Met IVN Ede op paddenexcursie
Op woensdagmorgen 4 april genoten meer dan 50 basisschoolleerlingen van een excursie
onder leiding van schoolgidsen van IVN Ede. U wordt van harte uitgenodigd de tocht van de
pad in het voorjaar te volgen.
De gidsen hebben zich goed
voorbereid op de excursie.
Een lid van de Paddenwerkgroep
Hora Est vertelt waar de emmers
ingegraven zijn langs de schotten.
Dagelijks worden ‘s morgens en ‘s
avonds de emmers geleegd en elke
avond worden tijdens de schemering
de Horalaan en alle asfalt rondom de
kantoren gecontroleerd. Op een
vochtige avond werden ruim 60
kikkers, 40 padden en diverse
salamanders gered en naar de poelen
gebracht.
.
De tocht van de pad in het voorjaar
begint in het bos.
Waar denk je dat de padden nu zijn

Als de temperatuur meer dan 7 graden wordt en het bovendien vochtig weer is, gaan de
padden trekken. Terug naar de plaats waar ze geboren zijn. Onderweg ontmoeten ze schotten,
goten en tunnels. Op de Horalaan zijn 3 paddentunnels.

Langs de schotten springen Bruine kikkers. De handschoenen gaan aan.

Bij de poelen staan 2 informatieborden. De populatiepadden op het braakliggende ENKA-terrein
bleek in 2002 met 12.000 dieren uitgegroeid te zijn tot 1 van de 3 grootste van Nederland. De
gemeente Ede was genoodzaakt voor vervangend voortplantingswater te zorgen.

Bij het water is veel te zien: Een amplex padden met eiersnoeren – een watersalamander –veel
padden - veel kikkers met kikkerdril

Spannend om padden vast te houden of proberen te pakken

Een Bruine kikker in ondiep water en de kleine zonnetjes van het Klein hoefblad.

De vlotter (in het groene pijpje) in de middelste poel zet bij laag waterpeil de pomp in werking. De
energie wordt geleverd door een zonnepaneel. Via een smal stroompje komt het water in de grootste
poel die via een buis in verbinding staat met de middelste poel. De 3 poelen zijn gegraven direct
naast het vroegere ENKA- fabrieksterrein waar rondom de fabriekspijp huizen zijn gebouwd.

De excursie per groepje
wordt afgesloten met een
quiz.
Wat weet je nu?
Lijkt de baby-pad op zijn ouders?
Kan de pad springen?
Wat eet hij?
Door wie wordt hij gegeten?
Zit hij graag in de zon?
Met een bijzondere natuurervaring
gaan de leerlingen terug naar
school. Ze kunnen in juni
terugkomen om waterbeestjes te
vangen.
Hoe groot zijn de padjes dan?
De laatste foto is gemaakt door de leerkracht
Overige foto’s en tekst: Joke Veltkamp

