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Ken uw waterkant: de risicovolle reis van de pad tijdens de paddentrek
Door Bart Jonker
Vogelenzang – Padden (Bufonidae)
zijn net als kikkers en salamanders
amfibieën en behoren tot de kikvorsfamilie. Padden zijn tweeslachtig, dat
wil in deze betekenis zeggen dat ze
zowel in het water als op het land
kunnen leven, kenmerkend voor
amfibieën. In tegenstelling tot
kikkers, verblijven padden een groot
deel van hun leven op het land en
leven ze alleen in het water als
kikkervisje of dikkopje en tijdens de
voortplanting.
Soorten
De twee meest voorkomende
paddensoorten in Nederland zijn de
gewone pad (Bufo bufo) en de
rugstreeppad (Bufo calamita). De
rugstreeppad heeft zijn habitat op
vooral zanderige gronden en komt
algemeen voor in onze duinen. Daarnaast komen in Zuid-Limburg nog
specifieke en zeldzamere soorten
voor, zoals op kalkrijke gronden de
vroedmeesterpad (Alytes obstetricans), de enige paddensoort waarbij
het mannetje eitjes op de rug draagt,
alsmede de geelbuikvuurpad
(Bombina variegata), die zeer zeldzaam is en als bedreigde soort wordt
beschouwd. Deze pad leeft ook meer

als een kikker in het water en wordt
derhalve tot een onderfamilie van de
pad beschouwd. Dit geldt ook voor
de knoflookpad, eveneens zeldzaam
en sporadisch gespot in Limburg,
Brabant en Gelderland. Kenmerkend
voor deze soort is de knoflookgeur
die het dier verspreidt bij gevaar,
waaraan het dier zijn naam dankt. In
deze rubriek wordt de gewone pad
besproken, die ook binnen de
gemeentegrenzen van Heemstede
en Bloemendaal voorkomt.
Leefwijze
Padden kunnen honderden insecten
achter elkaar eten, het lijkt wel of
hun honger niet te stillen valt. Ze
hebben echter geduld; kunnen hun
prooi lang onbeweeglijk observeren
en slaan plots toe met hun uitklapbare tong. Padden houden zich vaak
overdag schuil. In oktober-november
gaat hun winterslaap in en na het
ontwaken trekken ze jaarlijks massaal
van februari tot april naar het water
om zich voort te planten. Dit wordt
de paddentrek genoemd en dan
worden ze sneller waargenomen.
Padden gaan trekken bij een minimumtemperatuur van 6 graden
Celsius en voldoende luchtvochtigheid. In de regel is het hoe natter,
hoe beter.

Paddentrek op Leyduin
Afgelopen woensdag 23 maart was
zo’n bijzondere paddentrek te zien
op het grindpad in Leyduin, dat loopt
van de parkeerplaatsi tot het Juffershuis. Bij de paddentrek zoekt het
mannetje een geschikte paringskandidaat uit en klimt hij op de rug van
een wijfje, zoals op de foto is te zien.
Het vrouwtje draagt het mannetje
vervolgens naar het water.
De mannelijke padden zijn gedurende deze periode nogal geslachtsdriftig en het komt voor dat ze daardoor (per vergissing) op een ander
mannetje klimmen, in plaats van op
een vrouwtje. Het onderste mannetje
is hier niet van gediend en waarschuwt zijn belager met kwaakgeluiden, waarna het bovenste mannetje loslaat. Anderzijds kan het
mannetje tijdens de paring het
vrouwtje zolang onder water drukken, dat het vrouwtje uiteindelijk
verdrinkt.
De pad is zeer kieskeurig in het
kiezen van water en kan kilometers
afleggen tot het water van hun
gading is gevonden. Dit heeft waarschijnlijk te maken dat ze naar hun
eigen geboorteplaats trekken. Dit
geschiedt niet zonder risico. Tijdens
deze reis komen veel padden om in
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Mannetje op de rug van het vrouwtje tijdens de paddentrek in Leyduin.
Foto: Bart Jonker.

het verkeer bij het oversteken van
drukke wegen. In het water zwemt
het man/vrouwpaar rond, tot ze een
geschikte plek met waterplanten
hebben gevonden. Daar legt het
vrouwtje strengen met ca. 7000
eieren, die het mannetje ter plekke
bevrucht. De eitjes ontwikkelen zich

Nieuwe tuinplant: Happydendron
Regio - Het tuinseizoen van 2022
wordt extra vrolijk. Er is namelijk een
nieuwe tuinplant: Happydendron.
Zoals de naam al doet vermoeden is
het een rhododendron, maar wel een
heel bijzondere. In tegenstelling tot
andere soorten stelt de Happydendron nauwelijks eisen aan standplaats of grond. Je hebt dus jaar in
jaar uit een frisgroene plant die in
mei en juni ook nog eens uitbundig
bloeit.
De spectaculaire (en nectarrijke)
bloemen zijn driekleurig: wit met een
paarse rand en een geel hart. De
Happydendron heeft diverse internationale vakprijzen gewonnen en is
vanaf het voorjaar voor het eerst
verkrijgbaar in Nederland.

