk (http://www.fugleognatur.dk/forum/show_data.asp?Foru-
mID=13) og projektets Facebook-side (https://www.facebook.com/groups/1577522182492667/) 
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altid anbefales – her sker jævnligt erfaringsudveksling og opdateringer, hvor man kan blive klo-
gere på Danmarks krybdyr og padder.
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