
KlokkefrøKlokkefrø
Bombina bombina

på Avernakø

LIFE Projekt Bombina 2004 - 2009 
Deltagere: LANU (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume), Stiftung Naturschutz (Schleswig-Holstein) Tyskland (projekt-
leder), Latgalian Ecological Society (NGO), Nature,Sverige, Skov- og 
Naturstyrelsen, Danmark, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, 
Københavns Zoologiske Have og Amphi Consult.

Projektet bygger på erfaringer fra det tidligere LIFE-projekt  
til sikring af klokkefrø i Danmark.

Projektet har følgende formål:
• at sikre og forbedre afgræsning og pleje af naturarealer  
 omkring klokkefrø-vandhuller

• at etablere egnede vandhuller og overvintringssteder

• at udlægge græsningsarealer omkring klokkefrø-vandhuller

• at undersøge den genetiske variation mellem de forskellige klokke- 
 frø-bestande med henblik på den videre forvaltning af disse bestande.  
 Kan det lade sig gøre at opretholde de enkelte delbestande, eller bør  
 opdræt og udsætning i stedet baseres på en fælles bestand?

• at etablere en reservebestand for bestanden på Hjortø og Enø.  
 Reservebestanden for Hjortø etableres på Strynø Kalv

• at give de danske erfaringer fra det første klokkefrø-projekt videre

• at sikre en erfaringsudveksling og vidensopbygning mellem de  
 deltagende lande

• at formidle projektet til befolkningen gennem ture, foldere,  
 skiltning, møder og via internettet

Læs mere om projektet på: www.life-bombina.de

LIFE Projekt Bombina 2004 - 2009

 1 Taarup Strand
 2 Klintholm
  Dubletbestand for Taarup Strand

 3 Avernakø
 4 Hjortø
 5 Birkholm
  Dubletbestand for Ærø

 6 Strynø Kalv
  Dubletbestand for Hjortø

 

 7 Ærø, Stokkeby Nor
 8 Ærø, Voderup
 9 Agersø

 
10 Enø
 11 Svinø
  Dubletbestand for Enø
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De  danske lokaliteter   
i det internationale   
LIFE Projekt Bombina

Klokkefrølokalitet udenfor projektet
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Vandhul med
 klokkefrø 

Hvad blev der gjort for klokkefrøen før 2004?
Fra omkring år 1900 har der været en voldsom tilbagegang i antallet af 
klokkefrøer. I 1986 var der kun 8 bestande tilbage i Danmark.  
Et akut redningsarbejde blev iværksat for at redde de tilbageværende 
bestande. Der blev gravet en række nye vandhuller samt opdrættet og 
udsat nyforvandlede klokkefrøer på de eksisterende lokaliteter.  
Indsatsen var en succes, og det lykkedes i sidste øjeblik  
at redde flere bestande med kun enkelte individer til- 
bage. Siden 1986 er ingen klokkefrøbestande uddøde  
i Danmark, men flere bestande har i perioder været så  
truede, at de kun har overlevet i fangenskab.  

LIFE-projekt 1983 - 2003
I perioden 1989-2003 blev der gennemført et EU-medfinan- 
sieret LIFE-projekt ”Sikring af klokkefrø i Danmark”. Formålet med pro-
jektet var at sikre bevarelsen af klokkefrø ved at skabe nye levesteder 
for de eksisterende bestande samt udsætte og opdrætte klokkefrøer, 
så der skabes levedygtige bestande. Der blev oprettet dubletbestande 
for de oprindelige bestande på lokaliteter, hvor klokkefrøen tidligere har 
levet. I Fyns Amt blev der desuden oprettet dyrkningsfrie bufferzoner 
omkring de vigtigste vandhuller.  På Avernakø blev der opkøbt en cen-
tralt beliggende ejendom på ca. 7 ha, hvor der blev etableret vandhuller  
            og sikret afgræsning med robust kvæg af racen skotsk højland.

Avernakø-indsatsen 2004-2009
Som del af LIFE-projektet er der indgået aftale med en privat lods-
ejer om omlægning af en tidligere dyrket mark på ca. 5 ha til ved-
varende græs med ekstensiv afgræsning. Der etableres vandhuller 
til klokkefrø på arealet. Herudover har Skov- og Naturstyrelsen Fyn 
købt naboarealet til den ejendom, der tidligere blev erhvervet. Dette 
areal på ca. 5 ha ud-lægges også til ekstensiv afgræsning med robust 
kvæg, ligesom der etableres vandhuller til klokkefrø.  
Der er offentlig adgang til Skov- og Naturstyrelsens arealer.