Li La Lente
Door Ems Post

Makkelijk
Terwijl de meeste rhododendrons
specifieke eisen stellen aan de
bodem, geldt dat niet voor Happydendron. Hij is geschikt voor bijna
elke voedingsrijke grond omdat de
plant geënt is op een kalktolerante
onderstam. Het bijzonder sterke
wortelstelsel zorgt dat het voedsel
gemakkelijk opgenomen kan
worden. Dat vertaalt zich in een zeer
sterke plant die uitbundig bloeit.

Wat beleven we weer een
heerlijk voorjaar. Heeft u de
ooievaars gezien? Statig
wandelen ze over het grasveld bij de molen. Een echt
echtpaar. Ooievaars blijven trouw aan hun partner.
Zoals het klokje thuis kleppert, kleppert het nergens.
Ondertussen houden ze een schuin oog op hun nieuwe
broedpaal. Splinternieuw, een speciaal uitgezochte,
door de boswachters omgezaagde Douglasspar. Met
langs de rand van de broedschotel gevlochten
wilgenteen zodat de eieren er niet af kunnen rollen.
Aan alles is gedacht. Hij staat op een nieuwe plek in de
hertenkamp van de kinderboerderij. Meer naar de rand.
Mooi werk mannen!

voor een goede afwatering. Een gat
in de bodem zorgt dat overtollig
(giet)water kan wegvloeien en voorkomt dat de plant ‘natte voeten’
krijgt. Happydendron is zeer goed
bestand tegen koude winters (tot -24
graden Celsius) en blijft ook dan zijn
groene uitstraling behouden.
Vandaar dat de plant in de winter
een behaaglijke schuilplaats is voor
vogels en egels.
Onderhoud
De Happydendron behoeft nauwelijks verzorging. Uiteraard is het
belangrijk om de plant in warme en
droge periodes water te geven. Om
een rijke en lange bloei te stimuleren
geef je in het voorjaar (april) wat
plantenvoeding. Pak de snoeischaar
pas na de bloei (juli) om de uitgebloeide bloemen weg te halen en de
plant eventueel weer in model te
brengen.
De Happydendron is vanaf april
verkrijgbaar in diverse potmaten bij
tuincentra en online vanaf € 30,-.
Kijk voor meer informatie op:
www.inkarho.de/nl/happydendron.

Driekleurig
De unieke bloemen van de Happydendron verschijnen in mei en zijn
driekleurig. Ze zijn wit maar hebben
een dieppaarse rand en een geel
hart. De roze meeldrade zorgen voor
een vierde kleuraccent. De bloei kan
tot eind juni doorgaan. Hommels en
andere bestuivers komen graag af op
de nectarrijke bloemen.

De bolletjes lopen uit en doen het werk van de
boswachters eer aan. Ze zijn allemaal met zorg geplant
of van elders met pollen tegelijk verplaatst zodat ze
meer ruimte en licht krijgen.
De bomen en struiken hebben zo’n rijke groene waas.
Oma’s wandelen met hun kleinkind in het bos en de
speeltuin heeft de frituur aangezet voor een patatje op
het terras. Geen Coronabeperkingen meer, geen anderhalve meter, geen mondkapjes. Alleen rust in het bos.
Ik denk dat ik maar eens een lekkere bank uitzoek in de
zon.

snel tot larven en verlaten na drie
weken het ei als kikkervisje. Ze eten
aanvankelijk algen, maar zodra na
een poosje de gedaanteverwisseling
naar pad begint, nemen ze steeds
meer dierlijk voedsel tot zich. Padden
zijn pas na vier tot vijf jaar volwassen
en worden maximaal 11 cm groot.

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Happydendron voelt zich thuis in de
tuin (groot en klein) maar ook in
potten op balkon of terras. Een plekje
is zo gevonden, want de plant kan
zowel in de volle zon als in de halfschaduw staan. Wanneer je Happydendron in een pot zet, zorg dan wel

Happydendron. Foto aangeleverd
door Happydendron.

