
O:p zaterdag 1 4  12l?,.,a:�t j1 ., t<rer d J.," 'lijfde bijeenkomst van de Werkgroep 
Amfibieën en HeJYtielen Nede:r·la1"!d. te 1U jmegen georganiseerd. Deze dag 
was in het 't:i jzonch:;r 'bestemd �.;;·o:XI� �;r-oeper:tngen, die z ich bezighouden 
met daadwe-rk·'-'ll ijke bescherTd..r,,g •Jc:: n {te pa.dd.en. Al s  zodanig was ook de 
Vereniging "'"'.'OI' }Ta:tmxr- en Vc g,'.<.t �e,:;;c:heruling Noordwijk uitgenodigd, om
dat jaarlijks '\."éle J. eden z'" üh t:a.::.s-tten voor de be scherming van de pad
den ten noorden va.n Noord:�d. :J!,;: ll'l het Langevel <I. 
Een groot aantal paddenbeschermingsgroepen bleek op deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn. Voordat het eigenliJ:ke progr'amma begon werd iedere 
groep in de gelegenheid gesteld een en ander over ieders beschermings
ecties op grote borden ten toon · te· stellen. Dit was naar mijn idee een 
heel goede gelegenheid om "'tan elkaars redd:i.ngsa.cties kennis te kunnen 
nemen en ervaringen uit te ��sselen• Er zijn al een paar groepen, die 
werken met tunnels onder de weg. De meesten verzamelen padden in bakken 
en zetten rleze vervolgens over .. Het afsluiten van de weg, zoals dat in 
Noo:r·dwi.jk @;�beurt, gebeurt la.n,; nog niet overal . Dit hangt ten dele 
af van de j'>),S\;)lijk!lèden 'ter plaatse. 
Vervolgens w.e!'di'li:rt e:r drie inleidingen �::,,oehouden respectieveli jk over 
de hagedis�en, watersalamanders en de Gewone Pad. Vooral de laatste 
inle id.:L'>lg bocd boeiende achte:r:-grondinformatie van de pad, wa� we in 
het voorjaar noodgedwongen zcv·eeJ. mee te maken hebben. Hoewel de pad 
v:oor de meeste mensen bel:end voorkomt. is het eigenl i j'te een dier, waar 
lang YJ.Og niet alles van bekr�nd is � Va.nd.aa:r, 1 dat verschillende onder
zoekers zich regalmatig met d.:i.t dier bezighbuden. Padden zijn dieren, 
rma.rvan de temperatuur ge:r:·e geld TTOrdt door de omgeving. Zij kunnen 
zichzelf alleen op�-armen door op een warm plekje te gaan zitten� Daar 
de activiteit van de padden se.menhangt met de temperatuur, zijn z e  
• s  zomers actief e n  • s  t�nter s . inactief. Z i j  groeien alleen in d e  zo

mer en evenal s 'bij de jtu-iL"ringen van de bomen kun •je de groeiperiode!l: 
zien in de botten w.m de pad.. 

· 

Interessant was ook cle methode om padden van klein1;1 zenders te voor
zien, waa:rmee de afstanden kunnen wordEm bepaald, die de dieren afleg2. 
gen. Tevens kan met behulp van. de:z:e zend.ers de temperatuur wm de die
ren worden ger.aete�. Da.""L'!.c zij dEH';(s; nic->.:r:.•re ne·thode kon bijvoorbeeld wor
den va.stgesteJ.O., dat tijdens de •/{:;o:c0..;r.:l::�:n:tingstrek de trek naar het wa
ter op de heenweg é;"eriohi;er :ts &n d.r�·t dtt snelheid heen en terug sterk 
va.n het terrein a:t"'hangt .. Ook irc: 'bekend geworden, ·  dat de padden tijdens 
de overwintering veel a.etievex• zijn d.a.n tot dusverre werd aangenomen! 
Verandert de tempera:ttl' .. n:- in cle 'bodem da.n trekken zij dieper in de grond 
of gaan zij naar boven& Ze kunnen :o:p de��e manier soms meer dan 70 cm . 
diep we�ip:;:;n .. 
Op dit moment is bakend bi j welke temperatuur de padden aotiet' zijn, 
of z e  een bepaalde terreinvco:rkem." hebben, hoe groot hun activiteits
terrein is en of ze :ph:a ts't�.t:'ouw zijn. Ook de zuurgraad van het_-water 
al s factor voor het voortplantingssucces is e en gegeven, dat steeds 
me er duidelijk naci.l' voren komt . 
Aan het einde van de da.g vond er nog een levendige discussie plaats 
tussen verschilJ.ende :paddenr)e schermingsg.roepen. Met name het experiment 
te Rodent l-raár nièuwe poelen '"V·oor padden zijn gegraven, ondervond ruime 
belangstell ing. Tot slot werd geconcludeerd, dat alle be schermende maat
regelen slechts tussenop1o ssing-en zi jne Gestreefd moet worden naar het 
vinden van permanente oplossingen. 
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