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Forunderlig haletudse-forvandling 
 
Haletudser er spændende dyr, der i løbet af de kommende måneder gennemgår en forunderlig 
forvandling. I kan følge med på første række, ved at indrette et lille haletudse-akvarium – følg 
disse råd og I er godt på vej! 
 
Obs! Alle danske padder er fredede, men det er tilladt at holde haletudser i fangenskab, når det er 
til formidlingsbrug. Alle de små frøer skal genudsættes ved samme vandhul, som æggene eller 
haletudserne blev taget fra. 
 
 
Sådan indretter du et godt haletudse-akvarium 
Du skal bruge: 

 Akvarium med låg og evt. lys 

 Lille akvariepumpe 

 Grus 

 Vand fra vandhullet – ca. ½ l pr. haletudse  

 Vandplanter fra vandhullet 

 Grene, bark eller sten 

 20 æg eller haletudser fra det lokale vandhul 
 
Sådan gør I: 

1. Placer akvariet et lyst sted, enten ude eller inde, men aldrig i direkte sollys.  
2. Akvariets bund dækkes med ren-skyllet grus. 
3. Vandplanterne fæstnes i gruset.  
4. Hæld forsigtig vand i akvariet, til det er cirka 2/3 fyldt.  
5. Placer en gren, bark eller sten i akvariet – der skal være noget de små frøer kan kravle op 

på, når de får lunger.  
6. Tilslut akvariepumpen og lad vandet stå og bundfælde.  
7. Gå på jagt efter æg/haletudser i jeres lokale vandhul med net og spand. Tag 20 haletudser 

med jer hjem.  
8. Sæt æggene/haletudserne ned i akvariet. Haletudserne spiser alger på planter og sten og 

det er ikke nødvendigt at fodre dem. Fodring kan medføre iltsvind i vandet og forårsage at 
haletudserne dør. 

9. Følg haletudsernes udvikling, det kan tage op til 70 dage før de forvandler sig til frøer 
10. Husk at sætte de små frøer fri ved det samme vandhul som I tog dem fra! 

 
 
 
 

 

 

  

 


