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EMMER-PADDEN LATEN CURSISTEN IN DE KOU STAAN
OLTERTERP Gehuld in nevelen on-
derzoeken 15 aspirant ’paddeno-
verzetters’ aan de Poostweg of er
tijdens de trek de afgelopen nacht
dieren in de ingegraven emmers
zijn gevallen.

Het was de praktijkles die volgde
op de cursus ‘emmer-amfibieën’
onder leiding van cursusleider
John Melis. Helaas voor de cursis-
ten had het die nacht licht gevro-
ren en waren de emmers vrijwel

leeg op een enkel dier na. De pad-
dentrek was op verschillende
plekken al losgebarsten. Zo gauw
de temperaturennadekleinekou-
deperiode straksweerbeginnen te
stijgen, gaan de koudbloedige die-
ren opnieuw op pad om het water
weer op te zoeken waar ze ooit
zijn geboren. Om daar te paren en
eitjes af te zetten. Dat gebeurd aan
de Poostweg in hetWitte Meer. In-
middels zijn al tegende800dieren
overgezet. Maar ook zijn ondanks

de grote inzet in enkele dagen al
meer dan 250 amfibieën gesneu-
veld, waaronder 184 padden. Op
de Poostweg wordt erg snel gere-
den. Door deze hoge snelheidwor-
den veel dieren in eerste instantie
niet overreden maar met zoveel
kracht onder tegen de auto gezo-
gen, dat ze die smak niet overle-
ven. Uitwendig is aan de dieren
dan nauwelijks iets te zien.

Ook op de ’Lange Jacht’ in Beet-

sterzwaag speelt zich elk jaar een
klein drama af, zomeldt dhr. Post-
ema. Tal van dieren zijn ook daar
al weer doodgereden. Postema
trekt zich het lot van de padden
aan en probeert zoveel mogelijk
dieren te redden. Vele tientallen
heeft hij al eigenhandig in een vij-
ver overgebracht.

Hij vindt dat de buurtbewoners
wel wat actiever mogen zijn. Post-
ema kan best wat hulp gebruiken.

De deelnemers aan de cursus ‘emmer-amfibieën’ speuren in de greppel naar padden, maar die bleven lekker in hun warme holletjes zitten. Foto: Jelle Hofstra


