
 

ikkerdril 

benodigdheden verzorging 

instructies 

Wist je dat? 

o Glazen of plastic bak  

o Waterplanten uit de sloot 

o Zand en/of Stenen (grote en kleine) 

o Emmer 

o Schepnet 

o Sloot met kikkerdril 

Heb jij wel eens gezien hoe een kikker groeit? Van maart t/m juni kun je in sloten kikkerdril vinden. 

Kikkerdril zijn eitjes die door een vrouwtjeskikker in het water worden gelegd. Die eitjes groeien uit tot 

kikkervisjes.  

N.B. Kikkers zijn beschermde dieren. Het is toegestaan om ze te bekijken om ervan te leren. Maar je 

moet ze wel terugzetten in de natuur! 

 

 

o Doe wat zand en/of steentjes in een bak. Giet de 

bak met slootwater. Doe de waterplantjes er bij.  

o Leg een klein klompje kikkerdril in het 

aquarium.  

o Wanneer de kikkertjes pootjes krijgen, krijgen ze 

ook langzaam longen. Zorg er voor dat ze op een 

steen, die een klein stukje boven het water 

uitsteekt, kunnen rusten. Ze kunnen anders 

verdrinken. De kikkertjes kunnen niet uit het 

water springen. Het is belangrijk om een klein 

loopplankje te maken of een steen te kiezen die 

voor een deel in het water ligt en een deel boven 

het water uitsteekt. Zorg er voor dat er een  

geleidelijke overgang tussen het stuk in en het 

stuk uit het water is.  

o Na ongeveer zeven weken zijn de kikkertjes 

volgroeid. Je moet ze terug zetten op de plek waar 

je de dril vandaan hebt gehaald.  

tips 

o Zet de bak op een lichte plek, maar niet 

in de volle zon  

o Eitjes met witte vlekjes komen niet meer 

uit. Verwijder ze zo snel mogelijk. 

 

Als de kikkervisjes drie dagen uit het ei 

zijn, moet je beginnen met voeren.  

Voer: stukjes je sla, andijvie, paardenbloem, 

komkommer, tomaat, weegbree en visvoer. Je 

hoeft maar heel weinig te geven, anders 

vervuilt het water. Als ze pootjes krijgen, 

hebben ze behoefte aan meer vlees bv. rode 

muggenlarven of fruitvliegjes.  

Ververs regelmatig wat water voor vers 

slootwater. Het 'oude' water kun je gewoon in 

de sloot gooien.  

 
… sommige kikkers sprongen kunnen 

maken van wel 20x hun eigen 

lichaamslengte? 

…er veel kikkersoorten zijn die in bomen 

leven en heel goed kunnen klimmen? 

…een ander woord voor kikkervisje, dikkopje 

is?  

http://www.samenopavontuur.nl/