Klokkefrøen
Bombina bombina

på Avernakø

Klokkefrølokalitet på Avernakø.  
Foto: Niels Damm



I Danmark er der 18 bestande af klokkefrøer. De 
findes i Det Sydfynske Øhav og i det tørre, solrige 
storebæltsområde. Indtil omkring 1920 - 1930 var 
frøen vidt udbredt i det østlige Danmark samt Als, 
Tunø og Samsø.

En giftig skønhed 
En voksen klokkefrø måler op til 55 mm. Over-
siden er i grå, brune, sorte eller olivengrønne 
nuancer med mange vorter. Undersiden er 
meget karakteristisk sort eller sortblå med flotte 
orange, gule eller røde pletter og nogle mindre, 
hvide vorter med en sort prik. Pletternes mønster 
kan bruges til at kende forskellige  individer fra 
hinanden, på samme måde som menneskers 
fingeraftryk.  
Klokkefrøen har et giftforsvar. Den udskiller 
en giftig slim gennem huden, som man får på 
fingrene, hvis man rører ved den. Gnider man sig 
derefter i øjnene, kan man få kraftig svie.  
Navnet ”klokkefrø” stammer fra naturforskeren 
Linné’s oplevelse af dyrenes kvækken, da han 
første gang beskrev dyret i 1700-tallet.

Føde på land  
og i vand 
Den voksne klok-
kefrø 
fanger sin 
føde både i 
vandet og på 
land. Den lever 
af forskellige 
insekter og orme. 
Haletudserne ”græsser” på 
vandplanternes belægninger af  
alger, bakterier og encellede dyr.

Fjender 
Klokkefrøens giftforsvar beskytter den til dels mod 
den glubske grønne frø, men ikke imod rovfisk 
som gedder og aborrer. Æg og haletudser, som 
ikke har giftforsvaret, ædes af hesteigler, stor 
vandsalamandere, snoge og fisk. 
Hvor fiskehejrer forekommer talrigt, udgør de en  
alvorlig trussel for klokkefrøen.

Trusler 
Der er mange årsager til klokkefrøens voldsomme 

tilbagegang siden omkring år 1900. Tidligere 
fungerede mange vandhuller som vandings-

huller til kvæg og heste, men efterhånden som 
landbruget er blevet industrialiseret og effek-
tiviseret, blev vandhullerne overflødige. En del 
vandhuller er blevet fyldt op eller er drænet bort, 
eller der er udsat ænder, mens andre vandhuller 
har fået lov at gro til. Tilgroede vandhuller er ikke 
egnede ynglevandhuller for klokkefrøen, som 
kræver mest muligt sollys.  
Også brug af pesticider som udrydder frøens fø-
degrundlag, insekterne, samt spredning af kunst- 
gødning, som frøen optager gennem huden, når 
den vandrer i landskabet, udgør en trussel.

Hvordan hjælper  
LIFE projektet  klokkefrøen?
Vi hjælper klokkefrøen ved at forbedre eksisteren-
de vandhuller og grave nye vandhuller. Vi arbejder 
med netværk af vandhuller, hvor vi også prøver på at 
ekstensivere driften af omkringliggende mark-arealer 
og udlægge dem i vedvarende græs med afgræsning 
uden brug af gødning eller sprøjtemidler.

Vi forbedrer overlevelse af æg og haletudser ved at 
foretage opdræt i laboratoriet eller i særlige bure, 
som placeres i vandhullerne.

Vi etablerer gode overvintringssteder i form af sten- 
og kvasbunker tæt på klokkefrøens vandhuller.

Vi etablerer dubletbestande, som kan være med til 
at sikre den genetiske variation i en delbestand, hvis 
vilkårene for den oprindelige bestand pludselig for-
ringes. Eksempelvis har den oprindelige bestand på 
Taarup i nogle år haft meget dårlige muligheder for at 
yngle, og bestanden er kraftigt aftagende. Derimod 
trives dubletbestanden ved Klintholm rigtig fint.

