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De buik vol van de knoflookpad

Annemarie van Diepenbeek & Richard P.J.H. Struijk 

Knoflookpadden zijn zeldzaam en worden dan ook niet vaak als prooirest in Nederland gemeld. Reigerbraakballen die 
grotendeels uit amfibieënresten bestaan, zijn eveneens zeldzaam, vanwege het sterke maagsap dat normaliter de 
botresten grotendeels oplost. Toch zijn in Drenthe braakballen gevonden met meerdere knoflookpadden daarin; een 
uitzonderlijke vondst.

Inleiding
Op 4 april 2017 werden tijdens onderzoek naar de knoflookpad 
(Pelobates fuscus) in Drenthe op de oever van een voortplantingswater 
twee hopen eetresten van een dier aangetroffen. Een deel van deze 
resten bestond uit een aantal in elkaar gedrukte, maar direct 
herkenbare kadavers van padden of delen daarvan. De tweede was een 
in min of meer losse delen aan elkaar hangende botjesmassa met 
haren erin, die het beste als een ‘braakbal in wording’ gedefinieerd kan 
worden. De massa bestond uit vijf min of meer cilindervormige delen 
met een onregelmatig oppervlak, die in elkaar geperst één grote 
braakbal zouden kunnen hebben gevormd, maar die blijkbaar 
‘voortijdig’ waren opgebraakt, dus voordat ze in de maag hun 
gebruikelijke vastere compacte vorm hadden gekregen en voordat de 
amfibieënresten grotendeels door het maagsap opgelost waren. 
Omdat direct duidelijk was dat de knoflookpad een voorname 
prooisoort was, zijn beide ‘braakballen’ voor een volledige 
prooideterminatie meegenomen.

Methode
Beide braakballen zijn apart op soortenspectrum onderzocht. 
Braakbal A (figuur 1) bevatte nog grotendeels intacte dieren die 
eenvoudig te herkennen waren. Braakbal B (figuur 2) bestond uit 
zoogdierharen en veel botfragmenten en is op basis daarvan op 

prooiresten gedetermineerd. Bij de muizenresten gebeurde dit op 
herkenning van de skeletdelen (Jenrich et al., 2019; Zoogdier-
vereniging, 2019). Skeletdelen van amfibieënresten zijn vaak niet 
direct op soort herkenbaar, maar meestal wel op de ordes Anura 
(kikkers en padden) en Urodela (salamanders) (Nöllert & Nöllert, 
2001). März (1987) en Engelmann et al. (1986) geven overzichten voor 
een aantal specifieke skeletdelen van amfibieën. Met name de vorm 
van de heupbeenderen en de sacraalwervel zijn karakteristiek voor een 
soort. De sacraalwervel (os sacrum) bij kikkers en padden gelegen bij de 
overgang van de rugwervels naar de bekkengordel, heeft een 
soortkarakteristieke vorm. Bij de knoflookpad heeft hij een 
kenmerkende vorm van een ‘vlinder met opengeslagen vleugels’, met 
(indien niet afgebroken) een ‘staart’ eraan (zie figuur 5). Het (relatief 
dikke) schedeldak (os parietale) van een knoflookpad heeft aan de 
bovenzijde een opvallende, onregelmatige, celvormige, 
doolhofachtige structuur met korte opstaande randjes, die met het 
blote oog ‘korrelig’ aandoet (Engelmann et al., 1986). De determinaties 
zijn door Annemarie van Diepenbeek (AvD) uitgevoerd.

Resultaten (figuur 3 en 4)
In braakbal A zijn zeven knoflookpadden en één kikkersoort 
aangetroffen, vermoedelijk heikikker (Rana arvalis). Onder de 
knoflookpadden waren vier mannelijke en drie vrouwelijke dieren. 

