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Heeft de aanplant van eucalyptus gevolgen 
voor de goudstreepsalamander, Chioglossa 
lusitanica? 

IN LEIDING 
In de zomer van 1984 ben ik door de 
stichting ter bevordering van de herpe
tologie in staat gesteld de grootte te 
schatten van een populatie van de 
goudstreepsalamander, Chioglossa 
lusitanica. In GRZIMEK ( 1973) wordt 
deze soort kameleontongsalamander 
genoemd. De mogelijkheid bestond de 
omvang van de populatie van 1984 in 
verband te brengen met de aanplant 
van eucalyptus, omdat een populatie
schatting bekend was uit 1977 (ARNT

ZEN, 1981) toen de eucalyptus nog niet 
was aangeplant. 

BESCHRIJVING 

dieren gewoonlijk twee keer zo lang als 
de toch allanggerekte romp. De staart 
van jonge dieren is ·relatief minder 
lang. THORN (1968) beschrijft een 
opvallende eigenschap van de goud
streepsalamander: het vermogen de 
staart af te werpen en daarna weer een 
nieuwe te Iaten aangroeien. De volwas
sen goudstreepsalamanders zijn bijna 
uitsluitend 's nachts actief en zijn dan 
te vinden in de vochtige zones langs 
beekjes. Het verspreidingsgebied 
wordt gevormd door bergachtige stre
ken van noord Portugal en noordwest 
Spanje (THORN, 1968). 

De goudstreepsalamander verwart LEVENSWIJZE 
men niet makkelijk met een andere Tot voor kort was er vrij weinig bekend 
soort. Op het eerste gezicht is de kleur over deze soort. In 1977 zijn J. W. 
grotendeels zwart. Dit zwart blijkt bij Arntzen en A.G.M. Gerats naar een 
goed kijken echter bezaaid te zijn met gebied getogen in de omgeving van 
blauwe stippeltjes. Op de rug lopen Oporto om de kennis om trent de goud
twee goudbruine tot koperkleurige streepsalamander te vergroten. Hun 
strepen, die op de staart tot een streep werk leidde tot de publica tie van veel 
samenvloeien. De buikzijde heeft een gedetailleerde ecologische gegevens 
grijze tint. De staart is bij volwassen (ARNTZEN, 1981 ). Het bleek toen dat 



Het mannetje 
heeft verdikte 
bovenarmen en 
een opgezwollen 
cloaca. 

Eieren van 
C. /usitanica 
gevonden in 
een der mijntjes. 

C. lusitanica een sterk vochtminnende 
soort is. Het was dan ook niet te ver
wonderen dat de goudstreepsalaman
der slechts bekend is van gebieden 
waar de neerslag gemiddeld meer dan 
I 000 mm per jaar bedraagt. Tijdens de 
warmste en droogste maanden bleken 
de salamanders minder actief te zijn 
en vaak een zomerschuilplaats op te 
zoeken. De paartijd valt in de late 
zomer en in de herfst, nadat in de 
zomer de eieren a! in het lichaam van 
het vrouwtje gevormd zijn. (ARNTZEN, 
1981). 
Na de paring, waarbij mannetje en 
vrouwtje elkaar omklemmen als vuur
salamanders (THORN, 1966), worden 
de eieren afgezet onder stenen en 
tegen de vochtige beekwand, ook wei 
in grotjes e.d. Tijdens de paartijd zijn 

mannetjes en vrouwtjes makkelijk van 
elkaar teonderscheiden. De mannetjes 
hebben dan een duidelijk opgezwollen 
cloaca ~n bovendien zijn dan de boven
armen spierbalachtig verdikt, waar
schijnlijk vanwege hun functie bij om
klemming van het vrouwtje. Het 
vrouwtje mist deze kenmerken. Tij
dens de late zomer en de daarop vol
gende paartijd is de bnik van de 
vrouwtjes vaak dik door de eitjes, die 
bovendien vaak door de buikwand 
heen zichtbaar zijn. Buiten de paartijd 
zijn de geslachtskenmerken van man
netjes en vrouwtjes minder uitgespro
ken, maar met wat ervaring toch wei 
vast te stellen. 
Volwassen goudstreepsalamanders 
zoeken tijdens de droge maanden een 
schuilplaats, waar ze een zomerrust 
doormaken. Soms zitten zij, diep ver
scholen in de grond, langs de beek zelf. 
Vaak echter dienen speciale plaatsen 
a ls zomerschuilplaats. Om zo'n plek te 
bereiken leggen zij wei afstanden af 
van enkele honderden meters. Van een 
aantal reeds door Arntzen en Gerats 
beschreven en onderzochte schuil
plaatsen (ARNTZEN, 1981) maakten de 
salamanders in 1984 weer gebruik. 
Het betreft hier schuilplaatsen van 
twee verschillende goudstreepsala
manderpopulaties. 
Bij een beek gaat het om een hoge, 
brede dam van opgestapelde stenen 
met daarin een tunnel voor de beek. In 
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1977 bracht een groot aantal volwas
sen salamanders de zomer door in de 
dam, naar schatting ruim 50% van de 
totale beekpopulatie. Tijdens de natte 
tijd van bet jaar bevat zo'n schuil
plaats weinig of geen salamanders. Ze 
trekken er pas been bij de intrede van 
de zomer als de beek steeds meer 
droogvalt, om er vochtiger tijden af te 
wachten. Gedurende de allerdroogste 
tijd van bet jaar, gewoonlijk augustus 
en september, vormt de salamander
bevolking van deze dam een zo goed 
als gesloten populatie, d.w.z. dat de 
dan reeds naar de dam gevluchte die
ren vanwege de nog heersende droogte 
nog geen aanstalten maken weer naar 
de beek te vertrekken. In een dergelij
ke situatie is bet goed mogelijk de 
grootte van een populatie te schatten 
m.b.v. een zogenaamde vangstfterug
vangst-methode. In 1977 is zo'n popu
latieschatting gedaan en in 1984 is 
deze door mij herhaald. 
Rondom een andere beek verscholen 
de goudstreepsalamanders zich in ver
laten mijngangen. Ook de gegevens 
over de grootte van deze tweede popu
latie konden vergeleken worden met de 
overeenkomstige uit 1977. In tegen
stelling tot de beek met de dam zijn er 
rondom deze beek geen noemenswaar
dige veranderingen opgetreden. 

