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Gewone pad Bufo bufo
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Landhabitat

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Middelgrote tot grote pad (tot 8 cm
mannetje en 10 cm vrouwtje) met een

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

grote kop en een brede, ronde snuit en

Maaien

Vanaf augustus. Niet maaien bij regen.

een droge wrattige huid. De rug is vrij

Schonen

Vanaf half juli t/m januari.

egaal bruin met grijze, roodbruine of

Baggeren

Vanaf half juli t/m januari. Afwijkend van de
gedragscode wordt aanbevolen om bij sterke aangroei

geelbruine variaties.

van bagger om de 5 jaar te baggeren.

Foto: Ewoud van der Ploeg
Begrazen

Poelen geheel of gedeeltelijk uitrasteren.

Snoeien/dunnen

-

Onderhoud waterkeringen

Dijken afdekken van maart t/m september.

Onderhoud verhardingen

Niet strooien boven open amfibieëntunnels.

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Van maart t/m september.

Sloop kunstwerken en gebouwen

Van maart t/m september.

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

In waterarme gebieden nieuwe voortplantingswateren binnen 100 meter van het te dempen water
aanleggen (vanwege trouw aan voortplantingswater).

Leefgebied

Komt voor in bijna alle landschappen. Voorkeur voor
gevarieerde vegetatiestructuren en kleine landschapselementen (houtwallen, bosjes). Voortplantingswateren zijn wateren met een oevervegetatie,
soms ook regenplassen, volgelopen karrensporen of
zwak brak water.

soort niet waargenomen

Gebruik van het leefgebied

Grotendeels op het land. Schuilplaatsen: zelf
gegraven holletjes, voegen in muren, holen tussen de

soort (recent) waargenomen

wortels van bomen, holtes onder platte stenen,
vermolmd hout of puin en ander afval.
De gewone pad overwintert op een diepte van 10-80
cm onder de grond. Soms overwintert hij in kelders
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en schuren. Voortplanting en ontwikkeling van de
larven vindt plaats in het water.
Voornaamste voedselbronnen

Kevers, springstaarten, spinnen, vliegen, mieren en
duizendpoten. Larven: algen en larven.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Gewone pad Bufo bufo
Leefwijze door het jaar heen

Op het land nachtactief en in het water dag- en
nachtactief. De larven en pas gemetamorfoseerde
dieren zijn dagactief. De padden leven solitair
(alleen).
Overwintering van oktober/november tot februari/
maart. Trek naar het voortplantingswater: in warme
lentes en bij hoge luchtvochtigheid al in de tweede
helft van februari. De trek is zeer massaal en
verloopt volgens vaste routes. Voortplantingsperiode:
maart-mei. Periode larven in het water: april-juli.

Aanbevelingen

- Realisatie paddentunnels en plaatsing paddenschermen.
- Afzetten verkeerswegen en overzetacties tijdens de
trek.
- Realisatie van alternatieve voortplantingswateren.

Belang waterschap

Groot nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Heel Nederland met uitzondering van enkele
Waddeneilanden.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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