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Totaal Gemiddeld

De daling van de laatste 
jaren in het aantal 
overgezette amfibieën 
heeft zich in 2021 
helaas voortgezet. 
In totaal zijn er 
afgelopen jaar 90.444 
amfibieën overgezet 
en doorgegeven 
door de bij Padden.
nu aangesloten 
werkgroepen. Dit 
betreft het laagste 
aantal sinds 2009. 

Omdat het aantal 
groepen dat actief is 
en/of het de resultaten 
aan ons doorgeeft 
jaarlijks fluctueert, is het beter om te kijken naar het gemiddelde 
aantal overgezette amfibieën per werkgroep. Hieruit blijkt dat in 
2021 gemiddeld het laagste aantal amfibieën per werkgroep is 
doorgegevens sinds de start van Padden.nu (zie de grafiek).
De oorzaak is moeilijk aan te geven. Waarschijnlijk speelden 
de Covid19 pandemie en de ongunstige weersomstandigheden 
hierin een rol. Gedurende vrijwel de gehele overzetperiode was 
er een avondklok van kracht waardoor groepen beperkt waren 
in de momenten waarop ze over konden zetten. Daarnaast 
bleef het voorjaar op veel locaties erg lang droog waardoor de 
omstandigheden voor amfibieëntrek ongunstig bleven. 

De afname in aantallen van voornamelijk gewone pad is echter 
al langer zichtbaar. In 2021 lagen de aantallen globaal 60% lager 
dan aan het begin van Padden.nu in 2008. Het kaartje geeft de 
aantallen overgezette amfibieën per provincie in 2021. Hoewel 
in alle provincies werkgroepen actief zijn hebben we uit negen 
provincies ook daadwerkelijk overzetresultaten ontvangen. In 
Noord-Holland zijn de meeste amfibieën overgezet, gevolgd 
door Gelderland en Limburg. Dit loopt deels gelijk met het aantal 
werkgroepen per provincie want in deze provincies zijn ook veel 
werkgroepen zijn actief.
Tot slot: dank aan alle paddenoverzetters voor jullie inzet!

Rolf van Leeningen & Jelger Herder

Paddentrek in 2021

Aantal overgezette 
amfibieën per jaar (rode 
lijn) en het gemiddelde 
aantal overgezette 
amfibieën per werkgroep 
(blauwe lijn) door de bij 
Padden.nu aangesloten 
werkgroepen.

Gewone pad. (Foto: Jelger Herder)Aantal overgezette amfibieën 
(doorgegeven aan RAVON) per 
provincie in 2021.


