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Padden gaan in het voorjaar massaal op zoek naar een geschikt slootje en een gewil
lige partner. En laten die nou n6t aan de overkant van de weg zitten. Het gevaar van
auto's zien ze niet. Gelukkig zijn er mensen die hen een handje helpen.
Een praktijkverslag.

Padden overzetten

in Pijnacker

In het voorjaar van zoo5 leek het wel alsof
er in ieder krantje dat ik opensloeg een
oproep stond van de KN NV-afdeling Regio
Delft. Er werden vrijwilligers gevraagd om
n Pijnacker padden over te zetten tijdens

de trekperiode. Omdat ik het elk jaar til
dens de paddentrek weer spijtig vind dat er
zoveel padden worden doodgereden, heb
ik me aangemeld om 66n avond per week
padden over te zetten aan de Monniken-
weg

De route bij de Monnikenweg omvat

tevens een stukje Molenlaan, de Blokweg

en de Lange Campen. Het overzetten van
padden is in theorie vnl simpel. Je fietst
langzaam langs de afgesproken route en
als je een pad op de weg aantreft, dan zet
je hem in de berm, waarbij je rekening
houdt met zijn oorspronkelijke looprich-
ting. Iedere pad wordt genoteerd, zowe
levende als dode. Om dubbeltelling te

voorkomen, worden dode padden van de
straat gepeuterd en ook in de berm gelegd.
Uiteraard worden ook andere soorten amfi-
biedn zoals salamanders en kikkers van de

weg verwijderd en genoteerd.
Omdat het in het voorjaar van 2005 lang
koud bleef. kwam de paddentrek pas laat
op gang. Padden worden namelijk pas
actiefals de temperatuur boven de 5 'C
komt. Halfmaart sloeg het weer plotseling
om - van winters naar zeer zacht - en dade-
ijk gingen de padden aan de wandel.

Van l6 maart tot en met 4 april zijn er aan
de Monnikenweg iedere avond padden
overgezet. Na ongeveer drie weken zijn we
gestopt, omdat de paddentrek grotendeels
voorbij was.

ERVARINGEN IN DE PRAKTIJK
Op maandag zl maart 2005 is mijn eerste
avond. Om lg.l5 uur heb ik met de co6rdi-
nator afgesproken voor de manege aan de
Monnikenweg. Van haar krijg ik een oranje
hesje met heftig reflecterende strepen
zodat ik zelfgoed zichtbaar ben voor het
verkeer. Verder krijg ik nog enkele instruc-
ties hoe je tijdens het padden overzetten te
werk gaat.
Terwijl we nog wat staan te praten, ver-
schijnt een tweede vrijwilligster met 66n
van haar zonen. Samen bekijken we het
plattegrondje met de route. Het is inmid-
dels al aardig donker geworden en we gaan
meteen aan het werk. In het schijnsel van
straatlantaarns en de koplampen van onze
fietsen speuren we naar vermetele ama
bie6n die zich op de weg wagen. Er is vee
verkeer. Vooral bil de manege rijden de
auto's afen aan, maar er komen ook regel-
matig vrachtwagens voorbij. We zijn nog
maar nauwelijks op weg als de eerste pad
wordt gesignaleerd, een onopvallende
bruine klont in de modderige berm.
Direct al een moeilijk geval, want wil deze
pad oversteken? Onvermijdelijk moet ik
denken aan het oude grapje van een al te
behulpzame padvinder die ongevraagd een

oud dametje helpt met oversteken, terwijl
dat dametje helemaal niet naar de overkant
wil.

Hier staan we voor een vergelijkbare situ-
atie, met als verschil dat we de pad niet
naar zijn plannen kunnen vragen. Omdat
hil met zijn neus in de richting van de weg
wijst, besluiten we na enige aarzeling om

hem toch maar aan de overkant te zetten
Na deze eerste vondst duurt het een

poosje voordat we weer iets vinden
Opvallend is dat ongeveer de helft van de
padden die we aantreden, gepaard zijn
[)e mannetjespadden ]iften op de rug van
de vrouwtjespadden mee naar het water,
waar de eisnoeren worden bevrucht en

afgezet. In het halfduister ziet zo'n paartje
padden er uit als een traag voortbewegend
gebocheld gedrocht. Pas als je er de
zaklamp op richt, verandert het kleine
monster in twee padden.
Overigens komen we vooral de eerste
avond paartjes volwassen padden tegen
De tweede avond zien we slechts 66n paar
tje en de laatste avond geen enkel. De laat-
ste twee avonden vinden we juist veel
kleine, donkerbruine padjes, wellicht jon-
gen van vorig jaar. Het lijkt er dus op dat
de volwassen dieren eerder naar het water

trekken dan de jonge.
E6n van de leukste dingen van het padden
overzetten, vind ik de grote variatie in ver-
schijningsvormen die je tegenkomt. Indivi-

duele padden en kikkers vertonen enorme
verschillen in kleur. formaat, dikte en leven

digheid. Toch gaat het maar om 66n soort
pad en twee soorten kikkers, de Groene en
de Bruine kikker.