Figuur 1: Braakbal A (in situ). (Foto: Richard Struijk) Figuur 2: Braakbal B (in situ). (Foto: Richard Struijk)
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Van één vrouwtje kon nog worden vastgesteld dat zij nog geen eitjes 
had afgezet; deze bevonden zich nog in de buikholte. Bij een ander 
vrouwtje bevatte de buikholte nog zweleiwitten (de transparante, 
geleiachtige massa rond de eitjes die na afzet in het water zwelt). Het 
geslacht van de vermoedelijke heikikker kon niet worden bepaald. 

In braakbal B is een breed spectrum aan prooisoorten vastgesteld. In 
de vijf los-vast samenhangende, en min of meer in elkaar passende 
delen, werden resten gevonden van tenminste vier knoflookpadden, 
onbepaalde kikker- en/of paddensoort(en), één levendbarende 
hagedis (Zootoca vivipara), één grote bosmuis (Apodemus flavicollus) en 
één onbepaalde kever- en libellensoort. 

Discussie
Op basis van visuele herkenning van de braakbaldelen kan worden 
geconcludeerd dat het hier om eetresten/braakballen van een reiger 
gaat. Braakbal B zou, in meer samengeperste vorm, grote gelijkenis 
gehad hebben met braakballen van reigers, i.c. blauwe reiger (Ardea 
cinerea), zoals die in diersporengidsen beschreven staan (zie bijv. Bang 
& Dahlstrøm, 1990; van Diepenbeek, 2019). Een zoogdier als predator 
kon hier worden uitgesloten, omdat de huiden van de prooien geen 
tandafdrukken vertoonden; bovendien zouden dan botfracturen te 
zien moeten zijn. Het gegeven dat diverse vogelsoorten onder andere 
op knoflookpadden prederen, is al vaker beschreven (Sterbetz, 1960; 
Hoekstra, 1961; Schurre, 1967; Kabisch & Belter, 1968; Grimmberger, 
1979; Kaminski et al., 2019). Ook van blauwe reigers is bekend dat zij 
knoflookpadden eten (Kabisch & Belter, 1968). Blauwe reigers kunnen 
forse prooien doorslikken, van vissen en mollen (Talpa europaea) tot 
aan een volgroeide bruine rat (Rattus norvegicus) toe (eigen 
waarneming AvD), maar hier lijkt het erop dat het dier zich aan zo veel 
knoflookpadden tegelijk ‘overeten’ heeft. Normaliter lost het sterke 
maagsap van reigers (en ooievaars) de beenderen en huiddelen van 
hun prooien op en deze worden gewoonlijk dan ook niet in 
braakballen van deze soorten aangetroffen. Incidenteel treft men de 

stevige, compacte humerusbotjes (opperarmbeentjes) van mollen wel eens 
aan in reigerbraakballen. Haren, veren en chitinedelen kunnen deze vogels 
niet verteren en hun braakballen bestaan dan ook grotendeels uit deze 
resten (Bang & Dahlstrøm, 1990; Van Diepenbeek, 2019). Reigerbraakballen 

COMMENTAAR

Figuur 3: Braakbal A: kadavers van zeven knoflookpadden en één Rana-soort, 
vermoedelijk heikikker. (Foto: Annemarie van Diepenbeek)

Figuur 4: Braakbal B: uiteengelegd de vijf los-vast samenhangende 
delen met daarin resten van onder andere tenminste vier 
knoflookpadden, één levendbarende hagedis en één grote bosmuis. 
(Foto: Annemarie van Diepenbeek)

Tabel 1: overzicht met prooisoorten, aantal prooi-individuen en 
karakteristieken op basis waarvan zij zijn gedetermineerd.

Soort Aantal 
individuen

Opmerking

Braakbal A

knoflookpad 7 kadavers

(hei)kikker 1 sterk ingedroogd kadaver. Soort 
algemeen aanwezig ten tijde van 
vondst braakballen.

