Klokkefrøer og kogræsserlaug
i Tårups nye søområde

En sø i svinget ved Tårup Byvej vil være en pryd til glæde for alle, der bor i
Tårup, men vil også være til stor gavn for naturen – herunder den truede
klokkefrø, der allerede findes i området. Et naturskønt åndehul med stier rundt
om vil kunne binde Brandgade/Boholtvej bedre sammen med resten af
landsbyen, og Tårup Sø vil blive et nyt naturligt centrum.
Når Tårup Sø er etableret, vil den
give bedre trivsel for byen og
fungere som et rekreativt område
til spadsereture, hundeluftning,
afslapning og skøjteløb.
Vandmiljøet vil tiltrække smukke
og spændende insekter som guldsmede og fungere som habitat
for padder samt vand- og sump
vegetation.

På længere sigt er der mulighed
for naturlig indvandring af interessante og sjældne planter.
Småfugle vil også have gavn af
den spredte vegetation i området.

Dong dong dong

Men især arten Bombina Bombina - i daglig tale klokkefrøen,
der følge videnskaben har et
parringskald, der lyder som fjerne
kirkeklokker vil
have mulighed til at
etablere sig midt i
Tårup.

Indsats for miljøet
Hvis søen etableres
på den rette måde
med hjælp fra kommunens eksperter,
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kan der opnås tilladelse til udsættelse af klokkefrøhaletudser, og
Tårup vil kunne bidrage til det
arbejde, der gøres på Østfyn fra
Klintholm i syd til Tårup Strand i
Nord for at redde den truede art.

Kogræsserlaug
For at få tilladelse til udsættelse
af klokkefrøhaletudser stiller
myndighederne krav om, at søens
bredder skal afgræsses af køer.
Vi forestiller os i Søudvalget, at
der etableres et kogræsserlaug af
borgere i landsbyen, som ejer de
to til tre kalve, der er nødvendige
for at afgræsse søens breder.
Køer i området midt i landsbyen
vil være til glæde for landbyens
børn og voksne, der kan følge
med i dyrenes liv.

Vi har indtegenet en sø på kortet,
hvor vi forestiller os den placeret i
svinget ved Tårup Byvej.
De røde prikker på kortet er øvrige
klokkefrøvandhuller i og omkring
Tårup.

Etablering af sø i Tårup Landsby på det areal i lokalplanen, hvor der allerede tidligere er projekteret en
sø (se kort ovenfor). Søudvalget foreslår følgende:
•	en sø der er op til 2500 m2 i areal med og maximalt 2 meter dyb med passende lavt fald ind
mod midten af søen
•	et lavtvandsområde i den nordvendte ende for
optimale yngleforhold for klokkefrøer
•	søens facon skal være naturlig og indgå som et
harmonisk element i landskabet
•	området skal være indhegnet med elektrisk
hegn, og der skal etableres led eller færiste,
så man kan komme ind på området, uden at
køerne kan komme ud
•	køerne skal være af en fredelig og robust race
som for eksempel Galloway
•	 der skal ikke udsættes fisk, ikke være kunstige

øer eller andehuse og der skal ikke støbes et fundament til søen. Dette for at give klokkefrøerne
så optimale opvækstbetingelser som muligt
•	en fortsættelse af stien fra “Under Egen” skal
gå rundt om søen. Der skal placeres bænke og
skraldespande langs med stien
•	der skal laves spredt beplantning af buskagtige
træer på arealet omkring søen, gerne med planter fra den oprindelige danske frøbank
•	beplantningen skal ikke anbringes så tæt på
søen, at løvet drysser direkte ned i vandet.
Beplantningen kan være oprindelige danske
småbuske og træer fra danske frøbanker, f.eks.
lind, alm. hvidtjørn, slåen, hassel, navr, ær,
tørst, alm. kvalkved m.fl.
•	der skal etableres stenbunker eller mindre stendiger, hvor padder kan overvintre
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Fotomontagen ovenfor giver indtryk af, hvordan Tårup sø kan komme til at se ud. I dag er jorden forpagtet
til opdyrkning.

Udstykninger ved søen
Grunden, som søen skal placeres
på, er et af de få steder, hvor
det er muligt at udstykke til nye
boliger i den ende af grunden, der
ligger ud mod Bækvej. Vi har også
gjort os nogle overvejelser om
disse boliger.

Vi foreslår, at den udstykkede
jord fordeles på i alt 4 – 6 parceller og at en sti føres langs disse,
så området bliver forbundet med
søen.
Bebyggelsen skal være æstetisk
og følge linjerne i det eksiste-

rende byggeri, da disse huse vil
være det første syn, der møder
folk, der kommer ind i landsbyen
ad Kirke Allé.
Vi foreslår et boligareal på ca.
160 m2 inkl. 1. sal (med god
udsigt).

Et af de to klokkefrøvandhuller,
der er etableret ved Tårup Strand.
som en del af EF-habitatsområde
102.
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Klokkefrøvandhullerne på Østfyn ligger fra
Tårup Strand i nord til Klinthom i syd. Etablering af et klokkefrøvandhul i Tårup vil give
klokkefrøen endnu bedre livsbetingelser.

Til højre ser man vandhuller ved Tårup, hvor der er
fundet klokkefrøer. De tre vandhuller, der ses øverst
på luftfotoet er etablerede af kommunen.

De to forholdsvis
nyetablerede klokkefrøvandhuller ved Tårup
Strand fungerer efter
hensigten.
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