
Plejen af området
Halsnæs Kommune har siden 2015 til 2019 
plejet strandengs området hér. Der er anlagt fem 
nye vandhuller og der er blevet etableret afgræs-
ning med kvæg. Alt sammen for at skabe de 
bedst mulige forhold for den grønbrogede tudse. 
Tudsen lever ofte meget tæt på kysten, i små 
lavvandede vandhuller. 

Hvorfor udsætning?
I Nordsjælland er Hesselø det eneste sted, hvor 
den grønbrogede tudse findes. Her er der tale om 
en isoleret mindre bestand, den lille bestand kan 

risikere at udryddes i forbindelse med sygdom-
me eller tørkeperioder. Ved at etablere en dub-
letbestand, har Halsnæs Kommune og Køben-
havn Zoo sammen sikret den fremtidige bestand 
af den sjældne tudse. Skulle Hesselø-bestanden 
pludselig uddø, kan bestanden reetableres via 
yngel indsamling hér ved Gråstenvej. 

Hvordan? 
I sommeren 2017 blev der indsamlet haletudser 
på Hesselø. Med hjælp fra København Zoo blev 
disse haletudser passet og tilset i København 
Zoo. I 2019 blev de nu fuldvoksne tudser parret; 

og haletudser fra disse dyr blev derefter løbende 
udsat i området hér ved Gråstenvej.

Fløjte-melodi
Den grønbrogede tudse kaldes også for ”fløjte-
tudse”, for når hanner kvækker samtidigt, lyder 
det som en konstant fløjtelyd. Den ”fløjter” me-
get melodisk i lune forårsnætter og kan høres op 
til 2 km væk, når det er vindstille. Den er fredet 
og må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og 
dens levesteder må ikke beskadiges eller øde-
lægges. Arten er i dag sjælden over hele Europa.

Grønbrogede tudser 
– fløjtetudse iklædt camouflage

HØRER ELLER SER DU TUDSEN?
Kontakt gerne kommunen på mail@halsnaes.dk

LYSMÅL
Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123582/707f11156458c55ce3b9bd7223e21551/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123582/707f11156458c55ce3b9bd7223e21551/DA


Udseendet er et fingeraftryk
Tudsen kan kendes nemt ved det grønne 
plettet mønster, som trækker associatio-
ner til camouflageuniformer. Rygmønste-
ret er unik for hver tudse, og kan bruges til 
identifikation af et enkelt individ fra år til år, 
lige som vores fingeraftryk. På oversiden af 
kroppen har den mindre orange vorter. På 
undersiden er tudsen hvidlig til grå og har 
sorte pletter. Tudsens øjne er gulgrønne, 

hvilket også er et nemt kendetegn for den 
grønbrogede tudse.
 
Fløjte-melodi
Den grønbrogede tudse kaldes også for ”fløj-
tetudse”, for når hanner kvækker samtidigt, 
lyder det som en konstant fløjtelyd. Den 
”fløjter” meget melodisk i lune forårsnætter 
og kan høres op til 2 km væk, når det er 
vindstille. Halsnæs Kommune vil gerne høre 

fra borgere eller andre kratluskere, hvis man 
observerer tudsen eller hører dens fløjten. 

Se område med tudser
Kunne du tænke dig, at lære mere om den 
grønbrogede tudse? Ved udsætnings ste-
derne kan du også læse mere om områdets 
pleje og hvorfor Halsnæs Kommune har 
valgt at udsætte tudsen i samarbejde med 
København Zoo Nature Conservation. 
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