Braakbal B

knoflookpad 4 4x groot deel schedeldak, 1x 
heupbeenderen met en 1x zonder  
dijbeenderen er nog aan; 
dijbeenderen, vergroeide spaakbeen/
ellepijp, 3x huiddelen met herkenbaar 
patroon

Anura (kikker/pad) ≥2 heupbeenderen, dijbeenderen, 
spaakbeen/ellepijp (mogelijk delen 
van voornoemde 4 prooien)

levendbarende 
hagedis

1 delen buik- en rughuid, 2x achterpoot; 
keten staartwervels

grote bosmuis 1 o.a. 2x onderkaak; scheen- en 
kuitbeen; romp en dijbeenderen; 
basisdeel staart; haren

kever spec. 1 dekschild en buikschild

libel spec. 1 deel larvehuid, korte vleugeldelen
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os parietale

os sacrum

die grotendeels uit amfibieënresten bestaan, zoals in dit artikel 
beschreven, zijn dan ook zeer uitzonderlijk. Naast overvreten, bestaat 
ook de mogelijkheid van intolerantie voor een toxische 
huidafscheiding. Het is bekend dat de knoflookpad deze kan 
afscheiden (Lábler et al., 1968; Giersberg & Rietschel, 1979). Deze optie 
geldt overigens alleen voor braakbal A, omdat de prooiresten hierin 
nog grotendeels intact waren. In braakbal B waren de weke delen, 
inclusief de huid, al verteerd.
Het is onbekend of de braakballen in de huidige casus van één of twee 
blauwe reiger(s) afkomstig zijn. Omdat de braakballen bij elkaar op 
dezelfde plaats lagen, lijkt het wel aannemelijk dat zij van hetzelfde 
individu afkomstig zijn. 

De knoflookpad is één van Nederlands meest zeldzame amfibiesoorten 
en nog steeds gaat het bij tal van populaties slecht. Hoewel de landelijke 
trend een ‘matige toename’ laat zien, is dit waarschijnlijk toe te 
schrijven aan herintroducties en bijplaatsingen die vanaf 2011 zijn en 
worden uitgevoerd (Goverse & de Zeeuw, 2019). Hoewel het hier om 
natuurlijke predatie gaat, is het verlies van meerdere knoflookpadden 
onwenselijk. Het vinden van veel prooiresten is echter ook een teken dat 
er veel knoflookpadden leven. De betreffende populatie betreft dan ook 
de grootste van Nederland en het voorplantingswater kent het grootste 
aantal reproducerende knoflookpadden van Nederland (Struijk et al., 
2015). Het is aannemelijk dat de knoflookpad slechts kortdurend als 
prooi voor de blauwe reiger fungeert. Alleen tijdens het 
voortplantingsseizoen is de soort in relatief hoge dichtheden aanwezig 
in of op weg naar water. Daarbuiten leven zij op het land en zitten 
overdag ingegraven in de bodem. 

Summary
Fed up with Common spadefoots
In April 2017, two bird’s pellets containing 
several common spadefoots (Pelobates fuscus) 
were found on the shore of a breeding water in 
Drenthe province, the Netherlands. The first, 
with fairly intact preys, included four male and 
three female common spadefoots and a likely 
moor frog (Rana arvalis). The second pellet, 
predominantly consisting of bone fragments, 
mammal hairs and pieces of amphibian and 
reptile skin and bone. On species level, it 
included at least four common spadefoots, a 
single common lizard (Zootoca vivipara), a single 
yellow-necked mouse (Apodemus flavicollus), an 
undetermined beetle and dragonfly species. 
Based on shape and size of the pellet, it is 
concluded that they belong to a grey heron 
(Ardea cinerea). The bird, probably the same 
specimen, is likely to have overfed itself since 
such pellets only seldom contain detectible 
(parts of) amphibians.
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Figuur 5: Enkele losse resten uit de braakbaldelen B. Voor knoflookpad kenmerkende delen, 
de sacraalwervel (os sacrum) en stukken schedeldak (os parietale) zijn aangegeven.  
(Foto: Annemarie van Diepenbeek)


