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De e!ecten van watercrassula op rug-
streeppad - Een gevecht tussen pioniers

Laura van Veenhuisen, Janneke van der Loop, Martijn van de Loo & Hein van Kleef

Het Brabants Landschap werkt in het natuurgebied de Gijzenrooise Zegge aan natuurherstel, met als speerpunt de 
ontwikkeling van de aanwezige populatie van rugstreeppad. Bij de ontwikkeling van het gebied raakten de kale 
waterbodems in een nieuw gegraven water al snel begroeid door watercrassula, een invasieve exoot afkomstig uit 
Australië. In opdracht van de provincie Noord-Brabant werden door Stichting Bargerveen en Soontiëns Ecology de 
e!ecten op de voortplanting van rugstreeppadden onderzocht. 

Watercrassula is een invasieve exoot die sterk oprukt in vennen en 
venachtige wateren. Daarbij worden in toenemende mate 
voortplantingswateren van rugstreeppadden gekoloniseerd. De 
Gijzenrooise Zegge is een natuurgebied ten westen van Geldrop. In dit 
gebied werd ondiep water met kale bodems in de laagtes aangelegd. 
Dit habitat is ideaal voor de voortplanting van de rugstreeppad 
(Creemers & van Delft, 2009). Bij het uitvoeren van deze 
beheermaatregelen heeft watercrassula zich in het gebied gevestigd en 
raakten de kale waterbodems al snel begroeid door deze invasieve 
exotische waterplant.

Ecologische e!ecten van watercrassula
Watercrassula (Crassula helmsii) heeft verschillende negatieve 
ecologische effecten, waaronder het verdringen van inheemse 
plantensoorten en veranderen van de waterchemie (Dawson & 
Warman, 1987; Leach & Dawson, 1999; Newman, 2013). De effecten op 
de rugstreeppad (Epidalea calamita) zijn niet eerder onderzocht. Waar 
watercrassula volledig de bodem bedekt in voortplantingshabitat van 
de rugstreeppad worden deze locaties mogelijk minder geschikt voor 
voortplanting. Daarnaast kunnen veranderingen in de waterchemie 
leiden tot een verstoorde nutriëntenbalans. Dit kan resulteren in 
lagere algengroei en daarmee afname van de voedselbeschikbaarheid 
voor de paddenlarven. Het meest voor de hand liggende argument is 
echter dat rugstreeppadwateren kaal en ondiep zijn. Watercrassula 
bedekt een kale bodem snel met biomassa en zorgt er op den duur 
soms zelfs voor dat de wateren volledig dichtgroeien en daarmee 
sneller verlanden. 

Watercrassula en eiafzet 
Om te bepalen of rugstreeppadden dominante bedekkingen van 
watercrassula vermijden bij het afzetten van de eisnoeren, is de eiafzet 
onderzocht langs een transect. In het transect, dat de gehele 
onderzochte laagte in de Gijzenrooise zegge doorkruiste, werd bij 
dezelfde waterdiepte van 20 cm, langs de oever, iedere vijf meter het 
bedekkingspercentage van watercrassula genoteerd. Deze informatie is 
gekoppeld aan de eiafzet van rugstreeppad op hetzelfde traject. De 
gemiddelde watercrassulabedekking, over het gehele transect was 
aanzienlijk hoger, dan de bedekking genoteerd rond de eisnoeren; 
gemiddeld was 30% van de bodem bedekt met watercrassula tegenover 
2% rondom de afgezette eisnoeren (p < 0,05). Hieruit is te concluderen 
dat de padden hun eisnoeren bij voorkeur afzetten op schaars begroeide 
plekken en watercrassulabedekkingen hierbij worden vermeden.

Bij de eiafzet worden plekken met een sterke begroeiing van 
watercrassula gemeden. Dit is in overeenstemming met de literatuur 
waarin wordt beschreven dat de rugstreeppad een voorkeur heeft voor 
eiafzet in weinig begroeide waterlichamen (Pujol-Buxó et al., 2019; 

De Gijzenrooise Zegge na de invasie met watercrassula. Er is nagenoeg 
geen kale bodem meer aanwezig. (Foto: Janneke van der Loop)
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Smith, 2019). Met dit onderzoek is aangetoond dat wanneer de bodem 
of waterkolom volledig begroeid is met watercrassula, hier significant 
minder eieren worden afgezet. Het is echter nog niet duidelijk of de 
volledige eiafzet stopt op zo’n locatie wanneer er in zijn geheel geen 
kale bodem meer aanwezig is. 

Watercrassula en ei-overleving
Het effect van watercrassula op de uitkomst van rugstreeppadeieren is 
onderzocht middels een enclosure-experiment. Hiervoor zijn 40 
enclosures, kuipen zonder bodem, in het water van de Gijzenrooise 
Zegge geplaatst. De helft van deze enclosures stond in een dominante 
bedekking van watercrassula, de andere helft op de kale bodem. Per 
enclosure zijn 100 eieren van de rugstreeppad geplaatst. Nadien is 
geteld hoeveel eieren er zijn uitgekomen. 

