
Til frøkoncert

Efter vinterens dvale vågner mange 
dyr op i april, når temperaturen stiger, 
og dagene bliver længere.
Frøer og tudser begynder at kravle 
frem fra deres skjul og søger mod de 
vandhuller, hvor de blev klækket. 
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De to brune frøer, den butsnudede og 
den spidssnudede, er to af vores almin-
deligste frøer.
De ligner hinanden temmelig meget. 
Den spidssnudede frø er lidt mindre end 
den butsnudede og har en mere spids 
snude, men der skal næsten eksperter 
til for at skelne den ene fra den anden. 
Men stemmerne er meget forskellige.  
Så i al fald i yngletiden kan frøerne nemt 
kendes fra hinanden. 
Skrubtudsen er nem at kende fra frø-
erne på sin vortede hud.

Kvæk, kvæk, kvak, woop,  kvaaark, brrrrau... Ja smukkere bliver det næppe.  I har 
netop læst 1. frøsymfoni, skrevet af Hr. Frø. 
Men hvorfor ikke tage til en rigtig frøkoncert i det fri? Her er med garanti både 
noget for øjne og ører.

Selv små piger lader sig charmere af han-frøernes smukke koncert.

Frøernes stemme
Butsnudet frø: lyder lidt som en 
stille snorken eller én, der knurrer.
Spidssnudet frø: ”wop, wop, wop”
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Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

Kvækker til hunfrøernes ære
Når frøer og tudser har nået deres vand-
huller, begynder hannerne at kvække. 
Det tiltrækker hunnerne, og så snart de 
er inden for rækkevidde, kravler hannen 
op på ryggen af hunnen, så de kan parre 
sig og dermed sørge for en ny genera-
tion af frøer og tudser. 
Og det sker under meget spektakel 
og megen plasken rundt for at komme 
”først til fadet”. 

Gå til frøkoncert
Gå en aftentur ned til det nærmeste 
vandhul. Ikke for sent – I skulle jo gerne 
kunne se, hvor I går. Det er ikke til at 
sige, lige hvornår frøerne er der, så 
gå gerne flere aftner, hvis de ikke er 
kommet til ynglepladsen endnu. Et sik-
kert – og trist – tegn på, at frøerne er 
begyndt at vandre, er, at der ligger en 
del overkørte eksemplarer på vejene. De 
krydser nemlig tit vejene om natten på 
deres vej til vandhullerne.

Sceneskræk
Når I nærmer jer vandhullet, vil I sikkert 
høre nogle høje plask og se ringe i van-
det. Frøerne har mærket, at I nærmer 
jer, og har gemt sig. Men stå så helt 
stille ved vandkanten et par minutter, 
ingen hurtige bevægelser, ingen snak. 
Og læg så mærke til, hvad der sker ude 
i vandet. 

Pludselig dukker der et par øjne og en 
snude op. Så en til, så endnu en. En frø 
eller tudse begynder at kvække, og 
snart er et helt kor af ”kvækkere” be-
gyndt at kalde. Det kan være helt øredø-
vende, når alle kommer godt i gang. Men 
lytter I godt efter, kan I sagtens skelne 
lydende fra hinanden.

Den butsnudede bas
Den butsnudede frø har en stemme, 
som er en dyb, knurrende brummen. Er 
der mange, kan det lyde som biler på en 
motorvej i det fjerne.

Den spidssnudede sopran
Den spidssnudede frøs stemme lyder 
som en høj, boblende kvækken eller 
som små bjæffende hunde.

En tudse i halsen
Tudsens stemme er mere som en ru, 
skarp lyd. Nogle siger, det nærmest ly-
der, som når en fugtig klud bliver gnedet 
på glas.

Kamp om hunnerne
Det er en fantastisk oplevelse at se 
frøerne kæmpe i vandet om at komme 
til. Somme tider er det nærmest som 
en kæmpe slåskamp. Og det er ingen 
hindring, hvis en anden han er kommet 
først til en hun. Så er det bare om at få 
vippet konkurrenten af, så man selv kan 
komme til. 

Æggene svulmer op
Når hunnen har lagt æggene, befrugter 
hannen dem, og i vandet begynder de at 
svulme op. Det er rigtig mange æg, hun-
nerne lægger, så det er godt, de først 
svulmer op, når de kommer ud i vandet.
Skrubtudsen producerer mellem 1.200 
og 6.800 æg alt efter hunnens størrelse. 
For frøerne er det mellem 500-6000 æg, 
men mest almindeligt 1500-3000.
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To frøer hygger sig under frøkoncerten.

Kun øje for hinanden
Frøerne og tudserne er så ivrige 
og optagede af deres parringsleg, 
at de ikke lægger mærke til jer. Så 
I kan stå så længe, I kan se noget, 
og betragte det livlige, somme ti-
der kaotiske orgie, der finder sted 
lige for fødderne af jer.

Den butsnudede frø 

Butsnudede frøer i parring.

Vil I vide mere?
”Danmarks padder og krybdyr” af 
Thomas Bille er god at have med 
i hånden, når I skal bestemme de 
dyr, I ser.


