8971! – Eerste paddenoverzetactie in Aarschot groot succes

Elk jaar opnieuw hebben we te maken met het fenomeen waarbij
amfibieën – padden, kikkers en salamanders – ontwaken uit hun
winterslaap en zich vanaf zonsondergang massaal naar de verschillende
poelen begeven om er hun eitjes te deponeren en zo hun voortbestaan te
garanderen, de zogenaamde paddentrek. Het startschot wordt meestal
gegeven ergens in februari, maar is volledig afhankelijk van de
weersomstandigheden. De eerste zachte en tegelijk vochtige avond is
het zover.
Helaas worden elk jaar opnieuw in Vlaanderen duizenden dieren
doodgereden, onder meer door de snelheid (soms slechts één meter per
twee minuten) waarmee de dieren zich verplaatsen. Daarbij komt dat ze
zelfs niet onder de wielen moeten terecht komen
om te sterven: door de luchtverplaatsing kunnen
al bij snelheden vanaf 40km/u dieren de lucht in
geslingerd worden en zo levensgevaarlijk gewond
raken. Er kan dus niet voldoende gehamerd worden
op een aanpassing van de snelheid – liefst naar
30 km/u – bij het passeren van de gekende
gevarendriehoek met pad.

Om deze massaslachting tegen te gaan worden in heel Vlaanderen al
geruime tijd zogenaamde paddenoverzetacties georganiseerd, vooral
onder impuls van HYLA, de

reptielen- en amfibieënwerkgroep van

Natuurpunt.
Onder de naam 'ZEBRAPAD' lanceerde de Aarschotse
afdeling van Natuurpunt haar allereerste
paddenoverzetactie.

Via sociale media werd een oproep

voor vrijwilligers de wereld in gestuurd, en de
respons was onverhoopt groot. Op de speciaal voor het
initiatief opgerichte Facebook groep – ZEBRAPAD
(paddenoverzetgroep Aarschot) – registreerden zich in
geen tijd negentig geïnteresseerde paddenoverzetters.
Een mooie uitgangspositie om de uitdaging aan te gaan.
“De eerste taak was het in kaart brengen van de
'zwarte punten' in onze stad, plaatsen waar elk jaar veel dieren
worden doodgereden”, aldus initiatiefnemer Kristof Bauwens. “Ik had
zelf al weet van een viertal van zulke punten, maar na grondige
navraag groeide dat aantal al snel tot elf. Elf locaties, verspreid
over Aarschot en deelgemeenten Langdorp, Rillaar en Gelrode

waar

tijdens de trekperiode volk nodig zou zijn om de dieren veilig over te
zetten, niet evident.”
Maar waar een wil is, is een weg. “Eerst werd een driehonderd meter
lang paddenscherm geplaatst op één van de locaties waar de weg elk
jaar letterlijk bezaaid ligt met verkeersslachtoffers. Op twee andere
plaatsen volstond sensibilisering van de buurtbewoners en afsluiten
van de weg met nadars, uiteraard in samenspraak met stadsbestuur en
politie. Voor de acht andere locaties werd dit eerste jaar geopteerd
voor 'raapacties', waarbij de dieren manueel uit de berm geplukt
worden en veilig de straat overgezet.”

Op 15 februari werden de eerste dieren overgezet, maar het bleek een
valse start. De temperaturen daalden al snel terug stevig, de meeste
diertjes draaiden zich nog eens goed om in hun winterslaapplaats.
Vanaf 10 maart was het echter alle hens aan dek, want met een snel
kantelend weerbeeld ging de stop van de fles. “Uiteindelijk zijn tot
het einde van de trek, half april, zo goed als alle locaties permanent
bemand geweest. Alleen naar het einde toe stelde ik begrijpelijkerwijs
enige 'overzetmoeheid' vast.”

En wat zijn de resultaten van de deze eerste paddenoverzet nu
eigenlijk geweest? “Ik donderde bijna van mijn stoel als ik de
eindtotalen zag verschijnen”, zegt Bauwens. “4961 padden, 3022 kikkers
en 988 salamanders, goed voor een totaal van 8971 overgezette dieren.
Dit had ik totaal niet verwacht. Alle lof hiervoor gaat uiteraard naar
de vrijwilligers, die soms al hun vrije avonden opofferden om de
dieren veilig over te helpen.

Ik wil hen bij deze dan ook enorm

bedanken voor hun inzet en hoop uiteraard dat ze volgend jaar terug
van de partij zijn. Ik heb alvast een bedankfeestje op poten gezet om
hen dat persoonlijk te kunnen zeggen”.

