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Skrubtudsen
Skrubtudsen kendes på den vortede hud og de ret korte bagben. Den kravler 
mere, end den hopper. Hos tudserne er hunnen størst. Hannerne bliver op til 
8 cm. Hunnerne kan måle helt op til 12 cm og blive nogle ganske omfangs-
rige matroner. Skrubtudsen er stedfast, og den yngler helst i det samme 
vandhul år efter år.

Føde 
Tudser er nyttedyr og spiser bl.a. havens snegle. Afhængigt af dens størrelse 
spiser den også myrer, bladlus, snyltehvepse, tæger, edderkopper, løbebiller, 
bænkebidere og tusindben.

Den store tudsevandring
Hvert forår og hvert efterår ser vi den store tudsevandring. Vi bemærker det 
især, når vi fra bilen ser de mange tudser krydse vejen. Her ender tusindvis 
af tudser som tallerkentudser – flade mod asfalten. Pas godt på tudserne, 
når de i stort tal er på deres op til 3 km lange vandring til det vandhul, der 
skal fostre nye haletudser. 

Yngletid 
Skrubtudsen kommer frem fra vinterdvalen i slutningen af marts eller begyn-
delsen af april. Den vandrer straks til ynglevandhullet, hvor parringen oftest 
foregår i sidste halvdel af april, afhængigt af vejret. 
Hantudserne er i foråret så forhippede på at finde en hun, at de kaster sig 
prøvende over næsten alt, hvad der bevæger sig. 
Når hunnerne når frem til vandhullet, kan de risikere ligefrem at blive overfaldet 
af flere parringsivrige hanner. Det sker, at en hun gribes af så mange hanner 
på én gang, at hun tynges ned og simpelthen drukner - drukner i kærlighed. 

Tudsen er giftig 
En uerfaren rævehvalp, der forsøger at æde en skrubtudse, lærer hurtigt af 
sin fejl. Skrubtudsen har nogle kirtler bag øjet, hvor giften dannes og gør 
tudsens hud uspiselig. Af samme grund bør man huske at vaske hænder, når 
man har holdt en tudse.

Både frøer og tudser er fredet i Danmark. 

Butsnudet frø
Butsnudet frø tilhører de brune frøer og er den almindeligste frø i Danmark. 
Der er to andre brune frøer i Danmark, spidssnudet frø og springfrø. De tre 
arter ligner hinanden meget, og det er svært at se forskel. Butsnudet frø er 
oftest brun, men kan variere i farven og godt virke grøn. Farven kan endog 
skifte fra dag til dag hos den samme frø.  
Ca. 1% af frøerne bliver 8 år. Den ældst registrerede i naturen blev 11 år. 

Føde 
Frøen lever af insekter som fluer og myg, snegle og larver. Selv store regn-
orme kan den finde på at sluge.

Forskellen på frøer og tudser 
Frøer har tynd, glat og fugtig hud, hvor tudserne generelt har ru, vortet og tør hud.

Yngletid 
De butsnudede frøer vandrer til vandhullerne i slutningen af marts og begyn-
delsen af april. Yngleperioden er kort og koncentreret omkring 10.-15. april, 
hvor hannerne kvækker i ca. 10 dage for at tiltrække hunnerne. Hver hun 
lægger mellem 500 og 6.000 æg. Hver ægklump er cirka 10 cm i diameter. 
Efter nogle uger klækkes æggene inde i geleklumperne. De små haletud-
ser svømmer først ud af geleklumpen, når de har fået mund, gæller og ha-
lefinner. 

Frøen om vinteren 
Om vinteren går frøen i dvale. Den graver sig gerne ned eller dykker ned på 
søbunden og gemmer sig i mudderet. Af og til sker det, at frøer dukker frem 
på milde vinterdage.
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