
44. Padden

Oom Peter en tante Mien woonden op een heuvelrug met een uitgestrekt

bos. Sam en Anne gingen daar graag naartoe. Overdag was er veel te doen:

naar vogelnesten speuren, vogelgeluiden herkennen, vriendjes met de paar-

den worden, dennenappels en sparrenkegels oprapen om stukjes mee te ma-

ken. En als ze vroeg genoeg uit bed kwamen maakten ze kans herten te zien.

Op een dag kwamen ze een vreemd bord tegen met een afbeelding van een

pad. Daaronder stond ”Paddenoversteekplaats” met datums erbij. Dat von-

den ze wel grappig. Ze dachten aan hoe ze onderweg naar school met de hulp

van een ‘klaar-over’ de grote weg overstaken. “Zouden padden ook naar

school moeten?” dacht Anne bij zichzelf. Sam wilde meer over paddentrek

weten. Tante Mien legde het hem later die middag uit: “Elk voorjaar na hun

winterslaap trekken de padden naar de plas waarin ze werden geboren, om

zich voort te planten. En dat kan gevaarlijk zijn, hun dood betekenen zelfs!

Want die padden houden geen rekening met het verkeer. Daarom hebben ze

hulp nodig. Vandaar dat bord, om autorijders en fietsers te waarschuwen.”

Sam en Anne wilden dit wel eens met eigen ogen zien. “Ze trekken in het

donker, dus we gaan vanavond kijken”, beloofde tante Mien.

Na het avondeten gingen ze met oom

Peter het bos in. Ze namen zaklantaarns

mee en waren gauw bij die oversteek-

plaats. En ja, hoor! Daar kwamen ze, de

ene pad na de ander; met maar één doel

voor ogen: de lager gelegen plas aan de

andere kant van de weg zo snel mogelijk

bereiken. Sam en Anne waren bang voor

auto’s, dus gaven ze de dieren een hel-

pende hand. “Wat een bobbelige huid!” riep Anne, toen ze een pad in haar

hand had. “Maar wel droog, hé?” vond Sam. “Zo zie je het verschil met kik-

kers“, zei oom Peter. “Ook hun eieren zijn anders. Kikkerdril vind je als

vormloze massa, dat van padden in snoeren met dubbele rijen.”

Sam ontdekte meer over padden. Ze besluipen hun prooi tot ze dichtbij ge-

noeg zijn om die met hun kleverige tong te vangen. En om zijn voedsel te hel-

pen doorslikken knipoogt hij! Wat raar, hé! Padden leren ons een vaste koers

te houden, maar wij moeten wel de verkeersregels in acht nemen!
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