EUCALYPTUS 
Het doel van mijn onderzoek in 1984 
was: nagaan of de eucalyptusaanplant 
invloed had gehad op de populatie
grootte van C. lusitanica. Enkele jaren 
na de schatting van 1977 werden de tot 
dan toe onbeboste of lichtbeboste hel
lingen veranderd in eucalyptusplanta
ges. De omgeving van de beek met de 
daar voorkomende plantengroei bleef 
echter ongewijzigd. Het was in 1977 
gebleken dat bet overgrote deel van de 
goudstreepsalamanderpopulatie daar 
voorkwam. 

De bladeren van eucalyptus verdam
pen veel water. Het idee was dat deze 
bomen op de hellingen zoveel water 
aan de bodem zouden onttrekken, dat 
er nauwelijks nog vocht zou overblij
ven voor de beek, hetgeen de levensom
standigheden voor de salamanders ne
gatief zou be"invloeden. Eucalyptus is 
een bomengeslacht met vele soorten. 
Deze bomen werden oorspronkelijk 
slechts in Australie aangetroffen. 
Vanaf de negentiende eeuw zijn ver
schillende soorten aangeplant in tropi
sche en subtropische delen van de 
wereld, waaronder ook Portugal. Er 
zijn grote economische belangen met 
deze bomen gemoeid. Het bout wordt 
verwerkt tot pulp voor de papierin
dustrie. De rechte stammen van deze 
altijd groen blijvende bomen kunnen 
een grote hoogte bereiken. Buiten Au
stralie groeien zij heel snel, omdat in 
andere werelddelen weinig organis
men voorkomen die eucalyptusblad 
kunnen eten en zo de groei remmen. 
Eucalyptus werd meestal in de vorm 
van zaad gelmporteerd, zonder de bij
behorende parasieten. Bij natuurlief
hebbers is de eucalyptus niet populair, 
omdat deze exoot ten koste van de oor
spronkelijke inheemse vegetatie in mo
nocultures aangeplant wordt. 

DE TWEE BEKEN 
De beek met de dam en de beek met de 
mijntjes liggen in de omgeving van 
Oporto op ongeveer 15 km van de kust. 
Zij liggen hemelsbreed iets minder 
dan 2 km van elkaar en worden 
gescheiden door een heuvelrug, die een 
hoogte van ongeveer 3 50 m bereikt. 
Deze heuvelrug is op veel plaatsen 
bezet met terrasgewijs aangeplante 
eucalyptusbomen en verder met den
nen en heideachtige droogtevegetaties. 
Beide beken herbergen een populatie 
goudstreepsalamanders. Gezien de 
aard van bet tussengelegen terrein en 
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do Inferno. 
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m breed en 1, 7 m hoog. In gebukte 
houding kan men er doorheen !open. 
Aan de opstroomse kant van de dam is 
de hoeveelheid opgestapelde stenen 
gering en de dam daardoor niet hoog 
en breed. Daar waar de beek de dam 
verlaat is de breedte van de dam uitge
waaierd tot ongeveer 25 m en heeft de 
hoogte zo' n 8 meter bereikt. 
In 1984 waren de aangeplante euca
lyptusbomen al opgegroeid tot een 
hoogte van zo'n 15m. 
De beek waar de mijntjes aan liggen, 

de uitgesproken voorkeur van goud- Ribeiro do Inferno, heeft weinig ge
streepsalamanders voor een vochtige boomte random. De omringende 
omgeving, is het onwaarschijnlijk dat droogtevegetatie reikt .haast tot de 
er regelmatig uitwisseling bestaat tus- beekoevers. Deze beek heeft ondanks 
sen beide populaties. De beek met de zijn geringe grootte bet bele jaar door 
dam staat bekend als Ribeiro da Sil- water. Enkele delen zijn ondergronds. 
veirinba (de naam heeft iets met bra- De twee bij deze beek gelegen en bij 
men te maken). Hij is omzoomd door het onderzoek betrokken mijngangen 
een strook bos, die vooral bestaat uit zijn 105 m (bovenste mijn) en. 236 m 
mimosa en eucalyptus. Hier en daar lang ( onderste mijn). Ze zijn nie~ meer 
staat ook een eik of den. Er is wat in gebruik als mijn. In de oorlog werd 
oridergroei die voornamelijk bestaat er wolfram-erts gedolven ten beboeve 
uit !age mimosa, braam en vinger- van de wapenindustrie. Vlak in de 
boedskruid. Deze strook bos langs de buurt zijn ook nog door de Romeinen 
beek is niet breed, ten hoogste 50 gegraven goudmijnen te vinden. 
meter. Naast de bemoste oevers van De bovenste mijn is vrij droog. Er staat 
stenen en steengruis rijzen de bellin- meestal aileen water in een korte zij
gen van de aangrenzende beuvelrug- gang. De onderste mijn bevat steeds 
gen aanvankelijk vrij steil op. Daarna vee! water. Het sijpelt uit de plafonds, 
volgt terrasgewijs de aangeplante eu- waarna bet a is een klein beekje door de 
calyptus. Tijdens de droogste maan- mijn stroomt op weg naar de uitgang 
den van het jaar liggen delen van de · van de mijn, waar bet in de Ribeiro do 
beek droog. Op slechts enkele plaatsen Inferno terecbtkomt. 
stroomt dan nog water, dat veelal na 
enkele meters onder de grond ver- WERKMETHODE 
dwijnt. Wei zijn er vee! kleine en grote 
poeltjes in de beekloop overgebleven. 
Als het regent, zwelt de beek enorm 
aan. 
De z.g. dam ligt vrij dicht bij de bron 
van de beek. Het is een ongeveer 32 
meter lange opstapeling van stenen die 
de beek overs pant. Dwars door de dam 
loopt een tunnel waar de beek door
been loopt. Deze t.unnel is ongeveer 1,5 

Random de dam .van de Ribeiro da 
Silveirinba werkte ik na zonsonder
gang. De salamanders werden er met 
bebulp van een zaklantaarn opge
spoord. Daarna pakte ik ze met zacbte 
hand bij de romp - niet bij de staart -
vanwege bet gevaar dat ze deze zou
den Iaten afbreken. Van ieder exem
plaar werd de romplengte en totale 
lengte gemeten, als extra berkennings-



De dam. 

