GEWONE PAD

Koppel Gewone pad: mannetje bovenaan, wijfje onderaan (foto: Norbert Huys).

1.

BESCHRIJVING

De Gewone pad is een vrij groot, zwaar gebouwd, plomp amfibie met een opvallend wrattige huid.
Volwassen mannetjes kunnen een totale lichaamslengte bereiken van 5 tot 9 cm, vrouwtjes worden
tussen 6 en 11 cm. De rugkleur varieert van beige over licht- en grijsbruin tot diep bruinrood met
meestal een verspreid voorkomend donker vlekkenpatroon. De buik is witgrijs tot witachtig met
donkergrijzige, gemarmerde vlekken. Op de brede kop bevinden zich grote oorklieren. De iris is
opvallend koper- tot roodgoudkleurig en de zwarte pupil is horizontaal elliptisch van vorm. De
afwezigheid van een uitwendige kwaakblaas verklaart de vrij zachte roep van de soort. De
voorpoten zijn bij beide geslachten fors ontwikkeld en de achterpoten hebben elk vijf tenen met
tussenin zwak ontwikkelde zwemvliezen. Vrouwtje zijn gemiddeld groter en plomper dan
mannetjes. Drachtige vrouwtjes kunnen goed op geslacht worden bepaald door de gezwollen buik.
Mannetjes hebben sterker ontwikkelde voorpoten waarmee ze tijdens de paartijd de wijfjes stevig
onder de oksels omklemmen. Tijdens die periode ontwikkelt het mannetje bovendien
paarkussentjes op de binnenzijde van de voorpoten en tenen om de grip op het wijfje te verhogen.
Larven van de Gewone pad worden tot 4 cm. Zowel de buik als de rug zijn gedurende de volledige
larvale fase monotoon pikzwart maar kunnen kort voor de metamorfose naar donkerbruin met
kleine bleke vlekjes verkleuren. In de eerste weken van de larvale ontwikkeling kunnen larven van
de Gewone pad op basis van uiterlijke kenmerken nauwelijks worden onderscheiden van Bruine
kikkerlarven. Paddenlarven zwemmen wel vaak in groep. Grote zwermen dikkopjes, vlak tegen het
wateroppervlak aan, zijn typisch voor Gewone pad.
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2.

LEVENSWIJZE

Het tijdstip waarop Gewone padden uit hun winterslaap ontwaken, is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden tijdens het vroege voorjaar, maar situeert zich gemiddeld tussen de tweede
decade van februari en de eerste decade van maart. De soort is zeer plaatstrouw en trekt
onmiddellijk na het ontwaken naar de voortplantingsplaats die ook voorgaande jaren werd gebruikt.
Trekbewegingen worden vooral op gang gebracht door windstilte, zachte temperaturen en een
hoog vochtgehalte. Bij ideale weersomstandigheden vatten vaak honderden padden op hetzelfde
ogenblik de trek aan. Bij winderig, droog of kouder weer zoeken de dieren een schuilplaats op en
pas wanneer de weersomstandigheden opnieuw gunstig zijn, wordt de trek hervat. Begin april heeft
het gros van de populatie de paarplaats bereikt. Eerst komen de niet gepaarde mannetjes aan,
vaak na enkele dagen al gevolgd door de reeds gepaarde wijfjes die hun partner op de rug
meedragen. Tijdens deze periode is de paardrift van de mannetjes zeer sterk ontwikkeld en wordt
nagenoeg alles omklemt wat beweegt gaande van andere amfibiesoorten, vissen, dode
soortgenoten tot in het water drijvende voorwerpen of planten. Tijdens de paring omklemt het
mannetje met de voorpoten het wijfje onder de oksels. Nadat het vrouwtje 2.000 tot 6.000 eitjes
heeft afgezet in een drie tot vier meter lang dubbel eisnoer dat rond waterplanten, rietstengels of in
het water drijvende takken wordt gewonden, verlaat ze onmiddellijk het water en trekt terug naar de
zomerbiotoop. De mannetjes verlaten de waterbiotoop pas enkele weken later. Gemiddeld komt de
terugtrek op gang vanaf de laatste week van maart. Deze is veel meer in de tijd gespreid dan de
heentrek. Na enkele weken komen de eitjes uit en de metamorfose vindt plaats na twee tot drie
maanden, in juni en juli.
Onder natuurlijke omstandigheden bereiken Gewone padden een leeftijd van tien tot twaalf jaar. In
gevangenschap werd één exemplaar 36 jaar.

3.

BIOTOOP

De Gewone Pad stelt weinig eisen aan de landbiotoop en foerageert in de meest uiteenlopende
gebieden. Ze blijkt niet gebonden aan een bepaalde grondsoort of landschapstype. De soort wordt
gevonden in homogene loof- en naaldbossen, gemengde bossen, hakhoutbosjes, struwelen,
verruigde terreinen, natte en droge weilanden, akkers, duinen, heide, moeras- en veengebieden.
Ook in een bewoonde omgeving of in een omgeving die sterk door menselijke activiteiten wordt
beïnvloed, doet de soort het goed: ze is een vaak geziene gast in tuinen, parkgebieden,
woonwijken, wegbermen, spoorwegtaluds, zand- en steengroeven, kleiputten, oude kelders en
schuren. Het is dan ook niet éénvoudig om de ideale landbiotoop te beschrijven. De mogelijkheid
tot het graven van een hol of de aanwezigheid van een schuilplaats, een bepaalde
vochtigheidsgraad, de beschikbaarheid van voedsel en de aanwezigheid van een
voortplantingsplaats zijn vermoedelijk de enige eisen die een Gewone pad aan haar landbiotoop
stelt. In de zomer foerageert de Gewone pad soms tot drie kilometer van haar voortplantingsplaats.
Net als de meeste andere amfibieën zijn het typische nachtdieren. Overdag houden ze zich schuil
onder bladeren, stenen, in holen in de grond, in composthopen of onder allerlei kunstmatig
materiaal om dan na zonsondergang op jacht te gaan.
De Gewone pad zet eitjes af in vrijwel alle types waterpartijen: poelen, sloten en greppels, vijvers,
kleiputten, traag stromende kanalen en rivieren, meren, kunstmatige tuinvijvers enz. … Wel heeft
ze een voorkeur voor relatief diepe waterpartijen met verticale vegetatie (Riet, Grote lisdodde,
Mattenbies, …) waaraan de eisnoeren bevestigd worden. In tegenstelling tot de meeste andere
amfibiesoorten, heeft de Gewone pad nauwelijks of geen last van de aanwezigheid van vis. De
larven bevatten immers een natuurlijk gif (bufotoxine) waardoor ze erg onsmakelijk zijn en slechts
sporadisch door vis worden gepredeerd.
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