
 7 nieuwsbrief  RAVON | NR 38 | DECEMBER 2018

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Commentaar
275.000 amfibieën veilig  
de weg overgezet

Gewonde boomkikker

Op 12 september jl. zag Patricia de Gruiter deze gewonde 
boomkikker in Neede. De overlevingskansen voor deze 
boomkikker nemen zeker af omdat: 

Ook in het voorjaar van 2018 zijn er door paddenwerkgroepen weer heel veel amfibieën veilig 
de weg overgezet. Een groot aantal van deze werkgroepen, in 2018 waren dat er 65, geven 
hun overzetresultaten aan ons door. Uit deze overzetresultaten blijkt dat er in 2018 minimaal 
142.705 amfibieën zijn overgezet. Alleen in 2015 werden er meer amfibieën de straat over 
geholpen. Als we uitgaan dat er circa 125 groepen in Nederland actief zijn, dan kunnen we 
een schatting maken dat door vrijwilligers gezamenlijk ongeveer 275.000 amfibieën veilig zijn 
overgezet.

De overzetresultaten laten ook zien dat trek in 2018 relatief laat op gang kwam. In februari, 
een maand waarin vaak al duidelijk trek zichtbaar is, werd in geen trek waargenomen. Het 
was deze maand gewoon te koud. De grootste trek voor veel soorten vond in 2018 plaats 
rond begin maart en rond eind maart-begin april. Zoals gebruikelijk werd de gewone pad het 
meest overgezet (meer dan 106.000), gevolgd door de bruine kikker (bijna 17.000) en kleine 
watersalamander (iets meer dan 13.000). De gewone pad werd dan ook op alle trajecten 
waarvan wij resultaten hebben overgezet.

Voor meer resultaten verwijzen we naar de rapportage 2018. Deze is te downloaden op  
www.padden.nu. We willen alle werkgroepen weer hartelijk bedanken voor hun inzet.
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• de kans op infecties en andere ziektes toeneemt, of 

• de mobiliteit afneemt waardoor de boomkikker eerder 
gepakt kan worden door predatoren.
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