Het succes van de uitkomst van de eieren nam af van gemiddeld 84% 
naar 67%  wanneer de bodem volledig bedekt was met watercrassula 
(zie figuur 1, p < 0,05). De aanwezigheid van watercrassula heeft 
daarmee een statistisch aantoonbaar negatief effect op de uitkomst 
van de rugstreeppadeieren. Temperatuurverschil tussen de bodems is 
hiervan een mogelijke oorzaak. Gedurende het experiment zijn 
temperatuurloggers geplaatst die tijdens het experiment de 
watertemperatuur registreerden. De temperatuur fluctueerde, zowel 
overdag als gedurende de nacht, sterker in de enclosures met een kale 
bodem dan die van de enclosures met een door watercrassula bedekte 
bodem. Dagtemperaturen zijn daarmee dus hoger op een kale bodem. 
Van zonlicht en een hoge dagtemperatuur is bekend dat deze een 

positief effect hebben op de ei-ontwikkeling (Banks & Beebee, 1988; 
Pujol-Buxó et al., 2019) en overleving (Sanuy et al., 2008). 

Watercrassula en de ontwikkeling van rugstreeppadlarven
De ontwikkeling van de uitgekomen larven is gevolgd, zowel in de 
aan- als afwezigheid van watercrassula. Van de larven zijn gedurende 
vier weken de totale lengte en de kop- en staartlengte gemeten. Er is 
gekeken naar de data van 20 april tot 16 mei. Na 16 mei kregen de 
eerste larven vier pootjes. Op dat moment werden de larven 
vrijgelaten in het water van de Gijzenrooise Zegge. 

In figuur 2 is te zien dat de ontwikkeling van de rugstreeppadlarven, 
tussen 20 april en 16 mei, op een kale bodem sterk afwijkt van die van 
de larven op een met watercrassula bedekte bodem. De larven groeien 
in totale lengte sneller in de enclosures met een watercrassula-
bedekking. Vanaf 30 april zijn de larven groter in de met watercrassula 

Rugstreeppad. (Foto: Martijn van de Loo)

De invasieve exoot watercrassula. (Foto: Janneke van der Loop)

Een enclosure met 
een bodem bedekt 
met watercrassula.  
(Foto: Martijn van de 
Loo)
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begroeide enclosures. Eenzelfde patroon was zichtbaar bij de 
staartgroei van de larven (figuur 3), de gemiddelde koplengte week 
niet af tussen de twee behandelingen.

Rugstreeppadlarven ontwikkelen zich in aanwezigheid van 
watercrassula sneller en zijn groter wanneer ze hun metamorfose 
voltooien. Of dit positief of negatief is voor de overleving van 
rugstreeppadden is moeilijk te duiden. Een snellere groei kan 
resulteren in grotere gemetamorfoseerde juvenielen die grotere 
prooien kunnen bejagen en mogelijk fitter zijn dan kleine 
soortgenoten. Ook kan een snellere groei resulteren in minder 
investering in bijvoorbeeld het goed werken van de 
voortplantingsorganen waardoor snelle groei als negatief is aan te 
duiden. Om dit te duiden is het van belang te bepalen waardoor de 
snellere groei gestimuleerd wordt. Is het een respons om snel de 
locatie te verlaten (noodmetamorfose) of is er juist sprake van meer te 
benutten bronnen. Ook dit is niet duidelijk geworden in het 
experiment. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor deze 
snellere groei van rugstreeppadden op met watercrassula bedekte 
bodems: 
• De snellere groei is mogelijk veroorzaakt door een hogere 

voedselbeschikbaarheid voor de larven. De structuur van 
watercrassula zorg voor een oppervlaktevergroting van 
aanhechtingsmogelijkheden voor algen. Mogelijk neemt hierdoor 
de beschikbaarheid van voedsel voor de larven toe.

• In enclosures met een kale bodem was de overleving van eieren hoger 
en daarmee ook de dichtheid van de larven. De larven ondervinden 
dan meer concurrentie door soortgenoten, wat bij veel diersoorten 
resulteert in langzamere groei. Rugstreeppadden zijn echter weinig 
gevoelig voor onderlinge competitie (Brady & Griffiths, 2000).

• De temperatuur in de watercrassula-enclosures was stabieler. Een 
theorie die hieraan is te koppelen is dat de stabielere 
watertemperatuur ervoor heeft gezorgd dat de larven minder 
temperatuurstress hebben ervaren in de watercrassula-enclosures. 
Hierdoor konden de larven meer investeren in groei.

• Waterstand en snelheid van droogval hebben invloed op de 
ontwikkeling van larven. Rugstreeppadlarven versnellen hun 
larvale ontwikkeling als een waterlichaam dreigt droog te vallen. 
Consequentie daarvan is dat ze sneller maar kleiner de 
metamorfose in gaan. In dit onderzoek hadden de enclosures met 
een kale bodem veelal een lagere waterstand, en vielen sneller 
droog dan de enclosures met watercrassula. Het droogvallen viel 
samen met een kleinere lengte bij metamorfose, maar leidde niet 

tot een snellere larvale ontwikkeling. In tegendeel, de ontwikkeling 
verliep sneller bij de aanwezigheid van watercrassula.