De ingang van de 
bovenste mijn met 
daarvoor wat 
eucalyptus
geboomte. 

mogelijkheid bij bet terugvangen. Die
ren met een romplengte van 37 mm of 
meer werden in navolging van ARNT

ZEN ( 1981) als volwassen beschouwd. 
De volwassen exemplaren werden ge
sekst en daarna gemerkt. In de dam 
werden ze individueel gemerkt d.m.v. 
bet knippen van ten en. van een voet 
knipte ik nooit meer dan een teen. De 
binnenste teen was steeds te klein oin 
goed te knippen, dus zitten aan beide 
voorpoten drie knipbare tenen en aan 
beide achterpoten vier knipbare tenen. 
Het merken volgens deze methode 
Ievert voor mannetjes en vrouwtjes 
ieder afzonderlijk 399 combinaties 
op. 
Voor de schatting werden aileen de 
gegevens over de volwassen salaman
ders gebruikt. Er werden zowel in 
1977 als in 1984, heel weinig niet vol
wassen salamanders gevangen. Boven
dien zou bet in de schatting betrekken Inferno maakten in bet geheel geen 
van jonge dieren de onderlinge verge- jonge dieren gebruik. Er bestaat ver
lijking van de twee beken vertroebelen, schil in gedrag tussen jonge en volwas
want van de mijntjes bij de Ribeiro do sen goudstreepsalamanders (ARNT

ZEN, 1981). 
Ook van de populatie van de beek met 
de mijntjes werden salamanders ge
merkt d.m.v. bet knippen van tenen. 
Hier gebeurde dat niet met een indivi
duele code, maar met een code voor 
iedere vangstdag per mijn. Dat hield in 
dat ik nooit meer dan twee tenen hoef
de te knippen. In de mijngangen kon ik 
overdag werken omdat de salaman
ders zich in de heersende duisternis 
nauwelijks extra verscholen. 
Gemerkte salamanders kunnen tijdens 
latere bezoeken herkend worden en zo 
wordt het mogelijk een populatie
schatting te maken volgens de 
vangstfterugvangst-methode. Een 
klein voorbeeld zal deze vangstjterug
vangst-methode illustreren. 
Tijdens een eerste bezoek worden b.v. 
100 dieren gevangen, gemerkt en weer 
vrijgelaten. Tijdens een tweede bezoek 



Figuur 1. 

worden weer 1 00 dieren gevangen, 
waaronder er 25 gemerkt blijken te 
zijn. Het totale aantal dieren wordt 
dan op 400 geschat. 
In BEG ON ( 1979) staat een beschrij
ving van diverse vangstjterugvangst 
methodes. Uit de door Begon beschre
ven methodes koos ik in na volging van 
ARNTZEN ( 1981) voor die van het 
gewogen gemiddelde, d.w.z. dat een 
gemiddelde bepaald werd uit 
vangstfterugvangst-gegevens van een 
aantal opeenvolgende periodes. 
Er zijn weergegevens gebruikt van het 
Instituto da Universidade de Porto 
(Observatorio da Serra do Pilar). Het 
weerstation ligt een paar km van de 
beken verwijderd, iets dichter bij de 
kust. 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 
In de dam van de Ribeiro da Silveirin
ha werden vanaf 1 7 augustus salaman
ders gevangen. Langs de beek zelf 
vond ik haast geen salamanders. Net 
als in 1977 stonden de vangstaantallen 
in de dam in rela tie met de hoeveelheid 
neerslag. Op 20 augustus bleek dat 
zelfs bij minder dan 1 mm neerslag 
(0, 7 mm) de activiteit van de salaman
ders al sterk toeneemt. Onder 'activi
teit' versta ik: het zodanig te voor
schijn komen uit schuilplaatsen (om 
millimeter neerslag 
5()o 

15 ... 

. . . 

prooien te vangen, te paren, een andere 
schuilplaats te zoeken, etc.), dat de 
salamanders te vangen zijn. V 66r die 
dag en de daarop aansluitende regen
periode waren echter ook al salaman
ders te vinden. Op 19 augustus bijvoor
beeld ving ik achttien volwassen sala
manders na ongeveer vijf uur zoeken 
tussen spleten en gaten van de wanden 
van de dam. Tijdens de eerste regenpe
riode, van 20 tot 24 augustus, was de 
activiteit groot, gezien de hoge vangst
aantallen. Gedurende het einde van 
augustus en het eerste deel van sep
tember was het droog en de vangsten 
namen min of meer geleidelijk af tot 
enkele dieren per nacht. Na bijna een 
maand droogte viel er op 23 september 
weer regen. Deze dag luidde het einde 
in van een periode waarin de salaman
ders vanwege de droogte in hun bewe
gingsvrijheid beperkt waren geweest. 
Tijdens de nacht na deze regenachtige 
dag was de activiteit van de salaman
ders bij de dam enorm. Ook de nachten 
erna bleven veel salamanders actief. 
Vijf dagen na de eerste regenval van de 
herfst volgde een tweede regendag, die 
meer neerslag bracht dan de eerste, 
maar waar de salamanders minder uit
bundig op reageerden. Blijkbaar is de 
rna te van droogte v66r de regen val 
meer bepalend voor het actief worden 

aantal gevangen salamanders 
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. . 

Verband tussen neerslag en aantal volwassen C. lusitanica. De neerslag is weergegeven in de vorm 
van kolommen. De rondjes geven het aantal gevangen salamanders aan. 



Tabel1. 
Vangstresultaten 
in de dam van de 
Ribeiro da Silvei-
rinha. 

Tabel2. 
Aantallen in 1984 
gevonden volwas-
sen salamanders 
nabij de Ribeiro do 
Inferno. Tussen 
haakjes bet aantal 
terugvangsten 
daarbij. 
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1977 1984 
16-20 24-28 8-13 22-31 4-11 14-22 
aug aug sep aug sep sep 

aantal gemerkte volwassen 
salamanders voor bet begin 
van de bezoekperiode: 165 254 293 107 279 334 
aantal gevangen salamanders 
(inclusief de terugvangsten): 101 
aantal terugvangsten: 12 

geschatte populatiegrootte 
± standaardfout: 1324 

van salamanders dan de boeveelbeid 
regen zelf. 
Voor de uiteindelijke populatiescbat
ting weraen gegevens gebruikt van de 
periode 17 augustus, de eerste vangst
dag, tot en met 22 september, de laat
ste dag van de overzomeringsperiode. 
Deze periode is goed vergelijkbaar met 
die waarover ARNTZEN ( 1981) een 
populatiescbatting uitvoerde, name
lijk de periode van 16 augustus tot en 
met 13 september 1977, ook tot bet 
einde van de overzomeringsperiode. 
Ook toen was er, op 20 augustus, tij
dens he~ begin van de vangstfterug
vangst-periode een flinke zomerse re
genbui. Deze vangstfterugvangst-ge
gevens van 1984 en van 1977 staan in 
tabel1 vermeld. 
De vangsten van 1984 bij de andere 
beek, de Ribeiro do Inferno, staan ver
meld in tabel 2. Deze tabellaat zien 
dat de terugvangstaantallen nogal va
rieren. De uitkomsten van afzonderlij
ke popuJatiescbattingen volgens de 
vangstfterugvangst-methode schom-

bovenste mijn onderste mijn 
17/8 11 (0) 
26/8 24 (1) 
28/8 134 (0) 
6/9 10 (0) 