Men man må gerne lytte!  
Klokkefrøen er fredet i Danmark. Den må ikke 
slås ihjel, og hverken voksne, haletudser eller 
æg må samles ind eller flyttes. 
Derudover er frøen opført som næsten truet 
(NT) på den danske rødliste. 
Dens vandhuller er beskyttede efter §3 i 
Naturbeskyttelsesloven, hvis de er på over 
100m2.
Klokkefrøen er beskyttet ifølge EF-habitat-
direktivet. Den må ikke fanges, slås ihjel 
eller forstyrres, og dens levesteder må ikke 
beskadiges eller ødelægges. Desuden skal 
der laves særlige områder for at bevare den i 
alle landene i EU. I Danmark er der udpeget  
6 EF-habitatområder for den.

Klokkefrø er omfattet af: 
  • Habitatdirektivets bilag II+IV 
  • Fredning  
  • Natura 2000 - Artkode 1188

I det perfekte ynglevandhul skal solen kunne skinne på hele  
vandhullet, og vandet skal være så lavt, at det hurtigt kan  
blive varmet op af den. Vandhullet må gerne tørre ud sidst  
på sommeren, så eventuelle fisk dør. Der skal være så  
meget bevoksning, at klokkefrøen kan ligge og gemme sig.  
Især ynder den vandingshuller til kvæg. Hunnerne lægger  
ikke æg, hvis der er fisk eller mange ænder i vandhullet.

• Lysåbent og solbeskinnet 
• Svagt skrånende brinker 
• Lavt vand med vandplanter 
• Ingen fisk eller udsatte ænder 
• Sprøjtefri zone - ingen pesticider 
• Ingen kunstgødning 
• Ekstensiv afgræsning 
• Dybere vandhuller i nærheden til ophold efter yngletiden 
• Levende hegn, stenbunker eller skrænter til vinterhi 

Sommerliv og vinterhi 
Klokkefrøen yngler i lavvandede og lysåbne vand-
huller med vandplanter og god vandkvalitet. Men i 
de intensivt dyrkede landbrugsområder findes der 
sjældent det tætte netværk af egnede vandhuller, 
som frøen har behov for.
Klokkefrøen lever størstedelen af sit liv i vandet, 
og det er derfor vigtigt, at den udover de tem-
porære ynglevandhuller (som tørrer ud om som-
meren) har permanente vandhuller til rådighed, 
hvor den kan søge føde. 
Overvintringen foregår i musehuller, under kvas, 
stenbunker og trærødder samt i skrænter.
Et godt levested består derfor ikke blot af gode 
og varierede vandhuller, men også eksempelvis 
af afgræssede overdrev og enge, levende hegn, 
stendiger, kystskrænter eller skove. 

Sæt dig i græsset og lyt
Skal man høre klokkefrøernes lyd, skal man ud en 
sen eftermiddag eller tidlig aften på stille lune dage 
fra sidst i april til sidst i juni. Stå ikke op, men sæt 
dig ned i græsset, og vent. Så glemmer frøerne 
snart deres skyhed. 

 

Vi siger at frøerne “kukker”. Hver frø kukker i et 
toneleje, som afhænger af dens stør- 
relse - 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. 

Slægtens videreførelse  
I løbet af april og maj vandrer frøerne  
ned til et vandhul, hvor de yngler.  
Når hannerne kvækker, stimuleres  
hunnen til at parre sig. 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.

Æggene klækker i løbet af 
få dage til haletudser. Haletud-
serne forvandler sig til frøer fra  
midt i juli og frem.  
De små frøer opholder sig i vandkanten

og æder små insekter, indtil de  
opsøger et vinterhi. 
Efter yngletiden vandrer de voksne  
klokkefrøer ofte videre til andre vandhuller, 
som godt kan være mere næringsrige, 
dybe eller groet til.
De ældste klokkefrøer når en alder på  
mindst 13 år i naturen.

Klokkefrøen

Hvad er et godt klokkefrøvandhul?

Til højre:  Opformering af klokkefrøer.  
Ved opdrættet holdes haletudserne  
i bure, som regelmæssigt renses for  
rovdyr, så flere haletudser overlever.

Kvækkende klokkefrøhan.

Klokkefrøhannen klamrer sig til hunnen i 
op til et døgn for at befrugte de  
æg, hun vikler rundt om  
vandplanters stængler.

Haletudse  
med det  

karakteristiske 
”netmønster”.

Nyforvandlet klokkefrø - stadig med hale.

Æg på 
vand-

plante.

Frøens
underside.


