
Minder hulp voor 
padden door corona 
 

De paddentrek is een verschijnsel dat elk jaar terugkeert.  
Afhankelijk van de temperaturen begint hij midden of  
eind februari. 

Of het nu warm of koud is, ons bloed heeft altijd 
dezelfde temperatuur. Bij padden is dat niet het 
geval. Als het buiten koud is, wordt hun bloed 
ook kouder. Daarom zoeken padden in de win-
ter een vorstvrij plekje op. Daar houden ze hun 
winterslaap. Bij warmer weer worden de diertjes 
weer actief. En dan willen ze zich voortplanten. 
Ze trekken naar een poel om eitjes te leggen en 
om die te bevruchten. Meestal is dat op de plaats 
waar de padden geboren zijn. Daarvoor moeten 
ze soms een hele weg af leggen. 

Gevaarlijk
Vaak moeten padden tijdens hun trek drukke 
banen oversteken. Daarbij lopen ze gevaar om 
doodgereden te worden. Daarom worden er over-
zetacties georganiseerd. Vrijwilligers graven tun-
neltjes. Ze plaatsen borden. Of ze gaan ’s avonds 
op pad. Ze vangen de padden in emmers. En dan 
brengen ze hen veilig naar de overkant van de 
baan.

Minder hulp
Maar dit jaar zorgt corona voor problemen. Er 
bieden zich veel minder vrijwilligers aan voor de 

overzetacties. Sommigen zien het niet zitten om 
in groepjes op pad te gaan. Want dan wordt hun 
bubbel doorbroken. En in je eentje erop uit trek-
ken, is niet zo fijn. Toch kan een overzetactie op 
een coronaveilige manier gebeuren. Je kan groep-
jes van maximum vier personen vormen. Houd 
anderhalve meter afstand. En draag eventueel ook 
een mondkapje. Dan ben je helemaal corona- 
proof voor een activiteit buiten. Of je kan met de 
gezinsbubbel padden gaan overzetten. 

Heb je zin om de padden te helpen? Doe dat niet 
op eigen houtje. Zoek een organisatie in je buurt 
om mee samen te werken. 
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Info vind je op www.paddenoverzet.be
of op www.batraciens.be 
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