Beduidend minder leuk is het klusje om
dode padden van de weg te peuteren
je zou verwachten dat een overstekende

pad een behoorlijke kans maakt om niet
door een passerende auto te worden
geraakt, want banden zijn immers smal.
Helaas worden padden door de snelheid

NATURA l© 2006/Z



effectiever dan de door ons gebruikte werk
wijze, maar ik betwijfel ofze haalbaar zijn
langs de Monnikenwegroute

PADDENGEGEVENS IN DETAIL
Voor de liefhebbers heb ik het aantal

levende en dode padden dat per avond is

waargenomen uitgezet in een grafiek

In deze grafiek is te zien dat verreweg de
meeste activiteit van padden plaatsvindt in
de laatste twee weken van maart. De aan

tallen per avond liggen in die periode tus-
sen de l5 en 83 padden. Die verschillende
aantallen kunnen onder andere veroorzaakt

worden door de weersomstandigheden.
Vochtig, warm en windstil weer wordt
meestal gezien als ideaal paddenweer.
Op de website van het KNMI
(www.knmi.nl) heb ik een maandoverzicht
van maart opgevraagd voor het verloop van
de temperatuur. Daaruit blijkt dat de mini-

mumtemperatuur op 20 en n maart onder
de 5 'C daalde en die twee dagen zijn er
inderdaad weinig padden gezien
Omdat er lokaal behoorlijke verschillen

kunnen zijn in temperatuur, luchtvochtig
heid en hoeveelheid wind, zijn de gegevens
van het KNMI (gemeten in de Bilt) verder
niet geschikt om de invloed van het weer

op de paddentrek in Pijnacker te voorspel-

Als je het percentage dode padden per dag
berekent dan blijkt dat tussen o en 44 pro-
cent te liggen. Daarbij viel het mil op dat er
op zondagen, Goede vrijdag (25 maart) en
Tweede Paasdag (28 maart) naar verhou

ding minder padden worden doodgereden
dan op andere avonden. Dat heeft er waar-
schijnlijk mee te maken dat er op die dagen
minder verkeer op deze weg is.

len

waargenomen padden dood aangetroKen.
Omdat overreden padden blijven liggen tot
de teller langskomt, zal het aantal dode

padden vollediger worden geteld dan het
aantal padden dat levend de overkant
bereikt. Daardoor kan het berekende per

centage dode padden een te pessimistisch
beeld opleveren van de werkelijkheid.
Desondanks vind ik dat er teleurstellend
veel padden worden doodgereden, wat te

denken geeft over de eKectiviteit van de
gebruikte overzetmethode.

FAVORIETE ROUTES
Tijdens het padden overzetten hadden we
de indruk dat de methode niet goed vol-
deed. De route die we moesten afzoeken,

was te lang en er reed teveel verkeer.
Het duurde minstens drie kwartier om de
hele route langs te gaan. Als een pad, kort

nadat je bent gepasseerd, begint met over-
steken, dan duurt het te lang voordat je
weer bil hem bent om hem over te zetten.
Het zou dus misschien beter zijn om een
deel van de route uit te kiezen waar de trek
zich concentreert.

Uit mijn eigen ervaringen kan ik helaas
geen plaatsen aanwijzen waar de trek zich
concentreerde. De eerste avond leek er wat

meer activiteit aan de Monnikenweg ter
hoogte van de manege, de andere twee
avonden tronen we juist meer padden aan

op de Lange Campen. Het lijkt mil aan te
bevelen als volgend jaar alle vrijwilligers op
een kaartje aantekenen waar de padden
zijn waargenomen. Op die manier ontstaat
er wellicht een beter
beeld van de favoriete

oversteekplaatsen.
Elders in het land wor

den nog enkele andere
methoden gebruikt om
padden te helpen tij-

dens de trek. Rustige
wegen worden soms tij-

dens de paddentrek 's
avonds afgesloten voor
verkeer en langs drukke

wegen worden hekjes
geplaatst, waarbij de
padden worden opvan-
gen in emmers die aan
de overkant worden

geleegd. Beide metho-
den zijn ongetwijfeld

van de auto tegen de onderkant van de
auto geslagen, waardoor ze alsnog de dood
vinden.
Het is aan de slachtoKers te zien ofze door

een band zijn geplet ofdoor de onderkant
van de auto zijn gedood. In het laatste
geval is de pad nog vrijwel geheel intact.
maar het dier zit vaak ongewoon hoog op
zijn poten en heeft de tong uit de bek han-
gen. Vooral hard rijdende auto's hebben
veel zuigende werking, dus heel langzaam
rijden geeft padden meer kans om levend
de overkant te bereiken

RESUi:RETEN
De aantallen padden, kikkers en salaman
derf die van l6 maart tot en met 4 april

zijn waargenomen langs de route Monni-
kenweg Molenlaan-Blokweg-Lange Campen
staan in de tabel op pagina 4o.
In deze tabel is te zien dat er in drie weken

tijd behoorlijk wat padden zijn overgesto
ken. In totaal gaat het om bijna achthon-
derd dieren. Kikkers en salamanders zijn
veel minder vaak aangetroKen dan padden.
Waarschijnlijk zijn deze amfibiedn niet
zeldzamer dan padden, maar vertonen ze
een ander trekgedrag, zodat ze minder
worden waargenomen. Bovendien zijn sala-
manders kleine, trage. bruine beestjes, die

je in het donker gemakkelijk over het hoofd
ziet, waardoor er misschien te weinig zijn
geteld.
Uit de tabel blijkt verder dat er. ondanks de
inspanningen van de vrijwilligers, toch veel
padden worden doodgereden. Over het
totaal berekend wordt 28 procent van de
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