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Du står omtrent midt på den 14 km lange vandrerute, som går
gennem nogle af Østfyns smukkeste landskaber.
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Trusler
Netop på grund af de specifikke krav har frøen haft
BELLI
S
svært ved at overleve
udviklingen i landbruget:
dræning, opfyldning eller tilgroning af vandhullerne,
store markenheder og nedlægning af levende hegn,
brug af pesticider som udrydder insekterne - frøens
fødegrundlag -TEog
af kunstgødning, som
GLspredning
GÅRD
SHUSE sin
frøen optager gennem
meget tynde hud, når den
bevæger sig i landskabet. Udsætning af fisk har
også været til stor skade nogle steder,
fordi fisk er meget effektive rovdyr,
som æder frøernes haletudser.

æk

Ruten går fra udkanten af Lundeborg i syd til Kongshøj i nord. Undervejs oplever du storslåede landskaber med skov, mark, eng og flotte kik til Storebælt.
Ruten går tæt forbi nogle af klokkefrøens ynglevandhuller, som er markeret med små skilte. På
lune eftermiddage og aftner i maj/juni er der størst
chance for at høre frøernes besynderlige kor. Sæt
dig roligt i nærheden af vandhullet, og efter nogen
tid vil de sky frøer glemme, at du lytter med.

Skøn men giftig
En voksen klokkefrø ligner en
BØden
S er kun op til
lille tudse, og
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Klokkefrøerne bor hos private
REmeget karakteristisk sort eller sortblå
med flotte
gule eller røde pletter og nogle
Klokkefrøvandhullerne ligger oftest på privat grund.
KLINorange,
THOL
M
Stranvorter
mindre, hvide
med en sort prik. Pletterne kan
Nogle steder uden offentlig adgang, men andre
d
bruges til at kende forskellige individer fra hinansteder - som her på Klintholm - må du gerne gå ind
den, på samme måde som menneskers fingeraftryk.
til vandhullet. Tag hensyn til de græssende dyr i
Den voksne klokkefrø kan udskille giftigt slim genhegningen. Hunde skal være i snor.
nem huden, og det beskytter den mod nogle af dens
KLINT
HOLM
Kalkg
Få mere at vide
ravefjender.
Undervejs på ruten er der informationsskilte, hvor
St
Et besynderligt, kukkende kor
du får mere at vide om klokkefrøens levevis, om
o k keb
æ
I løbet af april og maj vandrer frøerne fra deres
landskabet eller kulturhistorien. Med smartphone
overvintringssted ned til et vandhul. Her begynder
kan du hente Klokkefrø-app, som guider dig gennem
de at kvække, og man siger, at frøerne ”kukker”. Hver
stien med beskrivelse af forskellige naturoplevelser
frø kukker i et toneleje, som afhænger af dens
undervejs.
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Små skilte viser vej
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Hvor der kun har været få individer tilbage
af en bestand, er der indsamlet æg, som er
opdrættet i ”bure” i vandhuller, bl. a. her ved
Klintholm. I burene er haletudser og nyforvandlede frøer beskyttet mod fjender, og de
kan senere sættes ud på deres nye levested.
størrelse - jo større frø, des dybere og kraftigere
tone. I en stor bestand hører man derfor en blanding
af ret få dybe og kraftige toner, og ret mange lyse
og svagere toner. Tilsammen kan det give et lydbillede som fjerne kirkeklokker - deraf navnet.
Æg, haletudse, frø
Haletudse.
Når klokkefrøhannen kvækker,
Foto: AmphiConsult
stimuleres hunnen til at lægge æg.
Det gør den et par gange pr. sæson. Æggene lægges
om natten, og afsættes som klumper på vandplanterne, ofte som guirlander viklet rundt om stænglen, og hannen befrugter æggene.

KLINTHOLM
Strand

Klokkefrøhannen klamrer sig til hunnen i op til et døgn for at befrugte de æg,
hun vikler rundt om vandplanters stængler. Foto: Hauke Drews
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Udover at oprense tilgroede vandhuller og
grave nye, samt sikre afgræsning omkring
vandhullerne, har projekterne skabt nye overvintringssteder, og der arbejdes stadig på at
sikre et netværk af vandhuller mellem de små
bestande af klokkefrøer.

Efter yngletiden vandrer de voksne klokkefrøer ofte
videre til andre vandhuller, som godt kan være mere
næringsrige, dybe eller tilgroede, og her søger de
føde, indtil de går i vinterhi omkring oktober.
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Bestanden af klokkefrøer på Østfyn er hjulpet
af flere projekter siden 1989.

I det lune vand klækker æggene i løbet af få dage til
haletudser. Haletudserne forvandler sig til frøer fra
midt i juli og frem. De små frøer (knapt 15 mm lange)
opholder sig i vandkanten og æder små insekter,
indtil de opsøger et vinterhi.
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En udspilet, kvækkende klokkefrø-han. Foto: Lars Gejl/Scanpix
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HØRE, MEN IKKE RØRE
Klokkefrøen er fredet, og hverken æg,
haletudser eller voksne individer må
indsamles eller flyttes.

G

Projekt Klokkefrøstien
- naturpleje og
publikumsformidling

Foto: Marek Szczepanek
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Klokkefrøen er et ”kræsent” dyr, der stiller store
KONG
krav til sit levested.
Der skal være mindst ét fladS
Camp HØJ
g
vandet, varmt oginrenvandet
vandhul til æglægning i
maj/juni, og der må ikke være nogen former for fisk.
Senere på sommeren anvendes dybere vandhuller til
at leve og æde i, og der skal være store trærødder,
skrænter eller stengærder til overvintring, når frøen
går i dvale. ÅH

Til fods forbi klokkefrøvandhuller
Klokkefrøstien følger små asfaltveje, skovstier,
trampestier langs levende hegn, eller strandbredden.
Den er ikke egnet for cykler eller klapvogn.
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SÅDAN LEVER KLOKKEFRØEN

Konefter
Den sjældne og fredede klokkefrø har navn
gshøj sin
sælsomme kvækken, der kan lyde som fjerne kirkeklokker. Sidst i 1980erne var den spektakulære frø
næsten uddød på Østfyn, dog med en lille bestand
ved Tårup Strand (7 km mod nord). I hele Danmark var
der kun 8 bestande af klokkefrø tilbage, hvor den
indtil 1930erne var vidt udbredt i det østlige
DanKo n
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ø
h
gs
mark. Adskillige projekter har siden da arbejdet med
at forbedre klokkefrøens levesteder og spredningsmuligheder.
Det er lykkedes her på Østfyn, og klokkefrøerne
yngler efterhånden i adskillige vandhuller mellem
Lundeborg og Tårup Strand, se kortet.
A sk
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HUSK: Hunden skal altid være i snor.
Eneste undtagelse er på strandbredden,
hvor hunden må løbe løs - under kontrol fra 1. oktober til 31. marts.

Grafisk tilrettelægning, korttegning og tekster: hjorth-freelance.dk
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