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DE TREK VAN DE PADDEN IN 1977 
 
In 1977 is het rasterwerk aan de oostzijde van de Kapelleboslaan afgebroken  
en overgebracht naar de westzijde. De trek van de padden naar de duinen  
gaat zo geleidelijk, dat het risico dat een pad doodgereden wordt eigenlijk  
heel klein is, De voorjaarstrek naar de sloten is veel groter. De kans dat  
ze doodgereden worden ook. 
Het rasterwerk langs de Kapelleboslaan heeft nu een lengte van ongeveer 350  
meter. Het aantal padden dat in de vangkisten valt is dan ook groter. Hierdoor  
is tevens te verklaren waarom in 1977 bijna het dubbele aantal is overgezet 
dan in 1976. 
 

    1977  1976  1975 
 8 maart 39         
 9 maart  2   
10 maart 41   
11 maart 29   
14 maart 27   
15 maart  4   
16 maart 17   
17 maart 35   
20 maart  0   
21 maart 13   
22 maart 22   
23 maart  9   
24 maart  7   
25 maart  2   
26 maart  0   
27 maart  9   
28 maart  6   
31 maart    7 
 1 april    0 
 2 april  7 27  0 
 3 april  2 17  0 
 4 april   2  0 
 5 april   3  0 
 6 april   0  0 
 7 april   9  0 
 8 april   0  0 
 9 april   0  0 
10 april   1  0 
11 april  2  0  0 
12 april   9 11 
13 april  5  0  0 
14 april  32 38 
15 april  16  0 
16 april  4 14 10 
17 april   4 12 
18 april   4 13 
19 april   0 11 
20 april  2  2  3 
21 april   8  2 
22 april   7  2 
23 april   9  1 
24 april  7  0  3 
25 april   0  0 
26 april   0  3 
27 april   0  0 
30 april   1  0 
 3 mei   -  2 
 8 mei   2  - 
17 mei   -  1 

 302 
 === 

 167 
 === 

 119 
 === 
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In 1977 werden 17 bruine kikkers en 6 groene kikkers in de vangkisten gevangen. 
Deze dieren zijn ook in de sloot losgelaten. 

De vangkisten werden op 24 april met deksels afgesloten. 
 

M.C.Th.Gielen 
 
 
 
NOOT VAN DE REDAKTIE 
 

We danken de heer Gielen hartelijk voor het werk dat hij verzet heeft  
om de padden te tellen en over te zetten in de sloot langs de Kapellebos- 
laan. 
Het trekken van een conclusie zoals in 1976 is helaas niet mogelijk. 

Er was met de heer Gielen afgesproken dat hij op werkdagen de vangkisten  
zou legen. In de weekends zou dit werk gedaan worden door iemand vanuit  
de vereniging. Door een communicatiestoornis is dit helaas niet gebeurd.  
De aantallen op maandag geven derhalve een vertekend beeld. 

Op onverklaarbare wijze zijn de gegevens over neerslag en temperatuur  
uit die periode niet bij de redaktie terecht gekomen. Arno Bos heeft  
ze aan iemand meegegeven, maar ze zijn nog steeds zoek. Wie heeft deze  
gegevens nog in zijn bezit? 

 
 
                       -------------- 
 
 

GEKNIPT UIT DE KRANT      (Door L.van Duijn) 
 
Uit berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt, dat Texel tijdens  

het stormgeweld van het afgelopen najaar meer dan 20.000  

vierkante meter duinterrein aan de zee heeft prijsgegeven.  

De grootste verliezen werden geleden ten noorden van het  

natuurgebied De Slufter, waar een twaalf meter hoog duin  

over drie kilometer lengte verdween en aan de zuidwestkant  

van het eiland ter hoogte van het dorp Den Hoorn. Daar  

ging gemiddeld zes meter duin verloren.......... 
 

(Persbericht S.B.B.) 
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