Paddentrek
Levensgevaarlijk!
Padden leven vooral in bosgebieden. Ze kruipen
graag onder de grond en graven er hele
gangenstelsels.
Maar in het voorjaar krijgen ze het ineens in
hun bol. Ze willen naar het water! We noemen
dit de paddentrek.
Deze trektocht van padden is wel gevaarlijk en dat komt voornamelijk door de
mensen. Wij hebben namelijk overal wegen aangelegd. Er liggen dus ook wegen
tussen de bossen waar de padden wonen en het water waar ze in het voorjaar
heen willen. Omdat ze met heel veel padden tegelijk die wegen oversteken en ook
niet zo heel snel zijn, rijden automobilisten veel padden plat.
Waarom trekken?
Maar waarom hebben die op het land
levende padden ineens zo hard
water nodig? Dat zit in het feit dat
ze in het voorjaar paren en de
vrouwtjes eieren gaan leggen.
Padden leggen hun eitjes in het
water, omdat ze anders uitdrogen.
En het liefst doen ze dat in dát
watertje waar ze ooit zelf uit het ei
gekropen zijn.
Paddeneieren zijn niet vergelijkbaar met vogeleieren met een harde schaal. Het zijn
een soort slijmerige bolletjes waar de kleine paddenvisjes in ontwikkelen. Als die
gewoon in de zon blijven liggen, dan verdwijnt het slijm en dan overleven de
paddenvisjes het niet. Bovendien hebben paddenvisjes kieuwen en geen longen. Ze
kunnen dus alleen ademhalen in water en niet in de lucht.

Paddenman en paddenvrouw
Paddenvisjes veranderen tijdens hun metamorfose in padden. Ze krijgen pootjes,
verliezen hun staart en krijgen longen, zodat ze op het land kunnen ademen. De
jonge padjes zijn zowel mannetjes als vrouwtjes en die zijn meestal goed uit
elkaar te halen. Paddenvrouwtjes zijn bijna altijd veel groter dan de mannetjes.
Als een paddenman en een paddenvrouw
elkaar onderweg naar het water al
tegenkomen en wel zien zitten, dan klimt
het mannetje vast op haar rug. Hij houdt
zich goed vast en laat niet meer los. Hij
heeft zijn bruid voor dit jaar te pakken. Dat
maakt het vrouwtje wel trager. Ze moet zijn
gewicht ook dragen! En zo steekt ze dus nog
langzamer de gevaarlijke wegen over!
Mannetjes die nog geen vrouwtje hebben
als ze bij het water aankomen, gaan roepen. We zeggen wel dat kikkers kwaken,
maar ook padden kunnen met kwaakgeluiden vrouwtjes lokken. Iedere soort heeft
zijn eigen 'kwaak'. Zo kunnen ze een partner vinden van dezelfde soort.