11/9 73 (13) 
21/9 3 (0) 
30/9 111 (10) 
5/10 56 (1) 

12/10 78 (18) 
20/10 55 (7) 

48 19 180 64 36 
9 5. 8 9 5 

±265 2234 ± 488 

melen daardoor overeenkomstig. Een 
uiteindelijke popula tiescba tting d.m. v. 
de bepaling van een gewogen gemid
delde is daarom weinig betrouwbaar. 
In ieder gevallang niet zo betrouwbaar 
als de overeenkomstige populatie
schatting van de dam. Bij de dam was 
bet aannemelijk dat de populatie ge
sloten was. In bet geval van de mijntjes 
is de popula tie lang niet zo gesloten. 
Zo namen Arntzen en Gerats in 1977 
enkele keren waar dat goudstreepsala
manders die in de ond~rste mijn ge
merkt waren, zich binnen enkele da
gen over een afstand van 200 meter 
verplaatst badden naar de bovenste 
mijn. Er zijn random de Ribeiro do 
Inferno· vermoedelijk meer overzome
ririgsmog~!ijkbeden dan rondom de 
Ribeiro da Silveirinba. De beek zelf is 
bijvoorbeeld al permanent, terwijl de 
Ribeiro da Silveirinba dat niet is. Om
dat een scbatting van de populatie van 
de mijntjes volgens de vangstfterug
vangst-metbode door dit alles niet zo 
erg betrouwbaar is, heb ik deze niet 
gedaan. 
Een maat die een globale indruk geeft 
,van de ·ificbtheid aan salamanders tij
dens de verschillende seizoenen is bet 
aantal gevonden salamanders per 100 
meter mijngang. De uitkomsten van 
deze tellingen staan vermeld in tabel 
3. 
De mijntjes lijken vooral gebruikt te 
worden door paarlustige salamanders. 
In de periode na de eerste berfstregens, 



Tabel3. 
Gemiddeld aantal 
volwassen sala
manders gevonden 
per I 00 m mijn
gang per bezoek 
aan een der 
mijntjes. 

Tabel4. 
Aantal eieren in de 
mijntjes. 
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april, mei 
juli, augustus en droge tijd 
van september 
natte tijd van september en 
oktober 
november 

1977 1984 
2,4 

11,9 22,2 

38,5 46,5 

12,9 

in oktober, waren er nog volop goud
streepsalamanders te vinden, terwijl 
ze bij de dam steeds scbaarser werden. 
Ik nam veel paringen waar in de 
mijntjes en ik zag op tal van plaatsen 
eieren. Op verscheidene plaatsen wa
·ren de eieren dicbt bijeen afgezet in 
een grote groep. Een zo'n groep is dan 
opgebouwd door meerdere vrouwtjes. 
Een maa t voor de popula tiegrootte van 
de mijntjes van de Ribeiro do Inferno 
is bet aantal eitjes dat in de mijntjes te 
tellen viel. Dit aantal is voor een groot 
deel afhankelijk van bet aantal 
vrouwtjes dat van de mijntjes gebruik 
gemaakt beeft voor de eiafzet en dus 
ook een maat voor de grootte van de 
populatie. In tabel 4 zijn de aantallen 
eitjes uit 1984 weergegeven, aange
vuld met'ongepu bliceerde gegevens uit 
1977 en 1978 van J.W. Arntzen. Het 
aantal gevonden eitjes van de twee 
mijntjes samen was in 1984 groter dan 
in 1977 en 1978. 

onderste mijn 
bovenste mijn 

totaal 

1976 1977 1984 
169 208 922 
487 334 97 

656 542 1019 

De toename van bet totale aantal eie
ren in 1984 t.Q.v. zeven en acbt jaar 
tevoren (tabel4) en die van de aantal
len salamanders per I 00 meter mijn
gang (tabel 3) maken waarschijnlijk 
dat de populaties rondom de beek met 
de mijntjes (Ribeiro do Inferno) is toe
genomen. 

DISCUSSIE 
EUCAL YPTUSPROBLEMA TIEK 
Uit de resultaten blijkt dat de popula
ties van beide beken zicb als omvang
rijker Iaten schatten dan zeven jaar 
geleden. Rondom de beek met de dam 
kon de situaiie, al of niet in ongunstige 
zin, bei"nvloed zijn door de aanplant 
van eucalyptus, terwijl dat bij de beek 
met de mijntjes niet het ~eval was. 
Omdat beide populaties gegroeid zijn, 
valt aan te nemen dat factoren een rol 
spelen, die onafhankelijk zijn van de 
bij de ene beek veranderde omgeving. 
Een factor die in hog~ mate onafhan
kelijk is van de plaatselijke omstandig
beden is het weer. Daarbij moet spe
ciaal gedacht worden aan de neerslag. 
Over het gebele jaar genomen is de 
neerslag overvloedig. Toch kan er het 
ene jaar veel meer regen vall en dan het 
andere. Ook is de regenval niet gelijk
matig over bet jaar verdeeld. Uit de 
figuur die de gemiddelde neerslag per 
maand weergeeft, blijkt dat de neer
slag in de zomer veel minder is dan in 
de winter. De droge zomermaanden 
zijn kritieke maanden voor de goud
streepsalamander. Het gebrek aan 
vocht werkt remmend op de levensmo
gelijkheden van de dieren. Aanwijzin
gen daarvoor zijn o.a. het reeds be
schreven overzomeringsgedrag en bet 
feit dat het verspreidingsgebied be
perkt is tot gebieden met meer dan 
1000 mm neerslag per jaar. 
De zomermaanden in de jaren '75 en 
'76, voorafgaand aan de populatie
scbatting van '77, waren extra droog. 
De gemiddelde boeveelheid neerslag 
voor de periode mei-september, geme
ten over een periode van 55 jaar, is 235 
mm. In 1975 viel er 143 mm en in 1976 
slechts 13 7 mm. De geringe regenval 
tijdens de zomermaanden van die twee 
jaren kan een negatieve invloed gehad 
bebben op de toen aanwezige popula
ties en die invloed kan bebben doorge-
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werkt tot in 1977 en 1978. Er moet 
daarbij gedacht worden aan moeilijke 
overzomeringsomstandigheden voor 
gemetamorfoseerde dieren. Salaman
ders die geen afdoende beschutting 
gevonden hebben voor de droogte, 
kunnen omgekomen zijn. De 
vrouwtjes die anders tijdens de spora
dische regenbuien voedse1 kunnen zoe
ken, zullen dat tijdens droge zomers 
niet of nauwelijks kunnen doen en 
daarom misschien minder gelegenheid 
hebben eitjes te vormen. 
Meer nog dan de gemetamorfoseerde 
dieren zijn de larven kwetsbaar door 
droogte. Er bestaat gevaar voor bet 
overbevolkt raken van in de beekbed
ding ge1egen poeltjes en zelfs voor bet 
opdrogen van deze poeltjes. 
In de jaren voor de populatieschatting 

