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   VAN DRIL TOT KIKKER 

De bruine kikker is een van de 
eerste kikkers die in het voor-
jaar aan de voortplanting be-
gint. De buik van moederkikker 
zit vol eitjes. Vaderkikker om-
helst moeder terwijl zij haar 
eitjes legt. Vaderkikker laat 
tegelijk zijn zaadcellen los, 
 waarmee hij de eitjes be-
 vrucht. Een moederkikker 
 kan wel vierduizend eitjes 
 leggen. In kikkerdril zit 
 voedsel voor de dikkopjes. 

Een kikkerleven 
begint als een 
kleine zwarte 
stip. 

De stip is het ei. Daar 
rond zit een soort gelei. 
Die gelei beschermt het 
ei tegen schokken. Zodra 
het ei in het water ge-
legd wordt, zwelt de ge-
lei op. De gelei be-
schermt het ei. 
 
De kikkerdril wordt warm 
in de zon. 
Hoe lang het duurt voor-
dat de kikkervisjes uit de 
eitjes komen, hangt af 
van de temperatuur in 
het vroege voorjaar. 

De kikkervisjes zijn de 
larven van de kikker. 

Het duurt een hele dag 
voor een dikkopje uit 
zijn eitje raakt. Nadat 
de dikkopjes uitgekomen 
zijn, rusten ze een paar 
minuten en zwemmen 
dan weg. Dikkop-
jes kunnen on-
der water 
ademen.  

Dat komt door hun kieuwen. Na vier-
weken zijn de kieuwen van het dikkop-
je bedekt met huid, de longen beginnen 
te groeien. De meeste dikkopjes worden 
al opgegeten voor ze volwassen zijn. 

       Bruine kikker 

 Paart vroeg 
in het voorjaar.  

 Hij kwaakt  
     niet, maar 

knort. 
 

 

 

Groene kikker 
 Kan groen zijn, maar ook zwart 

of donkerblauw. 

 Heeft een lichte streep over zijn 

rug. 

 Paart pas in mei of nog later. 
 Kwaakt zeer luid met opgezette 

wangen: de kwaakblazen. 
Ze lijken veel op kikkers, maar zijn 
toch anders : PADDEN. 

   Gewone pad 
 Springt niet 
 maar loopt. 
 Paart vroeg in 

het voorjaar. 
 Heeft 

geurklieren 
op zijn 

rug. 
 
     
Rugstreeppad 
 Heeft een lichte 
 streep over zijn 

 rug. 
 Leeft voornamelijk 

 op het droge zand. 