• Een andere mogelijkheid is dat watercrassula de waterkwaliteit 
verandert waardoor de rugstreeppadlarven in de 
watercrassulabakken sneller groeien. Gedurende het experiment is 
vijfmaal de waterkwaliteit in de enclosures bepaald om de effecten 
van de aanwezigheid van watercrassula en rugstreeppadden op de 
nutrientenbeschikbaarheid te bepalen. Hieruit is gebleken dat de 
waterkwaliteit geen significant effect heeft gehad op de eiuitkomst. 
Het is momenteel nog onduidelijk of de waterkwaliteit effect heeft 
gehad op de larvale groei, hier worden momenteel extra metingen 
voor verricht.

Maak het de rugstreeppad niet nog moeilijker, beheer watercrassula! 
Gezien de snelheid waarmee watercrassula zich uitbreidt in de 
Gijzenrooise Zegge, maar ook in Noord-Brabant en de rest van 
Nederland, is de plantensoort vermoedelijk een bedreiging voor 
rugstreeppaddenpopulaties. Vooral wanneer de daadwerkelijke adulte 
overleving door watercrassula wordt verlaagd. Het optimale 
pioniershabitat van watercrassula en rugstreeppad zijn 
overeenkomstig, namelijk wateren met kale bodem en flauwe 
droogvallende taluds. 
Voor veel van de in Brabant aanwezige natuurgebieden geldt een 
beschermingsregime met gestelde doelen voor de instandhouding van 
de rugstreeppad. Om deze doelen te behalen, en behouden, is het van 
belang de aanwezigheid van watercrassula in geschikte 
voorplantingslocaties van rugstreeppad terug te dringen zodat er 
voldoende open locaties zijn voor voortplanting van de rugstreeppad. 
Maatregelen hiervoor zijn recent uitgevoerd in de Gijzenrooise 
zeggen. De aankomende jaren moet blijken of de rugstreeppad 
aanwezig blijft en toeneemt in op deze locatie. 

Summary
The e!ects of the invasive Australian swamp stonecrop on the 
natterjack toad - A fight between two pioneer species
In Dutch nature reserves there is a growing problem of the invasive 
species Australian swamp stonecrop (Crassula helmsii). This species 
often forms a thick biomass layer in freshwater systems, where it 
outcompetes native species and negatively influences water quality. 
The invasive species thrives on bare soils, both semi terrestrial and 
aquatic, which also provide habitat for the in the Netherlands native 
and endangered pioneer species: the natterjack toad (Epidalea calamita). 
In this research we test if Australian swamp stone crop negatively 

Figuur 1. Boxplot van het aantal 
uitgekomen rugstreeppad-eieren op een 
kale bodem en op een watercrassula 
bedekte bodem. (Bron: Stg. Bargerveen)
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Een boxplot is een grafische weergave van 
een dataset waarbij het minimum (laagste 
waarde), het eerste kwartiel (onderste lijn 
box), de mediaan (middelste lijn box), het 
derde kwartiel (bovenste lijn box) en het 
maximum (hoogste waarde) worden 
weergegeven. Stippen of sterretjes geven 
een outlier weer (een datapunt dat afwijkt 
van de rest van de data). Zo is de stip in 
figuur 1 een enclosure waar een stuk 
minder levende larven uit de eieren zijn 
gekomen dan gemiddeld maar waarvoor 
geen directe oorzaak werd gevonden.
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influences the deposition and hatching rate of natterjack toads eggs and 
the larvae growth and survival rate. We found that Australian swamp 
stonecrop significantly reduces natterjack toad egg deposition and 
hatching, threatening the reproduction and thereby the existence of the 
natterjack toad in areas with the invasive species. On the contrary, the 
presence of Australian swamp stonecrop unexpectedly increases larvae 
growth speed. Consequently, the larvae in presence of the invasive 
species reached the metamorphosis stage at a larger size than the 
larvae in the absence of Australian swamp stonecrop. Whether this is 
beneficial for these natterjack toads is unclear. This might be caused by 
the more stable and on average lower water temperatures in the 
presence of the invasive species and/or higher food availability. We 
conclude that the negative e!ects of Australian swamp stonecrop on 
the natterjack toad larvae ask for a response in which the invasive 
species is controlled and reduced in biomass and distribution. 
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Figuur 3. Boxplot van de 
staartlengte, over tijd, in de 
aan- en afwezigheid van 
watercrassula (* p < 0,05,  
** p < 0,01, *** p < 0,001).  
(Bron: Stg. Bargerveen)

Figuur 2. Boxplot van de totale 
lengte, over tijd, in de aan- en 
afwezigheid van watercrassula 
(* p < 0,05, ** p < 0,01,  
*** p < 0,001).  
(Bron: Stg. Bargerveen)
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