van 1984 waren er niet van zulke droge 
zomers. Integendeel, gedurende vier 
zomers eraan voorafgaand was de 
neerslag meer dan gemiddeld. De gun
stige zomers die aan 1984 voorafgin
gen hebben waarschijnlijk geleid tot 
groei van de populaties, de twee slech
te zomers voor 1977 waarschijnlijk 
juist tot een afname. Als bet weer een 
dergelijke ingrijpende invloed heeft, 
wordt bet moeilijk vast te stellen wat 
de eventuele invloed zou zijn van de 
eucalyptusaanplant. Rampzalig is 
deze aanplant tot nu toe nog niet 
gebleken. Het Iijkt belangrijk wat die
per in te gaan op relaties tussen de 
waterhuishouding en de be bossing van 
een stroomdal. 
SOARES DAVID et al. ( 1984) geven 
enkele beschouwingen over de invloed 
van de bebossing op de waterhuishou
ding. Er worden twee soorten water
stromen onderscheiden. Een stroom 
wordt snellangs bet oppervlak wegge
voerd, zodat de omvang van beken tij
delijk sterk toeneemt. Een tweede wa
terstroom ontstaat uit bet water dat in 
de grond zakt en later in lager gelegen 
terreinen weer te voorschijn komt. De 
wortels van de bomen maken de bo
dem beter doorlaatbaar voor deze ge
leidelijke afstroom. Deze zelfde bo
men zorgen door hun levensprocessen 
voor een toename van de wateronttrek
king. Die wordt groter naarmate er 
meer bladoppervlak komt en de wor
tels dieper gaan, dus a1s de bomen gro
ter en ouder worden. In berggebieden 
worden bomen vaak aangeplant in ter
rassen. Deze terreinvorm gaat de snel
le afstroom van de neerslag langs bet 
oppervlak tegen en bevordert de stag
natie en bet daarop volgende wegzak
ken van water in de bodem, waardoor 
bet water in diepere lagen terecht kan 
komen. 
Als men dit algemene patroon voor de 
waterverdeling overbrengt naar de si-
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tuatie van de beek bij de dam, moet 
daar vanwege de aanleg van terrassen 
voor eucalyptus en de dankzij de 
boomwortels toegenomen opname van 
water aangenomen worden dat de ge
leidelijke afstroom verhoogd is ten 
koste van de snelle afstroom langs bet 
oppervlak. Het in de bodem gezakte 
water zal geleidelijk weer te voorschijn 
komen, bijvoorbeeld als kwel, en dan 
alsnog met de nodige vertraging in de 
beek stromen. De tijdelijke opslag in 
de bodem en de daaropvolgende lang
zame afvoer naar de beek zijn factoren 
die de vochtigheid in de omgeving van 
de beek bestendigen. Hierdoor kan 
vooral tijdens droge periodes, wanneer 
bet via bet oppervlak gestroomde wa
ter al lang afgevoerd is, nog geruime 
tijd een vochtig milieu aanwezig zijn 
langs de beekbedding. 
Deze beschouwing gaat op indien eu
calyptus niet al bet beschikbare water 
onttrekt. De waterbehoefte van de 
eucalyptusbomen neemt toe naarmate 
ze groter worden. W aarschijnlijk heb
ben de bomen nu nog niet dusdanige 
afmetingen dat zij al bet water ver
bruiken. Ook omdat de eerste meters 
naast de beek qua vegetatie niet ingrij
pend veranderd zijn, waardoor bet 
daadwerkelijke leefmilieu van de sala
manders niet is veranderd, ·is de euca
lyptusaanplant tot·nu toe niet schade
lijk gebleken. Dit zou kunnen verande
ren als de bomen ouder worden. Euca
lyptus wordt meestal reeds na 10 tot 12 
jaar gekapt (SOARES DAVID et al., 
1984). Daarom is bet heel interessant 
als deze populatieschattingen over 
zo'n vier a vijf jaar herhaald worden, 
als de bomen die leeftijd ongeveer 
bereikt hebben. Het waterverbruik 
door de bomen heeft dan mogelijk als
nog geleid tot grote droogte van de 
bodem met een mogelijk negatieve 
invloed op de grootte van de goud
streepsalamanderpopulaties. 

DANKWOORD 
Dit project werd gesteund door een subsidie van 
de Stichting tot Bevordering van de Herpetolo
gie. Daarvoor wil ik mijn oprechte dank betui
gen. 

