
Help de pad 
de straat over

met

ZOEK-

KAART

In de loop van februari en maart ontwaken padden uit hun winterslaap en steken ze de  
straat over om zich voort te planten. Help jij ze mee veilig de weg over?

ALS DANK KRIJG JE 
• Een welkomstpakket met  
exclusieve Fiets- en Wandelgids
• Natuur.blad en het afdelingstijdschrift
• Gratis deelname met het hele gezin aan alle 
geleide wandelingen en fietstochten
• 5% tot 50% korting bij Natuurpunt- 
partners, zoals A.S.Adventure 

www.natuurpunt.be/wordlid

Help de 
natuur. 
Word Lid van 
Natuurpunt.
 Voor 27 euro 
ben je lid.

Bruine kikker
• Meestal helderbruin met donker contrasterende vlekken. 
• Bruinzwarte vlek van achter het oog tot aan de basis van de 

voorpoot.
• Tijdens de paartijd heeft het mannetje paarborstels op de 

duimen.

Groene kikker
• Meestal grasgroen met vlekken op de rug.
• Smalle groenige streep over de rug en  

donkere dwarse strepen over de dijen.
• Er zijn drie soorten die sterk op elkaar lijken: 

poelkikker, meerkikker en bastaardkikker.

Alpenwatersalamander
• Roodoranje ongevlekte buik en keel.
• Het mannetje heeft een donkerblauwgrijze bovenzijde 

met zwarte vlekjes op de flanken en een ongekartelde 
rugkam. In de paartijd kleurt die geelzwart. 

• Het vrouwtje is blauwgroenig met een onduidelijke  
marmertekenening op de bovenzijde.

Gewone pad
• Grote, plompe pad met een 

wrattige huid.
• Bruin gekleurd, zijn buik is wit 

met een grijze marmerkleur.
• Koperrode ogen met een 

horizontale pupil.

Kleine 
watersalamander

• Het mannetje is bovenaan donker-
bruin met zwarte bollen. Hij heeft 
een gevlekte onderzijde met een 
heldere donkergele tot oranjerode 
streep. Op zijn kop vind je zwart-
bruine strepen en zijn witte keel is 
gevlekt. 

• In de paartijd heeft het mannetje 
een gekartelde rugkam.

• Het vrouwtje is bijna volledig bruin 
gekleurd en heeft kleinere vlekjes op 
de buik en keel.  

ZOEKKAART

Met deze uitgebreide zoekkaart kan je amfibieën eenvoudig 
herkennen. Bestel ze online.

www.natuurpunt.be/winkel

Prijs: € 2.50

Amfibieën 
zoekkaart

Tijdens de paddenoverzetacties worden ook nog andere, minder algemene 
soorten overgezet zoals de vinpootsalamander en de kamsalamander. 
Meer foto’s en info vind je op www.natuurpunt.be/amfibie 



Natuurpunt organiseert jaarlijks meer dan  
200 paddenoverzetacties zodat amfibieën  
veilig hun voortplantingspoel bereiken.  
Ook jij kan meedoen!

OPGELET 
padden op de weg 

Amfibieën brengen de winter meestal niet in 
het water door, maar houden een winter-
slaap, verstopt onder bladeren en takken of 
in de grond. In het voorjaar trekken ze naar 
beken en poelen om er te paren en eitjes af 
te zetten. 

Door ons dichte wegennetwerk moeten 
amfibieën tijdens hun voortplantingstocht 
vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens 
de schemering of de vroege nacht. Wanneer 
een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht 
vaak in een platte dood. 

Er sterven jaarlijks  
tienduizenden amfibieën  
op onze wegen. 

Met speciale schermen worden de  
padden naar emmers geleid die vrijwilligers, 
buurtbewoners en schoolkinderen  
regelmatig leegmaken aan de andere kant 
van de straat. Daar kunnen de padden hun 
tocht weer verder zetten.

Wanneer start de 
paddentrek?

