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(Brongersma, 1972). Daarna werden Kemps zeeschildpadden 
gevonden in 2007 (IJmuiden) en 2008 (Westenschouwen) 
(Hoogmoed, 2009), 2011 (Monster) (Goverse et al., 2014) en 2014 
(Den Helder) (De Boer & Goverse, 2015). Al deze strandingen zijn 
levende dieren geweest en steeds in november, december of januari. 
Niet alle exemplaren hebben het overleefd. Twee dieren konden 
weer terug naar de Golf van Mexico waar zich de legstranden 
bevinden (Goverse et al., 2012; Goverse & McLean, 2015).

Literatuur
Boer, M. de & E. Goverse, 2015. Stranding Kemps zeeschildpad op het 

strand van Den Helder. RAVON 17(1): 7-8.
Brongersma, L.D., 1972. European Atlantic turtles. Zoologische 

Verhandelingen (Leiden) 121: 1-318.
Goverse, E., J. Drubbel & F. Grünewald, 2012. Nederlandse Kemps 

zeeschildpadden in het nieuws. RAVON 14(1): 17-19.
Goverse, E., M. Janse, H. Zwartepoorte, P. McLean, P. Bonnet, A. 

Oosterbaan, M. Hilterman & E. Dondorp, 2014. Notes on Sea 
Turtles from the Netherlands: An Overview 1707-2013. Marine 
Turtle Newsletter 141: 3-7.

Goverse, E. & P. McLean, 2015. Afscheid van Flip; de Kemps 
zeeschildpad van Monster. RAVON 15(3): 82-83.

Hoogmoed, M.S., 2009. Zeeschildpadden. In: Creemers, R.C.M. & 
J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie), 2009. De amfibieën en 
reptielen van Nederland: 339-351. Nederlandse Fauna 9. 
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European 
Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Mark de Boer (Diergaarde Blijdorp) & Edo Goverse 
(Stichting RAVON)
m.de.boer@diergaardeblijdorp.nl, e.goverse@ravon.nl

Acht keer gewone pad met 
myiasis
In juni 2021 beschreef ik in RAVON 81 de vondst van een adult 
vrouwtje gewone pad (Bufo bufo) met een vergevorderd geval van 
myiasis, waarop op dat moment een paddenbromvlieg (Lucilia 
bufonivora) bezig was met de ei-afzet. Zo’n tweede ei-afzet is niet 
alleen zeldzaam, maar vooral vreemd omdat de larven op hun 
gastheer geen ontwikkelingsmogelijkheid meer hebben. Bij het 
uitkomen van de larven is de reeds geparasiteerde pad immers al 
gestorven door de voorgaande besmetting. 

Acht op een rij
Een jaar later trof ik echter op dezelfde locatie, de IVN-insectentuin 
in het Geerbospark in Veghel, in de zomer, in twee maanden tijd 
maar liefst acht gewone padden met myiasis. Opvallend, buiten dat 
ongewoon hoge aantal op exact dezelfde locatie, is dat zeven 
daarvan in hun laatste uren het water van een klein poeltje in de 
insectentuin hadden opgezocht. Een ervan zat nog op de oever, de 
andere zes dreven dood of nog (net) levend in het water. Tabel 1 
geeft een overzicht van de gevallen, alle door de paddenbromvlieg 
geparasiteerd (verwijde en vervormde neusgaten, overige 
vervormingen aan kop; deels leeg gegeten lijven). 

Ook nu betrof het in één geval (nr. 1) een tweede besmetting, zoals 
het in juni 2021 in RAVON beschreven geval. Deze pad, met de nog 
verwoed ei-afzettende paddenbromvlieg erop, werd op circa drie 
meter van het poeltje aangetro!en. Mogelijk was ook dit dier op weg 
naar het water. In zes over het lichaam verspreide clusters zijn (vanaf 
foto’s) minimaal 231 eitjes te tellen. Deze moeten, gezien dit aantal, 

Foto 1. Een paddenbromvlieg bezig met de ei-afzet op een reeds eerder met myiasis 
besmette gewone pad. Op de neus likt een andere paddenbromvlieg vocht uit een neusgat. 
(Foto: Annemarie van Diepenbeek)
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legsels van meerdere vliegen afkomstig zijn. Op de nummers 2 en 5 
na, zijn van de gevallen foto’s gemaakt.

Discussie - Zoeken besmette padden vaker het water op?
Bij het schrijven van een eerder artikel (van Diepenbeek & 
Huijbregts, 2011) kwam ik in oudere literatuur de suggestie tegen dat 
een pad met myiasis mogelijk het water opgezocht had omdat water 
mogelijk het ongemak kon verzachten van de levende en bewegende 
larven in kop en romp. Toch trof ik, buiten de hierboven beschreven 
casus, slechts eenmaal vaker een pad met myiasis in water aan, in 
een waterplasje naast een bospad (De Maashorst, Uden, 4 augustus 
2016). Dit terwijl ik toch elk jaar wel een geval van een door de 
paddenbromvlieg geparasiteerde pad zie. Maar hoeveel besmette 

padden ontsnappen aan onze waarneming? Misschien moeten we 
beter letten op in de zomer in het water drijvende of zwemmende 
padden?
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Nr Datum Fase/sexe  gastheer Levend of dood In water/op oever Opmerking

Tabel 1. Overzicht van gewone padden met myiasis in insectentuin Geerbos, Veghel in 2021.

1 27-07-2021 adult levend 3 m van oever 2e besmetting; reeds grote larven 1e besmetting  

     in neusgaten zichtbaar. Ei-afzettende paddenbromvlieg  

     nog op pad aanwezig; op zeker moment zelfs twee  

     paddenbromvliegen op pad. 

2 10-08-2021 adult dood in water In staat van ontbinding

3 11-08-2021 adult dood in water Sterk verwijde en vervormde neusgaten

4 11-08-2021 adult dood in water Lichaam bijna leeg; vel flodderend rond skelet

5 21-08-2021 adult stervend in water 

6 01-09-2021 adult levend aan oever Nog levend, maar sterk verzwakt

7 01-09-2021 adult dood in water  

8 21-09-2021 adult dood in water 

Foto 2.  
Een paddenbromvlieg likt 
vocht uit een neusgat van 
de eerder besmette 
gewone pad.  
(Foto: Pieter van Breugel)


