Maart 2017 Scholieren op paddenpad met het IVN

“Daar zitten hele grote! Oh neen, het zijn er 2 op elkaar!”
De eerste excursies moesten nog uitgesteld worden omdat er geen padden te zien waren. Maar
daarna werden alle 7 excursies een groot succes. Voor de begeleiding zorgden 17
schoolgidsen. Vol verbazing stonden 120 leerlingen aan de rand van het water. Sommigen
namen daarna hun ouders mee naar deze plek.
Elke schoolklas werd verdeeld
in groepjes van 3 tot 5
leerlingen.
Alle
leerlingen
maakten met hun begeleider te
voet de tocht die de pad in het
voorjaar aflegt. Onderweg is er
aandacht voor zijn voedsel en
zijn vijanden. De tocht begint in
het bos.
Als de padden wakker worden
willen ze terug naar het water
waar ze geboren zijn. Ze worden
met schotten geleid naar de
tunnels onder de Horalaan.

Leerlingen bekijken of er misschien een pad loopt in de tunnel.

Daarna lopen de padden naar de 3 poelen die speciaal voor hen gegraven zijn. Op 2
plaatsen staat een informatiebord die door de Paddenwerkgroep Hora Est en de
gemeente Ede geplaatst zijn.

Naast de poelen is nog de schoorsteenpijp te zien van de vroegere Enka-fabriek. Op dit
fabrieksterrein waren diverse poelen waarin een heel grote hoeveelheid padden zich
voortplantte. Nadat de fabriek dicht ging, lag het terrein een aantal jaren braak. Toen het
terrein bebouwd werd, moest de gemeente voor nieuw voortplantingswater zorgen.

Alle leerlingen hebben padden kunnen zien.
Eerst waren het vooral mannetjes. Daarna zagen
we ook vrouwtjes met een man op hun rug. Dit
heet een amplex. Op 23 maart waren voor het
eerst veel eiersnoeren te zien.
Bruine kikkers hadden al eerder hun eierklompen
gemaakt.
Ter afronding werd met een quiz per groepje de
opgedane kennis getest. Alle leerlingen gingen
met een rijke natuurervaring naar huis.
Tekst en foto’s Joke Veltkamp
De Eben Haezer school heeft een combinatie foto gemaakt voor haar website:

http://www.ehbennekom.nl/groepen/groep-5

