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Rugstreeppad Bufo calamita
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Voortplantingswater

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 pad (6 tot 7 cm). De rug is
bruin/geel/groen en heeft een opvallende

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

gele streep. De buik is lichter van kleur

Maaien

wrattig met vaak rode, oranje of gele

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend:
Vanaf half augustus tot half maart.

vlekken op de wratten. Een rugstreeppad
springt niet, maar loopt als een muis.

Zie gedragscode, aanvullend:
Vanaf augustus tot oktober.

met donkere vlekken. De huid is sterk

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend:
Vanaf half augustus tot april.
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Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend:
Extensieve begrazing toelaten.

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Houdt ondiepe
waterzones vrij van opslag van bomen.

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode, aanvullend: Wees tijdens werkzaamheden alert op voortplantende rugstreeppadden.
Indien aanwezig wegvangen en verplaatsen naar
geschikte locaties.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Werkzaamheden op het
land van half maart t/m september. Wees tijdens
werkzaamheden alert op voortplantende rugstreeppadden. Indien aanwezig wegvangen en verplaatsen
naar geschikte locaties.

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Werkzaamheden op het
land van half maart t/m september.

soort niet waargenomen

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode
Wees tijdens werkzaamheden alert op voortplantende

soort (recent) waargenomen

rugstreeppadden. Indien aanwezig wegvangen en
verplaatsen naar geschikte locaties.
Afdammen/dempen/vergraven

3

Zie gedragscode
Van half augustus t/m half maart.

Leefgebied

In terreinen met een vrij open vegetatie en een
zandbodem. Dit zijn vaak terreinen met een
pioniermilieu of een dynamisch milieu zoals afgravingen, opgespoten terreinen, zandverstuivingen,
industrieterreinen, braakliggende terreinen,
militaire oefenterreinen, akkers, heideterreinen,
duinen, etc. Daarnaast ook in nieuwe poelen en in
zand- en poldersloten.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Rugstreeppad Bufo calamita
Voortplanting in ondiepe of droogvallende, niet of
weinig begroeide wateren die snel opwarmen met een
pH lager dan 5. De larven tolereren kortstondig een
temperatuur van 40ºC en relatief hoog zoutgehalte.
Gebruik van het leefgebied

Op het land houden de dieren zich verborgen in zelf
gegraven holen (tot een diepte van 15-45cm), holen
van knaagdieren, onder stenen en tussen muurspleten. De pad overwintert vaak in zelf gegraven
holen in het zand (soms wel tot een meter diep). De
schuilplaatsen liggen vaak niet meer dan 20 meter
van het voortplantingswater verwijderd. Voortplanting en de ontwikkeling van de larven vindt plaats in
het water. De larven leven vooral solitair op de
bodem van het water; langs vlakke, warme randen
van het water kunnen ze echter scholen vormen.
Volwassen padden kunnen zeer slecht zwemmen en
kunnen alleen op zeer ondiepe plekken in het water
zitten. Rugstreeppadden kunnen grote afstanden afleggen en goed nieuwe terreinen koloniseren.

Voornaamste voedselbronnen

Insecten, kevers, wormen, spinnen, rupsen. Larven:
dood organisch materiaal, algen en planten.

Leefwijze door het jaar heen

Jonge dieren dagactief; volwassen padden nachtactief. Overwintering vanaf oktober tot half maart.
De trek naar het voortplantingswater is niet massaal
en vindt plaats tussen maart tot begin juni. De
voortplantingstijd loopt van april tot half augustus.
Binnen de voortplantingsperiode zijn er meerdere
perioden waarin eieren worden afgezet, meestal na
hevige regenbuien. Vanaf juli kruipen de jongen uit
het water. Van de volwassen dieren blijven de
mannetjes veel langer in het water dan de vrouwtjes.
Na 2 jaar zijn de jonge padden geslachtsrijp.

Aanbevelingen

- Vernatting en ontsnippering.
- Openhouden van terreinen.
- De rugstreeppad is gevoelig voor waterpeilverhogingen in de winter.

Belang waterschapspopulaties

Groot nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Vooral in het westen (in de duinen en delen van de
polders), op de Waddeneilanden,  en langs de grote
rivieren.

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus
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Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet
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