INFLUENCE OF EUCALYPTUS TREES 
ON POPULATIONS OF CHIOGLOSSA 
LUSITANJCA 
Biotope and behaviour of Chioglossa lusitanica 
are described. In 1977 the sizes of some popula
tions in Portugal have been estimated by J.W. 
Arntzc:n and A.G.M. Gerats. In one case the 
way of estivation of the salamanders permitted 
capture/recapture experiments. It was assumed 
that uuring the following years conditions for 
survival in some areas would get worse because 
of changes in water supply caused by plantations 
of eucalyptus trees. For that reason two popula
tions have been examined once again in 1984. 
One population could have been influenced by 
the plantation of eucalypts after 1977. The bio
tope of the other population did not change 
notably. Quantifications of both populations 
were higher in 1984 than in 1977. Sizes of popu
lations seem to be related to the amount of sum
mer rainfall in the previous years. Soms refle
xions are given on the possible effect of planta
tions of eucalypts on the hydrology of the investi
gated area and the presumed effect on Chioglos
sa-populations. 
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Mijn ervaringen met de kousebandslang 
Thamnophis radix haydeni 

IN LEIDING 
Ik ben tot bet sebrijven van dit artikel 
gekomen omdat er, naar mijn mening, 
te weinig over bet genus Thamnophis 
wordt gesebreven. Daarom zou ik wat 
willen vertellen over mijn ervaringen 
met een paartje Thamnophis radix 
haydeni, dat ik in februari 1984 beb 
aangesebaft. 

VERSPREIDING 
T.r. haydeni komt voor in eentraal 
Noord-Amerika in Minnesota, west 
Iowa, noordwest Missouri, naar bet 
westen tot de Rocky Mountains en in 
noordwest Arkansas (BEHLER & KING, 
1979). 

BESCHRIJVING 
T.r. haydeni kan vrij groot worden. 
Mijn vrouwtje heeft een lengte van 
ongeveer 11 0 em en is vrij fors van 
bouw met een kortere staart dan bet 
veel slankere mannetje, dat een lengte 
beeft van ongeveer 80 em. De kleur is 
geelgroen tot bruin met een geelwitte 
onderzijde. Ze bebben drie lengtestre
pen; de creme tot gele strepen op de 
flanken lopen over de derde en vierde 
sehubbenrij, de. rugstreep kan geel tot 
oranje zijn. In de nek beeft deze onder
soort 21 rijcrn scbubben, terwijl ze 155 
of meer buikscbubben bezitten, dit in 
tegenstelling tot de nominaatvorm, die 
19 rijen nekscbubben en tot 154 buik
scbubben heeft. 

TERRARIUM 
Het terrarium heeft afmetingen van 
130x40x40 em (lxbxb). Het beeft een 
lichtkap met over de gehele lengte een 
TL-buis van 40 watt en als warmte
bron een kooldraadlamp van 60 watt, 

gesehakeld door een thermostaat. 
De temperatuur is gedurende zes 
maanden 3-5 OC bovenin bet terrariun1 
en 25 OC onderin. In oktober draai ik de 
tbermostaat geleidelijk terug tot de 
temperatuur die van de ruimte waarin 
bet terrarium staat bereikt ( ongeveer 
15 OC). 
In maart wordt de temperatuur weer 
geleidelijk omhoog gedraaid tot de 
zomerwaarde. De brandduur van de 
TL wordt met behulp van een tijdklok 
gevarieerd van 10 uur in de zomer tot 4 
uur in de winter. 
op·deze manier geef ik de slangen een 
rustperiode, want ik laat ze nooit in 
winterslaap gaan. In deze periode 
boud ik man en vrouw geseheiden, 
waarna ik ze in maart weer bij elkaar 
zet. 

INRICHTING 
Het terrarium heeft een waterbak van 
40x20x10 em {lxbxb). De bodembe
dekking bestaat uit zaagsel, dat op 
gezette tijden wordt verseboond. Ver
der zijn er een paar boomstronken en 
takken om in te klimmen met op bet 
hoogste punt, onder de kooldraad
lamp, een stuk boomsebors als gele
genbeid om te zonnen. 
Ook liggen er een paar stukken lava
steen, waar de slangen gretig gebruik 
van maken tijdens hun vervelling. 
De bak is verder ingeriebt met kunst
stof planten, want ecbte planten gaan 
te snel dood, door de warmte en ook 
doordat de slangen ze gebruiken om in 
te klimmen. Tenslotte bevindt zieh in 
bet terrarium nog een kunststQf bakje 
van 35x10x5 em (lxbxb) met een losse 

. deksel waar een gat in zit. Dit bakje is 
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half gevuld met zaagsel en wordt 's 
avonds, als bet Iicht uitgaat, door de 
slangen graag als overnachtingsplaats 
gebruikt, vooral door het vrouwtje. 

VOEDING 
De voeding bestaat hoofdzakelijk uit 
spiering, die af en toe ingespoten wordt 
met een vitaminepreparaat (Nekton
rep, variabele hoeveelheden). Daar
naast krijgen de slangen regenwormen 
en levende aasvisjes (voorntjes), die ik 
in een hengelsportzaak koop. Af en toe 
krijgen ze een paar reepjes lamshart, 
niet te vee!, want het is mijn ervaring 
dat het wat moeilijker verteert dan 
spiering. Ik voer mijn dieren uit de 
hand, maar bet duurde wei een aantal 
weken voordat ze hieraan gewend wa
ren. 

PARING 
Bij de paring kruipt het mannetje op 
de rug van het vrouwtje en omklemt 
met zijn staart de hare. Op deze 
manier probeert bet mannetje zijn clo
aca op die van het vrouwtje te drukken 
en zo een hemipenis in te brengen. Het 
paren gebeurt zowel op de grond als in 
de takken. In dit laatste geval vallen ze 
wei eens naar beneden. Meestal gaan 
ze dan gewoon door met de paring, 
anders beginnen ze in de loop van de 
dag of avond opnieuw. 

JONGEN 
Tot nog toe heb ik twee keer jongen 
van T.r. haydeni gehad, v~ertien 
exemplaren in juli 1984 en elf (waar
van drie dood) in augustus 1985. 
Zodra de jongen uit het eivlies zijn 
gekropen, verschuilen ze zich tussen 
de planten, takken en dergelijke. De 
ongeveer vijftien centimeter grote jon
gen werden in een ander terrarium 
ondergebracht, dit om te voorkomen 
dat de ouders zich aan de jongen ver
grepen. Bij mijn dieren is dit echter 
nog nooit gebeurd. 
Binnen e.!n paar dagen begonnen de 
jongen te eten. De eerste tijd voerde ik 
aileen wormen, die gemakkelijk geac
cepteerd werden. Daarna ging ik lang
zaam over op kleine spiering, ingespo
ten met vitaminepreparaat. De snelle 
eters hield ik gescheiden van de trage
re, totdat deze laatste ook goed gingen 
eten. Dwangvoederen van de jongen is 
bij mij nog nooit nodig geweest. 

