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Af en toe komen er meldingen binnen van gewone padden of bruine 
kikkers die opvallen vanwege hun zwarte vlekken, soms zelfs een 
uitgesproken zware zwartevlekkentekening Zo trof Ben Geutskens in 
Norg (Drenthe) in zijn tuin op 11 oktober deze opvallend roodbonte 
bruine kikker aan (zie ook kadertekst op pagina 17). Op 29 oktober 
2013 fotografeerde Martine Lemmens uit Bunde een zwaar gevlekte 
bruine kikker in haar woonomgeving (zie foto). In hun tuin in Veghel 
(Noord-Brabant) zagen Pieter van Breugel en Annemarie van 
Diepenbeek in de loop der jaren ook enkele keren zwart gevlekte 
bruine kikkers, waarbij de vlekken wat kleiner waren. 

Rond 2007 werden in Noordoost-Brabant gewone padden gevonden 
met vreemde zwarte vlekken. Deze werden op zowel dode als 
levende dieren aangetroffen. De vlekken, die aanvankelijk niet 
loslieten, konden er later als een soort sticker afgetrokken worden 
of verdwenen bij het vervellen. Een opvallend verschijnsel, waarvan 
we graag iets meer zouden weten. Vermoedelijk gaat het niet om 
overpigmentering, zoals bij melanistische dieren. Regionaal kunnen 
dieren zwaarder getekend zijn dan elders in het verspreidingsgebied. 
Zo vermeldt de Oostenrijkse herpeto-atlas dat “duidelijk donkerder 
gekleurde en op de rug sterk gevlekte bruine kikkers” vaak in het 
hooggebergte voorkomen. Of het bij de in Nederland en Duitsland 
gevonden dieren gaat om een schimmelziekte of een soort 
hyperkeratose (overmatige verhoorning van de huid) is nog niet 
helemaal duidelijk. 

In Duitsland, op twee verschillende plaatsen, beide dichtbij de 
Nederlandse grens (Geldern, ter hoogte van Noord-Limburg en het 
Duitse deel van de Achterhoek) zijn in 2012 ook gewone padden 
gevonden met zwarte vlekken. De aantasting werd bij toeval ontdekt 
tijdens amfibieënoverzetacties, er is niet systematisch gezocht naar 
zwartgevlekte dieren. Een eerste onderzoek wees op mogelijke door 
“zwartschimmel” veroorzaakte mycose, die bij gewone pad vaker 
is aangetroffen na de winterslaap. Hierop lettende, werden bij een 
paddenoverzetlocatie enkele kilometers ten zuiden van de twee 
locaties Geldern, echter geen zwartgevlekte dieren aangetroffen. 

Hoe zit dat ons land? Om er iets meer over te weten te komen 
ontvangen we graag waarnemingen van dit verschijnsel. Tref je 
een bruine kikker of een gewone pad (of ander amfibie) aan met 
opvallende, diepzwarte vlekken op de rug, flanken of buik, meld het 
ons en stuur ons een foto. Het gaat dus niet om de gebruikelijke 
kleurvarianten waarbij donkerbruine vlekken en stippen vaak 
voorkomen. Naast de foto graag de locatie en datum van de 
waarneming vermelden. Wordt dan hopelijk vervolgd…
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Meld zwartbonte amfibieën
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Bruine kikker, 11 oktober 2013 Norg (Foto: Ben Geutskens)

Bruine kikker, 11 februari 1989 Veghel 
(Foto: Pieter van Breugel)

Bruine kikker, 29 oktober Bunde (Foto Martine Lemmens) 