Bij de eerste zachte, vochtige voorjaars- 
avond (vanaf 7 graden), loopt de 
biologische wekker af bij amfibieën.  
Vanaf schemerduister, liefst met wat  
miezerregen of een hoge luchtvochtigheid 
kruipen de dieren uit hun schuilplaats en 
trekken ze instinctief naar het water. 

De paddentrek vindt  
meestal plaats tussen  
20 februari en 1 april,  
tussen 19u30 en 22u30. 

Mannetjes starten hun trek naar de  
voortplantingspoelen vroeger dan de 
vrouwtjes, maar ze doen er langer over.  
Ze stoppen namelijk onderweg om een  
partner te zoeken. Als ze een vrouwtje  
vinden, grijpen ze met de sterk gespierde 
voorpoten het vrouwtje in een stevige 
paargreep onder de oksels en laten zich 
meevoeren naar de voortplantingspoel. 

Doe mee met de paddenoverzet in 3 stappen

Kijk op www.paddenoverzet.be en zoek een actie bij jou in de buurt 

Neem contact op met de coördinator van de lokale actie.
Zo weet je wanneer je mee kan helpen.   

Trek je laarzen aan, neem je zaklamp, fluohesje en overzetten maar!
 

Red een pad,  
verminder je snelheid

Niet enkel de dieren die onder de wielen 
terechtkomen worden gedood, er vallen ook 
slachtoffers door de luchtverplaatsing die 
door voorbijrazend verkeer wordt veroor-

zaakt. Padden, kikkers en salamanders  
worden door het luchtdrukverschil omhoog 
geworpen en vliegen zo tegen de onder-
kant van de wagen. Pas je snelheid aan 
(max.30km/uur) op wegen met amfibieën.  
Of maak even een omweg. Je spaart zo vele 
levens van kikkers, padden en salamanders.

Wat doe je als je een pad,  
kikker of salamander vindt?

Het dier is vermoedelijk de weg kwijt naar zijn 
voortplantingsstek. Laat het opnieuw vrij op 
de plek waar je het vond. Liefst in de buurt 
van het dichtstbij gelegen water en op een 
veilige plek zodat het niet meteen een platte 
dood tegemoet gaat. Probeer steeds je  
handen vochtig te maken als je het  
diertje vastneemt. Was je handen daarna, 
want sommige padden scheiden een stof af 
die onaangename reacties kan veroorzaken 
wanneer ze bijvoorbeeld in je ogen komt.

Lukt het niet om het de pad, kikker of  
salamander terug op zijn plaats te zet-
ten? Dan zet je het in een emmer met een 
bodempje water (max. 5cm) en leg je er wat 
bladeren en een stukje hout in. Plaats dit 
op een donkere, beschaduwde plaats (bv. in 
de kelder). Neem contact op met de lokale 
coördinator van de paddenoverzetactie of 
met de Hyla Werkgroep. 

info@hylawerkgroep.be

Helemaal stapel op  
amfibieën? 

Heb je zin om ook na de paddenoverzet-
acties mee te helpen om kikkers, padden en 
salamanders beter te beschermen?  
Neem dan contact op met de Hyla werk-
groep. Dat is de amfibieën- en reptielen-
werkgroep van Natuurpunt die zich al 30 jaar 
engageert voor een betere bescherming van 
onze inheemse amfibieën. 
 
www.hylawerkgroep.be
info@hylawerkgroep.be

3.055.069 dieren gered
Tussen 1981 en 2018 werden in totaal 3.055.069 amfibieën levend de straat  
overgezet. Padden spannen de kroon: maar liefst 2.406.929 dieren konden hun tocht  
naar de voortplantingsplek verder zetten. De bruine kikker staat op de tweede plaats  
met 361.781 geredde beestjes. Tijdens de overzetacties worden ook zeldzame soorten  
gevonden, zoals de kamsalamander, de vuursalamander, de boomkikker en de  
rugstreeppad.  

Meer info op www.paddenoverzet.be
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Tip Trek er niet alleen op uit. Bel even met de lokale coördinator en hij helpt je op weg. 
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