TOT SLOT 
Thamnophis radix haydeni is een 
levendbarende slang die vrij gemakke
lijk gehouden kan worden. Dit dier 
plant zich in gevangenschap gemakke
lijk voort en met goede zorg van de 
houder kan men er vee! plezier aan 
beleven. Tenslotte dit: Thamnophis 
wordt vaak als een wat mindere slang 
gezien, maar niets is minder waar, dit 
dier doet zeker niet onder voor andere 
soorten slangen. 

MY EXPERIENCES WITH THE GARTER 
SNAKE THAMNOPH/S RADIX HAYDEN/ 
Some remarks are given on the housing and kee
ping of this species. Breeding proved to be not 
very difficult, since a female gave birth to young 
twice in two years. Rearing the young gave no 
problems. 
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Enige ervaringen met de J ohannisskink 
(Ablepharus kitaibellii) in het terrarium 
IN LEIDING 
De familie der Skinken is in Europa 
vertegenwoordigd met vijf soorten. 
Een ervan, de Johannisskink (Able
pharus kitaibellii) ben ik regelmatig 
op mijn reizen door Griekenland en op 
Cyprus tegengekomen. Behalve dat ik 
bet dier in bet vrije veld heb kunnen 
observeren, heb ik van Cyprus en Kar
pathos een aantal exemplaren levend 
meegenomen. Hierdoor heb ik ook wat 
terrariumervaringen met dit skinkje 
kunnen opdoen. In bet onderstaande 
zal ik na wat inleidende gegevens bier
van verslag doen. 

BESCHRIJVING 
De Johannisskink is een kleine, slanke 
hagedis die niet groter wordt dan 13 
centimeter. De staart neemt hiervan 
tweederde deel of minder in en is rela
tief dik. Door de fijne beschubbing, die 
bet dier een glanzende huid geeft, en 
bet cylindrische lichaam doet hij op 
bet eerste gezicht erg aan de hazel
worm (Anguis fragilis) denken. De 
poten zijn erg kort en de voorpoten lig
gen ver van de achterpoten. De kop is 
klein en puntig en is net als de staart 
niet duidelijk van de romp geschei
den. 
De bovenzijde is Iicht bronsbruin tot 
olijfkleurig, met soms donkerbruine 
vlekjes. Op de zijkanten is een donker
bruine band, die op de punt van de 
snuit begint en tot de anus doorloopt, 
soms tot de staartpunt. De bruine band 
loopt van hoven af tot de helft van bet 
Iichaam en is afgezet met donkerbrui
ne vlekjes. Onder deze band heeft het 
dier een grijswitte kleur, die tot op de 
buik doorloopt. De algemene indruk is 
een niet fel gekleurde, maar zeer fraaie 
kleine hagedis. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
De noordgrens van het verspreidings
gebied ligt in zuid Tsjechoslowakije, 
hoew~l bet bier om gelsoleerde popula
ties lijkt te gaan. Verder zuidwaarts 
wordt de Johannisskink in de Balkan
landen en tot in Klein-Azie gevonden. 
Het dier komt voornamelijk op open 
plaatsen met een dichte ondergroei 
voor. Belangrijk is dat deze plaatsen 
gedeelten van de dag door hoge be
groeiing of een muur van bet directe 
zonlicht afgeschermd zijn. Opvallend 
vaak vond ik de dieren onder naaldbo
men. Bosranden met hoog gras zijn 
geliefkoosde plekken. Het zijn plaat
sen waar bet dier zich snel in korte tijd 
kan terugtrekken in zijn schuilplaats. 
De aanwezigheid van water lijkt niet 
noodzakelijk, maar randen van plasjes 
en beken worden niet vermeden. 

TERRARIUM 
Het terrarium behoeft niet groot te 
zijn. Mijn terrarium meet 65 X 25 X 35 
(IXbXh). Het is een met siliconenkit 
gelijmde volglazen bak met losse, 
schuine voorruiten. Halverwege op de 
achterwand zijn op 20 centimeter 
hoogte 4Zwevende' stroken glas ge
plakt, die als 4balkon' dienst doen. 
Achterin de bak is een tunnel van glas 
met daarin de (losse) smoorspoel van 
de TL-verlichting. Door deze tunnel 
ontstaat tevens een verwarmde verho
ging. De bovenkant van de bak is voor
zien van een strook horregaas van 1 0 
centimeter breed. 
Het terrarium wordt verlicht door een 
20 watt TL-buis, kleur 33. In het terra
rium hangen als verwarming twee 
lampen van 25 watt, in serie gescha
keld zodat zij samen 12,5 watt verbrui
ken. Een klein gedeelte van het terrari-
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tunnel 

urn staat voor een raam op het zuid
westen en vangt enkele uren per dag 
zon. 
De tunnel en de balkons zijn beplakt 
met leisteen. Het bodemgedeelte voor 
de tunnel is gevuld met een mengsel 
van kalksteen, potaarde en zand. 
Daarop liggen een aantal stukken 
boomschors. Op gezette tijden gooi ik 
een handvol graszaad op deze bodem
grond, zodat een hechte structuur van 
graswortels ontstaat die het graven 
van schuilplaatsen e.d. mogelijk 
maakt. In een aardewerken pot be
vindt zich een liaanachtig plantje dat 
geheel door het terrarium slingert. De 
naam is mij onbekend. Een klein wa
terbakje completeert het geheel, doch 
wordt aileen gevuld ten tijde van afwe
zigheid door vakantie. Tweemaal per 
week sproei ik met water, waarin 
melkzure kalk en vitamine D3 opge
lost is. 

