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Paddenindex: eindelijk herstel van crash 2007
Jaarlijks worden in Vlaanderen meer dan
100.000 amfibieën veilig de weg overgeholpen tijdens de voorjaarstrek van de
overwinteringsplaatsen naar de voortplantingsplaatsen. Deze hulp komt van vele
vrijwilligers, vaak bijgestaan door lokale
overheden, onder coördinatie van de werkgroep Hyla. Op de meeste plaatsen worden
al die diertjes ook elk jaar nauwkeurig
geteld. Soortbescherming en natuurstudie
gaan zo hand in hand.

In het voorjaar van 2007 bleek het aantal padden
op de overzetplaatsen plots met 40% gedaald.
De zomer 2006 was heet en droog, waardoor
padden minder eten vinden en hun vetreserves
eerder af- dan opbouwen. De winter 2006-2007
was extreem zacht, waardoor padden niet in
diepe winterslaap gingen en hierdoor hun
beperkte vetvoorraad te snel opgebruikten.
Dergelijke opeenvolging van extreme weerperiodes, gelinkt aan klimaatopwarming, zou
de hoofdoorzaak kunnen zijn van de terugval
van het aantal padden.

Gewone pad

Mechels rivierengebied - Zonnehuis

Jaarvariatie van het aantal Gewone padden

Jaarvariatie van het aantal Gewone padden (het aantal uit 2003 is gelijkgesteld aan
100%), op basis van 483.309 padden op 40
grote overzetplaatsen.
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De afgelopen twee jaar bleven de 40%
padden die we in 2007 kwijt raakten helaas
zoek. In 2010 was er echter opnieuw een fors
herstel, wanneer de nakomelingen van 2007
voor het eerst naar de voortplantingspoelen
trokken.
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