BRUINE KIKKER

Bruine kikker aan de waterkant (foto: Hugo Willocx).

1.

BESCHRIJVING

Bruine kikkers zijn vrij grote, stevige amfibieën met goed ontwikkelde, sterke achterpoten. Volwassen
mannetjes kunnen een maximale lengte van 10 cm bereiken; vrouwtjes worden maximaal 11 cm, maar
de meeste exemplaren zijn kleiner dan 8 cm. De rugzijde is doorgaans helderbruin gekleurd (mannetjes
zijn meestal eerder donkerbruin, wijfjes vaak iets meer roodbruin) maar ook witgele tot groengekleurde
exemplaren komen voor. Deze groene individuen kunnen soms worden verward met groene kikkers.
Een variërend aantal (soms slechts zwak) contrasterende bruinzwarte vlekken tekent de rug en enkele
(vrij brede) donkerbruine dwarsstrepen tekenen de achterpoten. Slechts een kleine minderheid is zeer
zwak tot niet getekend. Keel en buik zijn meestal (vuil)wit gekleurd. De donkere, bruinzwarte vlek die
van achter het oog tot aan de basis van de voorpoot loopt, is één van de beste kenmerken van deze
soort (een dergelijke oogvlek is nooit aanwezig bij groene kikkers). Beide geslachten lijken zeer sterk op
elkaar, al zijn mannetjes gemiddeld wel iets kleiner dan wijfjes. Tijdens de voortplantingsperiode is het
mannetje te herkennen aan de verdikte voorpoten en aan de donkere paringsborstels op de binnenzijde
van de duimen waarmee hij het wijfje gemakkelijker kan omklemmen. Niet zelden krijgen mannetjes in
deze periode ook een blauwachtig gekleurde keel. Vrouwtjes hebben gedurende de paartijd vaak witte
spikkels op de flanken en op de achterpoten, de zogenaamde ‘eieruitslag’. Buiten de paringsperiode
verdwijnen deze weinig opvallende geslachtskenmerken en wordt geslachtsbepaling veel moeilijker.
De larven van de Bruine kikker worden vrij groot, tot 5 cm. Wanneer ze uit het eitje komen, lijken ze de
eerste weken sterk op de larven van de Gewone pad. Naarmate ze verder ontwikkelen, verandert de
zwarte grondkleur echter en worden de larven eerder (donker)bruin met vele, zeer kleine goudkleurige
spikkels, terwijl paddenlarven pikzwart blijven. Net als bij de Gewone pad, hebben larven van de Bruine
kikker meestal een stomp staarteinde.
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2.

LEVENSWIJZE

De Bruine kikker ontwaakt net iets later uit winterslaap dan Gewone pad, doorgaans vanaf eind februari,
en trekt onmiddellijk naar het voortplantingswater. De voorjaarstrek bereikt gemiddeld een piek rond
midden maart, al kan deze piek door weersomstandigheden (vooral door lage grondtemperaturen) iets
vroeger of later vallen. Begin april hebben de meeste exemplaren hun poel bereikt. De geslachtsrijpe
mannetjes vormen in het water koren en trachten vooral ’s avonds en ’s nachts door hun zacht geknor
wijfjes te lokken. De voortplantingstijd loopt gemiddeld van half maart tot eind april. De vrouwtjes
worden dan bij de oksels omklemd en zetten één (soms twee) eiklompen af. Afhankelijk van de grootte
van het vrouwtje bevat zo’n eiklomp 700 tot 4.500 eitjes. Parende Bruine kikkers en kikkerdril zijn
meestal opvallend geconcentreerd in bepaalde delen van de poel. Na 10 tot 14 dagen komen de eitjes
uit en de meerderheid van de juvenielen verlaat het water eind juni, begin juli. Na de
voortplantingsperiode verlaten volwassen Bruine kikkers onmiddellijk het water en brengen de rest van
de lente en zomer op het land door. Sommige keren laat in het najaar terug naar de poel om er de
winter door te brengen in het slib, anderen overwinteren op het land.
Bruine kikkers kunnen minstens tot 10 jaar oud worden

3.

BIOTOOP

De Bruine kikker is een generalist en gebruikt een brede waaier aan landbiotopen: duinen, polders,
heide- en moerasgebieden, diverse bostypes, parken, akkers en weilanden, holle wegen, ruigten, tuinen
enz. Wel moeten de foerageergebieden vrij goed begroeid zijn zodat ze een voldoende hoge
vochtigheidsgraad bezitten en kunnen behouden. De Bruine kikker is immers minder bestand tegen
uitdrogen dan Gewone pad.
De Bruine kikker paart in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: vijvers, weide- , bos- en
bronpoelen, voedselrijke vennen, sloten en greppels, karrensporen, ondergelopen graslanden en
diverse kustmatige waterpartijen. Zelfs in langzaam stromend water worden eiklompen afgezet. Het
water is meestal wel voedselrijk.
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