GEDRAG EN VERZORGING 
Bij een kamertemperatuur van 2o·c 
bedraagt de temperatuur in het terra-

rium zelf ca. 25"C. Op de tunnel, hoven 
de smoorspoel is het 3o·c. Op deze 
plek zijn de dieren korte perioden van 
ca. 30 minuten, meestal twee keer per 
dag zonnend te zien. Onder de lampjes 
is de temperatuur 33·c, maar hier zie 
ik de dieren slechts kort, meestal na 
het voeren. Het valt te begrijpen dat 
bij stijgende buitentemperatuur ook 
de temperatuur in het terrarium toe
neemt. Is het in de kamer rond de 30 
graden, dan stel ik de lampjes buiten 
werking. De dieren zijn dan overigens 
nauwelijks actief. De activiteit beperkt 
zich dan tot de ochtend- en de sche
meruren. 
In de winter, van begin december tot 
eind maart, gaan de gloeilampen uit en 
ontvangt het terrarium slechts de 
warmte van de smoorspoel. De tempe
ratuur varieert dan van 1 o·c, 's nachts 
tot 18. overdag. Hij kan iets oplopen 
als er in de kamer waar het terrarium 
staat gestookt wordt. De dieren zijn 
overdag nog redelijk actief, zij het spo
radisch. Voedsel wordt in deze periode 
matig genomen. 
In het voorjaar zijn de skinken druk 
bezig elkaar achterna te zitten. Het 
geslachtsverschil is moeilijk waar
neembaar, maar ik hoop later in een 
wat meer op de kweek gericht artikel 
hierop terug te komen. Een keer heb
ben de dieren eieren gelegd, maar door 
mijn geringe ervaring met eieren van 
reptielen is het uitbroeden mislukt. 
Het construeren van een broedstoof 
lijkt mij hier een oplossing te bieden. 
Het is evenwel mogelijk dat de dieren 
eieren gelegd hebben zonder dat ik het 
gemerkt heb. De jongen die ik in het 
wild gezien heb zijn echter zo klein, 1,5 
centimeter, dat het niet uitgesloten is 
dat ze in k1eine ruimten als versnape
ring voor de ouders dienen. 
Als voer worden kleine krekels, was
motlarven, weideplankton en een en
kele keer tartaar en tubifex geaccep
teerd. 
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SLOTWOORD 
De Jobannisskink is een erg leuk en 
levendig diertje, dat zicb in een betrek
kelijk kleine terrarium laat bouden. 
De verzorging is niet moeilijk, van 
voedselspecialisatie is geen sprake. 
Wanneer men zich, meer dan ik deed, 
enige moeite getroost, kan bet dier 
makkelijk gekweekt worden. Door de 
hoven bescbreven biotoopvoorkeur le-

BOEKBESPREKING 
SCHMUCKSCHILDKROTEN 
Fritz Jiirgen Obst, 1983 
Zoals meestal in de serie van de neue Brehm 
Biicherei, gaat dit boekje over een beperkte 
groep dieren, in dit geval over de, ook in Neder
land vee! gehouden, Amerikaanse sierschildpad
den (het geslacht Chrysemys). De auteur ver
dcelt dit genus in drie sub-genera (volgens 
McDOWELL, 1964) te weten: Chrysemys (een 
soort: C. picta), Trachemys (twee soorten: C. 
scripta en C. terrapen) en Pseudemys (drie 
soorten: C. concinna, C. florid ana en C. rubri
ventris). 
De bedoeling van bet boek is, zoals in de inlei
ding staat, een ieder die deze dieren houdt de 
benodigde kennis over de levenswijze van deze 
dieren te geven om aldus tot een betere verzor
ging ervan te komen. Na bet tweede hoofdstuk, 
waarin de discussie over de naamgeving ( Chry
semys of Pseudemys) nog eens wordt uitge
schreven, volgen korte bescbrijvingen van de 
soorten. Per soort worden de volgende gegevens 
verme1d: aantal ondersoorten, maximale grootte 
(per ondersoort), hoe het dier eruit ziet, ge
slachtsonderscheid, kleurtekening, verwant
schap met andere soorten en verspreidingsge
bied. 
Hierna volgt nog een, zeer nuttige, determina
tietabel voor de ondersoorten. Zeer fraai bierbij 
zijn ook de drie kleurenpagina's met afbeeldin
gen van rug- en buikschild van vee! ondersoor
ten. De in zwartwit uitgevoerde bladzijde met de 
koptekening van een aanta l ondersoorten is in 

vert bet klimaat in Nederland weinig 
problemen op. Men wake evenwel voor 
vorst, althans voor exemplaren uit bet 
zuiden. 
De reden waarom bet dier weinig 
besproken wordt in terrariumgidsen 
en zelden bij liefhebbers te zien is, ligt 
waarscbijnlijk in bet gegeven dat bet 
dier zelden in de dierenbandel aange
boden wordt. Een dier is immers alleen 
relevant voor de handel a is bet tenmin
ste enige afmeting of lucratieve kleu
ren bezit. Vermoedelijk speelt ook een 
rol, dat bet dier niet te vinden is in de 
Ianden die tot nog toe populaire vakan
tiebestemmingen waren. Met de toe
name van vakanties naar Griekse be
stemmingen valt te verwacbten dat bet 
diertje populairder zal worden bij ter
rariumhouders. Mijns inziens een niet 
onterecbte ontwikkeling. 

dit kader ook zeer bruikbaar. 
Het bock vervolgt dan met een discussie over het 
ontsta,an en de verspreiding van de verschillende 
ondersoorten. Dit is vooral interessant omdat er 
nogal wat overgangsvormen blijken te bestaan. 
Over de evolutie van de schildpadden gaat het 
volgende hoofdstuk. Tevens wordt hierin de sys
tematische plaats van de sierschildpadden be
sproken. 
Na al deze systematiek komt nu de bouw en de 
functie van de sierschildpadden aan bod. Dus, 
hoe zit bet beest in elkaar, welke zijn de secun
daire geslachtskenmerken, hoe lang kan een 
schildpad onder water blijven e.d. Na al deze 
tamelijk droge kost wordt het voor sierschild
paddenhouders nu echt leuk. Gegevens over de 
verschillende habitats, de populatieopbouw, ter
ritoriumvorming e.d. geven vele aanwijzingen 
om het terrariumdieren meer naar de zin te 
maken. Ook de hierna vo1gende opmerkingen 
over de relatie gedrag-temperatuur en overwin
tering zijn nuttig. Uitgebreid wordt ook inge
gaan op hei voortplantingsgedrag. Hierin is voor 
schildpaddenhouders vee! nuttige informatie te 
vinden, wat ook geldt voor het stuk over voeding. 
Het boek besluit met een vijftiental bladzijden 
over het houden van sierschildpadden. Ook de 
ervaren terrariumhouder zal hierin nog opmer
kingen tegenkomen die nieuw voor hem zijn. AI 
met a! vind ik dat iedere sierschildpaddenhouder 
er goed aan doet dit boekje hoog op zijn verlang
lijst te zetten. En aile andere gei'nteresseerden 
uiteraard ook. Tjaldo Brandenburg 


