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VREEMD WEER GEEFT VREEMDE COMBINATIES

Net als vorig jaar, was ook dit jaar een heel vreemd
voorjaar wat het weer betreft. Hoewel het in maart
en april overdag steeds lekker zonnig weer was,
waren de avonden veelal koud en droog. Geen
ideaal weer voor de amfibieën-trek. Gevolg was dat
de vroege soorten, zoals de bruine kikker en de
gewone pad verspreid over het gehele voorjaar
tevoorschijn kwamen en het voortplantingsseizoen
van deze ‘explosive-breeders’ behoorlijk werd
opgerekt. Zodanig zelfs dat er nog ver in april
roepende mannetjes gewone pad werden gehoord
en er zelfs nog eiafzet plaatsvond. Bijkomstig
verschijnsel was dat we twee meldingen binnen
kregen van een rugstreeppad die ‘het’ met een
gewone pad deed. Normaal gesproken een
ondenkbaar verschijnsel, omdat de gewone pad

over het algemeen al lang en breed klaar is met de
voortplanting (uiterlijk eerste week april) als de
rugstreeppad net begint (op zijn vroegst laatste
week april).
Tom van der Meij vond zijn gemengde koppeltje op
22 april, in zijn telgebied in de duinen van
Meijendel (Zuid-Holland). Dit gemengde koppeltje
bestond uit een mannetje rugstreeppad en een
vrouwtje gewone pad. Het tweede geval betrof een
waarneming uit de duinen bij Castricum (Noord-
Holland. Waar Stephan Huijgens, op 17 april, ook
een vrouwtje gewone pad zag die een mannetje met
zich mee zeulde. Bart van Opzeeland maakte van
dit laatste koppeltje onderstaande foto.
In beide gevallen was er (nog) geen sprake van
eiafzet.

Kruisingen van rugstreeppad en gewone pad zijn
een zeldzaam verschijnsel. Juist omdat de
voortplantingsseizoenen veelal strikt gescheiden
verlopen en ook de voorkeur voor het
voortplantingsbiotoop weinig overlap vertoont.
Toch zijn uit de literatuur wel enkele van dergelijke
hybridisatiepogingen bekend. Wanneer het een
mannetje gewone pad en een vrouwtje rugstreeppad
betreft zijn de eieren in geen geval levensvatbaar. Is

het mannetje echter een rugstreeppad en het
vrouwtje een gewone pad, zoals in bovenstaande
gevallen, dan is er wel een hoge sterfte onder de
eieren, larven en juvenielen, maar is het evengoed
mogelijk dat enkele van de hybriden wasdom
bereiken. Erg oud worden ze echter niet. In een
Brits laboratorium werd de oudste hybride slechts
vijf jaar oud.
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